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Sdělení k žádosti o prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů 
provedení záměru „Větrný park Bratříkovice“ na životní prostředí 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako 
věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 6.5.2020 žádost o prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů 
provedení záměru „Větrný park Bratříkovice“ na životní prostředí, od oznamovatele: SYNERGION ALFA 
CZ s.r.o., se sídlem Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4, IČO: 291 81 135. 

Záměr „Větrný park Bratříkovice“ byl v době posuzování zařazen dle ustanovení kategorie II, bodu 3.2 – Větrné 
elektrárny s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 500 kWe nebo s výškou stojanu přesahující 35 m, 
přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.  

V procesu EIA byla posouzena výstavba 5 větrných elektráren (dále „VE“) typu Fuhrländer FL 2500, o výkonu 
2,5 MW každá. Výstavba obslužných ploch, úprava stávajících polních a výstavba nových příjezdových 
komunikací a napojení podzemního kabelového vedení na rozvodnou síť. Celková výška VE byla plánovaná 
na 150 m – stožár 100 m, průměr rotoru 100 m. VE budou umístěny v k. ú. Bratříkovice. K záměru bylo vydáno 
Stanovisko č.j. MSK 89667/2009 ze dne 25.5.2009 s platností 2 roky (dále jen „stanovisko EIA“).  

Krajský úřad se dále vyjadřoval ke změně záměru, kdy měl být využit novější typ VE – Vestas V100 s výkonem 
1,8 MW a celkovou výškou 145 m (stožár 95 m). Ve vyjádření č.j. MSK 86130/2011 ze dne 19.5.2011 
konstatoval, že předložená změna je změnou nevýznamnou a není ji nutné opětovně posoudit dle zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí. Další změna záměru byla vyvolána vývojem VE Vestas V100, která při 
zachování původních rozměrů (celková výška 145 m, stožár 95 m) může být provozována s výkonem 2,0 MW. 
K této změně vydal krajský úřad vyjádření č.j. MSK 155625/2015 ze dne 28.11.2012, že ani tato změna 
nevyžaduje nové posouzení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

V roce 2015 byla podána žádost o prodloužení platnosti stanoviska EIA. K žádosti o prodloužení platnosti 
stanoviska EIA bylo doloženo aktualizované oznámení záměru (Mgr. Stanislav Cetkovský), jehož součástí byly 
obecné technické údaje, aktualizovaná hluková studie (Ing. Aleš Jiráska) a aktualizace v rámci monitoringu VTE 
Bratříkovice (Mgr. Radim Kočvara). Na základě předložených podkladů byla platnost stanoviska dopisem 
č.j. MSK 75599/2015 ze dne 23.6.2015 prodloužena o 5 let, tedy do 25.5.2020.  
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K aktuální žádosti byl předložen dokument „Podklad k žádosti o prodloužení platnosti stanoviska EIA pro záměr 
Větrný park Bratříkovice“, zpracovatel Regionální centrum EIA s.r.o., 5.5.2020. V tomto dokumentu 
jsou identifikovány rozdíly mezi stavem platným k datu vydání stanoviska EIA, resp. stavem platným k datu 
prodloužení jeho platnosti (2015) a stavem aktuálním k datu podání této žádosti a je zde uvedeno vyhodnocení 
jejich možného vlivu na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví. Z výsledků vyplývá, že nedošlo 
ke změnám v technickém řešení záměru, k významným změnám podmínek v dotčeném území nebo poznatků 
a metod posuzování, které by vyvolaly nutnost záměr opětovně posoudit dle zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí. 

Krajský úřad na základě dostupných podkladů a informací, v souladu s ustanovením § 9a odst. 4 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů prodlužuje platnost stanoviska 
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, vydaného pod č.j. MSK 89667/2009 ze dne 25.5.2009, 
opětovně o 5 let, tedy do 25.5.2025.  
 

Sdělení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů. 
 
 
 
 

Ing. Dana Kučová 
vedoucí oddělení 
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství 
 
 

Na vědomí: Ing. Vladimír Rimmel, Regionální centrum EIA s.r.o., Lidická 1, 742 83 Klimkovice (zpracovatel     
Podkladu k žádosti o prodloužení platnosti stanoviska EIA) 
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