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„Windpark Stöberlhof“ a „Windpark Hinterer Steinberg“ – vyjádření o účasti
v procesu posuzování z hlediska vlivů na životní prostředí přesahujících
hranice států
Ministerstvo životního prostředí ČR (dále jen „MŽP ČR“) obdrželo dne 27. 10. 2020 informace
o záměru „Windpark Stöberlhof“ a dne 28. 10. 2020 informace o záměru „Windpark Hinterer
Steinberg“ od Bavorského státního ministerstva životního prostředí a ochrany spotřebitelů. Jedná
se o záměry, které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí přesahující státní hranice
Spolkové republiky Německo, a proto MŽP ČR obdržená oznámení rozeslalo v souladu
se zákonem 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 (dále jen „zákon“), ke zveřejnění a k vyjádření dotčeným územním samosprávným
celkům a dotčeným orgánům. Oznámení byla v souladu se zákonem zveřejněna na úředních
deskách dotčených územních samosprávných celků (obce Halže, Obora, Lesná a Milíře a Plzeňský
kraj). Zveřejnění na úřední desce Plzeňského kraje proběhlo dne 6. 11. 2020. K datu 7. 12. 2020
obdrželo MŽP ČR k předmětným záměrům celkem 13 vyjádření.
Plzeňský kraj ze dne 4. 12. 2020
Upozorňuje, že výstavbou zmíněných záměrů mohou být negativně dotčeny pilíře
projektu Zeleného pásu (Green Belt), jedná se o studii proveditelnosti, která byla na základě
pověření Bavorské státní vlády zpracována v letech 2018 až 2019. Je názoru, že se Česká
republika má připojit k mezistátnímu posuzování předmětných záměrů, protože může být vlivy
obou záměrů dotčeno české území.
Obec Halže ze dne 19. 11. 2020
V předložené dokumentaci pro oba záměry nejsou vyhodnoceny, případně jen zcela
nedostatečně a neobjektivně, vlivy plánovaných staveb na území České republiky. Hodnocení
vlivu na krajinný ráz maximálně do vzdálenosti 10 km je zcela nedostačující. Nesouhlasí
s realizací záměrů.
Obec Obora ze dne 30. 11. 2020
Důrazně protestuje proti realizaci záměrů, a to především z důvodu absence vyhodnocení
vlivů obou záměrů na veřejné zdraví (hluk, infrazvuk, stroboskopický efekt, flicker efekt apod.),
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dopadu na ovlivnění klimatických podmínek, zejména na změnu mikroklimatu, ovlivnění počasí,
srážek, chybí studie ekonomických dopadů na české straně a případné kompenzace. Je potřeba
popsat a vyhodnotit i další možné vlivy na životní prostředí, veřejné zdraví, technickou
infrastrukturu (např. telekomunikační), anebo na vodní zdroj Lučina.
Obec Lesná ze dne 25. 11. 2020
Nesouhlasí s realizací záměru „Windpark Hinterer Steinberg“. Dále shledává nedostatečné
vyhodnocení vlivu tohoto záměru na veřejné zdraví a ovlivnění klimatických podmínek na českém
území.
Městský úřad Tachov ze dne 3. 12. 2020
Upozorňuje na ovlivnění jednotlivých charakteristik krajinného rázu dané oblasti
a různých míst krajinného rázu a na negativní vliv rekreačního a turistického využití území
chráněné krajinné oblasti Český les, dále na ovlivnění na tažné koridory migrujících ptáků
a případné ovlivnění/změna klimatických podmínek na českém území (např. ztráta srážek
způsobená činností záměrů). Doporučuje, aby se Česká republika účastnila mezistátního
posuzování vlivů na životní prostředí přesahující hranice států.
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 18. 11. 2020
Nemá k předloženým záměrům připomínky, dle názoru orgánu ochrany veřejného zdraví
není nutné se připojovat k mezistátnímu posuzování předmětných záměrů.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň ze dne 1. 12. 2020
Oddělení ochrany přírody požaduje doplnit posouzení vlivu navrhované stavby na krajinný
ráz a posouzení vlivu záměru na zvláště chráněné druhy ptáků, protože zejména čáp černý,
luňák červený, orel mořský a jeřáb popelavý hnízdí v nevelké vzdálenosti od plánovaných
záměrů. Oddělení ochrany vod, oddělení ochrany ovzduší, oddělení odpadového hospodářství
a oddělení ochrany lesa nemají k oznámení záměru připomínek. Je názoru, že se má Česká
republika připojit k mezistátnímu posuzování předmětných záměrů.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Český les, pracoviště
Přimda ze dne 3. 12. 2020
Požaduje doplnit posouzení vlivu navrhované stavby na krajinný ráz, včetně
kumulativních vlivů, posouzení vlivu stavby na zvláště chráněné druhy ptáků, protože zejména
čáp černý, luňák červený, orel mořský a jeřáb popelavý hnízdí v nevelké vzdálenosti od
plánovaných záměrů, a vyhodnocení dopadu záměru na proveditelnost projektu Zeleného pásu
(Green Belt). Je názoru, že se má Česká republika připojit k mezistátnímu posuzování
předmětných záměrů.
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Vyjádření v rámci MŽP
odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
Nepovažuje vzhledem k charakteru a lokaci záměrů vůči lokalitám soustavy Natura 2000
na území ČR provedení mezistátního posouzení za nezbytné.
odbor energetiky a ochrany klimatu
Neuplatňuje k oznámením záměrů žádné připomínky.
odbor obecné ochrany přírody a krajiny
Neuplatňuje
působnosti.
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Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy III – Plzeň
Nemá k oznámením žádné připomínky a nenavrhuje účast na mezistátním posuzování.

Obyvatelé obce Lesná ze dne 23. 11. 2020
Zásadně nesouhlasí s vybudováním větrného parku.

Všechna vyjádření jsou přílohou tohoto dopisu. Žádáme Vás tímto o předání vyjádření
oznamovateli záměrů a zajištění jejich zohlednění v souladu s Úmluvou o posuzování vlivů na
životní prostředí přesahujících hranice států (dále jen „Espoo úmluva“). V návaznosti na výše
uvedené Vám sdělujeme, že Česká republika požaduje aktivní účast v mezistátním
procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí přesahujících hranice států
a požaduje zpracování dokumentace EIA v souladu s čl. 4 Espoo úmluvy a čl. 5
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU, o posuzování vlivů některých
veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, včetně zohlednění relevantních
požadavků uvedených v přiložených vyjádřeních.

Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
podepsáno elektronicky
Příloha: kopie obdržených vyjádření
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Na vědomí (odesláno bez příloh):
Dotčené územní samosprávné celky:
Plzeňský kraj, hejtman
Škroupova 1760/18
301 00 Plzeň v
Obec Halže, starosta
Žďárská 187
347 01 Tachov
Obec Obora, starostka
Obora 57
347 01 Tachov
Obec Lesná, starosta
Lesná 1
347 01 Tachov
Obec Milíře, starosta
Milíře 140
34701 Tachov
Dotčené orgány:
Krajský úřad Plzeňského kraje, ředitel
Škroupova 1760/18
301 00 Plzeň
Městský úřad Tachov (obec s rozšířenou působností)
Hornická 1695
347 01 Tachov
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
Skrétova 1188/15
303 22 Plzeň
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň
Klatovská tř. 591/48
301 22 Plzeň
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Český les,
pracoviště Přimda
náměstí Republiky 287
348 06 Přimda
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Český les,
pracoviště Plzeň
Malá 9
301 00 Plzeň
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Na vědomí:
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí
Škroupova 1760/18
301 00 Plzeň
Česká inspekce životního prostředí
Na Břehu 267
190 00 Praha 9
Agentura ochrany přírody a krajiny
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha
Ministerstvo zahraničních věcí, odbor států střední Evropy
Loretánské náměstí 101/5
180 00 Praha
Odbory MŽP:
odbor
odbor
odbor
odbor

druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
energetiky a ochrany klimatu
obecné ochrany přírody a krajiny
výkonu státní správy III – Plzeň
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