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1. Obchodní firma
Lesy JEZEŘÍ, k.s.

2. IČ:
25029967
3. Sídlo (bydliště):
Jirkov, Červený Hrádek 12, 431 11

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:
Vítězslav Frouz - nadlesní
Telefon/fax:

+420 474 678 012

Mobil:

+420 724 281 144

E-mail:

lesy.jezeri@cbox.cz
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B.

ÚDAJE O ZÁMĚRU
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I. Základní údaje
1. Název záměru
Jedná se o záměr oznamovatele firmy Lesy Jezeří, k.s. vybudovat na pozemcích k.ú.
Mikulovice

Krušných horách, Nová Ves v Krušných horách, Lesná v Krušných horách

a Jezeří „Farmu větrných elektráren Medvědí skála“ – a to v počtu 18 větrných elektráren
(dále VTE) o výkonu 3,0 MW.

2. Kapacita (rozsah) záměru
Farma větrných elektráren Medvědí skála je projekt směřující k využití větrné energie na
vhodných lokalitách v oblasti Krušných hor. Z hlediska stavebního se jedná o technická
zařízení a navazující infrastruktury (kabelové elektrické a datové vedení, obslužné
komunikace a trafostanice) pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů (kinetické
energie větru) – větrné elektrárny (dále jen VTE).
Projekt farmy větrných elektráren představuje výstavbu 18 ks (18x3,0 MW) VTE o celkovém
instalovaném výkonu 54 MW. Tyto VTE budou vybudovány na jedné lokalitě (mapa 3), která
se nachází na ploše v okolí Lesenské pláně, Liščího vrchu (905,2 m n.m) a Medvědí skály
(923,8 m n.m). Součástí záměru je i :
•

výstavba kabelového vedení v délce cca 12,4 km z určené lokality do přípojného místa
v Hamru u Litvínova

•

cca 16,2 km obslužných komunikací zpevněných šotolinou, napojených na silnici v
obci Nová Ves v Horách.

•

Projekt zahrnuje výstavbu VTE, kabelových tras, přístupových komunikací,
manipulačních ploch.

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona.
Farma větrných elektráren Medvědí skála

Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

9/91

Lesy JEZEŘÍ, k.s., Červený Hrádek 12, 431 11 Jirkov,
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 702,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:

Ústecký kraj

Obec:

Nová Ves v Horách, Horní Jiřetín, Litvínov

Katastrální území:

Nová Ves v Horách, Lesná v Krušných horách, Mikulovice
v Krušných horách, Nová Ves v Horách, Jezeří, Horní Jiřetín,
Hamr u Litvínova, Dolní Litvínov, Černice.

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry
(realizovanými, připravovanými, uvažovanými)
Farma větrných elektráren 18 x 3 MW Medvědí vrch je projekt směřující k využití větrné
energie na vhodných lokalitách v oblasti Krušných hor. Z hlediska stavebního se jedná o
novostavbu technických zařízení a navazující infrastruktury (kabelové elektrické a datové
vedení, obslužné komunikace a trafostanice) pro výrobu elektrické energie z obnovitelných
zdrojů (kinetické energie větru) – větrné elektrárny (dále jen VTE).
Projekt zahrnuje výstavbu VTE, trafostanice, kabelových tras, přístupových komunikací,
manipulačních ploch .
V současné době jsou v dané lokalitě postaveny tyto již.funkční VTE:
•

2 VTE u obce Nová Ves

Záměry dosud nerealizované:
Vrcholové partie Krušných hor jsou velmi atraktivním územím pro mnoho firem,
zabývajících se větrnou energetikou – je zde tedy mnoho potencionálních záměrů, které jsou
v různých fázích rozpracování.
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5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr,
resp. odmítnutí.
V nepříliš vzdálené době budou zcela vyčerpány světové zásoby fosilních paliv. Se stále se
ztenčující ozonosférou a koncentrací skleníkových plynů v atmosféře souvisí i oteplování
zemské atmosféry vlivem CO2, který vzniká spalováním uhlíkatých paliv. Je třeba hledat nové
zdroje energie, které by tak výrazně nepoškozovaly životní prostředí. Jedním z nich je
i využívání větrné energie. Energie větru je považována za jednu z nejčistších, tzn. že na
výstavbu VTE je nutno pohlížet jako na záměr významně pozitivně ovlivňující ŽP.
Moderní větrný generátor pracuje s výkonem okolo 2,0 – 3,0 MW a ročně je tedy schopen
vyrobit cca 4,5 mil. kWh ele. energie. Toto množství je schopno z hlediska ele. energie
pokrýt potřeby až 2000 domácností.
EU přijala program, podle kterého by do roku 2010 mělo pocházet 12% spotřeby energie
v zemích EU z obnovitelných zdrojů. Některé státy EU již tuto hodnotu výrazně překračují.
Česko v tomto směru značně zaostává. Z obnovitelných zdrojů pochází pouhých 1,5%
energie. ČR si zatím stanovila úkol zvýšit tento podíl na 6%. Je však třeba přiznat, že naše
republika nemá potřebné podmínky, zejména dostatek ploch vhodných pro výstavbu VTE.
Na základě dohod podepsaných v rámci stupu naší země do EU je uváděn požadovaný podíl
energie z obnovitelných zdrojů v rozmezí 3 -6 % k roku 2010 a cca 4 – 8% k roku 2020
celkové výroby energie. Tento podíl bude muset být dle možností dále zvyšován, což povede
ke snižování emisí ze zdrojů využívající fosilních paliv. Výhody čistoty produkce ele. energie
a vysoké plošné výtěžnosti převažují nad její nevýhodou, kterou je menší návratnost a vyšší
cena za výrost jednotky energie.
Zejména povinnost plnit limity EU v oblasti alternativních zdrojů přiměly vládu ČR k přijetí
rozhodnutí o podpoře záměrů, které umožní využívat potenciál větrné energie. Toto bylo
potvrzeno

přijetím usnesení vlády č.50 z 12.1. 2000 energetická politika,

němž se

předpokládá využití energetického potenciálu větru v území s průměrnou rychlostí větru větší
něž 5m.s-1.
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Výkupní cena je stanovena zákonem č.180/2005 Sb., o podpoře výrovy elektřiny
z obnovitelných zdrojů energie a o změně zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných
zdrojů)
Způsob výroby energie založený na využití energie větru je ekonomicky i ekologicky
poměrně výhodný. Doba návratnosti takto vynaložených prostředků se pohybuje okolo 8 -10
let, životnost VTE se udává 25 -30 let. Specifická charakteristika provozu VTE vylučuje
alternativní řešení umístění stavby v zastavěných oblastech, kde by byl minimalizován
negativní dopad výstavby a provozu VTE na přírodní prostředí a krajinu. Jedinou možností je
lokalizace stavby do nezastavěného prostoru.
Podmínky pro využití větrných elektráren v posuzované lokalitě jsou dány vysokým větrným
potenciálem dané lokality. V dotčené lokalitě lze očekávat podle modelu VAS průměrnou
roční rychlost větru ve výšce 10m 5,7m.s-1, ve výšce 70m pak 7,4m.s-1. Větrný potenciál patří
do nejvyšší kategorie hodnocení z hlediska území Krušných hor (J.Štekl 2003). V rámci
celého procesu EIA byly pak na těchto větrně vhodných lokalitách hledána místa odpovídající
i místním přírodním podmínkám a to zejména s ohledem na minimalizaci negativních dopadů
na okolní prostředí. Je nutné zdůraznit, že proces projektové přípravy a posuzování záměru
z hlediska vlivů na životní prostředí probíhá souběžně. Zpracování projektové dokumentace je
usměrňováno výstupy vyplývajícími z procesu EIA. Samotný výběr lokality odrážel některé
informace o jeho environmentálních kvalitách a existenci souvisejících staveb.
Při výběru lokalit se přihlíželo zejména k těmto skutečnostem:
1. splnit limity připravované územně plánovací dokumentace obce v Nové
Vsi v Krušných horách
2. vybrat lokality s dostatečným větrným potenciálem a s dostatečným
volným prostorem pro zjištění laminárního proudění větru (nejméně
turbulentního)
3. vyhnout se poddolovaným územím
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4. zohlednit výsledky biologického průzkumu a výstavbou i samotným
provozem neohrozit existenci citlivých ekosystémů
5. respektovat převažující tahy avifauny
6. ve spolupráci s vlastníkem lesních pozemků se podílet a umožnit péči
a hospodaření v lesích
7. dodržet dostatečnou vzdálenost od trvale obydlených objektů v souvislosti
s hlukovými emisemi VTE

.

Přehled zvažovaných variant

Variantní řešení není navrženo, případné změny je možné řešit úpravou v počtu a výkonu
VTE.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Princip a hlavní části větrné turbiny
.

Rotor VTE

Moderní turbiny mají obvykle rotor s třemi listy, které jsou uloženy v pouzdře rotoru. Listy
rotoru jsou zhotoveny z epoxidové pryskyřice s přídavkem skleněných vláken. U velkých
turbin může průměr rotoru dosáhnout až 100 metrů. Průtočná plocha větrné turbiny má přímý
vliv na zachycenou větrnou energii. V případě turbin s výkony mnoha megawatt může
průtočná plocha turbiny dosáhnout i rozměrů srovnatelných s rozměry fotbalového hřiště.
Rychlost otáčení rotoru může být regulována a případně omezována při dosažení určité
rychlosti větru nastavením úhlu listu rotoru vzhledem ke směru větru tzv. „pitch“ regulace.
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Převodovka a generátor

Použití převodovky je zapotřebí, aby bylo možno zvýšit relativně nízkou rychlost otáčivého
pohybu rotoru turbiny na hodnotu 1500 ot/min . Tato hodnota otáček dovolí následně využít
elektrické generátory s nízkou hmotností a malým počtem pólových dvojic. Někteří výrobci
větrných turbin zvolili jinou cestu a vyvinuli turbiny bez převodovky, které využívají
generátorů s vysokým počtem pólových dvojic. Úkolem generátoru je vždy převést
mechanickou energii otáčivého pohybu na energii elektrickou.
.

Brzdy

V případě poruchy řídícího systému je hřídel rotoru mechanicky zabržděna. V případě
extrémně vysokých rychlostí větru a také při provádění údržbových prací slouží brzdy jako
zajišťovací systém.
.

Vychylovací jednotka a anemometr

Elektromotor spojený s vychylovací jednotkou slouží k natáčení celé gondoly. Společně
zajišťují , aby listy rotoru byly vždy natočeny správně do směru větru. Rychlost a směr větru
je měřena anemometrem, který je umístěn na horní části gondoly. Anemometr může být
v závislosti na klimatických podmínkách mechanický nebo tzv. nepohyblivý – statický
v případě potřeby s elektrickým vyhříváním.
.

Řídící systém

Řídící systém má na starosti monitorování, řízení větrné turbiny v návaznosti na směr a
rychlost větru. Reguluje otáčky a nastavení listu rotoru, polohu gondoly, výstupní výkon a
mnohé další technické parametry. Řídící systém využívá pro svoji činnost počítač, který je
umístěn v tubusu VTE. Kromě řízení větrné turbíny řídícím systémem může také operátor
nebo servisní středisko prostřednictvím mobilní nebo pevné telefonní linky reagovat na
případné problémy v činnosti VTE jejich „dálkovým“ odstraněním. Řídící systém dále
zajišťuje i přenos všech potřebných údajů na energetický dispečink, který rozhoduje o
využívání jednotlivých energetických zdrojů v distribuční soustavě z pohledu energetiky.
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Transformátor

Úkolem transformátoru, který je umístěn buď v tubusu VTE nebo v její bezprostřední
blízkosti je převést elektřinu o nízkém napětí tak, jak je vyráběna generátorem VTE na
elektrickou energii o vysokém napětí, kterou je možné dodat do rozvodné distribuční sítě
energetiky.
.

Ocelový tubus (stožár)

Moderní VTE obvykle používají trubkový ocelový stožár, který je ukotven k betonovému
základu. Protože rychlost větru roste s rostoucí výškou, mohou VTE především ve vnitrozemí
pracovat efektivněji pokud jsou jejich stožáry dostatečně vysoké. V současné době dochází k
nárůstu výšek u ocelových stožárů i na více než 100 metrů, což je tzv. celosvětovým trendem
při využívání energie větru.

Technické údaje VTE
.

Pro výstavbu farmy VTE byl vybrán typ VTE – Vestas 90

jmenovitý výkon:

3,0 MW

stožár:

ocelový tubus – výška 105 m

rotor:

třílistý o průměru 90 m

záběrová plocha:

6362 m2

počet otáček:

variabilní v rozsahu 8,6 – 18,4ot/min.

spouštění:

bez motorického pohonu – větrem

výroba el. energie:

od 3,0 m/s

plný jmenovitý výkon:

v rozmezí 14 – 25 m/s

generátor:

asynchronní čtyřpólový

převodovka:

planetová
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Design
Stavebně technické řešení vychází z konstrukčních a architektonických požadavků daných
možnostmi a potřebami navrhovaných objektů. Architektonické a výtvarné řešení stavby je
dáno použitou technologií, kdy věže VTE jsou vysoké 105 m šedé barvy s rotorem o průměru
90 m. VTE budou opatřeny světelným značením dle požadavku ÚCL v návaznosti na předpis
Ministerstva dopravy L 14-Letiště (viz vyjádření ÚCL).

Komunikace
Součástí připravované stavby je výstavba účelové komunikace, která bude sloužit pro
zpřístupnění území navrhované stavby a pro její obslužnost. Komunikace je napojena na
stávající zpevněnou komunikaci vedoucí přes Novou Ves v Horách.
Při realizaci budou využity i stávající asfaltové a lesní cesty, které budou upraveny. Celkem
bude pro účely stavby VTE postaveno pouze cca 631 m nových komunikací. Je navržena
komunikace šíře 4,5m, která bude propojovat jednotlivé VTE mezi sebou, a tím bude
zajištěna jejich obslužnost. Niveleta komunikace bude kopírovat stávající terén.
Rozdělení komunikací:
Stávající asfaltové

cca 7260 m

Stávající lesní

cca 6385 m

Nové

cca 631 m

Obratiště

cca 272 x 7 = 1904 m

Celková délka: 14,28 km + 7 x 0,272km (obratiště) = 16,18 km
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Členění projektu výstavby VTE
Stavba je logicky členěna do tří celků:
•

Stavba obslužných komunikací, datových a el. kabelů

•

Stavba kabelového vedení k přípojnému bodu

•

Stavba vlastní technologie VTE
o Realizace gravitačních základů
o Montáž tubusu
o Usazení gondoly
o Zprovoznění systémů

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby -

05/2007

Dokončení -

10/2007

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
VÚSC:

Ústecký kraj

ÚSC – město:

Nová Ves v Krušných horách
Horní Jiřetín
Litvínov
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9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 zákona
č. 100/2001 Sb.
Projektované zařízení splňuje kritéria pro záměry vyžadující zjišťovací řízení podle
zákona č. 100/2001 Sb., příloha č. 1. - kategorie II, bod 3.2 (větrné elektrárny od maximálního
výkonu 5 kWe).
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II. Údaje o vstupech
.

Zábor půdy

Předkládaný záměr není náročný na zábor půdy. Zábor půdy a vyjmutí z lesního půdního
fondu se týká především pozemků umístěných pod základovou deskou VTE a dalších
doplňkových staveb, zejména obslužných komunikací a obratišť.
Jedná se o pozemky na k.ú Lesná v Krušných horách kat.č. 118/1, 122/1, 122/2, 125/3, 128/1,
129, 131/1 a Mikulovice v Krušných horách k.č. 474/1 (další pozemky dotčené pokládkou
kabeláže viz příloha 3 )
Zdůrazňujeme, že pokud se týká změny v užívání pozemků, bude toto provedeno dle
funkčních požadavků stavby VTE (pozemky pod VTE, komunikace) pouze tyto pozemky
budou následně vyjmuty z PUPFL. Přehled dotčených pozemků (příloha 3) bude pak ve
skutečnosti mnohem nižší než v uváděné příloze. Je nutné konstatovat, že v rozsahu a za
podmínek výše uvedených je příslušným úřadem k vynětí z PUPFL vydán předběžný souhlas
Zábor půdy lze rozdělit na dočasný a trvalý.
Dočasný – pozemky dotčené stavebními činnostmi při pracích souvisejících s pokládkou
podzemních kabelů. Tyto budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu
a ty budou pak nadále sloužit původním účelům. Trasa pokládky kabelů prochází mezi
jednotlivými VTE a kopíruje hranice porostů a lesní dopraní síť (LDS). Od VTE 6 pokračuje
trasa pokládky podél hranic porostů a LDS až do Mikulovic v Krušných horách, kde trasa
pokládky opouští porosty na PUPFL. Kabel povede před obec Nová Ves v Horách do cílové
stanice Hamr u Litínova. Na část vedení Nová Ves v Horách – Hamr u Litvínova bylo
zpracováno samostatné hodnocení v rámci EIA.
Rezerva na násypy a výkopy

2 x 2,75m x 14 280m = 78 540 m2

(10 – 4,5 komunikace= 5,5 m z každé strany komunikace 5,5/2 = 2,75)
Vedení kabel. trasy

19 660 m2

Celkem

98 200 m2
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Trvalý – proběhne na pozemcích, kde dojde k výstavbě některých z částí projektu.
Druhy pozemků dotčených záměrem:
•

PUPFL

•

Ostatní plocha – silnice

•

Ostatní plocha – ostatní komunikace

Druh pozemků jichž se týká samotná výstavba VTE
•

PUPFL

VTE základy

18 x 176 (průměr zákl. desky ca 15m) = cca 3200m2

VTE obslužné plochy

18x 750 – cca 13 500 m2

Komunikace celkem

631 x 4,5 – 2 839,5 m2

Obratiště

7 x 1890 m2

Celkem

32 770 m2

Seznam pozemků dotčených záměrem
p.p.č.

Výměra (v m2)

Druh pozemku

Způsob ochrany

1075

26242

Ostatní plocha

Chráněná značka geodet.
bodu

KÚ Hamr
1413719

Lesní pozemek

PUPFL

122/1

1590449

Lesní pozemek

PUPFL, geodet. bod

128/1

495127

Lesní pozemek

PUPFL

128/2

7073

Lesní pozemek

PUPFL

125/2

67316

Lesní pozemek

PUPFL

145

7326

Ostatní plocha

150

2407

Ostatní plocha

118/1
KÚ Lesná
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151

1637

Ostatní plocha

132/1

12224

Lesní pozemek

133

5514

Ostatní plocha

134

5488

Ostatní plocha

144

712

Ostatní plocha

4317 KÚ Horní Jiřetín

234

Ostatní plocha

4318/3

1361

Ostatní plocha

4316/2

141

Ostatní plocha

4316/7

2240

Ostatní plocha

3510

442

Ostatní plocha

4329/1

512

Ostatní plocha

4327/2

436

Ostatní plocha

3794

3129

Lesní pozemek

PUPFL

3789

1924

Lesní pozemek

PUPFL

3610

31381

Lesní pozemek

PUPFL

3600/3

1950

Trv. travní porost

ZPF

3600/1

1527

Trvalý travní porost

ZPF

3600/2

35

Trvalý travní porost

ZPF

5209

17278

Ostaní plocha

Chráněná značka geodet.

PUPFL, Geodet. bod

bodu
986/2

1623

Ostatní plocha

5078

70

Ostatní plocha

5080

267

Vodní plocha

5053/1

3849

Tralý travní porost

5036

705

Ostaní plocha

5061/2

5346

Lesní pozemek

PUPFL

5060

1410

zahrada

ZPF

ZPF
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5058

798

Ostatní plocha

5082/1

440751

Lesní pozemek

5050/2

5076

Ostatní plocha

5050/1

6911

Ostatní plocha

239

2755

Ostatní plocha

183

439

Lesní pozemek

PUPFL

236

131

Lesní pozemek

PUPFL

190/1

4820340

Lesní pozemek

PUPFL, geodet. bod

182/1

2132345

Lesní pozemek

PUPFL, geodet. bod

237

5629

Ostatní plocha

238

428

Ostatní plocha

187

2153

Lesní pozemek

230/1

16205

Ostatní plocha

494/5

2477

Lesní pozemek

509

2476

Ostatní plocha

507

7030

Ostatní plocha

473/1

430

Lesní pozemek

PUPFL

473/3

104

Lesní pozemek

PUPFL

474/1

1493989

Lesní pozemek

PUPFL

477/1

12078

Lesní pozemek

PUPFL, geodet. bod

467/3

1344700

Lesní pozemek

PUPFL, geodet. bod

466/3

9562

Lesní pozemek

PUPFL

500

5463

Ostatní plocha

499

2489

Ostatní plocha

494/4

1038

Lesní pozemek

PUPFL

KÚ Jezeří

PUPFL

PUPFL

KÚ Mikulovice

PUPFL
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494/2

2590

Ostatní plocha

472

3386

Ostatní plocha

470/2

13915

Lesní pozemek

PUPFL

470/3

39700

Lesní pozemek

PUPFL

471/1

126355

Lesní pozemek

PUPFL

467/1

48

Lesní pozemek

PUPFL

471/2

2195

Lesní pozemek

PUPFL

498

3877

Ostatní plocha

499

2489

Ostatní plocha

462/2

2429

Lesní pozemek

PUPFL

466/2

21676

Lesní pozemek

PUPFL

845/1

33739

Ostatní plocha

943/7

1356

Ostatní plocha

821/2

740

Ostatní plocha

KÚ Dolní Litvínov

Chráněná značka geodet.
bodu

821/1

5731

Ostatní plocha

943/5

609

Ostatní plocha

818

12579

Vodní plocha

422/14

49862

Ostatní plocha

814

37146

Ostatní plocha

821/3

1906

Ostatní plocha

816

10134

Ostatní plocha

402/1

17050

Ostatní plocha

970

1918

Ostatní plocha

3517

Lesní pozemek

KÚ Janov
942

PUPFL
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1075

17508

Ostatní plocha

1065/1

34750

Ostatní plocha

100/6

1119

Ostatní plocha

986/1

1420

Ostatní plocha

881

3814

Ostatní plocha

835/5

4665393

Lesní pozemek

PUPFL, geodet. bod

835/20

71126

Lesní pozemek

PUPFL

882/1

3457

Ostatní plocha

904

20345

Ostatní plocha

1337 KÚ Nová Ves

1011814

Lesní pozemek

3446

Ostatní plocha

KÚ Černice

v Krušných horách
1387
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Tabulka č.1 – přehled pozemků

PUPFL
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Tabulka2 – přehled pozemků – kabeláž

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
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.
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Odběr vody

Záměr nemá v době provozu nároky na dodávky vody. Voda bude potřebná ve fázi výstavby,
a to především k výrobě betonových směsí pro základové desky VTE. Tato směs nebude
vyráběna v místě stavby, na místo bude dovážena míchacími vozy.

.

Energetické zdroje

Posuzovaná stavba je sama zdrojem energie, době provozu nebude nárok na přísun energií –
tu bude naopak vyrábět z energie větru. Větrný potenciál může také být chápán jako zdroj
energie – z tohoto pohledu využívání energie větru je energetický potenciál větru v dané
lokality dostačující.
Další surovinové zdroje se týkají především stavebních materiálů – ty budou v patřičném
množství přiváženy. Samotná technologie se řadí mezi HI-TEC a bude odbornou firmou
dodána a odborně nainstalována.

.

Dopravní obslužnost

Souvisejícími stavbami budou především obslužné komunikace. Pro výstavbu tohoto systému
komunikací investor zažádá o vynětí pozemků z PUPFL.
Navrhované komunikace budou 4,5m široké a poloměry zakřivení a šířka zatáček bude
přizpůsoben na dopravu nadměrných nákladů. Kde bude možné budou použity stávající lesní
cesty a to především z těchto důvodů:
•

Zachování vegetace okolo stávajících cest

•

Vytvoření systému komunikací vhodných jak pro účely VTE tak pro účely
vlastníků pozemků

•

Kabelové trasy

Rozdělení komunikací:
Stávající asfaltové

cca 7260 m

Stávající lesní

cca 6385 m

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
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Nové

cca 631 m

Obratiště

cca 272 x 7 = 1900 m

Celková délka: 14,28 km + 7 x 0,272km (obratiště) = 16,18 km
Pro připojení farmy VTE do rozvodné sítě byla navržena jediná varianta. Jedná se o kabelové
vedení 22kV, vedené v zemi o celkové délce 12,4 km. Koncové připojení je provedeno
podzemním vedením 22kV a nadzemním vedením 110kV do rozvodné sítě SČE. Tato
varianta je optimální z hlediska ochrany ŽP i z hlediska technického. Zkvalitňuje stávající
energetické sítě a byla projednána se zástupci SČE a.s. Děčín.
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III. Údaje o výstupech

.

Ovzduší

Z hlediska provozu VTE není znám případ negativního ovlivnění posuzované technologie na
kvalitu ovzduší.
Při výstavbě lze za kombinaci liniového a plošného zdroje energie považovat staveniště po
dobu provádění výkopových prací a během navážení a hutnění materiálů na obslužnou
komunikaci. Staveniště tak bude zdrojem prachu a emisí z výukových plynů strojů a
nákladních vozidel, dále při nepříznivých meteorologických podmínkách (sucho) může dojít
k zvýšení prašnosti.
Působení bude ale nahodilé.
Při provozu nebude kvalita ovzduší ovlivněna.

.

Odpadní vody

Záměr nebude produkovat odpadní vody splaškové ani technologické.
Vody dešťové budou likvidovány vsakem do okolního terénu – tyto vody nebudou
kontaminovány znečišťujícími látkami a jejich množství bude minimální.
Ubytování stavebních dělníků a s ním spojené odpady a odpadní vody bude řešeno mimo
posuzovanou lokalitu. Předpokládá se umístění buněk nebo maringotek, chemického WC
a nádrže na vodu.
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Odpady

Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a navazujícími
vyhláškami.
Při výstavbě:
Zdrojem odpadů bude především stavba, která bude produkovat výkopovou zeminu ze
základů věží elektráren. Ta bude použita při stavbě obslužných komunikací. Dále budou
vznikat odpady související se stavební a montážní činností. Bude se jednat hlavně o obalové
materiály. Vzniklé odpady budou odváženy mimo lokalitu a likvidovány v rámci odpadového
hospodářství organizace, pověřené prováděnými pracemi.
Tabulka předpokládaných odpadů vzniklých při stavbě
Kód

druh odpadu

15 01 06

směsné obaly

17 01 07

směsi neb oddělené frakce betonu, cihel, tašek a

kategorie
O

keramických výrobků neuvedených pod číslem 17 01 06

O

17 02 01

dřevo

O

17 02 03

plasty

O

17 04 11

kabely neuvedené pod 17 04 10

O

17 04 05

železo a ocel

O

Tabulka předpokládaných odpadů vzniklých při provozu
Kód

druh odpadu

kategorie

13 01 10

nechlorované hydraulické minerální oleje

N

13 02 05

nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

N

15 01 04

kovové obaly

O

15 01 06

směsné obaly

O

15 01 10

obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
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obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02
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N

absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny
a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

N

17 04 05

železo a ocel

O

17 04 07

směsné kovy

O

17 04 11

kabely neuvedené pod 17 04 10

O

20 01 01

papír a lepenka

O

20 01 21

zářivky a jiný odpad obsahující Hg

N

Při provozu VTE bude vznikat pouze minimální množství odpadů a to během pravidelné
údržby zařízení. U zařízení nebude trvalá obsluha, provozovatel zařízení bude provádět
pravidelné kontroly chodu zařízení přímo v areálu firmy. Po realizaci projektu budou
vzhledem k umístění a rozsahu stavby vznikat odpady pouze při provádění servisních a
udržovacích pracích. Ty budou zajišťovat odborné firmy na základě smluvních vztahů. Tam
by měla být zakotvena i podmínka odstranění vzniklých odpadů prostřednictvím oprávněné
firmy.

.

Hluk a vibrace

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou stanoveny nařízením vlády
č.88/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 502/2001 Sb. O ochraně zdraví před
nepříznivými vlivy hluku a vibrací. Protože ale je vzdálenost VTE od obydlených oblastí
dostatečná, nebude jejich provozem překročen hygienicky stanovený limit. Zdroj infrazvuku
se v tomto případě nepředpokládá. Při zahájení provozu VTE bude zapotřebí provést
kontrolní měření. Nebude-li splněn daný hygienický limit nejvyšší přípustné hladiny hluku (v
noci či v případě výskytu nadlimitních hodnot za určitých klimatických podmínek) bude
nutné požadovat snížení výkonu VTE či úpravu režimu provozu VTE.
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Provozem VTE vznikají dva druhy hluku:
-

mechanický - zdrojem je pohyb mechanických (převodovka) a elektrických částí
strojovny (generátor s ventilátorem)

-

aerodynamický - vzniká při obtékání vzduchu kolem listů rotoru, má charakter svistu.

Na sílu vjemu vyvolaného určitým hlukem má velký vliv poměr mezi jeho intenzitou a
intenzitou zdrojů hluku vytvářejících stávající hlukové pozadí. Jako rušivý se jeví, až když je
hluk výrazně vyšší než jeho pozadí. Hluk se šíří od VTE v závislosti na směru větru.
S rostoucí vzdálenosti hladina hluku klesá. Hladina hluku v okolí VTE závisí na řadě faktorů
– tvar terénu, překážky pro šíření zvuku, meteorologické podmínky, ale také na technických
vlastnostech dané VTE (hluk strojovny a účinnost protihlukové izolace). Lze předpokládat, že
aerodynamický hluk trojlistého rotoru s menším počtem otáček bude menší než hluk
dvoulistého rotoru s větším počtem otáček. Se zdokonalováním VTE jejich hlučnost klesá.
Nedoporučuje se umisťovat jednotlivé VTE do vzdálenosti menší než 200 m od obytných
objektů, u větrných farem se doporučuje pás hlukové ochrany zvětšit na 300 – 400 m.

.

Jiné výstupy

Jedním z projevů doprovázejících provoz VTE je tzv. stroboskopický efekt, nebo také
discoefekt, popř. též efekt rotujícího stínu. Tyto tři nejčastěji používané termíny označují jev
vyvolaný sluncem, svítícím skrze otáčející se rotor elektrárny – tedy o stíny, míhající se
v pravidelných intervalech krajinou. U stávající VTE nebyl stroboefekt pozorován, discoefekt
je v současné době též odstraněn vhodným použitím matných nátěrů – plochy se při otáčení
nelesknou.
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1. Výčet

nejzávažnějších

environmentálních

charakteristik

dotčeného území
Mostecko
a) dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného
využívání
Lesy Jezeří, k.s. spravují prostor Lesního hospodářského celku (LHC), jehož součástí je
i zájmové území pro stavbu VTE, dle platného a schváleného lesního hospodářského plánu
(LHP). 67% plochy zaujímají pásma ohrožení imisemi A,B. Současným cílem je na
postižených lokalitách udržet jakoukoliv porostní složku a zamezit počínající erozi.
Z hlediska stability lesního celku jsou porostní pláště nejcennější částí porostů. Stabilitu
stávajících i nově zakládaných porostů cílových dřevin zajišťují porosty dřevin náhradních.
Dosavadní využívání lokality ani priority jeho trvalého užívání se změnou záměru nezmění.

.

Identifikace dotčené lokality

Krušnohorský bioregion na území kraje je totožný s geomorfologickým celkem
Krušné hory. V podkladu převažují hlubinné vyvřeliny a metamorfity, reliéf charakterizují
horské plošiny a rozdílné svahy – příkrý do vnitrozemí, mírný do sousedního Saska.
Bioregion má značné rozpětí vegetačních stupňů (od buko-dubového až po smrkový), hojná a
typická jsou vrchoviště. Původně hojné byly podmáčené smrčiny, rašeliniště s keřovou
borovicí blatkou a bučiny na svazích. Osídlení bioregionu souvisí s velmi rozsáhlými
středověkými hornickými aktivitami s následnými výraznými vlivy na les (změna druhové
skladby na kultury druhově proveniečního smrku). Louky a pastviny byly v nedávné
minulosti z větší části odvodněny a z části zorány. Dnes neobhospodařované travní porosty
degradují, orná půda téměř chybí. Lesy jsou velkoplošně zničeny imisemi, imisní holiny
zarůstají břízou, jeřábem, vysazovány jsou nepůvodní druhy smrk. Přes značnou destrukci
bioty

ochrana

přírody

registruje

v

tomto

bioregionu

pozoruhodné

lokality.
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K nejvýznamnějším patří NPR Novodomské rašeliniště a další rašeliniště s ochranou
rozmanitých typů rašeliništních společenstev. Přirozená skladba svahových lesů je chráněna
v NPR Jezerka, NPP Doupňák a Ciboušov mají geologický motiv ochrany.
Dotčené území je situováno v nejsevernější příhraniční části Mostecké, resp. Chomutovské
části Ústeckého kraje. Jedná se o mírně členitou hornatinu Krušných hor, budovanou
jednostranně vyzdviženou krou s čelem obráceným prudkým zlomovým svahem do české
kotliny. Tato svahová část je rozčleněna hluboko zaříznutými údolími potoků, odvádějících
vodu do Ohře nebo do Bíliny. Tato erozně akumulační údolí mají v podhůří vyvinuty nivy,
přecházející v mocné náplavové kužely. Vrcholová oblast Krušných hor má ráz slabě zvlněné
krajiny pozvolna se snižující k severovýchodu. V této části Krušných hor se vyskytují zbytky
zarovnaného paleogenního povrchu, které jsou částečně pokryté rašeliništi s charakteristickou
flórou a faunou (např. rašeliniště Jelení hora, Novoveské, Novodomské, Bučinná).
Geomorfologicky výraznými tvary v tomto plošinném reliéfu jsou ojedinělé suky z odolných
hornin (např, Jelení hora, Měděnec). Na geomorfologii se zde podílela, vedle ostatních
horotvorných činitelů, hlavně voda a charakter horninkrušnohorského krystalinika a hornin
kvarterních. Do řešeného území zasahují dvě strukturní jednotky :
o krušnohorská skupina
o jáchymovská skupina.
Krušnohorská skupina je budována složitým komplexem vesměs dvojslídných tzv. svrchních
šedých rul, střídajících se a přecházejících v nejrůznějších formách do skupiny červených rul
a migmatitů. Komplex svrchních šedých rul obsahuje např. břidličné ruly, vesměs dvojslídné,
konglomerátové ruly (např. v okolí Přísečnice a Měděnce), drobové ruly, kvarcitické ruly
s granátem, amfibolity a eklogity, erlány, krystalické vápence a skarny pravděpodobně
svrchnoproterozoického

stáří.

Červené

ortoruly

vystupují

v několika

klenbovitých

strukturách, např. kateřinohorská klenba, klínovecká antiklinála a v elevacích v okolí
Přísečnice. Většinou jsou považovány za přeměnění kyselá inkruzíva s granitickými jádry.
V nadloží krušnohorské skupiny leží pestrá jáchymovská skupina, tvořící souvislý lem kolem
centrální části krušnohorského krystalinika, u nás především v okolí Jáchymova.

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona.
Farma větrných elektráren Medvědí skála

Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

.

34/91

Lesy JEZEŘÍ, k.s., Červený Hrádek 12, 431 11 Jirkov,
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 702,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Zájmové území

Celé okolí zájmového území (mapa 3) tvoří horniny krušnohorského krystalinika
proterozoického stáří, které jsou tvořeny především reliktními biotitickými žulami
a dvojslídnými ortorulami, méně jsou zastoupeny biotitické a muskovit-biotitické pararuly.
Půdy jsou chudé, podzolové, převážně hlinitopísčité a písčitohlinité.
Klimaticky spadá zájmové území do okrsku CH 6 a CH 7 s typem klimatu s krátkým létem,
dlouhým přechodovým obdobím a dlouho trvající sněhovou pokrývkou. Roční úhrn srážek
dosahuje téměř 900 mm, počet dní se sněžením, respektive se sněhovou pokrývkou se
pohybuje mezi 45 – 60. Průměrná roční teplota činí cca 5,5 o C. Nadmořská výška území činí
770 – 924 m n. m.

b) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních
zdrojů
Pokud budeme sledovat přítomnost přírodních zdrojů a přírodní zdroj si definujeme jako ty
části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může využívat k uspokojování
svých potřeb, potom obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném
spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka, na rozdíl
od neobnovitelných přírodních zdrojů, které spotřebováváním zanikají (Zák. č.17/1992 Sb.).
Přírodní zdroje budou posuzovaným záměrem ovlivněny, ale protože jde o záměr dočasný je
předpoklad, že ovlivnění bude také pouze dočasné a minimální a schopnost regenerace
přírodních zdrojů tak bude zachována.

c) schopnost přírodního prostředí snášet zátěž
Přestože došlo v minulých letech k výrazně příznivějším trendům ve vývoji kvality životního
prostředí, lze ekologické zátěže z minulých let považovat za jeden z klíčových problémů
Ústeckého kraje. V územích devastovaných těžbou nerostů dochází k rekultivaci a revitalizaci
území, oblasti poničené imisemi škodlivin (lesy) se též rekultivují.
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Na dotčeném území bude zvýšenou zátěží pro prostředí pouze období výstavby VTE.
V období provozu bude zátěž pro prostředí minimální. Protože se jedná o stavbu dočasnou,
můžeme opět konstatovat, že posuzovaná lokalita bude schopná zvýšenou zátěž (danou
výstavbou VTE ) snést.

o územní systém ekologické stability krajiny
Popis výše uvedených prvků ÚSES v nejbližším okolí záměru (mapa2):
Nejbližším nadregionálním biokoridorem (NRBK) je K2 – společenstvo mezofilní hájové a
mezofilní bučinné a borové. VTE jsou umístěny v ochranné zóně těchto NRBK.
JV směrem se ve vzdálenosti cca 3 km od předloženého záměru nachází hranice
nadregionálního biocentra (NRBC ) Jezeří .
Záměr je v kontaktu s regionálním biocentrem 1362 Medvědí skála – typem společenstva je
společenstvo lesní, s hlavní dřevinou smrkem ztepilým.

o zvláště chráněná území
Zájmové území se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Krušné hory
(CHOPAV nař. vlády. č.10/1979 sb.).
Zvláště chráněná území (dle 114/1992 Sb.)
Ve vymezeném dotčeném krajinném prostoru se nenachází národní park a ani chráněná
krajinná oblast.
Vyhlášeny zde však byly tyto maloplošné ZCHÚ: ¨
•

národní přírodní rezervace „Jezerka“ – ve vzdálenosti cca 2km
JV směrem. Vyhlášeno 1969 – nejpřirozenější a nejzachovalejší
přírodní smíšený porost, pokrývající strmé skalnaté svahy Jezeří.

•

národní přírodní rezervace „Novodomské rašeliniště“ – ve vzdálenosti
cca 12 km Z směrem. Vyhlášeno 1967 – rozvodnicové vrchoviště
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s mohutnými podzemními prameny a vázanou typickou florou a
faunou.
•

přírodní rezervace „Buky nad Kameničkou“ – ve vzdál. cca 13 km JZ
směrem. Vyhlášeno 1994 – přirozený starý komplex bukoklenového
lesa uprostřed rozsáhlých imisních holin.

o Natura 2000
Farma VTE Medvědí vrch se nachází ve vyhlášené ptačí oblasti Novodomské rašeliniště –
Kovářská. Uvedený záměr proto bude podléhat dle §45h odst. 1) zákona 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny v platném znění hodnocení jeho důsledků na toto území a stav
jeho ochrany. (příloha 1)
Ptačí oblast Novodomské rašeliniště se nachází na hřebenu Krušných hor a rozkládá se od
východu k západu od Nové vsi v Horách, přes oblast kolem Hory sv. Šebestiána, oblast kolem
Přísečnické přehrady, přes Kovářskou až po vrchol Macechy. Jedná se o krušnohorskou
parovinu v nadmořských výškách od 830 do 1113 metrů nad mořem. Oblast má charakter
slabě zvlněné krajiny s mírnými svahy a lokálními převýšeními - jednotlivými vrcholy kopců.
Původní jedlobukové pralesy byly postupně pozměněny ve smrkové monokultury. V 70. a 80.
letech došlo vlivem extrémně vysokých imisí k rozpadu značné části porostů a k vytvoření
rozsáhlých imisních holin. Z hlediska výskytu chráněných a ohrožených druhů ptáků jsou
nejvýznamnější rozsáhlé plochy rašelinišť (na české straně Krušných hor přesahující 4 000
ha), zbytky původních porostů, fragmenty starých, většinou podmáčených a zrašeliněných
smrčin a vlhké podmáčené louky.

o Významné krajinné prvky
V místě záměru se vyskytují VKP ze zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, což
jsou lesy. Protože řešením oznamovaného záměru bude dotčen les jako VKP, bude nutno,
aby investor zažádal pověřený obecní úřad o vydání závazného stanoviska (podle § 4 odst. 2
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zákona č.114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny) k zásahům do registrovaných krajinných
prvků.

o území přírodních parků
Území přírodních parků v dané lokalitě není vyhlášeno

o území historického, kulturního nebo archeologického významu
Území není podle dostupných informací historicky, kulturně nebo archeologicky významné.

o území hustě zalidněná
V zájmové lokalitě se nenacházejí území hustě osídlená. Hustota obyvatelstva se v lokalitách
dotčených výstavbou VTE pohybuje v rozmezí 1-10 obyvatel/km². Dle Českého statistického
úřadu je v obci Nová Ves v Krušných horách ke dni 31.12.2003 trvale přihlášeno 437
obyvatel ( tj. 6 obyvatel/1km2)

o Staré ekologické zátěže
Staré ekologické zátěže v dotčeném území nejsou známy. V průběhu realizace se mohou staré
zátěže ve formě nepovolených skládek odpadů (černých skládek) objevit.

o Extrémní poměry dotčeném území
Extrémní poměry se mohou týkat klimatu a to zejména fenoménu vzniku námrazy. Ostatní
neobvyklé charakteristiky nejsou známy a zájmová oblast nijak nevybočuje z běžných hodnot,
které jsou dány nadmořskou výškou, polohou a reliéfem terénu a jejími dalšími
charakteristikami. Za zajímavost stojí extrémní teplotní gradient vrcholových partií Krušných
hor a jejich úpatí. Teplotní gradient je jeden z nejstrmějších v Evropě.
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2. Stručná

charakteristika

stavu

složek

životního

prostředí

v dotčeném území, která budou pravděpodobně významně
ovlivněny
Geologie
Zájmová oblast patří ke krystaliniku Krušných hor. Horniny krystalinika jsou zastoupeny tzv.
„šedými rulami“, které představují dvojslídné až biotické pararuly s přechody do dvojslídných
svorů a „červenými rulami“, zastoupené ortorulami a zbřidličnatělými žulami. Horniny jsou
proteozoického stáří.
Směrem k povrchu horniny se rozpadají podél systému puklin a zvětrávají v hlinitopísčitá až
štěrkovitá eluvia s jílovitou příměsí. Na náhorních plošinách lze nalézt kvartérní rašelinné
zeminy uložené na vrchovištích a slaništích. Toto zastoupení ploch je poměrně četné.
Při realizaci záměru je nutné se těmto plochám vyhnout z hlediska ekologického,
vodohospodářského, ale hlavně pro naprostou nevhodnost základových poměrů.

Pedologie
Nejrozšířenějšími půdami vrcholové plošiny jsou kambizemní podzoly, místy též oglejené,
nebo zrašelinělé podzoly. Charakteristické jsou na podmáčených místech větší plochy
typických glejů, na nejvlhčích místech přecházejí do značně rozsáhlých organozemí typu
vrchovištních rašelin. Na vrcholech s výškou nad 1000 m jsou vyvinuté typické podzoly. Na
čedičích jsou naopak zastoupeny ostrůvky eutrofních rankerů a kambizemí.

I půdy na

okrajovém svahu, vzhledem k chudému substrátu zůstávají chudé a kyselé. Zcela převládají
dystrické kambizemě, na strmých skalních srázech se objevují oligotrofní rankery, časté jsou i
nevyvinuté suťové litozemě. Půdy jsou chudé, podzolové, převážně hlinitopíščité a
písčitohlinité.
Předkládaný záměr výstavby VTE není náročný na zábor půdy. Zábor půdy a vyjmutí ze
lesního půdního fondu se týká zejména pozemků umístěných pod základovou deskou VTE a
dalších doplňkových staveb zejména obslužných komunikací. Seznam pozemků viz příloha 2
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Druhy pozemků dotčené posuzovaným záborem jsou :

•

trvalý travní porost,

•

ostatní plocha,

•

lesní pozemek,

•

cesta

Pozemky jichž se týká výstavba VTE jsou vesměs pozemky lesní, kde je jako druh pozemku
uveden :
•

pozemek určený k plnění funkcí lesa

Ovzduší, klima
Krušné hory:
Nižší vrcholové plošiny leží v chladné oblasti CH7, polohy nad 800m v CH6 a nad 1000m v
CH4 tj.české nejchladnější klimatické oblasti. Horní část svahů leží v CH7, dolní v mírně
teplých oblastech MT4 a výjimečně i MT9. Teplota na vrcholových plošinách kolísá mezi 2,7
°C na vrcholu Klínovce a 5 °C v teplejších polohách. Srážky kolísají mezi 900 - 1200mm. Je
zde patrný vliv vrcholového fenoménu. Podnebí na svahu vykazuje velice strmý gradient od
chladného vlhkého klimatu náhorní plošiny, po teplé a mimořádně suché klima úpatních
pánví. Zdejší klimatický gradient je největší v našich zemích a jeden z nejstrmějších i z
hlediska střední Evropy.

Lokalita:
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Klimaticky spadá zájmové území na rozhraní okrsků CH 6 a CH 7, tzn. s typem klimatu
s krátkým létem, dlouhým přechodovým obdobím a dlouho trvající sněhovou pokrývkou a
dlouhou mírnou zimou. Srážky dosahují cca 750 mm. Průměrná roční teplota činí cca 5,5 °C.
Měřící síť imisního monitoringu vytváří celkem 71 stanic. Z toho 34 stanic provozuje ČHMÚ
(21 v rámci automatizovaného imisního monitoringu a 13 jako manuální stanice), 23 stanic
provozují hygienické služby, 5 stanic provozují organizace MZe (VÚRV, VÚLHM a firma
EKOTOXA) a 9 stanic provozují energetické a průmyslové podniky.
Výsledky měření kvality ovzduší na vybraných stanicích (µg.m-3)

SO2

STANOVIŠTĚ

NOX

PM10

prům. k95 max. prům. k95 max. prům. k90 max.
Ústí nad Labem Kočkov

11

32

79

20

46

77

-

-

-

Kadaň

5

9

31

20

52 108

-

-

-

Teplice - OHS

48

120 357

90

216 363

-

-

-

Chomutov - NSP

13

34

81

16

35

61

-

-

-

Děčín - OHS

23

40

74

118 250 432

-

-

-

Litoměřice - OHS

7

16

35

50

117 238

33

59 171

Měděnec

8

24

49

13

28

68

12

22

Chomutov

11

29

59

36

85 156

43

69 153

Most

11

24

64

42

103 204

24

45 116

Krupka

14

40 174

22

51

83

25

42

Teplice

12

31

94

55

128 252

38

64 133

Ústí nad Labem - město

12

26

51

51

108 228

42

64 124

Sněžník

12

33 121

16

34

78

19

35

Děčín

11

30

67

55

114 186

35

60 153

Litoměřice - Mlékojedy

9

19

34

27

60 141

35

60 124

Vysvětlivky: prům. = aritmetický průměr
max. = denní maximum v daném roce

49

80

59

k95 = 95% kvantil, k90 = 90% kvantil z denních koncentrací
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Posuzovaný záměr nebude mít vliv na kvalitu ovzduší ani neovlivní klima dané oblasti. VTE
neprodukují žádné emise do okolí. Zdrojem znečištění budou během výstavby technologické
stroje a automobily, charakter těchto vlivů ale posuzujeme jako dočasný, maloplošný
a liniový.
Ovzduší a klima předmětného území nebude negativně ovlivněno nad únosnou mez. Dle
závěru zpracovatele tohoto oznámení nebude navrhovaný záměr znamenat nadměrnou zátěž
ovzduší.

Hydrologické a hydrogeologické poměry
Celé posuzované území je oblastí přirozené akumulace vod CHOPAV - Chráněné oblasti
přirozené akumulace vod – Krušné hory.
Z hydrogeologického hlediska jsou podložní horniny puklinově propustné. Oběh podzemní
vody je vázán na propustnější partie více otevřených puklin a na zónu přípovrchového
rozvětrání. Je zřejmé, že mnohé povrchové toky v období přísušků se zcela osuší včetně ploch
v dosahu občasného toku. Zájmové území je významnou zásobárnou podzemní vody. Z těchto
důvodů je nutné případné stavební práce realizovat s ohledem na tuto skutečnost.
Jižní strana území je odvodněna směrem do Mostecké pánve systémem krátkých prudkých
toků do umělých převaděčů, které zajišťují hydrologické poměry v stávajícím území
ovlivněném důlní činností.

Fauna a flora
Botanický a zoologický průzkum byl proveden na vymezeném území v okolí vrchů Medvědí
skála, Liščí vrch a Lesenská pláň, botanický byl zaměřen na vyšší rostliny, zoologický na
obratlovce a bezobratlé.
Botanika
V zájmovém území bylo zaznamenáno 141 taxonů cévnatých rostlin. Z tohoto počtu jsou dva
druhy chráněné podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.:

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona.
Farma větrných elektráren Medvědí skála

Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

42/91

Lesy JEZEŘÍ, k.s., Červený Hrádek 12, 431 11 Jirkov,
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 702,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

koprník štětinolistý (Meum athamanticum) - ohrožený druh
- vyskytuje se roztroušeně podél lesních silniček a cest a na dlouhodobě
odlesněných exponovaných (a proto obtížně zalesnitelných) stanovištích
plavuník zploštělý (Diphasiastrum complanatum) - ohrožený druh
- velmi vzácně byl zaznamenán v náhradním lesním porostu smrku pichlavého při
východní hranici zájmového území

Zoologie
V celém zájmovém území byly během průzkumu zaznamenány 2 druhy obojživelníků.
Jeden druh (ropucha obecná) je zařazen mezi zvláště chráněné.
V celém zájmovém území byly během průzkumu zaznamenány 2 druhy plazů. Oba dva
druhy (ještěrka živorodá a zmije obecná) jsou zařazeny mezi zvláště chráněné.
V celém zájmovém území bylo během průzkumu zaznamenáno 45 druhů ptáků – 7 zvláště
chráněných. Z tohoto počtu je v tomto celém území 30 druhů hnízdících – 3 druhy zvláště
chráněných. Hnízdění je zaznamenáno i u žluny šedé, což je druh, pro který je také
vyhlášena Ptačí oblast Novodomské rašeliniště – Kovářská.
V celém zájmovém území bylo během průzkumu zaznamenáno 12 druhů savců. Žádný
druh není zařazen mezi zvláště chráněné.
V lokalitě byl zjištěn výskyt
A) z hlediska zoologie – výskyt tetřívka obecného a sýce rousného, ještěrky živorodé,
zmije obecné
Primárním prostředím tetřívka je tundra, v nižších zeměpisných šířkách obývá krajiny
podobného charakteru. V Evropě jsou to alpinské louky až do 2500 m.n.m., vřesoviště,
otevřené prostory ve vyšších polohách např. rašeliniště, vlhké louky nebo imisní holiny. I
když vynechává souvisle zapojené lesní porosty, přítomnost vzrostlých stromů na stanovišti je
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patrně nezbytná. Tetřívek létá těžce, cítí-li se ohrožen uniká spíš po zemi. Stromy tedy slouží
jako pozorovatelny, případně místa k nocování. Je předpoklad, že při pokračujícím
hospodaření dle LHP dojde postupně k dalšímu růstu stromů a primární prostředí tetřívka se
tím změní až vymizí.
B) z hlediska botaniky – koprníku štětinolistého a plavuníka zploštělého
Tyto druhy jsou vyhláškou MŽP ČR č. 395/1992 Sb., zařazené mezi druhy kriticky,
silně ohrožené (zoo) a ohrožené (fyto).

Druh

KO SO O

Ropucha

+

obecná
Ještěrka

+

živorodá

Zmije
obecná

Odhadovaná
početnost

Trvalý

Zaletující

výskyt

nebo

v lokalitě migrující
výstavby

druh

20 – 30 ex.

+

-

20 – 30 ex.

+

-

Ohrožení

Komentář

stavbou

Celoroční

-

výskyt.
Celoroční
výskyt

-

Celoroční

-

výskyt.

+

5 – 10 ex.

+

s podmínkou, že

-

nebude
zasahováno do
mezí
V

Čáp černý

+

1 – 2 ex.

-

+

území

nehnízdí

–

ojediněle

-

zaletuje
V

Krkavec
velký

+

20 – 30 ex.

-

+

lokalitě

nehnízdí
pouze
přetahuje

–

-
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KO SO O

Odhadovaná
početnost

Trvalý

Zaletující

výskyt

nebo

v lokalitě migrující
výstavby

Rorýs

+

obecný

50 – 80 ex.

-

Ohrožení

Komentář

stavbou

druh
V

+

lokalitě

nehnízdí

–

pouze

-

přetahuje
V

lokalitě

hnízdí

Sluka lesní

+

1 – 2 páry

+

+

+

v jarním
období

+

na

tahu.
Pravidelně

Sýc rousný
Tetřívek
obecný
Vlaštovka
obecná
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+

1 – 2 páry

+

-

+

hnízdí
Tokaniště

+

120 – 150 ex

+

-

i

hnízdiště

+

druhu
V

+

10 – 20 ex.

-

+

lokalitě

nehnízdí,
pouze zaletuje.

-
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ÚDAJE

O

VLIVECH

ZÁMĚRU

NA

OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti
a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání,
frekvence a vratnosti)
Doba trvání těchto vlivů je omezena na dobu existence stavby (20 let). Všechny tyto vlivy
jsou vlivy dočasné a je možné je po odstranění stavby (po uplynutí životnosti stavby)
zcela eliminovat. Doba trvání je po dobu provozu VTE (20 let).

Možné vlivy
.

Zábor půdy

Předkládaný záměr není náročný na zábor půdy. Zábor půdy a vyjmutí z lesního půdního
fondu se týká především pozemků umístěných pod základovou deskou VTE a dalších
doplňkových staveb zejména obslužných komunikací. Celkem se bude jednat o trvalý zábor
cca 32 770 m2 plochy.
Stavbou hodnoceného záměru bude mechanicky narušen svrchní půdní horizont - humusová
vrstva - o mocnosti 10 – 15 cm a horninové prostředí do hloubky 2 – 2,5m v místě
základových desek věží, resp. 1,25m v trase kabelu 22 kV. Většina dotčených ploch bude po
ukončení stavby uvedena do původního stavu nebo vhodně rekultivována, nadbytečný
materiál bude využit v jiných částech staveniště. Horninové prostředí nebude ovlivněno.
Vlivy záměru na půdu a horninové prostředí lze tedy hodnotit jako málo významné.

.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Stavba ani provoz projektovaného zařízení nemají prakticky žádný vliv na povrchové nebo
podzemní vody (s možnou výjimkou případných havarijních situací, způsobených
technologickou nekázní nebo poruchou mechanismů během stavby; tyto situace budou řešeny
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v souladu s havarijním řádem staveniště, resp. provozovaného zařízení). Vlivy záměru na
povrchové a podzemní vody lze tedy hodnotit jako nevýznamné.

.

Vliv na les

V době výstaby:

Slabě negativní vliv na porosty na PUPFL bude mít vlastní příprava parcely, přizpůsobení
komunikací, výkopy pro pokládku kabelů a samotná instalace VTE. Zde může hrozit
mechanické zničení několika jedinců zejména přípravných dřevin v manipulačním prostoru
staveniště, případně jejich poškození do míry, která může následně vyžadovat jejich asanaci.
V době provozu:
Liniové výkopy jsou projektovány převážně podél komunikací, případně podél hranice
porostů. Položená soustava kabelů bude mít vliv neutrální – podmíněně neutrální.
a) v případě použití technologie, kdy na zařízení nedohází k zniku námrazy a jejímu
opadu:
Stupeň vlivu VTE vybavené beznámrazovou technologií na porosty na PUPFL
je neutrální – podmíněně neutrální.
b) v případě, že na zařízení dochází ke vzniku námrazy a jejímu opadu do prostoru pod
rotorem VTE:
Stupeň vlivu bude v kružnici, jejíž poloměr je 41m a střed tvoří stožár VTE, je
negativní – silně negativní.
Vlivy záměru na les lze tedy hodnotit jako významné.
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Vliv na živou přírodu (flora fauna)

V zájmovém území a jeho bezprostředním okolí jsou příslušným orgánem ochrany přírody
registrovány některé zvláště chráněné druhy živočichů (viz přehled str. 36) uvedené v
přílohách vyhlášky MŽP ČR č. 395 / 1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
ČNR č. 114 / 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v aktuálním znění. Lokalita je vedena
jako lokalita cenná výskytem vzácných, chráněných druhů ptáků (ptačí oblast Novodomské
rašeliniště)
Vlastní stavba větrné elektrárny by mohla tyto populace určitým způsobem ohrozit.
Je nutné počítat i s dalšími doprovodnými negativními jevy, které mohou být spojeny
s devastací přírody a fragmentací cenných habitatů . Je celkem logické, že orgány ochrany
přírody vyžadují patřičné záruky podložené seriozním průzkumem, že v případě výstavby
větrných elektráren nedojde k ohrožení ptáků ani jiných volně žijících organismů; případně,
že negativní vliv bude minimalizován (ŠŤASTNÝ, BEJČEK 1995).
Potenciální vliv větrných elektráren na ptáky může být rozdělen do dvou skupin:
přímé vlivy:
- zranění nebo zabití ptáků při kolizích s turbinami, případně jinými stavbami
souvisejícími s větrnými farmami
- smrt elektřinou,
- snížení hnízdní úspěšnosti nebo přežívání v blízkosti farem v důsledku vyrušování,
změnou habitatu, jeho degradací nebo fragmentací
- snížením dostupnosti některých typů potravy
nepřímé vlivy:
Mnohdy mohou ptáci trpět i nepřímým způsobem buď sekundárními vlivy spojenými se
změnami managementu v okolní krajině, stoupající predací (např. odlesnění i vlastní stavby
mohou poskytovat výhodná loviště, resp. stanoviště k vyhlížení kořisti pro některé druhy
predátorů) nebo vytlačením ptáků z blízkosti větrných elektráren. Může pak dojít k vytlačení,
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resp. přemístění: migračních koridorů, místních letových tras, např. mezi nocovišti a místy
sběru potravy a hnízdících, odpočívajících a krmících ptáků v průběhu výstavby i provozu.
Vlivy záměru na floru a faunu lze tedy hodnotit jako významné.

.

Vliv na krajinný ráz

Je možné konstatovat, že zásadě každá stavba, která se objevuje v krajině (nadzemní viditelná stavba), může ovlivnit existující ráz krajiny. Nutno ale podotknout, že ne však
jakýkoliv ráz krajiny je chráněn před zásahem. Dle ustanovení zákona se jedná o krajinu,
která se vyznačuje přírodními či estetickými hodnotami, přítomností VKP, ZCHÚ, kulturními
dominantami, harmonickým měřítkem a harmonickými prostorovými vztahy. Měla by to být
krajina, jejíž přírodní, kulturní a historická charakteristika vytváří zřetelné rysy a znaky rázu,
charakteru a identity krajiny.
Pro průzkum krajiny dotčeného území byla použita kombinace několika metod
hodnocení krajinného rázu. Jednou z metod je rozdělení krajinného celku do zón, pomocí
kterých jsou vymezeny oblasti s přirozenými předpoklady pro obnovu a uchování
ekologických, vodohospodářských a estetických hodnot krajiny. Tuto metodu, lze použít jako
podpůrnou pro objektivní posouzení záměru.
Dělení krajiny
•

Zóny přírodní až přírodě blízké ( A ) - části s mimořádnou ekologickou hodnotou a
současně hodnotou krajinářskou s nálezy lokalit nebo jejich fragmentů přírodě blízkých
společenstev

•

Zóny extenzivního využívání krajiny ( B ) - do té jsou zařazeny převážně lokality s
extrémními polohami jako suché stráně, skalnaté polohy, extenzivně obhospodařované
louky a pastviny, prameniště, lesy se zachovanou druhovou skladbou dřevin.
•

Zóny intenzivního využívání krajiny ( C ) - do takových zón jsou zařazeny agrární a
sídelní celky, celky silně antropicky ovlivněné s převahou umělých ekosystémů.
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Dotčený krajinný prostor spadá do tří oblastí krajinného rázu v rámci níž se uplatňují tří
biogeografické regiony

- bioregiony (Culek, 1998). Přímo dotčeným je Krušnohorský

bioregion, bioregiony Mostecký a okrajově též Milešovský jsou dotčeny vizuálními vlivy.
Na základě hodnocení vlivu navrhované stavby na "pozitivní" hodnoty a významné rysy
jednotlivých charakteristik krajinného rázu, vlivu na estetické a prostorové vztahy a hodnoty
krajiny jsou přijatelné tyto závěry:
Z celkového hodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území vyplývá, že se jedná o
krajinu s řadou pozitivních rysů a hodnot krajinného rázu.. Navrhovaná stavba bude do
určité míry ovlivňovat krajinnou scenérii a panorama krajiny především svou
neobvyklostí ( výška, architektura ), více bude tedy zasahovat do historické a kulturní
charakteristiky dané krajiny. Je evidentní, že stavba při své výšce a neobvyklosti bude na sebe
přitahovat pozornost a odpoutávat ji pravděpodobně částečně od současných krajinných
scenérií a panoramat.
Závěr
Po zvážení všech zjištěných skutečností lze konstatovat, že navrhovaná stavba VTE
v dané lokalitě je z hlediska zásahu do krajinného rázu na hranici úměrnosti.

.

Hluková zátěž

Stacionárním zdrojem hluku je jak strojní vybavení objektu, tedy zejména
převodovka a generátor včetně ventilátoru, tak i hluk způsobený obtékáním vzduchu kolem
listů rotoru. Aerodynamický hluk je periodický a souvisí s pohybem jednotlivých listů kolem
věže.
Oznamovatel převzal od výrobce hodnoty hladin akustického tlaku v jednotlivých
vzdálenostech od věže větrné elektrárny. Ve vzdálenosti 500 m je např. uvedena hodnota 32,8
dB. Protože je nejbližší obytná zástavba je ve vzdálenosti cca 700 m, je předpoklad, že
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nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním
prostoru ostatních staveb nebude vlivem provozu větrné elektrárny překročena.
Před nejbližšími obytnými objekty musí být podle Nařízení vlády č. 88 / 2004 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády č. 502 / 2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku, hluk ze stacionárních zdrojů nižší než nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina
akustického tlaku A LAeqT = 50 dB ( A ) ve dne a 40 dB ( A ) v noci.

Liniový zdroj hluku nebude v souvislosti s provozem větrné elektrárny vznikat.
Provoz automobilů při provádění servisní činnosti nelze považovat ve vztahu k využívaným
komunikacím za liniový zdroj hluku.
Pro provádění povolených staveb je v době od 7 do 21 hodin přípustná korekce +
10 dB k základní nejvyšší přípustné ekvivalentní hladině akustického tlaku A. Při
výstavbě větrné elektrárny tedy nelze překročit LAeqT = 60 dB.

Je pravděpodobné, že stanovené limitní hodnoty hladin akustického tlaku A nebudou
překročeny. Větrná elektrárna je navržena na vyvýšeném místě v dostatečné vzdálenosti od
nejbližší obytné zástavby. Navrhovaná technologie větrné elektrárny patří mezi zařízení, která
nelze z hlediska hluku srovnávat s původními elektrárnami – hlučnost zařízení byla
technickými úpravami snížena. Vlivy hluku lze tedy hodnotit jako nevýznamné.

.

Vliv záření

V úvahu připadá jen elektromagnetické záření přenosových tras – ty jsou ale dostatečně
odstíněny – obalem kabelu a uložením v zemi. U této technologie nebyly zjištěny negativní
dopady na živé organismy. Stavba nemá zdroje nebezpečného záření.
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Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

V souvislosti dopravou technologie bude nutné předem prověřit aktuální technický stav
stávajících komunikací a komunikačních prvků (přejezdy, mostky apod.)V nutnosti potřeby
jejich úprav bude potřeba jednat s majiteli o požadovaných změnách, s tím že náklady budou
plně hrazeny investorem.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky se u posuzovaného záměru nepředpokládají .

.

zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky

Z dosavadních zkušeností s podobnými projekty není známa skutečnost, že by při provozu
tohoto typu mohla vznikat nějaká zdravotní rizika. Samozřejmě riziko pracovního úrazu
existuje vždy, ale zaměstnanci by měli při plnění svých pracovních povinností dbát na
příslušné pracovně - právní předpisy, se kterými je provozovatel seznámí.
Z hlediska sociálních důsledků má záměr pozitivní efekt v době provozu, a to ve smyslu
zřízení 1 – 2 pracovních míst. Za zmínku stojí také jistě aktivní spolupráce investora a obce
při řešení konkrétních problémů týkajících se přípravy výstavby záměru.
Z hlediska ekonomického- dojde k efektivnějšímu využití území, zejména:
•

Větší rozsah funkčnosti VTE(viz technické parametry)

•

Vyšší výroba elektrické energie
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2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
V případě předkládaného projektu lze v průběhu jeho realizace uvažovat tyto následující,
dočasné vlivy na životní prostředí:
Hluk a vibrace
Rizika, vyplývající z expozice hluku, jsou vyjádřena stanovením nejvýše přípustných hladin
zvuku. Jsou obsaženy v nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací v úplném znění.
Závazné stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku je v kompetenci místně
příslušné hygienické stanice.
a) v době výstavby
Charakter stavby není předpokladem pro použití vyššího počtu stavebních strojů, hladina
hluku by proto neměla přesáhnout zákonem dané limitní hodnoty. Případné zvýšení hladin
zvuku v období výstavby bude dočasný.
b) v době provozu
Udržovat technologická zařízení v perfektním technickém stavu tak, aby nemohlo docházet ke
zvýšení hlučnosti provozu VTE. Budou provedena měření hluku při zkušebním provozu
VTE.

Znečištění ovzduší
a) v době výstavby
to bude zvýšená primární i sekundární prašnost. Prašnost bude způsobována mechanickými
zásahy do zemin a následně pak větrem. Hlavními zdroji prašnosti budou :
•

zemní práce a manipulace se zeminami
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•

deponie zemin, případně jiných sypkých hmot

•

manipulace s kamenivem a asfaltem

•

dopravní a pracovní pohyb dopravních prostředků, strojů a zařízení - produkcí
plynných škodlivin

Základní složkou kontaminace ovzduší jsou výfukové plyny spalovacích motorů,
v daném případě v drtivé převaze vznětových, jejichž výfukové plyny mají v porovnání
s motory zážehovými ekologicky vhodnější složení. Všechny tyto údaje je třeba brát v úvahu
při hodnocení emisí a jejich vlivů v prostoru a čase.
Prašnost na stavbách se velice negativně projevuje i v ekologické sféře, kde dochází k
narušení ekosystémů tím, že pokryv jemného prachu ucpává průduchy asimilačních orgánů
rostlin. Tím dochází k omezení fotosyntézy a v důsledku toho pak k narušení metabolizmu
rostlin se všemi předpokládanými dopady na rostlinu. Dlouhodobá působení vedou spíše ke
chronickým důsledkům, krátkodobé extrémní koncentrace škodlivin působí akutní
důsledky. Navíc je nutné brát v úvahu i synergické vlivy všech emitujících zdrojů z
průmyslové sféry, z lokálních topidel, z dopravy etc.
Staveniště zařízení bude vybaveno mechanizací převážně se vznětovými motory.
Ty sice (v porovnání s motory zážehovými) produkují méně CO2, CO, CxHy, aldehydů
a polyaromátů, avšak vyznačují se výrazně vyšší produkcí NOx a sazí.
S ohledem na skutečnost, že konkrétní působení v době výstavby bude charakteru dočasného,
nepovažuje zpracovatel

za nutné provést kvantifikaci škodlivin, tedy ani kvantifikaci

negativních vlivů na životní prostředí. Nicméně, je však možno konstatovat, že v podobných
případech lze určit zásadní pravidla obsluhy těchto strojů a zařízení, která povedou k
minimalizaci emisí škodlivin do ovzduší a k následné minimalizaci jejich negativního
působení na místní a okolní ekosystémy.
b) v době provozu
nebude záměr zdrojem zvýšené prašnosti.
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Podzemní a povrchové vody
a) v době výstavby
Zájmové území je významnou zásobárnou podzemní vody. Z těchto důvodů je nutné veškeré
případné stavební práce, jejich povahu a podmínky stavby podřídit a realizovat s ohledem na
tuto skutečnost. Rozsah zemních prací není schopen ovlivnit hydrodynamické poměry.
V případě stavby komunikačních tras využít maximálně stávající a při stavbě nových
neporušit směry a průtoky stálých i dočasných odtoků vody.
b) v době provozu
Případné skladování látek, které nejsou odpadními vodami, bude podléhat zvláštnímu režimu
skladování a zacházení s nimi. Budou pravidelně kontrolovány provozované stroje – těsnost
jejich palivových a mazacích nádrží. Jakost podzemních vod nebude provozem VTE dotčena.
Vlastní realizace projektu nebude významným zdrojem odpadních vod;
Ekosystémy a jiné složky
a) v době výstavby
Výstavba VTE ovlivní základní složky životního prostředí a ekosystémy v zájmovém území –
a to především přejezdy techniky, hlukem provozu stavebních technologií, zvýšenou
prašností.
Vesměs se však bude jednat o vlivy environmentálně pouze dočasně negativní s únosnou
intenzitou.
b) v době provozu
Hodnocený záměr bude mít zcela zákonitě vliv na všechny základní složky životního
prostředí a ekosystémy v celém zájmovém území, a to především v době provozu. Předmětem
ochrany je zde zřízení SPA – ptačí oblasti Novodomské rašeliniště. Toto bude nutno posoudit
dle § 045i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajin. , případně budou muset být
navrženy konkrétní kompenzační opatření .
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Vesměs se však bude jednat o vlivy environmentálně pouze dočasně negativní s únosnou
intenzitou.
V zájmovém území byl proveden biologický průzkum, a to jako součást terénních šetření.
Tabulka I - hodnocení podle dostupných informací metodou posouzení impaktu v impaktové
matici metodou číselného poměru
Hodnocení stavu
Ovlivněné

systémy

prostředí

a

složky Současný stav
= bez vlivu

výsledný

Poznámka

A. Vlivy na obyvatelstvo
zdravotní rizika

0

-1

Hluk, námraza

sociální vlivy

0

+3

zaměstnanost
finanční kompenzace

ekonomické vlivy

0

+5

obci, pracovní místo,
podpora podnikání

B. Vlivy na složky prostředí (ekosystémy)
Ovzduší
klimatické vlivy

0

0

imisní zátěž

0

+5

vlivy na půdní poměry

0

-1

vlivy na znečištění půdy

0

0

vlivy na vodní režim

0

0

vlivy na znečištění vod

0

0

Půda

Voda

živé organismy

Dočasný zábor
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Hodnocení stavu
Ovlivněné

systémy

a

složky Současný stav

výsledný

prostředí

= bez vlivu

Fauna

0

-2

Flora

0

-1

vliv na sídelní útvary

0

0

vliv na lesní hospodářství

0

+1

vliv na vodní hospodářství

0

0

vliv na estetiku území

0

+5/-5

vliv na dopravní systémy

0

+3

Poznámka
Možnost

ovlivnění

avifauny
Zábor PUPFL

C. Vlivy na antropogenní systémy

Stabilizace

využití

pozemků

Dle

vnímání

posuzovatele
Oprava

stávajících

komunikací

tabulka II - Stupnice pro posouzení impaktu v impaktové matici metodou číselného poměru
(systém rating) podle Studies and methodologies, Scoping and Guidelines, London 1981

Známka

Popis impaktu

+5

Vysoce dlouhodobý, nadměrně prospěšný ( nejvyšší možné ocenění)

+4

Vysoce prospěšný, avšak krátkodobě nebo rozsahem omezený

+3

Významně prospěšný, je však krátkodobý na velkém území nebo
dlouhodobý na malém území

+2

Méně prospěšný, je však dlouhodobý nebo na velkém území

+1

Méně prospěšný na omezeném území
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Známka

Popis impaktu

0

Žádný vliv

-1

Menší nepříznivé účinky na omezeném území

-2

Menší nepříznivé účinky, ale dlouhodobé nebo na rozsáhlém území

-3

Významné nepříznivé účinky, dlouhodobým působením na malém území
nebo s krátkodobým působením na velkém území

-4

Vysoce nepříznivé účinky s krátkodobým působením nebo na omezeném
území

-5

Vysoce nepříznivé účinky s dlouhodobým a územně rozsáhlým vlivem
(nejnižší možné ohodnocení)
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o

možných

významných

nepříznivých

vlivech

přesahujících státní hranice
Pokud bychom vycházeli ze skutečnosti, že podobný park VTE je umístěn v sousedním
Sasku zhruba stejně daleko od státní hranice jako navrhovaná farma VTE můžeme také
analogicky použít již existující stavbu VTE na modelaci vlivů přeshraničních vlivů.
Vzhledem ke vzdálenosti zde nejsou podstatné vlivy hlukové zátěže

ani

další

vlivy

související s výstavbou VTE. Jediný možný vliv může být pohledové znečištění krajiny a
narušení linie horizontu. Podle dostupných údajů a na základě „shadow studie“ je možné
konstatovat, že se nepředpokládá možnost vzniku stroboskopických efektů (vzdálenost,
poloha ke slunci, výška k horizontu)
U posuzovaného záměru nejsou v současné době známy přeshraniční vlivy.
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4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
Technická a přípravná opatření
Technická

opatření

by

měla

být

koncipována

jako

eliminační,

minimalizační

a preventivní. Za snad nejdůležitější opatření v tomto slova smyslu, je možno považovat :
•

precizní provedení všech montážních prací

•

dokonalá technologická a pracovní kázeň na všech úsecích zvolené technologie

•

pravidelné důkladné kontroly a precizní provádění údržby a případných oprav celého
technologického celku.

Opatření na úseku odpadů

Veškeré odpady, především pak ropného původu a jim podobné, likvidovat smluvně,
u subjektů k tomu oprávněných a vybavených příslušnými prostředky a zařízením v souladu
se zák. č. 185/2001Sb. Odpady vzniklé ze stavební činnosti budou likvidovány podle platných
legislativních předpisů, za což bude zodpovídat dodavatel staveb,

Opatření na úseku ovzduší

Lze určit zásadní pravidla obsluhy strojů a zařízení, která povedou k minimalizaci emisí
škodlivin do ovzduší a k následné minimalizaci jejich negativního působení na místní a
okolní ekosystémy. V zásadě jde o :
•

používaní technologií, které by měly splňovat emisní limity EURO3

•

udržování motorů v bezvadném technickém stavu

•

omezení volnoběžného režimu motorů a naopak vyvarování se náhlých přechodů do
vysoké zátěže (bude eliminovat plynné emise do ovzduší)
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organizaci práce na vysoké odborné úrovni (bez zbytečných přejezdů), která je
přínosem v oblasti znečišťování ovzduší v průběhu výstavby.

•

liniovým zdrojem znečišťování ovzduší bude provoz dopravy v průběhu realizace
projektu, prostor stavenišť bude v době výstavby objektů po omezenou dobu plošným
zdrojem znečišťování ovzduší;

Opatření proti hluku

Charakter stavby není předpokladem pro použití vyššího počtu stavebních strojů, hladina
hluku by proto neměla přesáhnout zákonem dané limitní hodnoty. Proti vzniku hluku lze
předejít některými opatřeními:
•

účelným rozmisťováním stavebních strojů a zařízení s ohledem na útlum hluku
vzdáleností

•

vhodnou organizací nasazení jednotlivých strojů a zařízení

•

omezením doby nasazení zdrojů hluku na dobu nezbytně nutnou

•

tvorbou překážek šíření hluku

•

pracovní obsluhu zdrojů hluku vybavit odpovídajícími a předepsanými ochrannými
prostředky
Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod

Případné skladování látek, které nejsou odpadními vodami, bude podléhat zvláštnímu režimu
skladování a zacházení s nimi. Budou pravidelně kontrolovány provozované stroje – těsnost
jejich palivových a mazacích nádrží. Jakost podzemních vod nebude záměrem dotčena.
V zájmu minimalizace negativních vlivů předmětné stavby bude nezbytné zabezpečit :
•

řádnou přípravu prací

•

učinit veškerá dostupná opatření cílená k tomu, aby v žádném případě nemohlo dojít
ke kontaminaci vody především látkami ropného charakteru

•

dodržovat zákaz mytí strojů, zařízení a motorových vozidel a čištění jejich součástí
naftou(!)
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běžnou údržbu, drobné opravy a doplňování pohonných hmot a olejových náplní
provádět zásadně v předem připraveném prostoru na manipulační ploše k tomuto
účelu určené a konstruované dle platných předpisů

•

pracoviště vybavit nejnutnějším množstvím sorbentů ropných látek (VAPEX,
CHEZACARB etc.)

•

veškeré odpady, především pak ropného původu a jim podobné, likvidovat smluvně, u
subjektů k tomu oprávněných a vybavených příslušnými prostředky a zařízením
v souladu se zák. č. 185/2001Sb.

Opatření na úseku horninového prostředí a půdy

Dojde k záboru půdy, bude nutné skrývat půdu. Opatření jsou nutná, pozemky jsou v ochraně
PUPFL.
• realizace skrývky svrchní části půdy a vytvoření její deponie pro pozdější rekultivaci
stavebních záměrů či jiné využití v rámci rekultivací území
• případné kontaminované stavební materiály nebo půdy budou likvidovány v souladu
se zák.č. 185/2001 Sb.
• zajistit dodržování zásad při přesunu strojů a zařízení tj. eliminovat zbytečné přejezdy
techniky po nezpevněných cestách a četnost přejezdů zohlednit vzhledem
k atmosférickým podmínkám (podmáčení při silných deštích apod.)

Opatření ke snížení vlivů na obyvatelstvo

Vzhledem k malé hustotě zalidnění je negativní působení posuzovaného záměru minimální.
V úvahu přicházejí negativní vlivy hlukové zátěže, stroboskopického efektu a estetického
vnímání krajiny.
Tyto sledované veličiny budou hodnoceny samostatnými odbornými studiemi.
Z hlediska sociálně ekonomického má posuzovaný záměr jednoznačně pozitivní vliv na
obyvatelstvo. Jedná o vytvoření pracovních míst dočasného charakteru a to v době výstavby
VTE.
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Opatření na úseku flóry a fauny

Před započetím jakýchkoliv prací bude nutné, aby oznamovatel požádal příslušný orgán
ochrany přírody o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek u zjištěných zvláště
chráněných druhů.
•

Dodržovat plánovaný termín výstavby – dle doporučení orgánů ochrany přírody

•

Ve spolupráci s odpovědným orgánem OP (KÚ Ústeckého kraje) a odbornými
složkami OP se podílet na revitalizaci území

•

Výkopy provádět ručně a pouze v nutné míře, vykopaný materiál použít zpět na zásyp

•

Dlouhodobě monitorovat vliv VTE na živou přírodu

•

Spolupracovat s lesními správci při péči o les

•

Dlouhodobě monitorovat vliv VTE na les a lesní pozemky
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5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při specifikaci vlivů.
Výstavba VTE a jejich posuzování ve vztahu k životnímu prostředí je komplikované.
Projektant a zpracovatel EIA úzce spolupracovali a vybírali nejvhodnější varianty pro
realizaci. Přesto v některých

bodech se hledala řešení a zdroje informací v zahraniční

literatuře. V mnoha případech i legislativní rámec dané problematiky neobsahoval jasně
definované požadavky na danou stavbu. Jako největší problém se jeví posouzení krajinného
rázu a to z důvodu neexistence konkrétních měřitelných veličin a velice subjektivnímu
pohledu na krajinu, její vývoj a únosnost. Nedostatek informací byl také konstatován ve
vztahu ke stroboskopickému efektu, který česká legislativa zcela pomíjí. Proto se zpracovatel
držel norem běžných v EU.
Ke zpracování oznámení byl vcelku dostatek podkladových materiálů a vycházelo se
z realizace obdobných záměrů.
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E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO
ZÁMĚRU(pokud byly předloženy)
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Variantní řešení záměru není navrženo.
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F.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
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1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

N

mapa 1 - širší vztahy: Ústecký kraj
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mapa 2 - ÚSES zájmové oblasti 1:150 000
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N

mapa 3 - mapa zájmového území – označeno červeně

Měřítko – síť´= 1cm

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona.
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

71/91

Farma větrných elektráren Medvědí skála
Lesy JEZEŘÍ, k.s., Červený Hrádek 12, 431 11 Jirkov,
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 702,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

mapa 4 - Zájmové území s plánovaným umístěním VTE
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mapa 5 – kabelové vedení

1: 25 000
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mapa 6 - Ortofotomapa zájmového území 1:30 000
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2. Další podstatné informace oznamovatele

Vyjádření KÚ NATURA
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VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
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Farma větrných elektráren Medvědí skála je projekt směřující k využití větrné energie na
vhodných lokalitách v oblasti Krušných hor.
Podmínky pro využití větrných elektráren v posuzované lokalitě jsou dány vysokým větrným
potenciálem dané lokality. V dotčené lokalitě lze očekávat podle modelu VAS průměrnou
roční rychlost větru ve výšce 10m 5,7m.s-1, ve výšce 70m pak 7,6 m.s-1. Větrný potenciál patří
do nejvyšší kategorie z hlediska hodnocení území Krušných hor (J.Štekl 2003).
V rámci celého procesu EIA byla pak na těchto větrně vhodných lokalitách hledána místa
odpovídající i místním přírodním podmínkám a to zejména s ohledem na minimalizaci
negativních dopadů na okolní prostředí.
Z hlediska stavebního se jedná o novostavbu technických zařízení a navazující infrastruktury
(kabelové elektrické a datové vedení, obslužné komunikace a trafostanice) pro výrobu
elektrické energie z obnovitelných zdrojů (kinetické energie větru) – větrné elektrárny (dále
jen VTE).
Záměr bude realizován na těchto katastrálních územích:
• k.ú. Lesná v Krušných horách –VTE, obslužné komunikace, optický kabel, el. zemní
kabel
•

k. ú. Mikulovice v Krušných horách – VTE, obslužné komunikace, optický kabel, el.
zemní kabel

•

k. ú. Nová Ves v Horách – obslužné komunikace, optický kabel, el. zemní kabel

•

k.ú. Jezeří – obslužné komunikace, optický kabel k.ú. Nová Ves v Horách –VTE,
obslužné komunikace, optický kabel, el. zemní kabel

Projekt zahrnuje výstavbu VTE, zděné trafostanice,

kabelových tras, přístupových

komunikací, manipulačních ploch .
Budeme-li předpokládat, že se dá určitým poměrem velikosti zabraného prostoru a množstvím
vyrobené energie stanovit efektivita využití území, lze s jistotou tvrdit, že změnou záměru se
jednoznačně efektivita využití území zvyšuje.
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Zadavatel:
Zpracovatel:

Rozsah záměru
•

Stavba dočasná na dobu 20 let

•

18 x 3 MW VTE na jedné lokalitě o celkovém jmenovitém výkonu 54 MW

•

Cca 12,4 km elektrického kabelového vedení 22kV vedoucího do přípojného
místa trafostanice v k.ú. Dolní Litvínov (mapa 5)

•

16,18 km obslužných komunikací a optického kabelu

Při celkovém hodnocení kvality životního prostředí a jeho únosného zatížení jsme se drželi
hlavních charakteristik dotčeného území :
•

je posuzováno území relativně málo osídlené

•

většina pozemků je využívána jako lesní pozemek pro hospodaření v lesích

•

neobdělávaná krajina se dá ve většině případů charakterizovat jako postagrární
lada

•

na území se nacházejí významné zdroje pitné vody.

•

do území zasahují ochranná pásma nadregionálních biokoridorů a SPA

•

území je zatíženo imisemi a emisemi ze spalování hnědého uhlí

•

území není příliš turisticky využíváno

Při hodnocení těchto základních charakteristik se zpracovatel oznámení domnívá, že faktický
vliv na jednotlivé složky ŽP je v tomto případě omezen na půdu – její zábor byť minimální.
Dalšími dotčenými faktory je avifauna, podle provedených studií a další shromážděných
údajů může být však tento vliv minimalizován vhodným umístěním jednotlivých

VTE

a dodržením veškerých opatření proti výše negativním vlivům.
Jako problémové z hlediska vlivu na životní prostředí se jeví vliv staveb na krajinný ráz Vliv
VTE na krajinný ráz byl posuzován na základě požadavků Metodického doporučení AOPK
ČR - Posuzování záměru výstavby větrných elektráren v krajině (V.Petříček, K. Macháčková

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona.
Farma větrných elektráren Medvědí skála

Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:
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2000) a to podle poslední verze, která byla připomínkována společností EkoWATT (J.
Beranovský, J. Truksa)
Krajinné začlenění VTE

do krajiny je v mnohých ohledech problematické a to zejména

z hlediska neexistence jasných a měřitelných kritérií (jako je tomu například u jiných kapitol).
Na základě konzultací se zpracovatelem ÚP pro dotčené lokality a řešením několika možných
variant lze začlenění dosáhnout zejména:
1. výškou tubusů VTE
2. počtem VTE
3. prostorovým rozmístěním
Na základě všech těchto předložených charakteristik a předchozích kapitol se zpracovatel
oznámení domnívá, že skutečný vliv na jednotlivé složky ŽP v dotčené lokalitě je únosný
a to jak v době výstavby, tak i při samotném provozu. Diskutabilní a pravděpodobně i
nejkomplikovanější posouzení je posouzení vlivu VTE na krajinný ráz. Skutečné hodnocení
vlivu VTE na krajinu je však v tomto případě v mnoha ohledech (bez ohledu na kladná či
záporný postoj) subjektivní.

Vzhledem k tomu, že se však nejedná o záměr trvalý, a že ve většině složek životního
prostředí, kromě vlivu na faunu a hlukovou situaci a s ní související složky, se
neprojevuje významně negativně, je možné konstatovat, že záměr je při splnění určitých
podmínek v dané lokalitě z hlediska vlivu na životní prostředí

realizovatelný.
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H.

PŘÍLOHA
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Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska
souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.
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Dotčené pozemky
p.p.č.

Výměra (v m2)

Druh pozemku

Způsob ochrany

1075

26242

Ostatní plocha

Chráněná značka geodet.
bodu

KÚ Hamr
1413719

Lesní pozemek

PUPFL

122/1

1590449

Lesní pozemek

PUPFL, geodet. bod

128/1

495127

Lesní pozemek

PUPFL

128/2

7073

Lesní pozemek

PUPFL

125/2

67316

Lesní pozemek

PUPFL

145

7326

Ostatní plocha

150

2407

Ostatní plocha

151

1637

Ostatní plocha

132/1

12224

Lesní pozemek

133

5514

Ostatní plocha

134

5488

Ostatní plocha

144

712

Ostatní plocha

4317 KÚ Horní Jiřetín

234

Ostatní plocha

4318/3

1361

Ostatní plocha

4316/2

141

Ostatní plocha

4316/7

2240

Ostatní plocha

3510

442

Ostatní plocha

4329/1

512

Ostatní plocha

4327/2

436

Ostatní plocha

3794

3129

Lesní pozemek

PUPFL

3789

1924

Lesní pozemek

PUPFL

118/1
KÚ Lesná

PUPFL, Geodet. bod
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3610

31381

Lesní pozemek

PUPFL

3600/3

1950

Trv. travní porost

ZPF

3600/1

1527

Trvalý travní porost

ZPF

3600/2

35

Trvalý travní porost

ZPF

5209

17278

Ostaní plocha

Chráněná značka geodet.
bodu

986/2

1623

Ostatní plocha

5078

70

Ostatní plocha

5080

267

Vodní plocha

5053/1

3849

Tralý travní porost

5036

705

Ostaní plocha

5061/2

5346

Lesní pozemek

PUPFL

5060

1410

zahrada

ZPF

5058

798

Ostatní plocha

5082/1

440751

Lesní pozemek

5050/2

5076

Ostatní plocha

5050/1

6911

Ostatní plocha

239

2755

Ostatní plocha

183

439

Lesní pozemek

PUPFL

236

131

Lesní pozemek

PUPFL

190/1

4820340

Lesní pozemek

PUPFL, geodet. bod

182/1

2132345

Lesní pozemek

PUPFL, geodet. bod

237

5629

Ostatní plocha

238

428

Ostatní plocha

187

2153

Lesní pozemek

230/1

16205

Ostatní plocha

ZPF

PUPFL

KÚ Jezeří

PUPFL
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494/5

2477

Lesní pozemek

PUPFL

509

2476

Ostatní plocha

507

7030

Ostatní plocha

473/1

430

Lesní pozemek

PUPFL

473/3

104

Lesní pozemek

PUPFL

474/1

1493989

Lesní pozemek

PUPFL

477/1

12078

Lesní pozemek

PUPFL, geodet. bod

467/3

1344700

Lesní pozemek

PUPFL, geodet. bod

466/3

9562

Lesní pozemek

PUPFL

500

5463

Ostatní plocha

499

2489

Ostatní plocha

494/4

1038

Lesní pozemek

494/2

2590

Ostatní plocha

472

3386

Ostatní plocha

470/2

13915

Lesní pozemek

PUPFL

470/3

39700

Lesní pozemek

PUPFL

471/1

126355

Lesní pozemek

PUPFL

467/1

48

Lesní pozemek

PUPFL

471/2

2195

Lesní pozemek

PUPFL

498

3877

Ostatní plocha

499

2489

Ostatní plocha

462/2

2429

Lesní pozemek

PUPFL

466/2

21676

Lesní pozemek

PUPFL

845/1

33739

Ostatní plocha

1356

Ostatní plocha

KÚ Mikulovice

KÚ Dolní Litvínov
943/7

83/91

PUPFL
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821/2

740

Ostatní plocha

Chráněná značka geodet.
bodu

821/1

5731

Ostatní plocha

943/5

609

Ostatní plocha

818

12579

Vodní plocha

422/14

49862

Ostatní plocha

814

37146

Ostatní plocha

821/3

1906

Ostatní plocha

816

10134

Ostatní plocha

402/1

17050

Ostatní plocha

970

1918

Ostatní plocha

942

3517

Lesní pozemek

1075

17508

Ostatní plocha

1065/1

34750

Ostatní plocha

100/6

1119

Ostatní plocha

986/1

1420

Ostatní plocha

881

3814

Ostatní plocha

835/5

4665393

Lesní pozemek

PUPFL, geodet. bod

835/20

71126

Lesní pozemek

PUPFL

882/1

3457

Ostatní plocha

904

20345

Ostatní plocha

1337 KÚ Nová Ves

1011814

Lesní pozemek

3446

Ostatní plocha

KÚ Janov
PUPFL

KÚ Černice

v Krušných horách
1387
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Pozemky dotčené záměrem

PUPFL
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Dotčené pozemky
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Odborná literatura a podkladové materiály
•

Bejček, Šťastný: Fauna Bílinska, GRADA Publishing 2000

•

Bejček, Šťastný: Flora Bílinska, GRADA Publishing 2000

•

CULEK M., (1998). Krajinný ráz a biogeografické členění Sborník pracovního
semináře „Krajinný ráz, způsoby jeho hodnocení a ochrany“. ČZU. Praha

•

HUBÁČEK R. (1992): Větrné elektrárny střet zájmů.-Ms. (podkladový materiál MŽP)
15 str., Praha.

•

KÁRA J., ADAMOVSKÝ R.(1993): Praktická příručka-obnovitelné zdroje energie.MZE ČR, Praha

•

FORMAN R.T.T., GODRON M. (1993): Krajinná ekologie. - Academia Praha.

•

PETŘÍČEK V., MACHÁČKOVÁ K. (2000): Posuzování záměru výstavby větrných
elektráren v krajině. Metodické doporučení AOPK ČR

•

Biogeografické členění České republiky (M. Culek (editor) a kolektiv, Enigma,Praha,
1995)

•

mapové přílohy zadání stavby

•

Chráněná území ČR - Ústecko – okres Ústí nad Labem, Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR

•

NEUHÄUSLOVÁ Z.

ET AL.

(2001): Mapa potenciální přirozené vegetace České

republiky. - Academia Praha
•

Šťastný K., Bejček V. 1995: Vliv větrných elektráren na populaci tetřívka obecného
(Tetrao tetrix) v Krušných horách. Vars, spol s r.o., Praha.

•

Tebodin: Návrh krajského programu zlepšení kvality ovzduší, Krajský program
snižování emisí a imisí, Krajský program pro zlepšení specifických problémů
Ústeckého kraje, 2003

•

Tomášek M. : Půdy České republiky, Český geologický ústav, Praha 2000

•

Technické výkresy

•

vlastní blíže neidentifikovatelné materiály

•

konzultace s odborníky - speciality některých, významně dotčených oblastí
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INTERNET:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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http://usti.risy.cz/
www.env.cz/
www.ceskehory.cz/
http://schko.ten.cz
mesta.obce.cz

www.nature.cz
http://www.czso.cz/lexikon/mos2003.nsf/
www.czso.cz
www.ptaci.natura.cz
www.kr-ustecky.cz
www.chmu.cz
www.vetrnyserver.cz

Zákony
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Zákon č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích
Zákon č. 17/ 1992 Sb., o životním prostředí

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona.
Farma větrných elektráren Medvědí skála

Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

88/91

Lesy JEZEŘÍ, k.s., Červený Hrádek 12, 431 11 Jirkov,
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 702,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Přehled zkratek
VTE – větrné elektrárny
AOPaK – Agentura ochrany přírody a krajiny
ÚSES – územní systém ekologické stability
NR ÚSES - nadregionální územní systém ekologické stability
R ÚSES - regionální územní systém ekologické stability
NRBC - nadregionální biocentrum
RBC - regionální biocentrum
NRBK - nadregionální biokoridor
VKP - významné krajinné prvky
ZPF – zemědělský půdní fond
PUPFL – pozemky určené k plnění funkce lesa
ULK – Ústecký kraj
PD – projektová dokumentace
ŽP – životní prostředí
LHP – lesní hospodářský plán
LHO – lesní hospodářské osnovy
VKP - významné krajinné prvky
ČHMÚ – český hydrometeorologický ústav
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Zpracovatel oznámení

Mgr. Luboš Motl – držitel autorizace č. 1522/243/OPVŽP/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o.
Jiráskova 413, Litvínov 436 01
Tel.: 476 731 518-21
Fax.: 476 731 517
E-mail: lubos.motl@ees-servis.cz

Autorizaci podle § 19 odst. 4 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů a životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí) vydalo MŽP ČR dne 15.9.1999, Č.j.:1522/243/OPVŽP/99

______________________
Mgr. Luboš Motl
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