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I. ÚVOD
I.1.

ZADÁNÍ

Předkládaný Posudek na „Naturové hodnocení“ (dále také Posudek) v rámci Posudku
Dokumentace 1 vznikl na základě legislativního rámce vymezeného zákonem č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí (dále též ZPV) a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále též ZOPK). V tomto konkrétním případě se
tedy jedná o oponentní posudek na „Naturové hodnocení2“, které bylo zpracováno v rámci
Přepracované Dokumentace dle §8 zákona č. 100/2001 Sb. – Větrný park Lichkov a Mladkov;
zpracovatel Dokumentace Mgr. Luboš Motl, Environmentální a ekologické služby s. r. o.;
zpracovatel „Naturového hodnocení“ RNDr. Oldřich Bušek, únor 2012).

I.2.

CÍL POSUDKU NA NATUROVÉ HODNOCENÍ

Cílem předkládaného Posudku je prověřit správnost Přepracované Dokumentace, resp. její
části - „Naturového hodnocení“ záměru (dále též Hodnocení dle §45i). Jedná se zejména o
posouzení úplnosti a správnosti v Naturovém hodnocení uvedených údajů a závěrů (viz
následující kapitola „Postup vypracování Posudku na Naturové hodnocení“), zda záměr má
nebo nemá významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost3 konkrétních lokalit
soustavy Natura 20004, a to ve všech posuzovaných variantách.

I.3.

POSTUP VYPRACOVÁNÍ POSUDKU NA NATUROVÉ HODNOCENÍ

Při zpracování Posudku na Naturové hodnocení i „Naturového hodnocení“ samotného je
doporučeno postupovat dle „Metodiky hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle §
45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů“

1

Dle §9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Tzn. Hodnocení vlivů záměru podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále též
ZOPK). Jedná se o vyhodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality (EVL; dle § 3 písm. q a §
45a ZOPK) a ptačí oblasti (PO; dle § 45e ZOPK). PO a EVL tvoří na území ČR tzv. soustavu Natura 2000.
Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat
přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska
ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit.
3
Celistvostí u EVL a PO rozumíme udržení kvality lokality z hlediska naplňování jejích ekologických funkcí ve
vztahu k předmětům ochrany. V dynamickém pojetí jde o schopnost ekosystémů nadále fungovat způsobem,
který je příznivý pro předměty ochrany z hlediska zachování, popř. zlepšení jejich stávajícího stavu. Tento
pojem je také nutno chápat v širším smyslu jako integritu (viz angl. integrity v textu směrnice o stanovištích)
nejen topografickou či geografickou, ale též časovou, populační apod. Narušením celistvosti tak může být i
ochuzení druhové diverzity jednotlivých biotopů, přerušení přirozených komunikačních kanálů, migračních
cest nebo např. změny ekosystému způsobené zanesením nových druhů.
4
Obecně je cílem Naturového hodnocení zjistit, zda záměry mají významný negativní vliv na předměty ochrany
a celistvost daných lokalit. Cílem tedy není stanovovat kompenzační opatření, hodnotit socioekonomické
přínosy ani stanovovat takové úpravy záměrů, které by vyžadovaly přepracování a doplnění o další varianty.
Tyto činnosti je však možno provést „doplňkově“ nad vlastní rámec Naturového hodnocení.
2
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(Věstník MŽP, ročník XVII, částka 11, listopad 2007; dále jen Metodika). V této Metodice
jsou popsány doporučené struktury i náplň obou dokumentů, tzn. jak pro Naturové hodnocení
záměru v rámci Dokumentace, tak i v rámci Posudku Dokumentace (Posudek na Naturové
hodnocení).
Posudek na Naturové hodnocení by dle Metodiky měl obsahovat následující údaje (vhodné
koncipovat jako vlastní kapitoly):
•
•
•

•
•

•

Úvod – Zadání (zadavatel, na základě jakého požadavku Naturové hodnocení vzniklo); Cíl
(prověření správnosti Naturového hodnocení zpracovaného v rámci Dokumentace); Postup
zpracování Posudku na Naturové hodnocení (souhrnný popis průběhu zpracování Posudku).
Základní údaje o záměru – název, rozsah (kapacita) a umístění záměru.
Hodnocení vlivů záměru na EVL a PO – Posouzení úplnosti a správnosti Naturového
hodnocení v Dokumentaci (zhodnocení úplnosti – zjištění zda posuzované „Naturové
hodnocení“ má všechny náležitosti – viz výše; kontrola správnosti údajů o záměru, lokalitách,
předmětech ochrany; kontrola správnosti vyhodnocení významnosti vlivů; v případě
zjištěných nedostatků rozhodnout, zda jsou považovány za významné a vyžadují doplnění
nebo přepracování Dokumentace); Pořadí variant z hlediska vlivů na lokality; Zhodnocení
navržených zmírňujících opatření5
Závěr – shrnutí hlavních bodů Naturového hodnocení a Posudku a hodnocení závěrečné
Návrh stanoviska6 – Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní
prostředí z hlediska jejich rozsahu a významnosti; Návrh opatření k prevenci, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně
povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí7; Pořadí variant
(pokud byly předloženy a lze-li pořadí určit)
Rejstříky a seznamy

5

Z důvodu minimalizace negativních vlivů je třeba posoudit navržená zmírňující opatření, přestože by i bez
jejich uplatnění záměr nepředstavoval významné ovlivnění lokalit.
6
Závěrečným úkolem Posudku Dokumentace je navrhnout příslušnému úřadu stanovisko; Posudek na Naturové
hodnocení se zaměří hlavně na body 1., 3. a 4. kapitoly III přílohy č. 6 ZPV
7
Do tohoto bodu budou shrnuty návrhy obsažené v „Naturovém hodnocení“ v Dokumentaci (z pohledu Natury
2000 jsou to zmírňující opatření), případně ještě doplněné Posudkem Dokumentace. Jestliže Posudek navrhuje
vydání nesouhlasného stanoviska EIA z pohledu vlivů záměru na lokality Natury 2000 a byla navržena
kompenzační opatření ve smyslu § 45i odst. 9, resp. čl. 6.4 směrnice, lze je uvést v příloze, ale nikoli v této
části Posudku na Naturové hodnocení. Tato opatření mohou být totiž využita OOP pouze v případě, že se
následně po procesu EIA prokáže převaha jiného veřejného zájmu na realizaci záměru (viz příslušná kapitola k
Naturovému hodnocení v Dokumentaci). Kompenzační opatření v tomto smyslu (podle ZOPK) neznamenají
vyloučení významného negativního vlivu záměru, tzn. nevedou ke kladnému stanovisku EIA
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II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZÁMĚRU
1. Název záměru:

Větrný park Lichkov a Mladkov

2. Rozsah (kapacita) záměru: Posuzovaným záměrem společnosti SYNERGION Mladkov
a.s. a SYNERGION Hraniční vrch a.s. je záměr výstavby a provozu 7 větrných elektráren
(dále jen VTE) typu Vestas V90 o výkonu 2 MW a výšce od osy rotoru 105 m a celkové
výšce 150 m.
Přepracovaná Dokumentace záměru Větrný park Lichkov a Mladkov je vypracována na
základě oznámení v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, a to na základě vydaného Závěru zjišťovacího řízení (dále jen ZZŘ) MŽP
dne 1/6 2009 č.j 42205/ENV/09 Farma VTE Lichkov a k záměru Větrný park Mladkov ze
dne 29/6 2009 č.j 49568/EVN/09.
Oba uvedené záměry jsou posuzovány společně na základě požadavku Závěrů zjišťovacích
řízení (dále jen ZZŘ). Nutnost kumulativního posouzení vychází ze vzájemné polohy
jednotlivých elektráren obou farem, kdy vzdálenost jednotlivých elektráren mezi sebou je cca
420 – 600 m. Oba parky (farmy VTE) tvoří linii staveb ve směru ZSZ – VJV a jsou umístěny
podél státní hranice České republiky a Polska.
Posuzovaným záměrem je tedy novostavba 7 větrných elektráren typu Vestas V90 a dále
navazující infrastruktura (úprava a stavba obslužných komunikací, pokládka kabelové trasy)
na k.ú. Petrovičky u Mladkova a Lichkov.
Souhrnem se jedná o:
zprovoznění 7 ks VTE typu Vestas V90 o výkonu 2 MW (7 x 2 MW) o celkovém
jmenovitém výkonu 14 MW a celkové výšce 150 m (výška osy rotoru 105 m),
dočasnou stavbu na dobu 25 let,
zastavěná plocha (trvalý zábor) pod jednou věží VTE cca 240 m2, tedy 240 x 7 = 1
680 m2
zpevněná manipulační plocha u jedné VTE bude cca 1406 m2, tedy 1406 x 7 = 9843
m2
záměr počítá hlavně s využitím stávajících komunikací (celkově 10 575 m2), které
budou zpevněny a upraveny. Počítá se také s rozšířením těchto komunikací (rozšíření
cest o 3470 m2),
výstavbu cca 6312 m2 nových obslužných komunikací
pokládku cca 3 350 m kabelového vedení.
všechny plochy, kromě trvalého záboru, budou po skončení stavebních prací uvedeny
do původního stavu
Při realizaci záměru tedy bude využíváno celkově 31 880 m2 Z toho zcela nový zábor půdy
činí 21 305 m2 .8

8

Tyto plochy oznamovatel předložil na základě požadavku, který byl stanoven na mezistátní konzultaci konané
dne 10. 6. 2013 v budově MŽP ČR.
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3. Termín realizace záměru:

dle možností investora a průběhu schvalovacích procesů,
dokončení cca 8 měsíců od zahájení výstavby.

4. Umístění záměru:

Přední a Zadní Hraniční vrch a Dvorský vrch nad obcemi
Lichkov a Mladkov. Linie sedmi VTE, které budou sahat od
Lichkova k Petrovičkám, podél státní hranice s Polskem, a to
na parc.č. 20/3 a p.č. 217 v k.ú. Petrovičky u Mladkova a
parc. č. 3364, 3365, 3405, 3424 v k.ú. Lichkov.
stát:
Česká republika
kraj:
Pardubický
obec:
Lichkov, Mladkov
katastrální území: Lichkov, Petrovičky u Mladkova

III. HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA EVL A PO
Relevantní část Přepracované Dokumentace o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí,
která se týká vlivu záměru na soustavu Natura 2000 (Naturové hodnocení), vypracoval RNDr.
Oldřich Bušek, držitel autorizace k provádění posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění, rozhodnutí č. j. 57149/EN/09, 1838/630/10. Uvedené Naturové hodnocení
tvoří v rámci Přepracované Dokumentace samostatnou Přílohu s tím, že v této Dokumentaci
jsou z Naturového hodnocení převzaty zásadní popisné informace, vyhodnocení a závěry.
Naturové hodnocení neobsahuje žádná zmírňující opatření, proto nebyla převzata ani do
Přepracované Dokumentace.
Jak již bylo uvedeno v úvodu, přestože struktura Hodnocení vlivů dle §45i zákona č.
114/1992 Sb. není v naší legislativě pevně ukotvena, je při zpracování Naturového hodnocení
a tedy i hodnocení úplnosti Dokumentace doporučeno vycházet z Metodiky – následující
Posouzení na Naturové hodnocení proto vychází a odvolává se právě na strukturu
doporučenou Metodikou.

III.1. POSOUZENÍ ÚPLNOSTI A SPRÁVNOSTI NATUROVÉHO
V PŘEPRACOVANÉ DOKUMENTACI

HODNOCENÍ

V následujících podkapitolách je provedeno posouzení jednotlivých kapitol Naturového
hodnocení (Bušek, 2012). U každé kapitoly je uvedeno nejprve shrnutí údajů a závěrů, které
uvádí hodnotitel (RNDr. Oldřich Bušek) a následuje stanovisko posuzovatelky (Mgr. Šárka
Pokorná).

III.1.1.

POSOUZENÍ KAPITOLY „1 ZADÁNÍ A CÍL POSOUZENÍ“ (STR. 4)

V této kapitole je uvedena lokalizace záměru a průběh dosavadní přípravy a zadání
Naturového hodnocení.
Stanovisko posuzovatele: Bez připomínek.
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POSOUZENÍ KAPITOLY „2 METODIKA“ (STR. 5)

V této kapitole je uveden harmonogram terénních šetření v zájmovém území. Dále jsou
uvedeny podklady, dle kterých bylo postupováno při vyhodnocování významnosti vlivu
(Metodika, Kočvara R., Polášek Z, (2005): Obecné zhodnocení potenciálních vlivů větrných
elektráren na ptáky a další obratlovce).
Stanovisko posuzovatele: Bez zásadních připomínek. Přínosem by bylo alespoň
v obrysech nastínit principy metodického vyhodnocení dle Kočvary (2005), které je při
hodnocení významnosti vlivu tohoto záměru použito.
Jako podklad sloužící k provedení Posudku, který je zde předložen, bylo v rámci Posudku
zadáno „Posouzení možného vlivu výstavby a provozu větrného parku Lichkov a Mladkov
na populace netopýrů“. Toto posouzení provedl Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D. v červenci
2013. Smyslem tohoto posouzení nebyl terénní monitoring výskytu jednotlivých druhů
netopýrů, ale především zhodnocení dostupných literárních údajů a nepublikovaných
databází České společnosti pro ochranu netopýrů. Tyto podklady by měly předcházet
každému podrobnému terénnímu výzkumu. Výsledky výše uvedeného posouzení se staly
jedním z podkladů při vyslovení závěrů tohoto Posudku (viz dále).

III.1.3.

POSOUZENÍ KAPITOLY „3 POPIS ZÁMĚRU“ (STR. 6)

Popis záměru je proveden dostatečně, jsou zde uvedeny všechny podstatné skutečnosti
týkající se umístění, technologie VTE, výpočtu ploch přímo dotčených výstavbou. Souřadnice
systému S-JSTK polohy jednotlivých VTE a jejich nadmořská výška jsou uvedeny
v samostatné tabulce.
Dále jsou zde uvedeny základní technické informace o VTE, způsobu realizace stavby a o
rozmezí rychlostí větru, při kterých bude VTE v provozu.
Součástí této kapitoly jsou také vstupy a výstupy. Údaje o vstupech jsou uvedeny pro půdu,
vodu, surovinové a energetické zdroje a nároky na energetickou infrastrukturu. V půdních
vstupech je uvedeno, že „Trvalý zábor půdy při realizaci záměru neproběhne. Stavba je ze
své podstaty dočasná (25 let) – po ukončení provozu VTE budou pozemky vráceny do
původního stavu“.
Údaje o výstupech jsou uvedeny pro ovzduší, odpadní vody, odpady, hluk, vibrace a
stroboskopický efekt. Jak vstupy, tak výstupy jsou uvedeny jak pro fázi realizace, tak pro fázi
provozu.
Stanovisko posuzovatele:
V části vstupy je rozpor mezi tvrzením v Přepracované Dokumentaci a v Naturovém
hodnocení ohledně trvalého záboru. Zatímco v Naturovém hodnocení je uvedeno, že
trvalý zábor neproběhne, Přepracovaná Dokumentace uvádí, že trvalý zábor proběhne a
bude se týkat pozemků se základovými deskami s patkou pro jednotlivé VTE. Velikost
trvalého záboru pro tento záměr bude 1680 m2. Toto je také převzato do zde předloženého
posudku dle § 45i, neboť z hlediska předmětů ochrany je dobu 25 let nutné vnímat jako
trvalou.
Dále jsou v Naturovém hodnocení uvedeny odporující si hodnoty ohledně velikosti
záboru. Zatímco na str. 6 Naturového hodnocení je stanovena celková zastavěná plocha na
31 880 m2, na straně č. 8 je celkový zábor půdy stanoven na 29 508 m2. Znalost skutečné
velikosti záboru je podstatnou informací k vyhodnocení velikosti vlivu, bohužel nejasnosti
v ploše záboru projektu provázely celý proces hodnocení vlivů na životní prostředí. Dle
posledních údajů, které oznamovatel předložil na základě požadavku, který byl stanoven
na mezistátní konzultaci konané dne 10. 6. 2013 v budově MŽP ČR, je platná hodnota
HBH Projekt spol. s r. o.
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nového celkového záboru záměru (tedy bez stávajících cest, které budou využity) 21 305
m2 .
Do části výstupy by bylo vhodné zařadit i světelné záření – tj. způsob osvětlení VTE,
faktor, který je důležitý pro prevenci kolizí ptáků s lopatkami VTE. Nejvhodnější je
minimální možné osvětlení, přerušované bílé nebo žluté světlo s co nejnižší frekvencí.
Vhodné je boční stínění, či jejich viditelnost pouze seshora (Kočvara, Polášek, 2005).
Pokud toto není splněno v projektu, bylo by velice vhodné uvést charakter osvětlení do
Zmírňujících opatření.
Součástí této kapitoly by dle Metodiky měly být i informace o kumulacích s jinými
záměry a možné přeshraniční vlivy, ty jsou ovšem řešeny na jiném místě Naturového
hodnocení (kap. 5.3.), proto budou posuzovány až v rámci kapitoly 5.3.

III.1.4.

POSOUZENÍ

KAPITOLY „4 EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ
OBLASTI DOTČENÉ NÁVRHEM, DOTČENÉ PŘEDMĚTY OCHRANY“ (STR. 10 -

13)
V úvodu kapitoly je uvedena identifikace evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích
oblastí potencionálně dotčených záměrem. Jako dotčené lokality byly vyhodnoceny Ptačí
oblast (PO) Králický Sněžník a EVL Bouda u Těchotína. Dotčenými předměty ochrany pak
Chřástal polní (Crex crex), netopýr černý (Barbastella barbastellus) a netopýr velký (Myotis
myotis).
Celistvost a předměty ochrany dalších lokalit soustavy Natura 2000 (mezi nimi i lokality na
území Polska) byly vyhodnoceny jako záměrem nedotčené. Důvodem je: „Lokality jsou
určeny především k ochraně přirozených lesních stanovišť a druhů na ně vázaných a výstavba
a provoz větrného parku je, především s ohledem na jejich odlehlost, nemůže významně
negativně ovlivnit.“
Jedná se o PLH 020016 Góry Bialskie i Grupa Śnieźnika, která se nachází cca 6 km od
záměru a PLH 020061 Dzika Orlica, vzdálená od hodnoceného záměru 5 km.
Stanovisko posuzovatele:
PO Králický Sněžník a EVL Bouda u Těchotína byly identifikovány správně. Tyto
lokality jsou také uvedeny ve stanovisku Krajského úřadu Pardubického kraje (č.j.
8535/2012/OŽPZ/Le ze dne 20.2.2012) jako lokality, u kterých nelze vyloučit významný
vliv záměru, proto u nich bylo hodnocení vlivu předpokládáno.
Na území ČR se jiné lokality soustavy Natura 2000, které by mohly být potencionálně
ovlivněny záměrem nenacházejí. Jiná je ovšem situace na území Polska.
Obě výše zmíněné lokality (PLH 020016 Góry Bialskie i Grupa Śnieźnika a PLH 020061
Dzika Orlica) mají předměty ochrany, které mohou být záměrem dotčeny.
U PLH 020016 Góry Bialskie i Grupa Śnieźnika se jedná zejména o různé druhy netopýrů
(vrápenec malý, netopýr černý, n. pobřežní, n. brvitý, n. velkouchý a n. velký). Vzdálenost
od záměru (cca 6 km) přitom není natolik veliká, že by vylučovala jejich návštěvy
(přelety), které se u těchto druhů (např. n. černý nebo n. velký) pohybují běžně do
vzdáleností 15 – 20 km.
U PLH 020061 Dzika Orlica je hlavním předmětem ochrany chřástal polní. Vzdálenost od
záměru je přibližně 5 km, což je u tohoto druhu vzdálenost při přeletech překonávaná
běžně. Zvláště samci se v období mezi hnízděním mohou přemisťovat na značné
vzdálenosti (Hudec, Šťastný a kol., 2005). Je proto velmi pravděpodobné, že spolu jedinci
z těchto dvou lokalit komunikují.
HBH Projekt spol. s r. o.
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Odlehlost lokalit, jako hlavní argument neposuzování vlivů záměru na tyto lokality
v Polsku, tedy není možné přijmout.
Zbytek kapitoly je věnován popisu obou identifikovaných lokalit a jejich předmětů
ochrany.
Stanovisko posuzovatele: Tato část je zpracována dostatečně a správně. U popisů dotčených
předmětů ochrany jsou uvedeny i poznatky z více zdrojů, které napomáhají lepší orientaci
v problému a následnému vyhodnocení vlivů. Údaje o procentuálních podílech a stavu
předmětů ochrany odpovídají aktuálním poznatkům.

III.1.5.

POSOUZENÍ KAPITOLY „5 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA PO A EVL“
(STR. 14 - 19)

III.1.5.1.
Posouzení správnosti části „Vyhodnocení úplnosti podkladů“ (str. 14)
Autor Naturového hodnocení v této části hodnotí dostatečnost podkladů a vyjmenovává je.
Konstatuje, že podklady byly shledány jako dostatečné.
Stanovisko posuzovatele: Podklady pro provedení hodnocení jako takové jsou zřejmě
dostačující. Bylo by vhodné uvést, kdy a kolikrát autor provedl terénní pozorování na
lokalitě.
Jelikož je Naturové hodnocení pojato jako samostatná zpráva, bylo by také vhodné
vyjmenovat veškeré podklady, které autor využíval z Přepracované Dokumentace. Jedná
se zejména o průzkumy výskytu předmětů ochrany, zejména pak letounů, u kterých
(vzhledem k tomu, že na lokalitě nebyli prakticky autorem zjištěni) by bylo přínosem
alespoň zkráceně uvést metodiku průzkumu. Otázka, zda průzkum letounů byl proveden
natolik podrobně, aby na jeho základě mohla být vyloučena přítomnost netopýrů na
lokalitě, je rozebrán v následující kapitole III.1.5.2.
III.1.5.2.
Posouzení správnosti kapitoly 5.2 „Vlivy na druhy rostlin a živočichů“
(str. 15 – 17)
V této kapitole autor Naturového hodnocení uvádí možné vlivy VTE na populace ptáků a
netopýrů. V první části jsou uvedeny veškeré vlivy zjištěné v literatuře, a to jak vlivy přímé,
tak nepřímé.
Následně jsou z výše uvedených vlivů vybrány konkrétní vlivy, které přicházejí v úvahu na
lokalitě Lichkov – Mladkov.
Stanovisko posuzovatele: Všechny vlivy byly identifikovány správně, žádný důležitý vliv
nebyl opomenut.
A) Pro CHŘÁSTALA POLNÍHO (Crex crex) autor Naturového hodnocení identifikoval tyto
možné vlivy:
1) Poškození biotopu změnou chemických a fyzikálních charakteristik biotopu v průběhu
stavby (str. 16)
2) Rušení druhu v průběhu stavby (str. 16)
3) Změna charakteristiky biotopu způsobená provozem VTE (str. 17)

HBH Projekt spol. s r. o.
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Stanovisko posuzovatele: Takovéto rozdělení vlivů je dle našeho názoru poněkud
nepřehledné, co se týče klasifikace vlivů, i když všechny podstatné vlivy jsou zde
vyhodnoceny. Je však zřejmé, že pod bodem 1) je uvedeno poškození biotopu stavbou a
pod body 2) a 3) rušení předmětu ochrany, a to jak během stavby (2), tak i při provozu (3).
Proto jsme posouzení bodů 2 a 3 shrnuli do jedné kapitoly s názvem Rušení předmětu
ochrany.
Ad 1)
Poškození biotopu změnou chemických a fyzikálních charakteristik biotopu v průběhu
stavby
Jedná se o (dočasné) poškození biotopu zvýšenou prašností, hlukem, vibracemi během stavby.
Jako území, které bude pro chřástala během realizace záměru znehodnoceno, bylo na základě
údajů z literatury označeno území do 600 m od jednotlivých stožárů VTE. Celkově se jedná o
„plochu asi 72 ha (= 3,2 %) vhodných biotopů z celkového množství nejvhodnějších (2238
ha), které má druh v PO k dispozici.
Protože celkový počet volajících samců na území PO se pohybuje v rámci populačního cyklu
mezi 130 a 200, může být (dočasným) poškozením biotopu postiženo max. 5 % lokální
populace druhu.“
Vliv byl autorem vyhodnocen jako mírně negativní.
Stanovisko posuzovatele: Vymezení dotčeného území a procentuální vyhodnocení zásahu
(pokud vycházíme z provedených průzkumů a parametrů záměru) je provedeno správně.
Pokud se bavíme o poškození biotopu chřástala, bylo by vhodné tento vliv rozlišit na
období během stavby a při provozu záměru. Poškození biotopu není omezeno pouze na
období výstavby, dojde zde i k trvalému záboru (a tedy znehodnocení) biotopu pro
chřástala během provozu VTE. I když velikost takto poškozeného biotopu není nijak
veliká, je nutné to v Naturovém hodnocení uvést. Jelikož se jedná o dočasnou stavbu
s životností 25 let, mělo by být samozřejmostí uvést také vlivy likvidace záměru,
s případným návrhem zmírňujících opatření. Tato část však zcela chybí.
•

9

Poškození biotopu během stavby
Pokud bude stavba provedena mimo období výskytu chřástala, je možné souhlasit s údaji
uvedenými v Naturovém hodnocení. Vlivy stavební aktivity nebudou patrné. Do
zmírňujících opatření je nutné navrhnout realizaci záměru mimo období hnízdění
chřástalů polních, tj. mimo období květen – srpen.9
V případě výstavby v době výskytu chřástala je ovšem situace jiná. U vyhodnocení vlivu
jako mírně negativního není jasné, na základě čeho se autor takto rozhodl. Správným a
samozřejmým krokem je vyhodnocení procentuálního zasažení biotopů druhu a jeho
populace, které autor provedl. Chybí však podklady, ze kterých autor vycházel při
vztažení tohoto čísla na velikost vlivu.
Nabízí se např. Metodika, kde je však uvedeno: „...již ovlivnění řádově jednotek procent
výskytu v dotčené EVL/PO by mělo být považováno za významný vliv.“ – str. 13.

Zda je realizace záměru v těchto měsících roku v dané oblasti technicky možná, je již otázka pro realizátora
záměru.
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Dalším relevantním materiálem je Příručka k hodnocení významnosti vlivů na
předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000 (MŽP 2011), která uvádí v kapitole
věnované chřástalu polnímu: „... ovlivnění více než 1 či 2 teritorií v kterékoli PO může
představovat významně negativní vliv.“ – str. 69. V Naturovém hodnocení je uvedeno, že
v roce 2011 byl na lokalitě prokázán výskyt až 5 - 6 (8) volajících samců10.
V Naturovém hodnocení není uvedeno, jestli dotčená lokalita leží v jádrové zóně výskytu
druhu v rámci PO. Z průzkumů prováděných zde v posledních letech se však zdá, že
početnost druhu na lokalitě vzrůstá, což může být i výsledkem vzrůstu populační křivky
druhu, který se potvrzuje i na jiných lokalitách (z více zdrojů). Možný nárůst početnosti
chřástala by ovšem neměl být brán jako impuls k jeho nižší ochraně. Pokud význam této
lokality jakožto biotopu chřástala polního stoupá, měla by mu být věnována i o to větší
ochrana.
Jiným materiálem využívaným při těchto typech hodnocení je Metodické hodnocení
vlivů VTE na obratlovce (Kočvara, Polášek, 2008). Pokud se budeme řídit touto
metodikou, vyjde nám při poškození 5 % druhu v PO celkové vyhodnocení vlivu jako
velmi vysoké (dopad na druh je významný), případně střední (kdy je dopad potenciálně
významný a může být redukován např. kompenzačními opatřeními k podpoře druhu).
•

Poškození biotopu během provozu VTE (z hlediska druhu trvalé – 25 let)
Autor sice konstatuje, že: „...ztráta biotopu, způsobená záborem pozemků pro stavby je
v případě realizace záměru zanedbatelná“, jedná se však pouze o konstatování. Autor zde
neuvádí žádnou velikost záboru, kterou by to bylo dokázáno. Velikost trvalého záboru
záměru činí dle Dokumentace 1680 m2, což opravdu není významné číslo, je však vhodné
jej uvést. Biotop chřástala bude dále znehodnocen i výstavbou obslužných komunikací a
manipulačních ploch. Celkově se bude jednat o cca 21 305 m2 nového záboru. Takto
dotčená plocha bude (z hlediska druhu trvale) znehodnocena.

•

Poškození biotopu během likvidace záměru
Zde by mělo být provedeno vyhodnocení možných vlivů likvidace záměru na biotop
chřástala. Důležitou součástí musí být i návrhy opatření, uvedených v kapitole Zmírňující
opatření, která slouží jako prevence vzniku škody na biotopu druhu (např. provedení prací
v období mimo výskyt chřástala na lokalitě, omezení zbytečných pojezdů, omezení úkapů
použitých mechanismů, navrácení lokality do přírodě blízkému stavu, atd.).

Ad 2 a 3)
Rušení předmětu ochrany
Body 2 a 3 na straně 16 a 17 Naturového hodnocení se zabývají vyhodnocením vlivu rušení
při stavbě (2) a při provozu (3) záměru.
Rušení druhu v průběhu stavby bude dle zpracovatele Přepracované Dokumentace probíhat
pouze pokud bude stavba probíhat v období V – IX, kdy se chřástal na lokalitě vyskytuje.
V takovém případě bude negativně ovlivněno až 5 % populace chřástala a autor toto ovlivnění
vyhodnotil jako mírně negativní.
V případě realizace stavby mimo toto období vyhodnotil autor vliv jako nulový.

10

Údaje o početnosti volajících samců chřástala polního se mění rok od roku, tento druh je známý fluktuacemi
početnosti. Obecně lze však konstatovat, že populace na lokalitě spíše posiluje.
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Stanovisko posuzovatele: Vymezení dotčeného území a procentuální vyhodnocení zásahu
(pokud vycházíme z průzkumů provedených v rámci Naturového hodnocení a parametrů
záměru) je provedeno správně.
Pokud bude stavba provedena mimo období výskytu chřástala, je možné souhlasit s údaji
uvedenými v Naturovém hodnocení.
V případě výstavby v době výskytu chřástala je ovšem situace jiná. U vyhodnocení vlivu
jako mírně negativního není jasné, na základě čeho se autor takto rozhodl. Správným a
samozřejmým krokem je vyhodnocení procentuálního zasažení biotopů druhu a jeho
populace, které autor provedl. Chybí však podklady, ze kterých autor vycházel při
vztažení tohoto čísla na velikost vlivu.
Nabízí se např. Metodika, kde je však uvedeno: „...již ovlivnění řádově jednotek procent
výskytu v dotčené EVL/PO by mělo být považováno za významný vliv.“ – str. 13.
Dalším relevantním materiálem je Příručka k hodnocení významnosti vlivů na
předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000 (MŽP 2011), která uvádí v kapitole
věnované chřástalu polnímu: „... ovlivnění více než 1 či 2 teritorií v kterékoli PO může
představovat významně negativní vliv.“ – str. 69. V Naturovém hodnocení je uvedeno, že
v roce 2011 byl na lokalitě prokázán výskyt až 5 - 6 (8) volajících samců.
V Naturovém hodnocení není uvedeno, jestli dotčená lokalita leží v jádrové zóně výskytu
druhu v rámci PO. Z průzkumů prováděných zde v posledních letech se však zdá, že
početnost druhu na lokalitě vzrůstá, což může být i výsledkem vzrůstu populační křivky
druhu, který se potvrzuje i na jiných lokalitách (z více zdrojů). Možný nárůst početnosti
chřástala by ovšem neměl být brán jako impuls k jeho nižší ochraně. Pokud význam této
lokality jakožto biotopu chřástala polního stoupá, měla by mu být věnována i o to větší
ochrana.
Jiným materiálem využívaným při těchto typech hodnocení je Metodické hodnocení
vlivů VTE na obratlovce (Kočvara, Polášek, 2008). Pokud se budeme řídit touto
metodikou, vyjde nám při poškození 5 % druhu v PO celkové vyhodnocení vlivu jako
velmi vysoké (dopad na druh je významný), případně střední (kdy je dopad potenciálně
významný a může být redukován např. kompenzačními opatřeními k podpoře druhu).
Rušení druhu během provozu záměru je vyhodnoceno v bodě 3 Naturového hodnocení. Jako
hlavní negativní vlivy uvádí autor hlukové znečištění, infrazvuk, eventuálně vibrace.
Autor zde vede polemiku o neověřenosti Reijnenovy studie (1995), ze které se vychází
dodnes při hodnocení vlivu hluku na ptačí populace. Uvádí, že výsledky studie nebyly
potvrzeny následujícími studiemi, přitom kritické zhodnocení této studie je velmi obtížné a
nebylo dosud provedeno.
Autor dále poukazuje na nedostupnosti údajů hodnotících citlivost chřástala na hlukové
znečištění. Uvádí, že jeho zvýšená citlivost snad v souvislosti s akustickým maskováním se
pouze předpokládá, ale nebyla dokázána. Tyto vlivy jsou tedy pouze vlivy potencionálními.
Autor uvádí: „... může jimi být postižena max. 5 % populace chřástala polního a max. 3%
nejvhodnějších biotopů v PO Králický Sněžník, hodnotím vliv jako mírně negativní (-1).
Stanovisko posuzovatele: S autorem lze souhlasit z hlediska obtížnosti prokázání vlivu
hluku na úspěšné rozmnožování chřástala. Negativní vliv hluku z VTE (ve smyslu
akustického maskování) na chřástala je však v současné době obecně přijímán a uznáván
širokým spektrem odborníků na tuto problematiku. Proto je z našeho hlediska nutné brát
tento vliv jako fakt a už jen z hlediska předběžné opatrnosti není vhodné jej zlehčovat.
HBH Projekt spol. s r. o.

11

Brno, červenec 2013

Příloha 4

Větrný park Lichkov a Mladkov
Posouzení hodnocení dle §45i zákona č.114/1992Sb., v platném znění

Autor však i přes vyjádřené pochybnosti provedl správně vymezení tabu–zóny (dotčeného
území) a procentuální vyhodnocení zásahu - tj. 5 % populace chřástala v PO a 3 %
vhodného biotopu (pokud vycházíme z provedených průzkumů a parametrů záměru).
Nicméně u vyhodnocení vlivu jako mírně negativního není jasné, na základě čeho se autor
takto rozhodl. Správným a samozřejmým krokem je vyhodnocení procentuálního zasažení
biotopů druhu a jeho populace, které autor provedl. Chybí však podklady, ze kterých autor
vycházel při vztažení tohoto čísla na velikost vlivu.
Nabízí se např. Metodika, kde je však uvedeno: „...již ovlivnění řádově jednotek procent
výskytu v dotčené EVL/PO by mělo být považováno za významný vliv.“ – str. 13.
Dalším relevantním materiálem je Příručka k hodnocení významnosti vlivů na
předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000 (MŽP 2011), která uvádí v kapitole
věnované chřástalu polnímu: „... ovlivnění více než 1 či 2 teritorií v kterékoli PO může
představovat významně negativní vliv.“ – str. 69. V Naturovém hodnocení je uvedeno, že
v roce 2011 byl na lokalitě prokázán výskyt až 5 - 6 (8) volajících samců.
V Naturovém hodnocení není uvedeno, jestli dotčená lokalita leží v jádrové zóně výskytu
druhu v rámci PO. Z průzkumů prováděných zde v posledních letech se však zdá, že
početnost druhu na lokalitě vzrůstá, což může být i výsledkem vzrůstu populační křivky
druhu, který se potvrzuje i na jiných lokalitách (z více zdrojů). Možný nárůst početnosti
chřástala by ovšem neměl být brán jako impuls k jeho nižší ochraně. Pokud význam této
lokality jakožto biotopu chřástala polního stoupá, měla by jí být věnována i o to větší
ochrana.
Jiným materiálem využívaným při těchto typech hodnocení je Metodické hodnocení
vlivů VTE na obratlovce (Kočvara, Polášek, 2008). Pokud se budeme řídit touto
metodikou, vyjde nám při poškození 5 % populace druhu v PO celkové vyhodnocení
vlivu jako velmi vysoké (dopad na druh je významný), případně střední (kdy je dopad
potenciálně významný a může být redukován např. kompenzačními opatřeními k podpoře
druhu).
Z výše uvedených důvodů, které jsou podloženy několika důvěryhodnými prameny, se
posuzovatel Naturového hodnocení nemůže ztotožnit s výsledkem tohoto Naturového
hodnocení. Vliv záměru během provozu bude mít významně negativní vliv na populaci
chřástala polního v PO Králický Sněžník.
Rušení během likvidace záměru by mělo být také vyhodnoceno, jelikož se jedná o
projekt s omezenou životností. Autor jej však zcela opomenul.
Důležitou součástí této části by měly být i návrhy opatření, uvedených v kapitole
Zmírňující opatření, která slouží jako prevence vzniku škody na biotopu druhu (např.
provedení prací v období mimo výskyt chřástala na lokalitě, omezení zbytečných pojezdů,
omezení úkapů použitých mechanismů, navrácení lokality do přírodě blízkému stavu,
atd.).
B) Pro NETOPÝRA ČERNÉHO (Barbastelus barbastelus) A NETOPÝRA VELKÉHO (Myotis
myotis) autor Naturového hodnocení identifikoval tyto možné vlivy (str. 17):
•

Kolize s rotory a se stožáry, a to pouze v období migrací

Hodnocení vlivu: 0
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Problematice vlivu na netopýry je věnován stručný odstavec na str. 17. Autor zde konstatuje,
že v lokalitě nebyl letní výskyt n. černého ani n. velkého zjištěn. Hybernující netopýři
ohroženi kolizemi nejsou vůbec. Dále se odkazuje na vzdálenost EVL Bouda u Těchotína od
záměru a na to, že ani v době přeletů nebyl žádný z těchto druhů na lokalitě zjištěn.
Stanovisko posuzovatele: S autorem lze souhlasit z hlediska nulového ohrožení netopýrů
v době hibernace.
K hodnocení vlivu na netopýry je však nutné vznést několik vážných výhrad:
V textu Naturového hodnocení chybí popis metodiky zjišťování výskytu, což je zvláště
při současném popření výskytu druhu v oblasti záměru klíčová informace. V Biologickém
hodnocení (Bušek, 2012), které je přílohou Přepracované Dokumentace, je o metodice
průzkumu uvedeno pouze toto:
„Šest vizitací (4.6., 5.6., 11.6., 27.7., 3.9. a 29. 9.) bylo zaměřeno především na
ověření výskytu nočních živočichů (netopýrů), proto byly načasovány do (pozdně)
večerních a časně ranních hodin.“ (str. 4)
„Průzkum fauny netopýrů byl proveden za použití bat-detektorů Magenta MKIIb a
Pettersson D230, v linii větrného parku. Pozornost byla v tomto případě věnována
hlavně lesním okrajům, event. jiným vegetačním liniovým strukturám (pásy dřevin
podél státní hranice).“ (str. 5)
Jak potvrdili také doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. a Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.
z České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON), je zřejmé, že postup monitoringu
výskytu nesplňuje požadavky dané Metodikou EUROBATS vycházející z Dohody o
ochraně evropských druhů netopýrů v Ljubljani (2006), která jasně popisuje
posouzení vlivu VTE na populace netopýrů. Tato metodika představuje v současné době
světově přijímaný postup hodnocení rizika VTE na netopýry. Česká republika se k této
dohodě připojila 26.3.1994 (Sdělení MZV č. 208/94 Sb.) a do praxe ji u nás uvádí
nevládní organizace zabývající se výzkumem a ochranou netopýrů - Česká společnost pro
ochranu netopýrů – ČESON (Czech Bat Conservation Trust - CBCT) ve spolupráci s
AOPK ČR a MŽP. Tato metodika byla rozpracována na poměry České republiky a
odborným garantem v ČR je Česká společnost pro ochranu netopýrů.
Už samotný výběr umístění jednotlivých VTE ve větrném parku odporuje hlavním
zásadám této metodiky, zejména z hlediska umístění v lesním porostu nebo jeho blízkosti
– do 200 m od okraje. Před vlastní výstavbou musí být dle Metodiky EUROBATS
proveden minimálně 1 rok trvající celoroční monitoring výskytu, letové aktivity a druhové
diverzity netopýří fauny v oblasti.
Protože průzkum netopýrů provedený v rámci Biologického hodnocení nepostupuje dle
platné Metodiky EUROBATS a nedodržuje hlavní zásady v ní uvedené, nelze považovat
výsledky zde provedeného průzkumu za dostačující k provedení vyhodnocení vlivu
záměru na oba druhy netopýrů. Tento názor je potvrzen předními odborníky na ochranu
netopýrů v České republice (Bartonička T., 2013).
Protože byl vyloučen letní výskyt netopýrů v dotčené oblasti, nebyly pravděpodobně do
možných vlivů zahrnuty následující dva vlivy, které se v kontextu ukazují jako stejně
závažné v porovnání s kolizemi netopýrů s rotory větrného parku. Jedná se o:
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• Omezení lovišť
Všechny plánované VTE stojí v nedostatečné vzdálenosti od lesních porostů. VTE 6, 1, 2,
3, 4 stojí na okraji lesního komplexu. VTE 5 stojí přímo v lesním komplexu a VTE 7 stojí
do 100 m od okraje porostu, přičemž Metodika EUROBATS a taktéž Česká společnost
pro ochranu netopýrů ve svých podkladech striktně doporučují minimální vzdálenost 200
m od okraje porostu. Tento požadavek je předkládaným záměrem ve všech případech
porušen. Zmíněné doporučení minimální vzdálenosti výstavby od porostu vychází z
předpokladu, že okraje porostů jsou jak významnými lovišti, tak přeletovými
(migračními) koridory. Vyšší aktivitu na okrajích porostu lze očekávat (Bartonička T.,
2013).
• Narušení migračních tras
Narušení přeletových koridorů, jimiž jsou v podstatě všechny blíže sledované okraje
porostů, může ovlivnit lokální populace netopýrů. Jelikož byla místy zjištěna přeletová
aktivita několika druhů, lze se domnívat, že okraje porostů a prostor nad nimi může
sloužit jako navigační koridor zejména druhům, jako jsou netopýr černý (B. barbastellus),
netopýr vousatý/Brandtův (M. mystacinus/brandtii), netopýr vodní (M. daubentonii),
netopýr velký (M. myotis), netopýr hvízdavý (P. pipistrellus) a netopýr severní (E.
nilssonii) (Bartonička T., 2013).
Dále je nutné konstatovat, že v Naturovém hodnocení nebyly vyhodnoceny vlivy na druhy
netopýrů, vyskytujících se na polské lokalitě PLH 020016 Góry Bialskie i Grupa
Śnieźnika (kromě n. velkého a černého také vrápenec malý, n. pobřežní, n. brvitý, n.
velkouchý).
V této chvíli je nutné použít princip předběžné opatrnosti (specifikovaný v Metodice
hodnocení záměrů dle §45i) a vyhodnotit vliv na netopýra velkého a netopýra černého
jako -2. Důvodem je zejména nedostatek relevantních informací o výskytu druhů
v oblasti. Studie zadaná posuzovatelem v rámci Posudku (Bartonička T., 2013) navíc
naznačuje, že lze očekávat významně negativní vliv zejména na populaci netopýra
velkého (Myotis myotis). Důvodem je zejména přímá mortalita – v omezené míře – a také
negativní vliv na přeletové koridory. Pro učinění konečného závěru by však bylo nutné
provést terénní monitoring, a to po dobu nejméně jednoho kalendářního roku dle
metodiky EUROBATS.
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III.1.5.3.
Posouzení
správnosti
kapitoly
5.3
„Celkové
vyhodnocení
pravděpodobných významných vlivů na lokalitu soustavy N2000“ (str. 18 - 19)
Tato kapitola obsahuje ve své první části tabulku s vyhodnocením vlivu na předměty ochrany,
který shrnuje závěry uvedené v Naturovém hodnocení:
Lokalita N2000

Předmět ochrany

Negativní vliv

Hodnocení
vlivu

PO Králický
Sněžník

Chřástal polní (Crex
crex)

Redukce rozlohy biotopu jako
důsledek záboru pozemků
Změna charakteristik biotopu
v průběhu stavby
Rušení druhu v průběhu stavby
Změna charakteristik biotopu
způsobená provozem VTE
Kolize jedinců s VTE

0

EVL Bouda u
Těchotína

Netopýr černý
(Barbastella
barbastellus)
Netopýr velký (Myotis
myotis)

-1/0*
-1/0*
-1
0

*realizace mimo období přítomnosti chřástala polního na lokalitě (říjen – duben)

Stanovisko posuzovatele: Závěrečné vyhodnocení vlivů na předměty ochrany doporučujeme
upravit následovně. Důvody těchto změn jsou uvedeny výše:
Lokalita
N2000

Předmět
ochrany

Negativní vliv

Hodnocení
vlivu

PO
Králický
Sněžník

Chřástal polní
(Crex crex)

Redukce rozlohy biotopu
jako důsledek záboru
pozemků

0

Rušení druhu v průběhu
stavby

-2/0*

Změna charakteristik
biotopu způsobená
provozem VTE

-2

Kolize jedinců s VTE,
narušení migračních tras

-2

EVL Bouda
u Těchotína

Netopýr černý
(Barbastella
barbastellus)
Netopýr velký
(Myotis myotis)

Odůvodnění

Významný dopad na
druh dle platné
metodiky (Kočvara,
Polášek 2008)
Významný dopad na
druh dle platné
metodiky (Kočvara,
Polášek 2008)
Princip předběžné
opatrnosti (nedostatek
údajů o druzích)

*realizace mimo období přítomnosti chřástala polního na lokalitě (říjen – duben). Je nutné zvážit, zda
je realizace v tomto období technicky možná.
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Ačkoliv některé významně negativní vlivy by bylo možné omezit či dokonce vyloučit:
• rušení chřástala v průběhu stavby – provádění prací mimo období výskytu
chřástala na lokalitě), pokud je to technicky možné,
• doplnění průzkumu netopýrů dle platné metodiky,
změnu biotopu chřástala provozem VTE je možné eliminovat pouze jiným umístěním stožárů
VTE (nejlépe mimo ptačí oblast Králický Sněžník).
Druhá část kapitoly 5.3. obsahuje Vyhodnocení kumulativních vlivů. V této části jsou
uvedeny dva záměry výstavby VTE v okolí Mladkova (VTE na Kostelním vrchu a VTE
Sobkovice – Studené). Obě tyto lokality leží mimo ptačí oblast Králický Sněžník (ve
vzdálenosti 1,5, resp. 7 km od hranice ptačí oblasti). Dostatečná vzdálenost od hranic ptačí
oblasti vylučuje znehodnocení vhodných biotopů uvnitř ptačí oblasti provozem VTE.
Kolize chřástalů polních přeletujících mezi lokalitami jsou sice možné, ale spíše
nepravděpodobné.
Na území Polska v blízkosti hodnoceného záměru nejsou ani se neplánují žádné VTE.
Stanovisko posuzovatele: Se závěry hodnotitele je možné souhlasit částečně. Chybí
vyhodnocení také jiných typů záměrů (kromě VTE), které mohou mít vliv na předměty
ochrany (nejen na chřástala polního, ale také na netopýry černého a velkého) a celistvost
lokality. Jedná se například o záměry se záborem biotopů předmětů ochrany na území
soustavy Natura 2000 v blízkosti zde hodnoceného záměru nebo záměry, které mohou být
rušivé pro tyto předměty ochrany. Obvyklou praxí je při hodnocení kumulativních vlivů
vycházet minimálně ze záměrů uvedených v Informačním systému EIA/SEA, územně
plánovací dokumentaci nebo zahrnutí záměrů, jejichž příprava v území je obecně známa.
Celistvost lokality. V následujícím odstavci autor Naturového hodnocení vylučuje narušení
celistvosti lokality. Vylučuje vznik významné (migrační) bariéry, izolaci území.
Stanovisko posuzovatele: Se závěry hodnotitele není možné souhlasit, neboť záměr dle
výše uvedených závěrů negativně ovlivňuje významné procento jedinců předmětu
ochrany PO (5% populace PO) a ovlivňuje biotopy, na které je tento druh vázán. Proto
narušuje naplňování cílů ochrany lokality.
Záměr má proto významný negativní vliv na celistvost ptačí oblasti Králický Sněžník.
Zároveň bez provedení relevantního průzkumu netopýrů, který bude proveden dle platné
Metodiky EUROBATS (viz kap. III.1.5.2. B), nelze vyloučit významný vliv záměru na
celistvost EVL Bouda u Těchonína.
Vyhodnocení přeshraničních vlivů. Autor Naturového hodnocení uvádí, že nejbližší
lokality na území Polska se nacházejí ve vzdálenosti 5, resp. 6 km do záměru. Uvádí, že:
„Vzhledem k charakteru záměru, odlehlosti lokalit a charakteru předmětů ochrany není
přeshraniční vliv na lokality polské soustavy N2000 relevantní.“
Stanovisko posuzovatele: Autor neuvádí výčet všech předmětů ochrany těchto lokalit
(PLH 020016 Góry Bialskie i Grupa Śnieźnika a PLH 020061 Dzika Orlica). Zcela
opomíjí některé druhy, které vzdálenost 5 – 6 km běžně překonávají a jsou navíc
hodnoceny jako potenciálně ovlivněné při zde hodnoceném záměru.
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U PLH 020016 Góry Bialskie i Grupa Śnieźnika se jedná zejména o různé druhy netopýrů
(vrápenec malý, netopýr černý, n. pobřežní, n. brvitý, n. velkouchý a n. velký). Vzdálenost
od záměru (cca 6 km) přitom není natolik veliká, že by vylučovala jejich návštěvy
(zejména přelety), které se u těchto druhů (např. n. černý nebo n. velký) pohybují běžně
do vzdáleností 15 – 20 km od právě užívaných úkrytů.
U PLH 020061 Dzika Orlica je hlavním předmětem ochrany chřástal polní. Vzdálenost od
záměru je přibližně 5 km, což je u tohoto druhu vzdálenost při přeletech běžně
překonávaná. Zvláště samci se v období mezi hnízděním mohou přemisťovat na značné
vzdálenosti (Hudec, Šťastný a kol., 2005). Je proto velmi pravděpodobné, že spolu jedinci
z těchto dvou lokalit komunikují.
Odlehlost lokalit, jako hlavní argument neposuzování vlivů záměru na tyto lokality
v Polsku, tedy není možné přijmout.
Obě lokality (PLH 020016 Góry Bialskie i Grupa Śnieźnika a PLH 020061 Dzika Orlica)
měly být zahrnuty do Hodnocení dle §45i.
Zhodnocení navržených zmírňujících opatření. Žádná zmírňující opatření nebyla
zpracovatelem Naturového hodnocení navržena!
Stanovisko posuzovatele: Případ, kdy nejsou navržena vůbec žádná zmírňující opatření je
dosti neobvyklý. V tomto konkrétním případě se jako základní opatření jeví zejména
realizace záměru mimo období výskytu chřástala v území, omezení zbytečných pojezdů,
omezení úkapů použitých mechanismů, navrácení lokality do přírodě blízkému stavu po
likvidaci záměru atd..

IV. ZÁVĚR
Cílem předkládaného Posudku na Naturové hodnocení bylo prověřit správnost Přepracované
Dokumentace, resp. její součásti - Naturového hodnocení záměru „Větrný park Lichkov a
Mladkov“. Jedná se zejména o posouzení úplnosti a správnosti uvedených údajů a závěrů
Naturového hodnocení, zda záměr má nebo nemá významný negativní vliv na předměty
ochrany a celistvost konkrétních lokalit soustavy Natura 2000, a to ve všech posuzovaných
variantách.
Posudek vychází z textu Přepracované Dokumentace dle ZPV (Environmentální a ekologické
služby s.r.o.), Hodnocení dle §45i ZOPK, zpracovaného RNDr. Oldřichem Buškem,
Dokumentace záměru a zpracování dalších odborných podkladů (viz seznam literatury).
Posudek je tvořen následujícími částmi: 1. Úvodem, který obsahuje shrnutí zadání Posudku,
jeho cílů a informace o jeho vypracování, 2. Základními údaji o posuzovaném záměru, 3.
Hodnocením vlivů záměru na EVL a PO (Posouzení úplnosti a správnosti Naturového
hodnocení v Přepracované Dokumentaci, Zhodnocení navržených zmírňujících opatření), 4.
Závěrem a 5. Návrhem stanoviska.
Při Posudku byly použity aktuálně platné Metodiky (platné i v době zpracování Naturového
hodnocení) používané při hodnocení vlivu VTE a problematika netopýrů byla konzultována s
doc. RNDr. Zdeňkem Řehákem, Ph.D. a Mgr. Tomášem Bartoničkou, Ph.D. z České
společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON).
HBH Projekt spol. s r. o.
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Bylo zjištěno, že předložené Naturové hodnocení dle § 45i ZOPK vycházelo převážně z
relevantních a dostatečných odborných podkladů (průzkum chřástala polního), které však
nebyly interpretovány dle aktuálně používaných metodických pokynů (např. Kočvara,
Polášek, 2008). Vliv na netopýry byl hodnocen na základě průzkumu, který neodpovídá
v současnosti používaným standardům. Vliv záměru byl na základě těchto podkladů
vyhodnocen jako mírně negativní.
V rámci zpracování posudku jsme však na základě výše uvedeného dospěli k několika
odlišným závěrům, které se dají shrnout do následujících bodů:
Do Naturového hodnocení nebyly zahrnuty lokality Soustavy Natura 2000 na polském
území (PLH 020016 Góry Bialskie i Grupa Śnieźnika a PLH 020061 Dzika Orlica).
Předmětem ochrany těchto lokalit jsou i druhy hodnocené zde jako záměrem
potenciálně dotčené, přelety mezi lokalitami jsou pravděpodobné. Proto měly být tyto
lokality řádně vyhodnoceny.
Chřástal polní (Crex crex) - ovlivnění 5 % populace předmětu ochrany PO je
významným negativním vlivem (-2) jak ve vztahu k celistvosti ptačí oblasti, tak
k příznivému stavu tohoto druhu na lokalitě. Tvrzení je podepřeno několika zdroji
(Metodika, MŽP 2011, Kočvara a Polášek 2008).
Průzkumy netopýrů na lokalitě nesplňují standardy k vyhodnocení vlivů VTE
(zejména frekvence a období prováděných průzkumů, jakož i podrobnost), proto není
možné v současné době vyhodnotit vliv záměru na tyto druhy. Dle souladu
s Metodikou byl tedy užit Princip předběžné opatrnosti a vliv byl vyhodnocen jako -2
(významně negativní).
Zmírňující opatření nebyla hodnotitelem vůbec navržena. Jako základní opatření, která
měla být uvedena, se jeví zejména realizace záměru mimo období výskytu chřástala
v území, omezení zbytečných pojezdů, omezení úkapů použitých mechanismů, navrácení
lokality do přírodě blízkému stavu po likvidaci záměru atd.

Závěrem lze konstatovat, že hodnocený záměr „Větrný park Lichkov a Mladkov“ má
významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany ptačí oblasti Králický
Sněžník a evropsky významnou lokalitu Bouda u Těchonína.
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V. NÁVRH STANOVISKA
V.1. SOUHRNNÁ

CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (PŘEDMĚTY OCHRANY A CELISTVOST LOKALIT
SOUSTAVY NATURA 2000) Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A
VÝZNAMNOSTI

Realizací záměru (v jediné variantě) budou dotčeny lokality soustavy Natura 2000 na území
ČR. Jedná se o evropsky významnou lokalitu Bouda u Těchonína (dále jen EVL) a ptačí
oblast Králický Sněžník (dále jen PO).
Záměr se nachází na území PO. Lokalita bude tedy ovlivněna jak přímo záborem biotopu
předmětu ochrany, tak i nepřímo (zejména rušením druhu během provozu záměru). EVL
Bouda u Těchonína leží ve vzdálenosti cca 3,7 km jižně od záměru. Její předměty ochrany
budou ovlivněny nepřímo (riziko kolizí s rotorem, rušení při přeletech).
Mezi nejzávažnější přímé vlivy záměru z hlediska dotčených lokalit patří zejména trvalý
zábor biotopů pro patky sloupů VTE a obslužných komunikací. Biotopy v okolí výstavby
budou narušeny.
Mezi nejvýznamnější nepřímé vlivy způsobené záměrem je nutné zahrnout:
- rušení hlukem, stroboskopickým efektem a vibracemi během provozu záměru
- kolize ptáků a netopýrů s rotorem VTE

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA PŘEDMĚTY OCHRANY PO KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK
• Chřástal polní (Crex crex) – vzhledem k procentu zasažené populace (5 % z celkového
počtu v PO), jejíž biotopy budou znehodnoceny provozem záměru a vyhodnocení tohoto
čísla aktuálními metodikami (např. Kočvara, Polášek, 2008), byl vliv záměru na chřástala
polního vyhodnocen jako významně negativní.

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA PŘEDMĚTY OCHRANY EVL BOUDA U TĚCHONÍNA
Toto EVL bylo vyhlášeno k ochraně významného zimoviště netopýra velkého (Myotis
myotis) a netopýra černého (Barbastella barbastellus). Vzhledem k nedostatečně
provedenému průzkumu netopýrů na lokalitě, který neodpovídá současným standardům
(ČESON), nebylo možné vliv na netopýry řádně vyhodnotit. Proto byl použit princip
předběžné opatrnosti a vliv záměru byl vyhodnocen jako významně negativní.

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA CELISTVOST PO KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK
Záměr negativně ovlivňuje významné procento jedinců předmětu ochrany PO (5 % populace
PO) a ovlivňuje biotopy, na které je tento druh vázán. Proto narušuje naplňování cílů ochrany
lokality. Negativní vliv na celistvost PO Králický Sněžník tedy bude významný.
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VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA CELISTVOST EVL BOUDA U TĚCHONÍNA
Bez provedení relevantního průzkumu netopýrů, který bude splňovat očekávané standardy,
nelze vyloučit významný vliv záměru na celistvost EVL Bouda u Těchonína. V rámci
předběžné opatrnosti byl tedy vliv na celistvost EVL Bouda u Těchonína vyhodnocen jako
významně negativní.

V.2. NÁVRH

OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ
KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
VČETNĚ POVINNOSTÍ A PODMÍNEK PRO SLEDOVÁNÍ A ROZBOR VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Protože shledání významně negativních vlivů záměru jak na předměty ochrany, tak na
celistvost, vylučuje možnost realizace záměru, není nutné navrhovat opatření pro eliminaci či
minimalizaci negativních vlivů.

V.3. POŘADÍ VARIANT
Záměr byl předložen v jediné variantě. Realizace této varianty by znamenala významné
negativní ovlivnění celistvosti a předmětů ochrany PO Králický Sněžník a EVL Bouda u
Těchonína. Z tohoto důvodu ji není možné doporučit k realizaci.
Ačkoliv některé významně negativní vlivy by bylo možné omezit či dokonce vyloučit:
• rušení chřástala v průběhu stavby – provádění prací mimo období výskytu
chřástala na lokalitě),
• doplnění průzkumu netopýrů dle aktuální metodiky a následné vyhodnocení
vlivu,
změnu biotopu chřástala provozem VTE je možné eliminovat pouze jiným umístěním stožárů
VTE (nejlépe mimo ptačí oblast Králický Sněžník).
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VI. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK
V této kapitole je uvedeno vypořádání připomínek k Přepracované Dokumentaci, které se
nějakým způsobem týkají vlivů na lokality soustavy Natura 2000. Ostatní druhy připomínek
jsou vypořádány v textu Posudku Přepracované Dokumentace.

ČESKÁ REPUBLIKA
1)

Pardubický kraj

ze dne 11.1.2013
Obsah vyjádření:
Pan René Živný – člen Rady Pardubického kraje tímto dopisem vyjadřuje svůj nesouhlas se
záměrem výstavby VTE. Kromě jiného jmenuje i možné narušení vyhlášené ptačí oblasti
Kralický Sněžník na ochranu chřástala polního a možný akustický vliv na vzdušný prostor
této oblasti osidlovanou populací netopýrů.
Vypořádání:
Touto připomínkou se zabývá zde uvedený Posudek. Připomínka byla zpracovatelkou
posudku uznána jako opodstatněná.

2)

Obec České Petrovice

starosta obce Miloš Roušar, č.j.: 103085/ENV/12, ze dne 2.1.2013
Obsah vyjádření:
Kromě jiných připomínek zastupitelstvo nesouhlasí se závěry ohledně výskytu ptactva
s ohledem na ptačí oblast Natura 2000.
Vypořádání:
Touto připomínkou se zabývá zde uvedený Posudek. Připomínka byla zpracovatelem posudku
uznána jako opodstatněná.

3)

KÚ Pardubického kraje, oddělení integrované prevence

Ing. Věra Jiříčková, č.j.: 79195/2012/OŽPZ/JI, ze dne 10.1.2013
Obsah vyjádření:
Oddělení integrované prevence Krajského úřadu Pardubického kraje konstatuje, že
v přepracovaném Naturovém hodnocení vlivu záměru na lokality soustavy Natura 2000
(Bušek 2012) nebyly zohledněny anebo jen částečně zohledněny uvedené požadavky. Jedná
se o tyto body:
a)
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Vypořádání:
Touto připomínkou se zabývá zde uvedený Posudek. Připomínka ohledně průzkumu netopýrů
byla zpracovatelem posudku uznána jako opodstatněná.
b)

c)

Vypořádání:
Početnost chřástala polního z roku 2007 je skutečně zastaralý údaj. Ve prospěch zpracovatele
Hodnocení však mluví fakt, že údaje ze sezóny 2011 jsou uvedeny alespoň v kapitole č. 5 (str.
16) a v Biologickém hodnocení a že s těmito údaji pracoval při vyhodnocení velikosti vlivu.
Neuvedení aktuálních početností v příslušné kapitole lze proto brát pouze jako opomenutí,
byť podstatně snižuje přehlednost textu.
Nedostatečné průzkumy netopýrů, a to jak početnost, tak migrace, jsou předmětem tohoto
posudku. Připomínku lze tedy brát jako opodstatněnou.
d)

Vypořádání:
Nedostatečně provedený průzkum netopýrů je důvodem vyhodnocení významně negativního
vlivu na EVL Bouda u Těchonína v tomto posudku. Připomínku lze tedy brát jako
opodstatněnou.
e)
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Vypořádání:
Připomínka je v zásadě akceptována, neboť zasažení 5 % lokální populace druhu již
představuje významně negativní vliv, jak je doloženo z několika zdrojů v textu posudku.
Připomínku lze tedy brát jako opodstatněnou.
f)

Vypořádání:
Nedostatečně provedený průzkum netopýrů je důvodem vyhodnocení významně negativního
vlivu na EVL Bouda u Těchonína v tomto posudku. Připomínku lze tedy brát jako
opodstatněnou.
g)

Vypořádání:
Při hodnocení kumulativních vlivů je nutné hodnotit vlivy existujících nebo plánovaných
záměrů, a to jak se stejnými typy záměrů, tak i se záměry jiného typu, které mohou mít
negativní vliv na předměty ochrany a celistvost lokalit. Proto měly být samozřejmě
vyhodnoceny i jiné typy záměrů. Připomínku lze tedy brát jako opodstatněnou.
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h)

Vypořádání:
Touto připomínkou se zabývá zde uvedený Posudek. Připomínka byla zpracovatelkou
posudku uznána jako opodstatněná.
i)

Vypořádání:
S připomínkou lze v zásadě souhlasit.

4)

ČIŽP OI Hradec Králové, oddělení ochrany přírody

ze dne 3.1. 2013
Obsah vyjádření:
…… Zpracovatel proto vymezil „tabu-zónu“ v okolí posuzovaných VTE, která zaujímá
plochu asi 4,5 km2, z toho na české straně asi 2/3 z této plochy, tj. asi 3 km2 (výpočet, resp.
kvalifikovaný odhad ČIŽP na základě dodaných mapových podkladů). Bylo zjištěno, že na
české straně této „tabu-zóny“ se v roce 2011 vyskytovalo 5-6 volajících samců chřástala
polního. Přesné údaje z polské části „tabu-zóny“ nejsou uvedeny.
Je tedy zřejmé, že v „tabu-zóně“ se vyskytovalo 1,6-2,0 volajícího samce na km2, což v
porovnání s koncentrací volajících samců v PO (0,5-0,6 samce na km2), resp. v porovnání s
koncentrací volajících samců na území ČR (0,019-0,021 samce na km2) představuje
90násobně vyšší koncentraci chřástala v „tabu-zóně“ oproti území ČR, resp. téměř 3,5 krát
vyšší koncentraci chřástala v „tabu-zóně“ ve srovnání s územím PO.
Z uvedeného je nepochybné, že území dotčené posuzovaným záměrem je pro chřástala
polního vysoce atraktivní a z hlediska jeho výskytu velmi významné. ČIŽP proto doporučuje
tzv. nulovou variantu.
Vypořádání:
Připomínka je v zásadě akceptována, vyhodnocení je založeno na procentuálním vyhodnocení
zasažené populace. Zasažení 5 % lokální populace druhu již představuje významně negativní
vliv, jak je doloženo z několika zdrojů v textu posudku.

HBH Projekt spol. s r. o.

24

Brno, červenec 2013

Příloha 4

5)

Větrný park Lichkov a Mladkov
Posouzení hodnocení dle §45i zákona č.114/1992Sb., v platném znění

Občanské sdružení „Za naši přírodu“
ze dne 7.1. 2013

6)

Mgr. Bc. Lenka Kotyzová11

ze dne 8.1. 2013, Mladkov
Obsah vyjádření:
a) „Během biologického průzkumu lokality v roce 2011 nebyl netopýr černý ani netopýr
velký zaznamenán.“ – Vzhledem k tomu, že netopýři byli sledováni v šesti termínech (4. a
5. 6. 2011, 11. 6. 2011, 27. 7. 2011, 3. a 9. 9. 2011) na blíže neurčených místech ve
večerních a ranních hodinách, které nejsou blíže specifikovány, není zcela jasné, zda
sledování druhů netopýry nebylo pouze ve čtyřech dnech. I přesto se však domníváme, že
během šesti návštěv nelze jednoznačně prokázat či vyloučit přítomnost netopýrů. Prosíme
doplnit výše uvedené neurčité údaje.
Na s. 66 se však vyskytuje údaj, že jsou zimoviště zpravidla osidlována desítkami
až stovkami kusů netopýrů.
Vypořádání:
Nedostatečně provedený průzkum netopýrů je důvodem vyhodnocení významně
negativního vlivu na EVL Bouda u Těchonína v tomto posudku. Připomínku lze tedy brát
jako opodstatněnou.
b) Hodnotíme kladně, že RNDr. Bušek uvedl konkrétní dny, kdy prováděl pozorování. V
případě netopýrů by se však dalo polemizovat, zda je skutečně sledoval celkem 6 dní,
protože jak uvádí, byli netopýři sledováni v nočních a ranních hodinách. Z uvedeného
výčtu termínů se lze domnívat, že vlastní pozorování probíhalo pouze 4 dny. Pokud by
tomu tak bylo, zdá se nám tato doba jako nepostačující k tomu, aby byly činěny objektivní
závěry. Dále je autorem ve studii Hodnocení vlivu na lokality soustavy Natura 2000 na s.
17 uvedeno, že přelety netopýrů jsou v době březen- květen, srpen-říjen. Podle uvedených
návštěv RNDr. Buška však přelety byly monitorovány pouze 2x, a to 3. 9. a 29. 9. 2011.
Prosíme o vyjádření autora studie, včetně rozpisu hodin pozorování.
Vypořádání:
Nedostatečně provedený průzkum netopýrů je důvodem vyhodnocení významně
negativního vlivu na EVL Bouda u Těchonína v tomto posudku. Připomínku lze tedy brát
jako opodstatněnou.
c) RNDr. Bušek v Hodnocení vlivu na lokality soustavy Natura 2000 uvádí, že: „…ani v
období přeletů nebyl žádný z posuzovaných druhů netopýrů v lokalitě záměru
zaznamenán“, ale v přepracované Dokumentaci na s. 66 se uvádí, že: „Přelety netopýra
(r.Plecotus) byly nepravidelně detekovány na polském území v západní části lokality.“. I
toto se vlastně vztahuje k výše zmíněné a spekulované četnosti pozorování a zaměření se
na netopýry. Požadujeme vysvětlení!!!
Vypořádání:
Nedostatečně provedený průzkum netopýrů je důvodem vyhodnocení významně
negativního vlivu na EVL Bouda u Těchonína v tomto posudku. Připomínku lze tedy brát
jako opodstatněnou.

11

Připomínky 5) a 6) mají stejný obsah, proto bylo jejich vypořádání spojeno
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d) Není možné dopředu ani z několika odborných studií odhadnout, že VTE v provozu
nebudou svým hlukem rušit chřástala polního a další zvláště chráněné živočichy, protože
ani odborná veřejnost není co se týče ovlivnění území zvýšeným hlukem jednotná a
hraniční hodnoty jsou stálým zdrojem odborných polemik. Jak RNDr. Bušek stanovil, že
ovlivněno výstavbou VTE bude max. 5 % populace chřástala polního?
Vypořádání:
Při stanovení tabu zóny byly použity v současné době obecně přijímané údaje o ovlivnění
chřástala polního hlukem. Tato oblast vyhovuje také zásadám předběžné opatrnosti. Jedná
se o vzdálenost 600 m od zdroje hluku (VTE). V tomto území byl průzkumy stanoven
počet volajících samců chřástala polního. Na základě těchto počtů bylo dále stanoveno
procento zasažené populace chřástala z celkového počtu vyskytujícího se v ptačí oblasti
Králický Sněžník.
e) Nesouhlasíme s tímto tvrzením: „Realizací záměru Větrný park Lichkov a Mladkov
nedojde k závažnému nebo nevratnému poškození přírodních stanovišť a biotopů druhů, k
jejichž ochraně je PO Králický Sněžník a EVL Bouda u Těchonína určena (§ 45g zá.č.
114/1992 Sb.), zároveň nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k
jejichž ochraně je toto území určeno (§45g zákona č. 114/1992 Sb.). Výstavba a
provozování Větrného parku Lichkov a Mladkov nemá významný negativní vliv na
celistvost lokalit a předměty ochrany soustavy Natura 2000.“
Vypořádání:
Touto připomínkou se zabývá zde uvedený Posudek. Provedený průzkum netopýrů byl
vyhodnocen jako nedostatečný. Připomínka byla zpracovatelkou posudku uznána jako
opodstatněná.

7)

Josef Urban, člen OS „Za naši přírodu“
ze dne 7.1. 2013, Lichkov
Obsah vyjádření:
a) k Přepracované Dokumentaci

Vypořádání:
Touto připomínkou se zabývá zde uvedený Posudek. Připomínka je v zásadě akceptována,
vyhodnocení je založeno na procentuálním vyhodnocení zasažené populace. Zasažení 5 %
lokální populace druhu již představuje významně negativní vliv, jak je doloženo z
několika zdrojů v textu posudku.
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Josef Urban, člen OS „Za naši přírodu“

8)

ze dne 7.1. 2013, Lichkov
Obsah vyjádření:
k Biologickému hodnocení
a)

Vypořádání:
Mírou ovlivnění biotopů se zabývá tento Posudek. V podstatě byla připomínka
akceptována.
b)

Vypořádání:
Doba odletu stěhovavých druhů ptáků je vždy pouze přibližná. Velmi záleží na
podmínkách daného roku a nelze ji předem stanovit přesně. Pokud by byl záměr
odsouhlasen k realizaci, musel by být začátek stavby stanoven dle aktuálního monitoringu
(např. ekodozorem stavby).
c)

HBH Projekt spol. s r. o.

27

Brno, červenec 2013

Příloha 4

Větrný park Lichkov a Mladkov
Posouzení hodnocení dle §45i zákona č.114/1992Sb., v platném znění

Vypořádání:
Mírou ovlivnění biotopů se zabývá tento Posudek. V podstatě byla připomínka
akceptována.
d)

Vypořádání:
Celý proces je v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. a 114/1992 Sb., v platném znění,
jakož i s evropským právem. Součástí zákonných postupů je i zde provedený Posudek dle
§45i zákona č. 114/1992 Sb. a také možnost veřejnosti vyjádřit se k hodnoceným
záměrům.
k Hodnocení vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000
e)

Vypořádání:
Určení velikosti a významnosti vlivů je předmětem Hodnocení dle §45i. Toto Naturové
hodnocení je dále oponováno Posudkem, který je předkládán v tomto dokumentu. Jedná
se o zákonný postup (viz předchozí bod), který není možné zpochybňovat.
f)

Vypořádání:
Hodnocení dle §45i se zabývá pouze předměty ochrany jednotlivých lokalit soustavy
Natura 2000, jejich biotopy a jejich ovlivněním. Vyhodnocení vlivu záměru na jiné
živočišné a rostlinné druhy je prováděno v rámci jiných studií (hl. Biologické hodnocení).
g)
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Vypořádání:
Touto připomínkou se zabývá zde uvedený Posudek. Provedený průzkum netopýrů byl
vyhodnocen jako nedostatečný. Připomínka byla zpracovatelkou posudku uznána jako
opodstatněná.
h)

Vypořádání:
Touto připomínkou se zabývá zde uvedený Posudek. Připomínka je v zásadě akceptována,
vyhodnocení je založeno na procentuálním vyhodnocení zasažené populace. Zasažení 5 %
lokální populace druhu již představuje významně negativní vliv, jak je doloženo z
několika zdrojů v textu posudku.
i)

Vypořádání:
Určení velikosti a významnosti vlivů je předmětem Hodnocení dle §45i. Toto Naturové
hodnocení je dále oponováno Posudkem, který je předkládán v tomto dokumentu. Nejde
tedy o to, že vliv existuje (ten existuje téměř při jakémkoli záměru), ale o to, jak moc je
významný pro daný předmět ochrany.
j)
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Vypořádání:
V Hodnocení dle §45i je zvažována velikost ovlivnění celistvosti jednotlivých lokalit
soustavy Natura 2000 záměrem. Jeho nedílnou součástí je také vyhodnocení vlivů záměru
na jednotlivé předměty ochrany a jejich biotopy. Nezahrnutí lokalit soustavy Natura 2000
na polské straně je vyhodnoceno v tomto posudku jako nedostatek.
k)

Vypořádání:
Závěry Naturového hodnocení se zabývá zde uvedený Posudek. Připomínka byla
zpracovatelkou posudku v zásadě uznána jako opodstatněná.

POLSKO
1)

Vratislavská univerzita, Fakulta biologických věd, Katedra evoluční
biologie a ekologie – Dr. Joanna Furmankiewicz

ze dne 18.2.2013
Obsah vyjádření:
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Vypořádání:
Touto připomínkou se zabývá zde uvedený Posudek. Provedený průzkum netopýrů byl
vyhodnocen jako nedostatečný. Připomínka byla zpracovatelkou posudku uznána jako
opodstatněná.

2)

Vratislavská univerzita, Fakulta biologických věd, Přírodovědecké
muzeum – Dr. Hab. mimořádná prof. Marta Borowiec

ze dne 18.2.2013
Obsah vyjádření:

Vypořádání:
Touto připomínkou se zabývá zde uvedený Posudek. I na základě průzkumů provedených
v rámci Naturového hodnocení byl vliv v rámci posudku (zejména opuštění biotopů
z důvodu rušení provozem VTE u chřástala) vyhodnocen jako významný.

3)

Dolnoslezský komplex krajinných parků, pobočka Wałbrzych
dne 11.2.2013

a)
Obsah vyjádření:

Vypořádání:
Závěry Naturového hodnocení se zabývá zde uvedený Posudek. Připomínka byla
zpracovatelkou posudku v zásadě uznána jako opodstatněná.
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Róża Kłodzka, Towarzystwo Górskie

a)
Obsah vyjádření:

Vypořádání:
I když informace z několika zdrojů (i od p. Chaloupka) nasvědčují tomu, že počty
odchycených chřástalů v jednotlivých letech skutečně nebyly v Naturovém hodnocení
uvedeny přesně, jsou průzkumy provedené v rámci Naturového hodnocení dostatečné
k tomu, aby byl vliv záměru na chřástala v rámci posudku (zejména opuštění biotopů
z důvodu rušení provozem VTE) vyhodnocen jako významný (Kočvara, 2008).
b)
Obsah vyjádření:

Vypořádání:
Touto připomínkou se zabývá zde uvedený Posudek. Provedený průzkum netopýrů byl
vyhodnocen jako nedostatečný. Připomínka byla zpracovatelkou posudku uznána jako
opodstatněná.
c)
Obsah vyjádření:
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Vypořádání:
Závěry Naturového hodnocení se zabývá zde uvedený Posudek. Připomínka byla
zpracovatelkou posudku v zásadě uznána jako opodstatněná.

d)

Reakce na Vypořádání připomínek (Environmentální a ekologické služby s.r.o.)
Obsah vyjádření:
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Vypořádání:
Těmito připomínkami se zabývá zde uvedený Posudek. Provedený průzkum netopýrů byl
vyhodnocen jako nedostatečný. Připomínky byla zpracovatelkou posudku uznány jako
opodstatněné.
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Reakce na Vypořádání připomínek (Environmentální a ekologické služby s.r.o.)
Obsah vyjádření:

Vypořádání:
Závěry Naturového hodnocení se zabývá zde uvedený Posudek. Podstata připomínek byla
zpracovatelkou posudku v zásadě uznána jako opodstatněná.
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Klub přírodovědců, Świebodzin
ze dne 18.2.2013

a)
Obsah vyjádření:

Vypořádání:
Touto připomínkou se zabývá zde uvedený Posudek. Provedený průzkum netopýrů byl
vyhodnocen jako nedostatečný. Připomínka byla zpracovatelkou posudku uznána jako
opodstatněná.
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b)
Obsah vyjádření:

Vypořádání:
Touto připomínkou se zabývá zde uvedený Posudek. I na základě průzkumů
provedených v rámci Naturového hodnocení byl vliv v rámci posudku (zejména
opuštění biotopů z důvodu rušení provozem VTE u chřástala) vyhodnocen jako
významný.

6)

Dariusz Jesionowski, expert v oblasti přírody
dne 22.2.2013

a)
Obsah vyjádření:

Vypořádání:
Závěry Naturového hodnocení se zabývá zde uvedený Posudek. Připomínka byla
zpracovatelkou posudku v zásadě uznána jako opodstatněná.
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