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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1

Obchodní firma
Automobilový Opravárenský Závod Šibeník, a.s.
Na Šibeníku 154/3
Olomouc, PSČ 779 00

A.2

IČ
476 77 708

A.3

Sídlo ( bydliště )
Automobilový Opravárenský Závod Šibeník, a.s.
Na Šibeníku 154/3
Olomouc, PSČ 779 00

A.4

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
Bohuslav Orálek
Na Šibeníku 154/3, Olomouc, PSČ 779 00
tel.: 775 336 820

Obrázek 1:Přehledná
situace umístění
záměru VTE Ostružná
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1

VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA OSTRUŽNÁ
Záměr „Větrná elektrárna Ostružná“ je podle zákona č. 100/2001 Sb., přílohy č. 1 zařazen do:
 kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení)
 bodu 3.2 – Větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 500 kW nebo
s výškou stojanu přesahující 35 m.

B.I.2

Kapacita (rozsah) záměru

Plánovaným záměrem je výstavba jedné větrné elektrárny (VTE). VTE nese typové označení
V90 OptiSpeed®, má jmenovitý výkon 2,0 MW VTE a je výrobkem firmy VESTAS Wind Systems A/S
Dánsko (www.vestas.com). VTE se skládá z celokovové kuželové trubkové věže o výšce 105 m,
ukončené gondolou s vlastním zařízením elektrárny a trojlistým rotorem. Délka jednotlivých listů rotoru
činí 45 m. VTE je vybavena systémem OptiSpeed®, pomocí kterého lze zařízení provozovat
s proměnnými otáčkami podle síly větru.
Se záměrem stavby větrné elektráreny je spojena i výstavba podzemního elektrického vedení, a
vyvedení výkonu z větrné elektrárny do přenosové sítě společnosti ČEZ, a.s., příjezdové komunikace a
úprava plochy u VTE. Stavba je navrhována tak, aby splňovala předepsané technické a bezpečnostní
parametry pro větrné elektrárny.
Plánovaná větrná elektrárna je umístěna cca 850 m jihozápadně od okraje intravilánu obce
Ostružná a cca 400 m západně od stávajícího větrného parku (6 elektráren) v blízkosti silniční
komunikace II/369 (Ostružná – Branná). Nově navržená elektrárna je situována k jižnímu úpatí vrchu
Stráž (výška 835 m n. m.).
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B.I.3

Umístění záměru ( kraj, obec, katastrální území )

Katastrální území:
Obec:
Správní obec s rozšířenou působností:
Kraj:

Ostružná 71 62 19
Ostružná 56 93 30
Jeseník
Olomoucký

Umístění záměru vzhledem k územní studii „Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje“ je
do území podmíněně přípustného k umisťování větrných elektráren z důvodu zájmu ze strany ochrany
přírody a krajiny (odstupová vzdálenost od chráněných prvků krajiny). Uvedená studie nemá ovšem
závazný charakter. Závazná pro návrh a povolování záměrů bude případně zapracování a schválení
v rámci ZÚR Olomouckého kraje1.

VE Ostružná

Obrázek 2: Rozdělení území z hlediska umisťování větrných elektráren, 1:50 000 (http://www.iri.cz/krolomoucky/vetrniky_olk)

B.I.4

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Výstavba jedné větrné elektrárny na sledovaném území má charakter novostavby. Projekt bude
sloužit k získávání elektrické ekologické energie a může být postupně i regionální turistickou atrakcí.
Jedná se o výstavbu jedné větrné elektrárny typu VESTAS včetně technologií a příjezdových
komunikací a připojení kabelového vedení z elektráren na VN síť společnosti ČEZ, a.s.

1

Vypořádání připomínky Olomouckého kraje a Městského úřadu Jeseník, odbor životního prostředí
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Okolní pozemky jsou různého charakteru s převahou trvale travních porostů. S investiční
výstavbou se v okolí hodnoceného území nepočítá. Podobně ani s jinou činností, která by zatěžovala
životní prostředí.
V oblasti Nízkého Jeseníku existuje větší množství projektů větrných parků, ovšem některé
nebudou realizovány z důvodu odporu místních občanů, nebo z důvodu nedostatečné kapacity
elektrické sítě. Realizované záměry, dále neposuzované, popř. kladné stanovisko ke studii EIA do
současnosti obdržely tyto projekty: Ostružná (6 ks VTE typu Vestas V39 s výškou stožáru 59,5 m a
jmenovitým výkonem 500 kW) cca 50 až 700 m jižně od posuzovaného záměru, Šumperk Mravenečník nad obcí Kouty nad Desnou v sedle Medvědí hory ve výšce 1160 m n. m. (3 ks VTE
Ekwind a Energovars s výškou stožáru 55 m a jmenovitými výkony 220 kW, 315 kW a 630 kW) cca 14
km jižně od posuzovaného záměru, Kopřivná (2 ks VTE typu Vestas V90 OptiSpeed s výškou stožáru
105 m a jmenovitým výkonem 2 MW) cca 16 km jižně od posuzovaného záměru, Kobylá nad
Vidnavkou (1 ks VTE typu ENERCON E-70 s výškou stožáru 108 m a výkonem 2 MW) cca 18 km
severně od posuzovaného záměru, Velká Kraš (1 ks VTE typu Vestas s výškou stožáru 44,5 m a
jmenovitým výkonem 225 kW) cca 20 km severně od posuzovaného záměru, Písařov (1 ks VTE typu
Repower MD 77 s výškou stožáru 85 m a jmenovitém výkonu 1,5 MW) cca 25 km jižně od
posuzovaného záměru, Šumperk - Mladoňov (1 ks VTE typu Tacke TW 500 s výškou stožáru 58 m a
jmenovitém výkonu 500 kW) cca 29 km jižně od posuzovaného záměru a Rudná pod Pradědem (9 ks
VTE typu Vestas V90 OptiSpeed s výškou stožáru 105 m a jmenovitém výkonu 3 MW) 30 km
jihovýchodně od posuzovaného záměru.
Další projekty jsou v různých fázích posuzování vlivů na životní prostředí. Např. Výstavba
větrné elektrárny v Ostružné – Petříkově (1 ks VTE typu ENERCON E-82 o celkové výšce
nepřesahující 150 m a jmenovitém výkonu 2 MW, ve 30 m nad zemí umístěna vyhlídková plošina) cca 2
km severně od posuzovaného záměru, Rekonstrukce větrné farmy Mravenečník (2 VTE typu
ENERCON E-48 o výšce stožáru 99 m a jmenovitém výkonu 800 kW) nad obcí Kouty nad Desnou
v sedle Medvědí hory ve výšce 1160 m n. m., cca 14 km jižně od posuzovaného záměru, Větrný park
Kopřivná (17 ks VTE typu Vestas V90 o výšce stožáru 105 m a jmenovitých výkonech 2 MW a 3 MW)
cca 16 km jižně od posuzovaného záměru a Větrný park Bušín – Hartíkov (3 ks VTE typu Vestas V90
o výšce stožáru 105 m a jmenovitém výkonu 2 MW)) cca 25 km jižně od posuzovaného záměru.
Je však nutno podotknout, že některé z výše zmíněných záměrů se pohybují pouze v teoretické
rovině možnosti jejich realizace, ať již z důvodu odporu obyvatel, nadměrné hlukové zátěže, cenných
přírodních podmínek, elektrické distribuční sítě s nedostatečnou kapacitou pro připojení, či dalších
důvodů.
Tyto projekty mohou mít relativní kumulativní vliv při pohledovém posuzování – při výborné
viditelnosti z vrcholových partií dominantních vrchů oblasti, ale nepředpokládá se kumulativní vliv
s ohledem na hlukovou ani jinou zátěž.
Kumulace vlivů ovšem nastane z důvodu umístění stávajících větrných elektráren v lokalitě
Ostružná – tedy v bezprostřední blízkosti uvažovaného záměru. Ke stávajícím 6 větrným elektrárnám by
měla být realizována ještě 1 VTE – řešená touto dokumentací. V hodnocení vlivů na jednotlivé složky
životního prostředí je umístění stávajících VTE věnována patřičná pozornost.
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B.I.5

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů ( i z hlediska životního prostředí ) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Naše civilizace je závislá na technologiích, které pro svoje fungování potřebují energie. Ty se
v současné době získávají především spalováním fosilních zdrojů, jejichž zásoby jsou omezeny, a tudíž
jejich cena výrazně roste. Fosilní paliva jsou proto často zdrojem konfliktů a nestability. Zároveň se při
spalování fosilních zdrojů uvolňuje v nich, po sta miliony let, vázaný uhlík ve formě skleníkových plynů
spoluodpovědných za globální oteplování, které je doprovázeno klimatickými změnami a větší
nestabilitou podnebí na celé planetě. Průvodním jevem je zvýšené množství záplav, silných větrů, nebo
naopak suchých období.
Globální oteplování, nestabilita dodávek a rostoucí cena jsou základní důvody, které nutí
většinu států světa hledat alternativní cesty výroby energií, nutí je šetřit energií, a snížit tak závislost na
fosilních palivech. Jedním z častých a v EU i ve světě hojně budovaných alternativních zdrojů energie je
větrná energie, která se získává ve větrných elektrárnách. V současné době (zdroj z roku 2008) je v EU
v provozu více než 56.000 MW instalovaného výkonu větrných elektráren (www.ewea.org).
Mnoho států začalo v rámci výroby energií prosazovat výrobu z tzv. alternativních obnovitelných
zdrojů. Mezi tyto zdroje patří využití sluneční energie, geotermální energie, energie vody, větru a
biomasy. Každá z těchto technologií má své výhody i nevýhody. Při porovnání výkupních cen energií
z obnovitelných zdrojů se stávajícími dominantními výrobami elektrické energie v tepelných a jaderných
elektrárnách se sice dostáváme do vyšších položek, ale dopad na životní prostředí není tak závažný.
Česká republika obecně není příliš vhodná pro výstavbu všech typů zdrojů výroby z OZE a
jejich využití je ve velké míře závislé na vysokých pořizovacích nákladech. Následující tabulka
charakterizuje obecně známé vlastnosti těchto zdrojů a zhodnocení využitelnosti v rámci obnovitelných
zdrojů. Všechny uvedené technologie výroby energie potřebují k nepřetržitému provozu buď pravidelný
přísun surovin, nebo vhodné technologické podmínky a dostatečnou údržbu zařízení. Pokud tyto
podmínky nejsou splněny je nutné všechny tyto zdroje zálohovat.

Zdroj výroby
energie

Podmínky

nevýhody - příliš málo slunečných dnů a nižší intenzita sluneční energie na území ČR
z toho vyplývá nižší využitelnost zdroje, příliš vysoké pořizovací náklady, v současné době
solární panely
pouze malé lokální využití,
výhody - neprodukuje emise do ovzduší, produkce elektrické i tepelné energie
nevýhody - pro ekonomické využití je potřebný dostatečný geotermální potenciál, využívá se
geotermální
pouze lokálně pro menší až střední spotřebitele (školy, nemocnice, menší sídliště atd.), vyšší
elektrárny +
využití pro výrobu tepelné energie (tepelná čerpadla)
tepelná čerpadla výhody - neprodukuje emise do ovzduší, stálost zdroje = vysoká využitelnost zdroje
nevýhody - jsou nutné vhodné vodohospodářské podmínky – dostatečný průtok, existence
malé vodní
náhonu nebo převýšení na vodním díle – jezu, z toho vyplývá kolísající využitelnost zdroje
elektrárny
výhody - neprodukuje emise do ovzduší, malé až střední, spíše lokální využití
nevýhody – technologie výroby požaduje přísun další suroviny kromě biomasy (uhlí, zemní
plyn) pro zlepšení procesu spalování a k aktivaci procesu hoření; nutnost dostatečného
biomasa
přísunu biologicky vhodného materiálu a s tím souvisí vznik druhotných emisí do ovzduší
způsobený při zpracování a transportu biologického materiálu; ekonomické využití tohoto
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Zdroj výroby
energie

větrná energie

Podmínky
technologického zdroje je převážně v oblastech kde se zpracovává dřevní hmota, event.
v územích s půdou o nižší bonitní hodnotě, která by se mohla vyčlenit pro pěstování vhodné
vegetace; jako nejvíce negativní vliv je prezentován únik emisí do ovzduší a to ne pouze CO2
a vodní páry, jak se velká většina lidí domnívá, ale i aromatických sloučenin uhlovodíků a
tuhých znečišťujících látek
výhody – malé až střední využití (záleží na instalovaném výkonu zařízení), produkce
elektrické i tepelné energie, při dostatečném přísunu surovin vysoká využitelnost zdroje
nevýhody - dle instalovaného výkonu a s tím související výšky stožáru je nutnost výběru
vhodné lokality s vysokým větrným potenciálem >5 m/s z toho vyplývá malé (omezené)
využití; dle umístění v krajině je možný negativní dopad na krajinný ráz a ornitofaunu, která
při ztížených meteorologických podmínkách může mít problém vyhnout se otáčejícím se
listům rotoru; pro splnění hygienických limitů pro hluk je nutné lokalizovat větrné farmy
v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby; využitelnost je spíše menší je závislá na
umístění VTE, u současných nejmodernějších typů elektráren se počítá 25 – 30% pro oblast
ČR, relativní náročnost stavby v transportu modulů větrné elektrárny
výhody - zařazení mezi střední a velké zdroje výroby elektřiny z OZE (podle instalovaného
výkonu větrné farmy), vzhledem k rozsahu staveb a produkci elektrické energie má
minimální zábor půdy, neprodukuje emise do ovzduší, nevyžaduje přísun dalších surovin =
nezatěžuje životní prostředí

Výstavba obnovitelného zdroje výroby elektrické energie by měla být posuzována na základě
podmínek vhodnosti určité lokality pro projektovaný zdroj. Základním předpokladem je, že investor
nebude prosazovat záměr v místech, kde by nebyl provoz rentabilní. Prioritní je energie větru, vyjádřená
rychlostí větru, časovým působením, linearitou a hustotou větrného proudění. Je však pouze na
investorovi, aby z tohoto hlediska místo posoudil a obhájil vybranou lokalitu.
Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, který byl schválen 31.
března 2005 s účinností od dne 1. srpna 2005, vychází ze schválené Státní energetické koncepce
České republiky, která konkretizuje státní priority a stanovuje cíle, jichž chce dosáhnout, při ovlivňování
vývoje energetického hospodářství ve výhledu příštích 30 let, v podmínkách tržně orientované
ekonomiky. Do této koncepce byly implementovány cíle a závěry Směrnice Evropského parlamentu a
Rady Evropy 2001/77/ES o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tím vznikl požadavek na podporu
výroby elektrické a tepelné energie z obnovitelných zdrojů (OZE) a byl zařazen mezi cíle s velmi
vysokou prioritou.
Mezi tyto cíle patří:
•

Zvýšit podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných energetických zdrojů na hrubé spotřebě
elektřiny v takovém rozsahu, aby ČR splnila národní indikativní cíl ve výši 8 % v roce 2010.

•

Přispět snížením emisí skleníkových plynů k ochraně klimatu.

•

Přispět snížením emisí ostatních škodlivin do ovzduší k ochraně životního prostředí.

•

Přispět ke snížení závislosti na dovozu energetických surovin.

•

Přispět ke zvýšení diverzifikace a decentralizace zdrojů energie a tím ke zvýšení bezpečnosti
dodávek energie.

•

Podpořit vytvoření institucionálních podmínek pro zavádění nových technologií a k jejich
proniknutí na trh jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.
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•

Podporou využívání obnovitelných zdrojů energie přispět k vyšší zaměstnanosti v regionech.

Výstavba parků větrných elektráren tyto cíle naplňuje. Elektrická energie vyrobená z
alternativních obnovitelných zdrojů, v tomto případě využívající síly větru, tedy neprodukující ani
skleníkové plyny, je nejčistší formou výroby energie, kterou si lze představit. Naplňuje potřebu trvale
udržitelného vývoje společnosti. Z tohoto hlediska je třeba na větrné elektrárny obecně pohlížet jako na
zařízení významně šetřící přírodu a její zdroje.
Větrné elektrárny je možné postavit jen na vhodném místě. Tzn. tam, kde je větrno (převážně
tedy na kopcích) a z pohledu ochrany přírody mohou nastat rozporuplné názory na výstavbu elektráren,
i když např. obec, na jejímž katastrálním území je VTE realizována, může mít z provozu elektráren
zajímavé finanční příspěvky do obecního rozpočtu.
Umístění větrné elektrárny na sledované lokalitě je mimořádně výhodné z důvodů větrné
optimalizace, ale i jednoduché dopravní přístupnosti. V dotčeném území je dostatečná síla větru, což
dokazuje rentabilita stávajících větrných elektráren v lokalitě Ostružná.
Stavba je navrhována tak, aby splňovala předepsané technické a bezpečnostní parametry pro
větrné elektrárny. Návrh se vyhýbá plochám určeným k výstavbě obytných objektů, respektuje ochranná
pásma stávajících prvků technické infrastruktury. Stavba není navržena v lesním porostu, takže kácení
lesního porostu ani trvalé odnětí lesní půdy není potřebné, nedotýká se zvláště chráněných území ani
registrovaných významných krajinných prvků (VKP).
Variantní řešení záměru:
Záměr je předložen v jedné variantě, u které bylo optimalizováno situační umístění elektrárny
vzhledem k umístění stávajících větrných elektráren a vzhledem k co nejmenší viditelnosti VTE z obce
Ostružná.

Obrázek 3: Situace umístění větrné elektrárny v k. ú. Ostružná
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V současném stavu rozpracovanosti projektové dokumentace nebyly shledány nedostatky, či
rozpory s příslušnými zákony, vyhláškami, normami a předpisy. Navržené koncepční, technické a
technologické řešení stavby odpovídá současnému stavu technického pokroku a neliší se od standardů
srovnatelných se stavbami podobného typu nejen na území České republiky, ale i v ostatních členských
zemích Evropské unie.

B.I.6

Popis technického a technologického řešení záměru

Dodavatelem technologie byla zvolena společnost Vestas Wind Systems A/S jako lídr mezi
světovými výrobci větrných elektráren s největšími zkušenostmi v oboru. V případě použití jiné
technologie (např. Winwind, Fuhrlander) musí být dodrženy veškeré parametry, či jejich maximální
hranice, které jsou hodnoceny v této dokumentaci (např. hlukové emise, max. výška, barevné
provedení, bezpečnostní prvky, atd.).
Větrná elektrárna je regulována nakláněním listů rotoru (pitch) s návětrně od věže běžícím
trojlistovým rotorem s aktivním směrováním po větru.
VESTAS V90-2.0 MW NH 105m má délku lopatky rotoru 45 m, je vybavena systémem
OptiSpeed®. Pomocí tohoto systému může rotor pracovat s variabilním počtem otáček. Jde o
pomaloběžný stroj s otáčkami v rozmezí 8 – 17 ot./min. Zapínací rychlost větru je 4 m/s, průměrná
pracovní rychlost je 13 m/s, vypínací (maximální) rychlost větru je 25 m/s. Po překročení této rychlosti
dojde k automatickému zabrzdění a odstavení stroje.
Větrná elektrárna je vybavena zařízením OptiTip®, zvláštním regulačním systémem naklápění,
firmy VESTAS. Pomocí zařízení OptiTip® jsou úhly nastavení listů rotoru stále regulovány, takže je úhel
nastavení listů vždy optimálně přizpůsoben
příslušným větrným podmínkám. Tímto je
optimalizována výroba energie a vývoj hluku.
Mechanická energie je od rotoru přenášena
hlavním hřídelem přes převod na generátor.
Převodovka je kombinovaná planetová/čelní ozubení.
Přenos výkonu z převodovky na generátor se
uskutečňuje pomocí kompozitní spojky nevyžadující
údržbu. Generátor je speciální čtyřpólový asynchronní
generátor s vinutým rotorem.
Zabrzdění větrné elektrárny je prováděno
nastavením listů rotoru do „praporu“. Parkovací brzda
se nalézá na vysokorychlostním hřídeli převodu.
Veškeré funkce větrné elektrárny jsou
kontrolovány a řízeny řídicími jednotkami založenými
na bázi mikroprocesorů. Tento systém řízení provozu
je umístěn v gondole. Změny úhlu nastavení listů
rotoru jsou aktivovány přes momentové rameno
hydraulickým systémem, který umožňuje listům rotoru
rotovat axiálně o 95°.
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Čtyři elektricky poháněné převodovky se starají o směrování po větru otáčením pastorků, které
zasahují do zubů velkého otočného věnce, který je upevněn na vrcholu věže. Ložiskový systém
směrování po větru je systém kluzného ložiska se zabudovanou frikcí a samosvornou funkcí.
Kryt gondoly vyrobený z plastu vyztuženého skelným vláknem chrání veškeré komponenty
uvnitř gondoly před deštěm, sněhem, prachem, slunečním zářením atd. Centrálně umístěný otvor
umožňuje ke gondole přístup z věže. Uvnitř gondoly je umístěn údržbový jeřáb.
Kuželová ocelová trubková věž – tubus je vysoký 105 metrů. Průměr pozemní příruby je 4,3 m,
průměr vrcholové příruby je 2,3 m. Tubus je dodáván s povrchovou úpravou v bílošedé barvě.
Tubus je zakotven do základu ve formě železobetonové desky o rozměrech cca 16 x 16 m,
výšce 1,95 m. Základ je uložen pod terénem a překryt zeminou.
Přípojka VN tvoří distribuční kanál el. energie, kterým se vyrobená el. energie dostává do
vedení provozovatele sítě VN, nebo se tímto kanálem el. energie přenáší zpět do zařízení farmy, v
době, kdy jsou větrné elektrárny mimo provoz a je nutné pro ně zajistit energii pro pohotovostní režim,
nebo pro provedení opravy nebo údržby zařízení.

Souhrn parametrů VTE:
Rotor
Počet listů:

3 listy

Průměr:

90 m

Délka lopatky:

45 m

Dynamika pohybu:

9 – 19 otáček/min

Věž
Výška tubusu:

105 m

Celková max. výška:

150 m

Průměr pozemní příruby:

4,3 m

Průměr vrcholové příruby:

2,3 m

Základová železobetonová deska:

16 x 16 m

hloubka základu pod terénem:

1,95 m

Listy rotoru jsou zhotoveny z epoxidové pryskyřice vyztužené skelným vláknem. Jsou celkem 3,
jejich celková plocha je 6.362 m², a otáčejí se podle síly větru 9 – 19 krát za minutu. Průměr je 90 m,
přibližná délka jednoho listu rotoru je tedy 45 m.
Díky otáčení rozměrného rotoru jde o dynamické, pohybující se zařízení, které je pohledově
v krajině více identifikovatelné a celkově nápadnější, než statický stožár obdobných rozměrů. Vizuální
vjem u VTE je tedy v prvé řadě tím že existuje ve své statické podobě (výrazná vertikála až 150 m, i
v případě že se neotáčí) a pak také vizuální vjem ve své dynamické, rotující podobě.
Barevnost celého zařízení je dána zkušenostmi, a také souvisejícími bezpečnostními předpisy.
Základní barva je šedobílá, s červenými označeními ukončení rotorů a se signálním osvětlením.
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Jako doprovodná infrastruktura bude realizována doprovodná budova trafostanice se zázemím
větrného parku. Stavba obsahuje podzemní kabelové rozvody připojení na síť VN a přístupové
komunikace k tubusu VTE.
Existence větrné elektrárny není trvalá – zařízení je relativně jednoduše demontovatelné a
odstranitelné.
Montáž vlastního zařízení je v případě nebetonových částí VTE záležitostí velmi krátké doby.
Transportéry dovezou jednotlivé díly věže, strojovnu a listy. Na místě se pomocí jeřábů sešroubuje
nejprve celá věž, na ni se usadí strojovna a do ní se připojí na zemi sestavený rotor. Delší dobu zabere
příprava železobetonového základu, a v případě spodního dílu věže, který se musí nechat patřičně
zatvrdnout a provést potřebné pevnostní zkoušky. Mezitím je vhodné položit propojovací kabely a
vývodní kabel.
Po ukončení provozu bude provedena demontáž zařízení. VTE se pomocí jeřábů rozebere a
odveze do šrotu. Jedná se o 300 tun kvalitní oceli a ve strojovně je také značné množství mědi, jejíž
hodnota převýší náklady na demontáž a transport. Listy budou ekologicky zlikvidovány podle v
budoucnu platných předpisů. Makadam bude také recyklován a použit pro stavební účely. Betonový
základ u typu FL 2500 je vhodné po sešrotování zařízení a odřezání vrchní části ponechat v zemi a
překrýt zeminou. Spodní díl betonové věže u WWD-3 bude nutno rozbít a odvézt k recyklaci, kde z něj
bude odstraněna armatura a beton bude použit pro stavební účely.

B.I.7

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení výstavby
Předpokládané ukončení stavby
Lhůta výstavby

04 / 2011
09 / 2011
6 měsíců

Harmonogram přípravy projektu a vlastní realizace se budou odvíjet dle finančních možností
investora a dle rychlosti vyřízení povolovacích procesů.

B.I.8

Výčet dotčených územně samosprávných celků

Katastrální území:
Obec:
Správní obec s rozšířenou působností:
Kraj:
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B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, která budou tato
rozhodnutí vydávat

Další rozhodnutí pro projekt bude vydáváno formou rozhodnutí ve správním řízení:
 územní rozhodnutí o umístění stavby ve smyslu ustanovení § 32 zákona č. 50/1976 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Rozhodnutí vydá věcně a místně příslušný stavební úřad; dále následné stavební povolení –
vydá věcně a místně příslušný stavební úřad;
 souhlas k odnětí z ZPF v souladu se zákonem č. 344/1992Sb. o ochraně zemědělského
půdního fondu v platném znění, vydává místně příslušný orgán ochrany ZPF – odb. ŽP;
 souhlas podle ustanovení § 16 zákona č. 185/2001 Sb., v případě, že se bude jednat o
nakládání s nebezpečnými odpady. Rozhodnutí vydá věcně a místně příslušný orgán
odpadového hospodářství;
 zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění - §12 – souhlas orgánu ochrany přírody k umisťování a
povolování staveb, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz;
 zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění - §45i - stanovisko, zda záměr může mít vliv na území
soustavy NATURA 2000;
 zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění - §56 - výjimka ze zákazů u zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů (v případě, že bude jejich výskyt v lokalitě potvrzen).

B.II

ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1 Půda

V řešeném území a jeho okolí je převažující pedogeografická asociace přírodních a zemědělsky
zkulturněných hnědých lesních půd a hnědých půd horských oblastí.
Nejvýše položené polohy, hřbety, jsou tvořeny málo mocnými půdami s poměrně vysokou
skeletovitostí, půdního typu Kambiem mesobazická. Střední polohy zaujímají půdy Kambiem modální a
níže, v místech blíže dnům zářezů a drobných toků je to až kambiem slabě oglejená. Výstavba
elektrárny se dotkne prakticky pouze prvních dvou jmenovaných typů půd.
Při realizaci výstavby větrné elektrárny bude nejen trvale vyjmuta plocha zemědělské půdy
určená pro výstavbu základů VTE, obslužných ploch, nájezdů a příjezdových cest. Dále bude požádáno
o dočasné vyjmutí z hlediska pojezdů stavebních mechanismů a zřízení deponií orné půdy v blízkosti
stavebního prostoru.
Upřesnění všech pozemků dotčených kompletní výstavbou větrného parku i s přilehlými
komunikacemi a kabelovými přípojkami s nutností trvalého i dočasného vyjmutí půdy ze ZPF pro každý
dotčený pozemek, bude popsáno ve stavební dokumentaci pro územní řízení.
Dokumentace o posouzení vlivů na ŽP
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Stavbou nebude dotčen lesní půdní fond ani ochranné pásmo lesa.
k. ú.

p. p. č.

Druh pozemku

BPEJ

Ostružná

474/9

TTP

93644

B.II.2 Voda

Voda pitná – výstavba:
Po dobu výstavby větrné elektrárny v Ostružné (terénní práce, montáž) se předpokládá
proměnný počet pracovníků a to 10 – 15 osob na lokalitě. Pro jejich potřebu bude na stavbě instalováno
suché WC a jednoduchý mobilní hygienický box pro osobní hygienu. Pro pitné účely bude používána
pouze hygienicky balená pitná voda.
Zajištění potřebné vody pro dílčí stavební práce pokud bude potřebná a očista komunikace
bude v povinnostech dodavatelské firmy, která bude na základě výběrového řízení investorem stavby
vybrána. Předpokládá se dovoz užitkové vody v cisterně z místních zdrojů.
Objem spotřeby bude závislý na počtu pracovníků činných při výstavbě, velikosti a vybavení
sociálního zázemí. Konkrétní spotřebu nelze v tomto stupni stanovit, lze pouze konstatovat obecné
údaje o předpokládané spotřebě vody na jednoho pracovníka (dle směrnic MLVH ČSR a MZd ČSSR č.
9/1973 Sb.):
• pouze pro pití příp. mytí nádobí
5 l/osobu a směnu

Voda pitná – provoz:
Při provozu větrné elektrárny nebude zásobování vodou potřebné. Provoz je automatický.
Obsluha elektrárny nebude vyžadovat pitnou ani užitkovou vodu v místě stavby vzhledem k umístění
sídla obsluhy mimo tuto lokalitu.
Celkově lze označit nároky na vodní zdroje za minimální, a proto není nutné budovat nový zdroj
vody.
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B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje

Vstupní suroviny:
Hlavními vstupními surovinami po dobu výstavby jsou stavební materiály. Jejich celková
spotřeba není na tomto stupni přípravy stavby specifikována výkazem výměr. Předpokládá se obdobná
potřeba stavebních materiálů jako u obdobných staveb tohoto typu.
Při výstavbě a provozu větrné elektrárny nejsou použity suroviny ani materiály, které mají
negativní vliv na životní prostředí nebo na zdraví obyvatel.
Při výstavbě větrné elektrárny budou surovinové zdroje potřebné pouze při stavebních pracích:
•

Zhotovení betonového základu pro stožár VTE bude realizováno dle klasických stavebních
metod a to výhradně formou dodávek připravené betonové hmoty a armovací betonářské oceli.

•

Pro hlavní příjezd k větrné elektrárně budou využity trasy stávajících polních cest, které budou
zpevněny buď nosným štěrkovým podkladem a krytem z vibrovaného štěrku nebo zpevněny
adekvátním množstvím drceného štěrku promíchaného s hlínou a hutněného speciální
technikou. V obou případech bude zaručen jejich přírodní charakter.

•

Montáž větrné elektrárny bude probíhat z importovaných modulů, které jsou od výrobce
kompletně zhotoveny a na určené místo budou dopraveny pomocí tahačů s návěsy. Hlavním
technickým prostředkem pro montážní práce bude samohybný vysokozdvižný jeřáb.
Zásobování i jednotlivé stavební práce budou probíhat pouze v denních hodinách.

Během provozu nemá větrná elektrárna požadavky na surovinové zdroje. Činnost je
automatická bez zásahu lidské síly za standardního provozu, pouze zde probíhají občasné kontroly
mechanismu.

Elektrická energie:
Základním zdrojem energie pro provoz větrné elektrárny je vítr. Jedná se o obnovitelný zdroj
energie, který není závislý na lidské činnosti ani na přísunu jakéhokoliv jiného materiálu.
V době výstavby jsou lokality bez nároku na připojení na rozvod elektrické energie. Pokud
firma zabezpečující stavební práce bude požadovat elektrické připojení, např. pro sociální zázemí bude
provozováno z přenosných elektrických zdrojů. Tyto zdroje si dodavatelská firma bude zařizovat a
obsluhovat na vlastní náklady.
V rámci provozu větrné elektrárny je výrobcem stanovený charakteristický režim energetického
zajištění pro jednotlivá zařízení tohoto typu VTE – tj. příkon řádově 50 W pro elektrárnu. Jako zdroj
elektrické energie bude sloužit sama elektrárna.
Jiné energetické zdroje nebudou během výstavby ani provozu VTE potřebné.
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B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Realizace záměru bude klást poměrně značné nároky na stávající dopravní a jinou
infrastrukturu – doprava stavebního materiálu, odpadů ze stavby, doprava pracovníků, atd. v souvislosti
s realizací stavby.
Stavba si při přívozu technologických zařízení (vlastní těleso větrné elektrárny) vyžádá
částečné i úplné uzavírky komunikací. Konkrétní návrh dopravních opatření bude řešen v rámci
technické projektové dokumentace.
Během výstavby bude lokalita umístění větrné elektrárny i širší okolí zatížena nákladní
dopravou. Jedná se o skrývku ornice, výkopové práce, transport stavebního materiálu (odvoz hlíny,
přísun betonu, štěrku, armovací výztuže i jiných stavebních materiálů), přeprava jednotlivých modulů
elektráren, která je velmi specifická a je zařazena do kategorie přeprava nadměrného nákladu (podléhá
předpisům ADR).
Doprava materiálů i technologických zařízení bude zajišťována stávající komunikační sítí i
s využitím polních cest. Případné zpevnění povrchu polních cest bude provedeno buď nosným
štěrkovým podkladem a krytem z vibrovaného štěrku, nebo speciální francouzskou technikou - drcený
štěrk promíchaný s hlínou a hutněný speciálními zařízeními. V obou případech se předpokládá
zachování přírodního charakteru polní cesty, které budou jako novotvary opatřeny stejným povrchem
jako upravená polní cesta.

B.III

ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1 Ovzduší

Větrná elektrárna při provozu nevytváří žádné plynné, kapalné, či tuhé emise. Problematika
znečišťování ovzduší je spojena pouze s dobou výstavby.
Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší:
Posuzovaná stavba není bodovým zdrojem znečišťování ovzduší.
Hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší:
V období výstavby větrné elektrárny bude lokální ovzduší znečištěno stavební technikou. Míra
znečištění závisí na harmonogramu stavebních prací, na kvalitě paliva a motorů a především na
množství potřebných jízd stavební techniky. V současné době nejsou přesně určeny technologie
výstavby komunikací a ani použitá technologie, a proto není možno určit ani potřebné množství jízd.
Emise z dopravy bude možno omezit dobrou technickou kvalitou vozidel a jejich odbornou údržbou,
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jejichž dohled bude povinností stavební firmy. Vzhledem k faktu, že v oblasti VTE panují většinou dobré
rozptylové podmínky, lze předpokládat rychlé rozptýlení znečištění.
V období provozu větrné elektrárny bude jediným zdrojem znečištění osobní automobil obsluhy
při pravidelných kontrolách VTE.
Hlavní liniové zdroje znečištění:
Mezi liniový zdroj znečištění ovzduší počítáme exhalace motorových vozidel (stavební technika,
nákladní automobily, transporty) a zvířený prach z příjezdových cest po projezdu nákladního automobilu
(tzv. sekundární prašnost).
Žádné z výše uvedených kritérií vzniku emisí nebude mít dlouhodobý nebo dokonce trvalý
negativní vliv na znečišťování ovzduší v blízkosti zájmové lokality.
Jiný vliv na ovzduší, například zápach není VTE produkován a v době výstavby je závislý na
koordinaci stavebních prací.
Zdrojem znečišťování ovzduší při provozu motorových vozidel je nedokonalé spalování paliva benzinu a motorové nafty. Do ovzduší se tak dostávají především oxidy uhlíku, dusíku, síry, dále
uhlovodíky, saze, tuhé částice a těžké kovy.
Další škodliviny jsou ve formě tuhých částic - prachu, které vznikají zviřováním nečistot
dopravou na vozovkách. Jedná se zbytky zimních posypů, odpady ze znečištěných vozidel, obrusu
pneumatik.
Při realizaci záměru dojde k částečnému navýšení dopravní zátěže v okolí, toto navýšení bude
oproti stávajícímu stavu, rozsahu prací a stávající intenzitě dopravy nevýznamné.
Způsob zachycování emisí:
V případě motorových vozidel je v celosvětovém měřítku vyvíjen na výrobce neustálý
legislativní tlak, směřující ke snižování produkce znečišťujících látek. V současné době jsou ve světě
prosazovány a v řadě případů i schváleny normy, které musí motorové vozidlo splňovat, aby mohlo být
použito k provozu na pozemních komunikacích.
Výbavu vozidel, která splňují normy EURO, tvoří systémy s elektronicky řízenými procesy
přípravy palivové směsi a řízenými třícestnými katalyzátory výfukových plynů s využitím kyslíkových
snímačů.

B.III.2 Odpadní vody

Odpadní vody jsou v § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách definovány:
Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a
jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost
(složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo
podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť nebo ze skládek odpadu.
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Odpadní vody dešťové:
Na staveništi se v podstatě vždy jedná o možnost vymývání kontaminovaného terénu dešťovou
vodou. Odpadní voda ze stavby může vzniknout zcela výjimečně. Pokud vznikne, předpokládá se její
vsak do terénu. Znečištění dešťové vody ze stavby se nepředpokládá. Havárie nelze předvídat.
Odvedení dešťových odpadních vod ze staveniště a ZS není řešeno. Tyto odpadní vody mohou
být, za předpokladu, že nebude docházet k erozi a znečišťování okolí stavby, rozvedeny do okolního
terénu.
Dopad na koncentraci fyzikálních a chemických složek v povrchových i podzemních vodách
v okolí navržené větrné elektrárny bude minimální.
Odpadní vody splaškové:
Období výstavby:
Splaškové odpadní vody budou vznikat převážně v zařízeních staveniště. V těchto místech se
předpokládá realizace chemických WC, jejichž obsah bude pravidelně odvážen na nejbližší biologickou
čistírnu odpadních vod nebo kanalizací napojených na tuto ČOV.
Očista strojních mechanismů (převážně nákladních automobilů) bude prováděna mechanicky.
Případná očista komunikace bude prováděna ostřikem vodou z cisterny do silničních příkopů.
Znečištění komunikace hlínou nespadá mezi nakládání s nebezpečnými odpady a nejsou nutná
speciální řešení situace.
Provoz:
Provoz větrných elektráren bude automatický a nebude vyžadovat řešení problému s odpadními
vodami, které zde nebudou produkovány.

B.III.3 Odpady

Odpady budou vznikat převážně v průběhu výstavby, dále pak jejím užíváním, opravami a
údržbou. Odhad druhové skladby je veden na základě odborných znalostí a zkušeností pracovníků
zpracovatelské organizace.
Během výstavby i provozu záměru „Větrná elektrárna Ostružná“ se musí zřizovatel stavby
řídit veškerými právními normami týkajících se nakládání s odpady:
- zákon o odpadech č. 185 / 2001 Sb. v platném znění
- vyhl. MŽP č. 381 / 2001 Sb., katalog odpadů
- vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
- vyhl. MŽP č. 376 / 2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
a další.
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Přiměřeně se na nakládání s odpady vztahuje zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a na nakládání
s nebezpečnými odpady pak zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách.
Obecné podmínky nakládání s odpady:
Původce odpadů je povinen postupovat při veškerém nakládání s odpady (tzn. jejich
soustřeďování, shromažďování, skladování, přepravě a dopravě, využívání, úpravě, odstraňování atd.)
dle příslušných platných legislativních opatření. Každý subjekt má při své činnosti nebo v rozsahu své
působnosti a v mezích daných zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění povinnost
předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti a přednostně zajistit
jejich využití před jejich odstraněním. Při nakládání s odpady, respektive při jejich odstraňování, je třeba
volit vždy ty způsoby nebo technologie, které zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a které jsou šetrnější
k životnímu prostředí. Dle ustanovení § 11 zákona o odpadech má přednost materiálové využití odpadu
před jeho odstraněním.
Odpovědnost za řádný průběh jakékoliv činnosti s odpadem související (nakládání s odpady)
nese původce, respektive oprávněná osoba, která odpad při dodržení podmínek stanovených zákonem
a prováděcími předpisy převzala. Odpady, které původce nemůže sám využít nebo odstranit v souladu
se zákonem č. 185/2001 Sb. a prováděcími právními předpisy, je povinen převést do vlastnictví pouze
osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu
zřízené právnické osoby. Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich
převedení do vlastnictví této oprávněné osoby a do té doby musí být z jeho strany zajištěno:
•
třídění odpadů podle jednotlivých druhů a kategorií (zabránit mísení)
•
řádné uložení odpadů, jejich zabezpečení před znehodnocením (např. deštěm), únikem
(vylití, rozsypání) či odcizením.
Pokud budou při realizaci záměru, provozu či odstranění vznikat odpady kategorie ostatní
v množství více než 1000 t ostatního odpadu za rok nebo kategorie nebezpečný v množství více než 10
t nebezpečného odpadu ročně, je povinností původce, aby vypracoval „Plán odpadového hospodářství“,
který bude v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje.
Provozovatel je povinen vést evidenci odpadů.
Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N) bude shromažďován
odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti ve
smyslu vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady. S nebezpečnými odpady
může dodavatel stavby nakládat pouze se souhlasem věcně a místně příslušného orgánu. Balení a
označování nebezpečných odpadů se řídí přiměřeně zvláštními právními předpisy (např. zákon č.
356/2003 Sb.). Dodavatelé stavby jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly označeny
grafickým symbolem dle zákona o chemických látkách nebo aby byly označeny nápisem „nebezpečný
odpad“ pokud se jedná o jiné nebezpečné odpady. Pro každý nebezpečný odpad bude zpracován
identifikační list, který bude připevněn buď na nádobu s tímto odpadem, nebo jím bude vybaveno místo
nakládání s nebezpečným odpadem.
Z hlediska potenciálního vzniku odpadů podobných komunálním odpadům (ve smyslu
ustanovení § 2 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb.) upozorňujeme na ustanovení § 17 odst. 5) zákona
č. 185/2001 Sb., které umožňuje původcům takovýchto odpadů na základě smlouvy s obcí využít
systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Toto ustanovení má zejména vliv na
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možnost třídění a shromažďování komunálních odpadů, které by bylo shodné se systémem
stanoveným obcí. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto
službu.
Pokud se původce produkující výše zmíněný odpad nezapojí do systému zavedeného obcí pro
nakládání s komunálními odpady, vytřídí z odpadu jeho nebezpečné a využitelné složky (druhy odpadů
z podskupiny odpadu 20 01) a zbylou směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie ostatní odpad
zařadí pro účely odstranění pod katalogové číslo samostatného druhu odpadu 20 03 01 Směsný
komunální odpad.
Odpady vznikající v rámci výstavby:
Po dobu výstavby budou vznikat odpady při zemních pracích, při realizaci základů stavby,
odpady z provozu stavebních strojů a různé odpady vázané na provoz zařízení staveniště. Z hlediska
zatřídění odpadů do kategorií se jedná o odpady ostatní (O) a odpady nebezpečné (N). Investor a
zhotovitel stavby jsou povinni zajistit odstraňování odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o
odpadech v platném znění a souvisejícími předpisy.
Spektrum a množství odpadů produkovaných v průběhu výstavby nelze v daném stupni
přípravy stavby přesně stanovit, bude předmětem evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi,
kterou je původce (zhotovitel stavby) povinen vést (viz § 16 „Povinnosti původců odpadů“ zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech v platném znění).
Po dobu výstavby větrné elektrárny v Ostružné je předpokládán vznik následujících odpadů:
Kód
druhu
odpadu
08 01 11
13 01 10
13 02 05
15 01 01
15 01 02
15 01 06
15 02 02
17 01 01
17 02 01
17 02 03
17 04 05
17 04 11
17 05 04

Název druhu odpadu
Odpadní barvy a laky obsahující
organická rozpouštědla
Nechlorované hydraulické minerální
oleje
Nechlorované minerální motorové,
převodové a mazací oleje
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Směsné obaly
Čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
Beton
Dřevo
Plasty
Železo a ocel
Kabely neuvedené pod číslem
17 04 10
Zemina a kamení neuvedené pod
číslem 17 05 03
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Kategorie

Doporučené nakládání
s odpadem

O
O
O
O

spalovna nebezpečných
odpadů
recyklace, příp. spalovna
nebezpečných odpadů
recyklace, příp. spalovna
nebezpečných odpadů
druhotná surovina
recyklace
skládka
spalovna nebezpečných
odpadů
recyklace
druhotná surovina
recyklace
druhotná surovina

O

druhotná surovina

O

využití na stavbě, skládka

N
N
N
O
O
O
N
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Kód
druhu
odpadu
17 05 06
17 06 04
20 03 03
20 03 01

Název druhu odpadu
Vytěžená hlušina neuvedená pod
číslem 17 05 05
Izolační materiály neuvedené pod čísly
17 06 01 a 17 06 03
Uliční smetky
Směsný komunální odpad

Kategorie

Doporučené nakládání
s odpadem

O

využití na stavbách, skládka

O

skládka

O
O

skládka
skládka

Odpady budou vznikat v místech zařízení staveniště při údržbě a opravách strojů, při přepravě
materiálů na staveniště, při skladování a vydávání materiálů a budou vznikat i odpady v sociálním
zázemí stavby. Nakládání s těmito odpady bude řešeno dodavatelskou firmou.
Dále bude nutné specifikovat způsob shromažďování, třídění, skladování, přepravy, využití, či
nezávadného odstraňování odpadů. Konkretizovat prostor pro shromažďování odpadů, nádoby pro
jejich ukládání a prostředky pro přepravu.
V rámci kolaudačního řízení musí zhotovitel doložit příslušnému orgánu státní správy specifikaci
druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby včetně způsobu jejich odstranění.
Množství některých odpadů vzniklých při stavebních pracích zatím nelze specifikovat, v řadě
případů bude toto množství známo až po zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Většina
odpadů bude odvezena na skládku, výkopová zemina bude použita pro terénní úpravy v rámci stavby,
recyklovatelné odpady budou předány sběrným surovinám (železný šrot, papír, lepenka atd...). Odpady
kategorie N je nutno ukládat do zvláště určených kontejnerů a odstraňovat je smluvně zajištěnou
oprávněnou firmou.
Za provozu větrné elektrárny Ostružná se předpokládá vznik následujících odpadů:
Kód
druhu
odpadu
07 02 99
12 01 99
15 01 01
15 01 02
15 01 06
15 01 10

15 02 02

Doporučené nakládání
s odpadem

Název druhu odpadu

Kategorie

Odpady jinak blíže neurčené
Odpady jinak blíže neurčené - dílenské
smetky
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Směsné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných
látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné

O

skládka

O

skládka

O
O
O

druhotná surovina
recyklace
skládka

N

skládka nebezpečných
odpadů

N

skládka nebezpečných
odpadů

Absorpční činidla, filtrační materiály
(včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených). Čistící tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
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Kód
druhu
odpadu
15 02 03
17 02 01
17 02 03
17 04 05
20 02 01
20 03 01

Název druhu odpadu
Absorpční činidla, filtrační materiály,
čistící tkaniny neuvedené pod č. 15 02
02
Dřevo
Plasty
Železný šrot
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad

Doporučené nakládání
s odpadem

Kategorie

O

skládka

O
O
O
O
O

druhotná surovina
recyklace
druhotná surovina
kompostárna
skládka

Odhad druhové skladby odpadů vychází z obecně platných zvyklostí a ze zkušeností ze
stávajících zařízení obdobného typu.
Množství odpadů na tomto stupni přípravy projektu nebylo určeno.
Odpady budou odstraňovány v souladu s platnou legislativou. Část odpadů je recyklovatelná,
zbývající odpady budou zneškodňovány předepsaným způsobem. Velkoobjemový odpad – papír –
bude lisován. Navržené způsoby nakládání s odpady je třeba doložit předběžnými souhlasy
provozovatelů zařízení (skládky, spalovny, specializované firmy) s odběrem odpadů k likvidaci.
Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií:
Větrné elektrárny jsou zařízení s nízkou pravděpodobností havárie. Jsou navrženy s životností
alespoň 25 let a počítačový systém zajišťuje bezpečnost provozu elektráren a jakoukoliv abnormální
situaci hlásí obsluze a automaticky odstavuje elektrárnu, pokud nebezpečí trvá. Teoreticky největší
riziko představuje vznik požáru. Protipožární zabezpečení odpovídají legislativním opatřením a
konkrétní opatření budou popsána v projektové dokumentaci. Další nebezpečí představuje možnost
úniku oleje ze strojovny. V tomto případě by tento olej stekl vnitřkem věže do spodní části, která je
konstrukčně upravena tak, aby nedošlo k průsaku kapalin do okolního prostředí.
Větrné elektrárny jsou vybaveny opatřeními pro bezpečné svedení blesku. V rovině čistě
teoretické zůstávají možnosti teroristického útoku, vojenského konfliktu, větru o rychlosti přes 220 km/h,
nárazu letadla či meteoritu, které by mohly způsobit zřícení větrné elektrárny, přičemž by hrozil
především průsak oleje do okolní půdy. Vzhledem ke vzdálenosti od obydlí je velmi malá
pravděpodobnost, že by se v okolí větrné elektrárny někdo v daný moment pohyboval.
Při provádění stavby nelze vyloučit možnost poruchy stavebních strojů, či obslužných
dopravních prostředků, spojené s únikem ropných látek (oleje, nafta). Pro tento účel jsou na soupravě k
dispozici prostředky pro odstraňování případných úniků (sorpční materiál, koště, lopata, krumpáč, PVC
pytle).
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B.III.4 Ostatní

Hluk
Hluk při výstavbě:
Hlukové emise, šířené do nejbližšího okolí místa výstavby „Větrná elektrárna Ostružná“ během
výstavby, lze jen těžko přesně stanovit vzhledem k velké různorodosti jednotlivých zdrojů hluku
v jednotlivých fázích realizace a víceméně neznámým parametrům stavebních mechanismů, které
budou použity.
Zvýšené množství hlukových emisí je nutno očekávat zejména na počátku stavebních prací při
přípravě území, odvozu odpadů a při navážení stavebního materiálu. Hladina hluku se bude měnit
v závislosti na nasazení stavebních mechanismů, jejich současném provozu a místě jejich působení.
Pro výstavbu elektrárny je nutné k odvozu zemin, návozu materiálu a technologie přibližně 200
nákladních automobilů, tj.400 jízd. Déle k těmto zdrojům přistupuje i hluk ze stavební činnosti. Tyto
činnosti budou prováděny v souladu s požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb., tj. v době od 7.00 hod
do 19.00 hod.
Dodavatel stavby bude vybrán ve výběrovém řízení po ukončení stavebního řízení. V době
zpracování aktuální dokumentace tedy nejsou známy typy stavebních mechanismů, místa a doby jejich
nasazení.
Z literatury jsou převzaty hodnoty hladiny akustického tlaku při nasazení pracovních strojů a
běžné stavební činnosti:
rýpadlo v běžném nasazení
stojící automíchač při míchání
čerpadlo betonové směsi
autojeřáb při zdvihu

LAeq,T = 83 dB
LAeq,T = 80 dB
LAeq,T = 85 dB
LAeq,T = 72 dB

ve vzdálenosti 10 m
ve vzdálenosti 10 m
ve vzdálenosti 10 m
ve vzdálenosti 10 m

Zdrojem hluku je v každém stavebním mechanismu jeho pohonná část, tzn. motor s
převodovkou. Velikost pohonných částí strojů je vzhledem ke vzdálenostem k výpočtovým bodům velmi
malá a lze je tak nahradit bodovými zdroji hluku.
Útlum zvuku disperzí při vzdálenosti 1500 m dosáhne hodnoty cca Adisp = 43 dB a při
vzdálenosti 2000 m dosáhne hodnoty cca Adisp = 46 dB. Při započtení útlumu na povrchu země a
útlumu v atmosféře dosáhne celková hodnota útlumu cca A = 50 dB pro vzdálenost 1500 m a cca A =
54 dB pro vzdálenost 2000 m. Je celkem zřejmé, že hluk šířený za provozu stavebních mechanismů
bude menší než hladina stávajícího hluku pozadí v lokalitě.
Hluk při provozu větrných elektráren:
Na posouzení provozu větrných elektráren byla zpracována akustická studie (RNDr. Matěj –
byla doložena jako příloha oznámení, k dokumentaci se nepřikládá – je beze změn).
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Závěr akustické studie:
V hlukové studii jsou vypočteny ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve výpočtových bodech
stanovených na hranici chráněného venkovního prostoru staveb v obci Ostružná za provozu nově
projektované větrné elektrárny. Dále jsou ve studii vypočteny ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve
výpočtových bodech za provozu stávajícího větrného parku. Tyto hladiny byly vypočteny na základě
provedeného měření akustického tlaku.
Výpočty ukazují na skutečnost, že při maximální hodnotě akustického výkonu pro daný typ
elektrárny, t. j. LWA = 104,1 dB v modu 0 při rychlosti větru 7 m/s ve výšce 10 m nad úrovní terénu,
nebude ve výpočtových bodech překročena hodnota hygienického limitu v ekvivalentní hladině
akustického tlaku ve venkovním prostoru pro denní, resp. noční dobu.
Výpočty dále ukazují na skutečnost, že ekvivalentní hladina akustického tlaku pozadí bude o
cca 8 až 12 dB větší než akustický tak generovaný projektovanou elektrárnou.
Vzhledem k tomu, že do výpočtu vstupuje určité množství pouze přibližně stanovených veličin,
lze odhadnout, že nejistota výpočtu může dosáhnout až 3 dB. Celý výpočet je uložen u autora studie.

Vibrace
Vibracemi se rozumí mechanické pohyby o určitém kmitočtu přenášené pevnými tělesy na
lidské tělo, které mohou být zdraví škodlivé.
Při stavebních pracích mohou vznikat vibrace působením stavebních a strojních mechanismů.
Předpokládá se přenos nižších vibrací horninovým prostředím, ale pouze v blízkosti staveniště, nikoliv
na větší vzdálenosti až do blízkosti obytné zástavby.
Provozem větrné elektrárny se nepředpokládá vznik a působení velkého množství vibrací, které
by měly vliv na okolní přírodu nebo obyvatelstvo. Předpokládají se pouze malé vibrace přenesené přes
horninové prostředí. Výrobce udává max. měřitelnou vzdálenost intenzity vibrací 120 m.

Elektromagnetické a jiné záření
Od zástupce výrobce větrných elektráren byla získána studie „Bericht WTD 71 – 0016/2004,
Untersuchungen
zur elektromagnetischen
Gleich- und
Wechselfeldabstrahlung
von
Windenergieanlagen“, která popisuje vznik a vlivy elektromagnetického záření produkovaného větrnými
elektrárnami.
Uvádíme výtah ze závěrů:
Elektromagnetické záření je produkováno technologickým zařízením elektráren –
generátorem na výrobu střídavého proudu. Toto záření by mohlo mít vliv na zdraví člověka pouze při
dlouhodobém účinku (měsíce, roky) v těsné blízkosti zdroje záření (do několika metrů od generátoru),
což je vyloučené. Na vzdálenost několika set metrů od obytné zástavby není zdraví škodlivé.
Elektromagnetické záření z kabelových přípojek je dostatečně odstíněné ochranným povrchem
kabelu a uložením v hloubce cca 1 m pod zemí, na zdraví obyvatel okolních obcí nemá žádný vliv.
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Větrné elektrárny VESTAS splňují normy EU, které byly implementovány do německé normy
„EMC-Richtlinie 86/336/EWG“.
V navržených větrných elektrárnách nebudou provozovány žádné trvalé zdroje ionizujícího
záření ve smyslu zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizující záření
(atomový zákon). Rovněž nebudou používány materiály, které jsou zdrojem radioaktivního záření.

Zápach
Provoz Větrné elektrárny Ostružná nebude předmětem šíření zápachu do okolí.

Stroboskopický efekt
Stroboskopický efekt je optický jev vznikající při průniku viditelného záření ze silného
světelného zdroje (v tomto případě se jedná o sluneční záření) mezi otáčejícími se listy rotoru směrem k
pozorovateli. Tohoto optického efektu může být dosaženo pouze při určitých meteorologických
podmínkách. Vliv tohoto efektu je vztažen pouze k faktoru pohody obyvatelstva. Je závislý na výšce
rotoru a rychlosti jeho otáčivého pohybu, úhlu nasvícení rotorů, vzdáleností nejbližších obytných sídel a
frekventovaných komunikací. Tzv. diskoefekt, který je způsoben velmi rychlým otáčením listů rotoru,
eventuelně odlesky od lesklých ploch je vzhledem k technologii zařízení (relativně pomalým otáčkám) a
matnému provedení nátěru vyloučen.
S ohledem na skutečnost, že se větrná elektrárna nachází od obydlené oblasti ve všech
směrech ve vzdálenosti větší než cca 800 m, je možno tento vliv označit za malý.
Při působení stroboskopického efektu v lokalitě Ostružná dochází ke kumulaci vlivů se
stávajícími šesti VTE, které jsou v lokalitě již řadu let. Stroboskopický efekt však do současné doby
nevyvolal u obyvatelstva negativní odezvu, která by se musela řešit patřičnými opatřeními.

Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologie
Větrné elektrárny jsou zařízení s nízkou pravděpodobností havárie. Jsou navrženy s životností
alespoň 25 let a počítačový systém zajišťuje bezpečnost provozu elektráren a jakoukoliv abnormální
situaci hlásí obsluze. Teoreticky největší riziko představuje vznik požáru. Protipožární zabezpečení
odpovídají legislativním opatřením a konkrétní opatření budou popsána v projektové dokumentaci. Další
nebezpečí představuje možnost úniku oleje ze strojovny. V tomto případě by tento olej stekl vnitřkem
věže do spodní části, která je konstrukčně upravena tak, aby nedošlo k průsaku kapalin do okolního
prostředí.
Větrné elektrárny jsou vybaveny opatřeními pro bezpečné svedení blesku. V rovině čistě
teoretické zůstávají možnosti teroristického útoku, vojenského konfliktu, větru o rychlosti přes 250 km/h,
nárazu letadla, či meteoritu, které by mohly způsobit zřícení větrné elektrárny, přičemž by hrozil
především průsak oleje do okolní půdy. Vzhledem ke vzdálenosti od obydlí je velmi malá
pravděpodobnost, že by se v okolí větrné elektrárny někdo v daný moment pohyboval.
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B.III.5 Doplňující údaje

Terénní úpravy
Vlastní stavba větrné elektrárny si vyžádá určité zásahy do terénu. Železobetonová základová
deska o rozměrech cca 20 x 20 m bude zapuštěna do základové půdy bez vyvýšení nad terén. Naopak
základová deska bude překryta vrstvou zeminy o mocnosti cca 1 m. Okolí bude po dokončení stavby
upraveno do původního stavu, desky budou zahrnuty zeminou a bude zaseta tráva. Dalším zásahem do
terénu bude realizace přístupových obslužných komunikací se zpevněným povrchem, jejichž trasy se
nedotýkají stávající stromové a keřové vegetace. Z větší části budou tyto komunikace vedeny po
stávajících polních cestách.

Zásahy do krajiny
Větrné elektrárny jsou charakteristické vysokou štíhlou stavbou ocelového stožáru o
navrhované výšce 100 m, s rotujícími vrtulemi dosahuje výšky 150 m. Tato stavba umístěná na
vyvýšeném místě v otevřené krajině svým způsobem ovlivní krajinný ráz. Skutečný dopad na
pohledovou pohodu na dotčenou krajinu ukazují přílohy.
Podrobně je problematika řešena v kapitole D této dokumentace. V přílohové části samostatné
přílohy s hodnocením vlivů záměru na krajinný ráz jsou umístěny podélné profily a pohledové
fotovizualizace větrného parku z obydlených oblastí a turisticky atraktivních lokalit v okolí záměru.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

Pro zpracování této kapitoly byly informace čerpány z následujících pramenů:
 webových stránek organizací – Český geologický ústav, Český hydrometeorologický ústav,
Katastrální úřad, Ministerstvo životního prostředí
 mapových serverů – Hydroekologický informační systém, Výzkumný ústav vodohospodářský
T.G.M., Česká geologická služba, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Portál životního
prostředí
 větrná růžice ČHMÚ
 projekt NATURA 2000
 informace Státní Báňské správy
 databáze NIS Praha (Geofond)
a další…
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Obrázek 4: Pohled na stávající VTE Ostružná

C.I
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO
ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY:

ÚSES je vymezován na základě zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném
znění. Můžeme jej charakterizovat jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak
přírodě blízkých ekosystémů. ÚSES umožňuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivě
působí na okolní, méně stabilní části krajiny a vytváří tak základ pro její mnohostranné využívání.
Vymezení ÚSES stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního plánování a ochrany
přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní
správy lesního hospodářství.
Rozlišují se tři úrovně ÚSES:
• místní (lokální)
• regionální
• nadregionální
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Cca 1,1 km jižně se nachází regionální biokoridor Šerák – Keprník. 4,5 km jihovýchodně je
situován regionální biokoridor Šerák - Keprník - Černá stráň. 1,3 km východním směrem se nachází
nadregionální biokoridor Praděd (K86).

NBK Praděd

RBK Šerák-Keprník

RBC Šerák-Keprník
-Černá stráň

Obrázek 5: Lokalizace záměru v prostorovém vztahu s regionálními a nadreg. prvky ÚSES:

Přibližně 100 m severně se nachází hranice semifunkčního lokálního biocentra 18 LB 1
s plochou cca 20 ha. Zhruba 900 m západně leží funkční lokální biocentrum 7 LBC 36 s plochou 2,7 ha.

Obrázek 6: Lokalizace záměru v prostorovém vztahu s lokálními prvky ÚSES:
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ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, NATURA 2000:

Zvláště chráněná území:
Zvláštní ochrana přírody vychází ze zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném
znění a navazujících vyhlášek. Zákon rozeznává velkoplošná a maloplošná chráněná území. Území
neleží v žádné CHKO ani jiném velkoplošném chráněném území.
Řešené území není přímou součástí CHKO ani jiného zvláště chráněného území ve smyslu
ustanovení § 14 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.
Lokalita plánované výstavby VTE se nachází vně při hranici Chráněné krajinné oblasti
Jeseníky. CHKO Jeseníky byla vyhlášena v roce 1969 na rozloze 740 km². Území je z 80% pokryto
lesy, převážně druhotnými smrčinami nebo bučinami s mozaikovitě zachovalými zbytky přírodních lesů.
Území chrání horskou přírodu a krajinu s přítomností řady vzácných a chráněných druhů živočichů a
rostlin.

Větrná elektrárna
OSTRUŽNÁ

Obrázek 7: Mapa chráněných území
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Natura 2000:
Dotčené lokalita územně nekoliduje s žádnou lokalitou soustavy NATURA 2000. V okruhu do 4
km vzdušnou čarou se však nachází celkem 5 naturových lokalit – 2 ptačí oblasti (PO) a 3 evropsky
významné lokality (EVL).
Necelé 3 km západně se nachází hranice PO Králický Sněžník. PO Králický Sněžník
(CZ0711016) byla vyhlášena nařízením vlády č. 685/2004 Sb. na ploše 301917 ha. PO se rozkládá na
území Olomouckého a Pardubického kraje. Jediným předmětem ochrany této PO je populace chřástala
polního (Crex crex) a jeho biotopu, který zde hnízdí v předpokládané početnosti 150 – 170 párů.
3 km východně se nachází hranice PO Jeseníky. PO Jeseníky (CZ0711017) byla vyhlášena
nařízením vlády č. 599/2004 Sb. na ploše 52165 ha. Z větší části se nachází na území Olomouckého
kraje, z menší části zasahuje do kraje Moravskoslezského. Předměty ochrany PO Jeseníky jsou
populace chřástala polního (Crex crex) s předpokládanou početností 100 hnízdících párů a jeřábka
lesního (Bonasia bonasa) se 60 páry.

EVL Rychlebské hory
– Sokolský hřbet

PO Jeseníky

PO Králický
Sněžník

EVL Keprník

EVL Branná-hrad

Obrázek 8: Prostorový vztah mezi lokalizací záměru a soustavou území NATURA 2000

EVL Rychlebské hory – Sokolský hřbet (CZ0714086) je vzdálené od plánovaného záměru
cca 4 km severovýchodně. Tato EVL zaujímá rozlohu 8045,7 ha a předměty ochrany tvoří 11 stanovišť
(prioritní přírodní stanoviště - aktivní vrchoviště, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a
v roklinách, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) a 2 druhy netopýrů: netopýr velký (Myotis myotis) a vrápenec malý
(Rhinolophus hipposideros).
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Ve stejné vzdálenosti ale východním směrem od záměru se nachází EVL Keprník
(CZ0714075) o rozloze 2542,99 ha. Předmětem ochrany je 7 přírodních stanovišť (prioritní typy –
aktivní vrchoviště, rašelinný les Vaccinio-Piceetea) a brouk střevlík hrbolatý (Carabus variolois).
Ve vzdálenosti cca 3 km jižně od záměru se nachází EVL Branná-hrad (CZ0713722) o rozloze
0,6755 ha. Předmětem ochrany je vápenec malý (Rhinolophus hipposideros).
Olomoucký kraj, odbor životního prostředí a zemědělství vydal k záměru výstavby větrné
elektrárny Ostružná stanovisko, ve kterém dospěl k závěru, že u záměru nelze vyloučit jeho vliv na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti, a proto byl zpracován odborný posudek, který je také
součástí dokumentace. Z jeho závěrů vyplývá, že uvedený záměr v daných parametrech nebude mít
významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany výše jmenovaných EVL a PO. Hlavním
argumentem pro tento záměr je dostatečná vzdálenost místa realizace záměru od všech lokalit
soustavy NATURA 2000 a absence valné většiny předmětů ochrany na dotčené lokalitě u Ostružné.

VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY:

Pojem významný krajinný prvek (dále jen VKP) byl zaveden zákonem č.114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny. Jako VKP jsou definovány ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotné část krajiny, které utváří její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Významnými
krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy (tzv. VKP ze zákona) nebo
jiné části krajiny, které takto zaregistruje ve smyslu zákona o ochraně přírody příslušný orgán státní
správy. Jde zejména o mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a
zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů
sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
Území výstavby VTE Ostružná je kulturní zemědělsko-lesní krajinou, s mozaikou lesů, pastvin a
drobných vodotečí, a sídly rozkládajícími se většinou podél toků údolí. Lesní plochy a vodní toky s jejich
nivami jsou v zákoně taxativně vyjmenovanými Významnými krajinnými prvky (VKP).
Výstavbou VTE nebudou dotčeny žádné VKP dle definice v zákoně 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, § 3, odstavec 1, písmeno b, ani žádné další registrované VKP. Stožár VTE je situován
do otevřených ploch pastvin.

ÚZEMÍ HISTORICKÉHO, KULTURNÍHO NEBO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZNAMU:

Nejvýznamnější pamětihodností obce Ostružná je pozdně barokní kostel sv. Tří králů z roku
1794.
V širším okolí plánované výstavby větrné elektrárny se nalézá několik nemovitých kulturních
památek, z nichž však žádná nebude plánovanou výstavbou dotčena.
V případě, že by byly při skrývkách nebo výkopových pracích objeveny archeologické nálezy, je
třeba postupovat podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.
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ÚZEMÍ HUSTĚ ZALIDNĚNÁ:

Sídelní charakteristika a historický vývoj nejvýznamněji dotčených obcí:
Původní německý název obce Ostružná zněl Spaarrenhau (místo, kde se kácely klády).
Z původního názvu vzniklo nářeční Spornhau (Sporn- ve významu ostruha) a jeho překladem koncem
19. století dnešní Ostružná.
Obec byla založena kolštejnskou vrchností v roce 1561. Místní usedlíci si v roce 1794 postavili
kostel Tří králů. Školní vyučování v soukromých domech začalo v 18. století, budova školy byla
postavena v roce 1800. V roce 1834 měla Ostružná 98 domů a 627 obyvatel. Ve druhé polovině 19.
století zde pracovala jediná výrobna zinkových barev v tehdejším Rakousko-Uhersku. Zdejší rozlehlé
lesy byly majetkem kolštejnského velkostatku a v meziválečném období pečoval státní revír o 900 ha
lesa. Jeho bohatství bylo částečně zpracováváno na pile a výrobnou kartáčových destiček. Mezi dvěma
válkami zde pracovaly dva mlýny. K rozvoji obce přispělo zřízení železniční stanice na trati z Hanušovic
do Frývaldova v roce 1888.
Její součástí jsou dvě osady Petříkov a Ramzová. Po roce 1945 se začala hospodářsky málo
atraktivní obec vylidňovat. Na zemědělské půdě od roku 1949 hospodařil staroměstský státní statek. Na
druhé straně se začal zvyšovat turistický ruch. Dnešní rozloha obce činí 1885 ha a žije zde 173
obyvatel.
Petříkov je částí obce Ostružná ležící v nadmořské výšce 740 – 950 m, osada a katastrální
obec pod německým označením Peterswald. Toto jméno dostala po své zakladateli Hanuši
Petřvaldskému.
Osada byla založena v roce 1617 a v roce 1834 měla 32 domů s 202 obyvateli. Po roce 1848
se zde začala rozvíjet těžba pyritu (zanikla po první světové válce) a tuhy (s přestávkami pokračovala i
v meziválečném období). V roce 1854 zde začalo v soukromých domech školní vyučování a v roce
1915 byla postavena školní budova.
Po vybudování lanovky na Šerák se zvýšil turistický ruch a osada se stala oblíbeným turistickým
a lyžařským střediskem.
Ramzová je částí obce Ostružná připojená v roce 1960. Německé označení Ramsau je
odvozené od osobního jména Rams, jednoho z úředníků správy. Nachází se v nadmořské výšce 690 až
785 m, první zmínka pochází z roku 1786. V roce 1811 zde byla založena škola, kterou navštěvovalo
průměrně 30 žáků. Mezi léty 1880 až 1960 zmiňována jako součást obce Horní Lipová
(Hohenbartenstein).
Pozoruhodnou stavební památkou je kaple sv. Rocha vystavěná v novogotickém slohu v 19.
století. Kaple z cihel a kamene je zaklenuta valenou klenbou, opatřena sedlovou střechou a
jehlancovitou věžičkou. V interiéru se nachází oltář s obrazem patrona a sošky Srdce Pána Ježíše a
Panny Marie s děťátkem.
V současnosti je oblíbeným turistickým a zejména lyžařským střediskem.
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Lokalita záměru, obdobně jako celé Jesenicko nepatří mezi hustě zalidněná území. Ekonomický
a hospodářský rozvoj celé oblasti je ve velké míře závislý na rozvoji turistického ruchu a proto se snaží
obce, města, mikroregiony, ale i jednotliví podnikatelé přispět ke zlepšení nabídky a technického
zázemí nejen pro turistiku, ale i pro všeobecný rozvoj území.
Větrné elektrárny jsou dnes již tradiční součástí území, vždyť vyobrazení větrných elektráren je i
v záhlaví hlavní webové stránky obce Ostružná.

ÚZEMÍ ZATĚŽOVANÁ NAD MÍRU ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ:

V posuzovaném území se v současnosti nenachází žádné území, které by bylo zatěžováno nad
míru přípustnou příslušnými zákony (ovzduší, voda apod.).

STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE:

Staré ekologické zátěže můžeme rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny můžeme zařadit ty
zátěže, které vznikají primárně činností člověka, jako jsou např. pozůstatky materiálů, černé skládky,
opuštěné výrobní areály a plochy, kde mohlo v době provozu dojít ke kontaminaci nebezpečnými
látkami apod.
Do druhé skupiny starých ekologických zátěží můžeme zařadit zátěže, které vznikají sekundární
činností člověka, tedy následně jako druhotný jev antropogenní činnosti. Do této skupiny patří např.
poddolovaná území, sesuvná území, území ovlivněná větrnou a vodní erozí atd. Tento typ zátěže se na
posuzovaném území nenachází.
Z dostupných podkladů a materiálů předpokládáme, že v prostoru záměru výstavby projektu
„Větrná elektrárna Ostružná“ se nenachází zeminy kontaminované cizorodými látkami.

EXTRÉMNÍ POMĚRY V DOTČENÉM ÚZEMÍ:

Charakter dotčeného území a vztahy v něm se nevymykají obecně chápanému normálu a nelze
je považovat ze žádného hlediska za extrémní.
•

Umístění záměru v území se zvýšenou citlivostí, resp. zranitelností

Umístění realizace záměru výstavby „Větrná elektrárna Ostružná“ není omezeno
- extrémními staveništními poměry (sesuvy, sutě, nestabilizované náplavy a písky,
seismicita, poddolovaná území)
- starými zátěžemi (důlní činnost, skládky, odvaly a výsypky, intoxikace půdy)
- současným využitím území
Umístění realizace záměru je slučitelné
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•

se současnými, či očekávanými aktivitami
navržený záměr není v rozporu s rozvojovými tendencemi obce Ostružná (investor s obcí
uzavřel smluvní vztah zabezpečující změnu územního plánu)2
Umístění záměru v území významném z hlediska stability prostředí

Umístění realizace záměru výstavby „Větrná elektrárna Ostružná“ není omezeno
- poměrnou hojností, hodnotou a regenerační schopností přírodních zdrojů (ekosystémů
stabilních, stabilizujících, vysoce produkčních, autoregulačních, atd.)
- relativní jedinečností jednotlivých přírodních a civilizačních krajinných prvků (na úrovni
celostátní, regionální, či lokální)
- prvky ekologické stability krajinného systému a jejich funkčností, zejména pokud jde o
mokřady (jezera, rybníky, rašeliniště, údolní nivy, atd.) řeky, souvislé lesy, horské oblasti,
zvláště chráněná území podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 114/1992 Sb.
v platném znění) a území a oblasti klasifikované nebo chráněné podle zvláštních právních
předpisů (např. zák. č. 138/1973 Sb. v platném znění)
Případné střety záměru jsou řešeny v jednotlivých kapitolách této dokumentace.
•

Umístění záměru v území speciálního zájmu

Umístění realizace záměru výstavby „Větrná elektrárna Ostružná“ není omezeno
- místy zvláštního vědeckého významu
- hustě obydlenými oblastmi

C.II
CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ

OVZDUŠÍ A KLIMA:

Klimatické charakteristiky jsou dány polohou řešeného území v chladné oblasti CH 7. Oblast má
velmi krátké až krátké léto, mírně chladné a vlhké, přechodné období je dlouhé, s mírně chladným jarem
a mírným podzimem. Zima je dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouhým trváním sněhové pokrývky.
Roční průměrná teplota vzduchu se pohybuje kolem 6,5 °C, nejchladnějšími měsíci jsou
zpravidla leden a únor, a nejteplejšími červenec a srpen. Podzim bývá teplejší než jaro, rozdíly mezi
dubnem a říjnem jsou až kolem 3 °C.
Celé řešené území patří mezi dobře zavlažované prostory, za rok spadne na většině území až
900 mm srážek.
Průměrný počet dnů, kdy se může vyskytovat sněhová pokrývka, je mezi 120 až 140 dny.
Průměrná maxima sněhové pokrývky jsou mezi 60 až 80 cm.

2

Vypořádání připomínky Olomouckého kraje a Městského úřadu Jeseník, odbor životního prostředí
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Tabulka 1: Klimatická charakteristika oblast CH 7
Klimatické poměry
Počet letních dnů

CH 7
10 – 30 dnů

Počet dnů v roce s průměrnou teplotou 10 oC a více

120 – 140 dnů

Počet mrazových dnů v roce

100 – 120 dnů

Počet ledových dnů

60 – 70 dnů

Průměrná teplota ledna

- 3 až – 4 oC

Průměrná teplota července

15 až 16 oC

Průměrná teplota dubna

3 až 4 oC

Průměrná teplota října

6 až 7 oC

Průměrný počet dnů v roce se srážkami většími než 1 mm

120 –130 dnů

Srážkový úhrn za vegetační období

500 – 600 mm

Srážkový úhrn v zimním období

350 – 400 mm

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

120 – 140 dnů

Počet dnů zamračených

150 – 160 dnů

Počet dnů jasných

40 – 50 dnů

Pro funkci větrných elektráren je zásadním ukazatelem průměrná roční rychlost větru. Pro
dosažení co nejvyšší účinnosti dané technologie je žádoucí, aby byla pokud možno co nejvyšší.
V našich podmínkách se však pohybuje spíše u dolních hranic použitelnosti pro technologii VTE. Proto
se rotor listy umisťuje co nejvýše (v našem případě střed rotoru 105 m nad terénem), aby byla účinnost
co nejvyšší.

VODA:

Tubus VTE je situován ve vyšších polohách, na vypouklých tvarech, a je tedy relativně vzdálen
od vodních toků v území.
Zájmové území přísluší do povodí potoka Černý potok (řeky Branné). Branná ústí zleva do
Moravy v Hanušovicích ve výšce 400 m n.m. Celková plocha povodí 113,3 km2, délka toku 21,6 km,
průměrný průtok u ústí 1,69 m3/s. Hydrologické stanice – Jindřichov a Hanušovice. Vodohospodářsky
významný tok, pstruhová voda na celém toku. Vodácky využívaný úsek od Branné po Jindřichov – 6
km, obtížnost ww III, od Jindřichova po ústí 7 km, obtížnost ww II, čistota vody v dolní části toku III. – IV.
třídy,nchráněný úsek na území CHKO Jeseníky.
V území nejsou zaznamenány žádné významné zdroje znečištění povrchových vod.
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PŮDA:

Vlastnosti zemědělské půdy jsou charakterizovány bonitovanými půdně ekologickými
jednotkami (BPEJ), které byly definovány na základě agronomicky významných charakteristik klimatu,
půdy a konfigurace terénu.
Podle metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR z 1. 10. 1996 (č.j.
OOLP/1067/96) jsou jednotlivé BPEJ zařazeny do 5 tříd ochrany, které určují produkční schopnost
pozemků a možnosti jejich případného odnětí:
- I. třída ochrany – bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, které je
možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou
ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu
- II. třída ochrany – půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou
produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně
odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné
- III. třída ochrany – slučuje půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční
schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním plánování využít pro
eventuální výstavbu
- IV třída ochrany – sdružuje půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci
příslušných klimatických regionů a jen s omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu
- V. třída ochrany – zahrnuje zbývající BPEJ, které představují půdy s velmi nízkou produkční
schopností a většinou pro zemědělskou výrobu postradatelné. Jde převážně o půdy s nižším
stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších
zájmů ochrany životního prostředí
Větrné elektrárny nemají výrazné nároky na trvalý zábor zemědělské půdy. Manipulační plocha
a základ větrné elektrárny zabírají plochu do 1000 m². Kabelové vedení je podzemní, a není tudíž nutno
vyjímat potřebnou plochu trvale ze ZPF. Plocha pod rotorem bude dále využívána k zemědělské
činnosti, a proto není důvod ji vyjímat ze ZPF. Komunikace uvnitř parku a do něj jsou budovány pokud
možno na stávajících polních cestách, z nichž některé jsou již zpevněné. Bude ale nutné budovat i nové
komunikace, což znamená trvalé vyjmutí potřebné půdy ze ZPF. V současné době se v prostoru
větrného parku jedná o zemědělskou půdu užívanou jako půdu ornou případně trvalý travní porost.
Přesný seznam parcel a potřebných ploch nutných k vyjmutí ze ZPF je k dispozici u investora a bude
předložen v dalších fázích povolovacích řízení.
Nepředpokládá se zásah do lesních půd, a nebude proto požadováno trvalé vyjmutí ploch
z pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL).
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HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE:

Geomorfologie, geologie:
Pestrost reliéfu zájmového území je podmíněna vývojem území od mladších třetihor až po
současnost, kdy celý soubor vnějších geomorfologických procesů v závislosti na tektonické aktivitě,
klimatických změnách a na různé odolnosti skalního podloží utvářel základní rysy a modeloval detailně
reliéf území.
Území se nachází v geomorfologické provincii Česká vysočina. Regionální členění reliéfů
ukazuje následující přehled:
subprovincie oblast celek podcelek okrsek -

Krkonošsko – jesenická soustava
Jesenická oblast
Rychlebské hory
Hornolipovská hornatina
Petříkovská hornatina

Petříkovská hornatina je plochá hornatina tvořená metamorfovanými horninami série
staroměstské, velkovrbenské klenby a série Branné. Je tvořena převážně svory, fylity, rulami,
krystalickými vápenci a grafity. Je to kerná hornatina s vnitřní diferenciací ker, rozčleněná hluboce
zařezanými, radiálně se rozbíhajícími údolími, v nejvyšších částech silně kryogenně přemodelované
zbytky zarovnaného povrchu s kryoblanačními terasami, izolovanými skalami, mrazovými sruby.
Nejvyšší hora – Smrk (1.125 m n.m.), významné body – Lví hora (1.040 m n.m.), Ostružník (952 m
n.m.), Smrčník (799 m n.m.). Hornatina je převážně zalesněná smrkovými porosty s vtroušenou jedlí a
bukem, místy bukové porosty s modřínem. Přírodní rezervace Na pomezí, kamenolomy, drobná, dnes
netěžená ložiska měděných rud u Horní Lipové a u Nýznerova.

Přírodní zdroje:
V lokalitě nejsou evidována výhradní ložiska nerostných surovin, chráněné ložiskové území ani
dobývací prostory dle Horního zákona (zákon č. 44/ 1988 Sb. O ochraně využití nerostného bohatství
ve znění pozdějších předpisů).

FAUNA A FLÓRA:

Pro zpracování dokumentace o posouzení vlivů na životní prostředí byl zpracován biologický
průzkum lokality (RNDr. Merta, Ph.D.). Tento průzkum je v plném znění v příloze této dokumentace.
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Flora:
Zájmové území se nachází na rozhraní mezofytika a oreofytika, konkrétně fytogeografických
okrsků Hanušovická vrchovina a Králický Sněžník. Potenciální přirozenou vegetací území jsou bučiny s
kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum). Zdejší krajina má vysokou lesnatost, zemědělsky
využívané bezlesí je historicky vázáno jen na okolí sídel. VTE je navržena na pozemku, který je
v současnosti využíván jako pastvina dobytka, v okolí se nachází mozaika různě kvalitních lučních
porostů a lesních celků, které jsou často tvořeny výsadbami smrku nebo modřínu, v nichž místy
přežívají zbytky podrostu bývalých bučin.
Na lokalitě plánované větrné elektrárny a v jejím okolí byl během října roku 2007 a následně
v období květen 2008 až červenec 2009 proveden botanický průzkum3 zaměřený na výskyt
vzácnějších druhů a společenstev. Lokalita leží na svahu s jihovýchodní orientací. Výstavbou VTE bude
přímo dotčena rozsáhlá kulturní louka, která je dnes využívána jako pastvina. Stavba je navržena na
rozhraní dvou travních porostů, které byly diferencovány v důsledku odlišného způsobu hospodaření
v minulosti. V jižní části lokality se nachází silně zkulturněná louka, která byla založena výsevem a
v minulosti intenzivně obhospodařována. Severní část lokality je svažitější a je zde vyvinut druhově
bohatší porost odpovídající mezofilním ovsíkovým loukám.
V prvně jmenovaném porostu dominují produkční druhy trav, jako je srha laločnatá, ovsík
vyvýšený, bojínek luční a také jetel luční a plazivý. V menší míře se uplatňuje i jílek vytrvalý, kostřava
rákosovitá a trojštět žlutavý. O faktu, že se jedná o zatravněné pole, svědčí i ostrůvky ruderálních
druhů, přítomnost plevelů a nitrofilních rostlin, jejichž častější výskyt je podmíněn hnojením a narušením
povrchu v minulosti (pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá, šťovík tupolistý, merlík bílý, jitrocel větší,
kerblík lesní). Struktura vegetace je silně ovlivněna pastvou dobytka, postupně začíná převládat jetel
plazivý, který dobře snáší pastvu. Porost nemá vyvinutou strukturu lučního společenstva. Ani druhy
rostlin, které zde rostou, nejsou ve všech případech reprezentativními zástupci mezofilních květnatých
luk. Tato část hodnocené lokality tedy nemá z hlediska ochrany přírody větší hodnotu, nevyskytují se
zde žádné zákonem chráněné ani vzácnější druhy. Ztráta tohoto stanoviště způsobená výstavbou VTE
tedy nebude znamenat vážnější ohrožení druhové ani biotopové bohatosti zájmového území.
Druhově bohatší louka na svahu v severní části lokality hostí vegetaci, v níž dominuje psineček
obecný a kostřava červená. Dále zde nalezneme běžné druhy mezofilních květnatých luk jako je kozí
brada luční, svízel bílý, pryskyřník prudký, řebříček obecný, máchelka podzimní, jitrocel kopinatý,
kontryhel, zvonek rozkladitý, třezalka skvrnitá a tomka vonná. Přítomnost typických horských druhů jako
je lipnice širolistá a silenka nadmutá dokládá, že porost představuje přechod mezi ovsíkovou a horskou
sečenou loukou.
Louka na severní straně sousedí s nízkou mezí a drobným ostrůvkem dřevin. Na mezi
nalezneme kromě výše uvedených druhů bylin také keře bezu černého, růže šípkové, ostružiníky a
nálet břízy a vrby jívy. Bříza spolu se smrkem ztepilým se uplatňuje i ve zmíněném remízku. V jeho
podrostu a na okrajích se vyskytuje lemové společenstvo s jahodníkem obecným, kokrhelem menším,
klinopádem obecným, starčkem vejčitým a maliníkem. Okolní lesní porosty nebudou stavbou nijak
dotčeny. Jedná se o smrkové monokultury s degradovaným podrostem.
Přímo na lokalitě nebyly nalezeny žádné zvláště chráněné druhy rostlin. Podle výsledků
mapování biotopů pro potřeby vyhlašování soustavy NATURA 2000 se však v sousedních porostech
3
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vyskytují některé zákonem chráněné druhy (vstavač mužský, prstnatec bezový – silně ohrožené dle
vyhlášky 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb.) a hořeček brvitý, který byl pro silný úbytek v celém
svém areálu zařazen do červeného seznamu ČR v kategorii ohrožený. Vzhledem ke stavu vegetace
v době provádění průzkumu není vyloučeno, že se tyto druhy mohou vyskytovat také na stavbou
dotčených plochách.
Celkově bude mít plánovaná stavba prakticky nulový vliv na floru dané oblasti.

Fauna:
Ptáci:
Ornitologický průzkum4 zájmového území spolu s hodnocením možného vlivu na ptáky je
předmětem studie Mgr. Radima Kočvary (příloha této dokumentace). Z tohoto důvodu jsou v této
kapitole shrnuty jen nejpodstatnější části studie, podrobné informace je třeba hledat přímo ve zdrojové
práci.
Záměr výstavby VTE u Ostružné se nachází v blízkosti již realizovaných VTE u Ostružné a
uvažované VTE Petříkov. Na lokalitě Petříkov bylo vypracováno celoroční ornitologické posouzení mezi
III. 2007 a II. 2008 (Kočvara 2008). Okolí lokality bylo navštěvováno také v letech 2000 (okolí Branné) a
2005–2006 (Šerák a Keprník). S ohledem na prozkoumání širokého území jsou zjištěné výsledky zčásti
použitelné i pro posuzování tohoto blízkého záměru. K aktuální znalosti území lze říci, že z hlediska
zimování a migrace ptáků je lokalita u Ostružné dostatečně prozkoumaná díky průzkumům lokalit v
okolí v předešlých letech. Průzkum samotné lokality Ostružná byl zahájen 28. 3. 2008 a trval do 17. 6.
2009. Během této doby proběhlo celkem 18 návštěv v denních i nočních hodinách. Kromě vlastních
nasbíraných dat byly použity údaje publikované v literatuře (Kočvara 2009).
Ornitologickým průzkumem bylo v širším okolí lokality zjištěno celkem 112 druhů ptáků. Kromě
běžnějších ptáků zde byla pozorována řada druhů vzácnějších. Jedná se jak o druhy, jejichž přítomnost
v území má spíše nahodilý charakter (migrace územím), tak druhy, které obývají lokalitu pravidelně
v důsledku vhodných stanovištních podmínek. Ty druhy ptáků, jež si z pohledu ochrany přírody
zasluhují větší pozornost, jsou uvedeny v následujícím textu. Kromě přímo pozorovaných druhů je
seznam doplněn o druhy, jejichž výskyt z území je uváděn v ornitologické literatuře.
Podrobný popis výskytu – viz přílohy této dokumentace.
Netopýři:
Chiropterologický průzkum5 zájmového území spolu s hodnocením možného vlivu na
netopýry je dalším předmětem studie Mgr. Radima Kočvary (příloha dokumentace). Širší okolí
plánované VTE u Ostružné je z hlediska výskytu netopýrů významné, jelikož se zde nachází řada
jeskyní, štol a historických budov. Nejvýznamnější kolonie netopýrů (letní kolonie vrápence malého) se
nachází cca 4 km jihozápadně od uvažované VTE (hrad v Branné). Samotná lokalita plánované
výstavby však nepředstavuje významný biotop pro letouny, jelikož zde nejsou vytvořeny výjimečně
příhodné potravní či úkrytové podmínky.

4
5
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V okolí plánovaného záměru u Ostružné byl pomocí ultrazvukového detektoru registrován
výskyt celkem 4 druhů běžných netopýrů (Kočvara 2009) - netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr
vodní (Myotis daubentoni), netopýr brvitý (Myotis emarginatus) a netopýr hvízdavý (Pipistrellus
pipistrellus).
Podstatné je také zjištění, že pod stávajícími VTE u Ostružné nebyly během průzkumů nalezeni
žádní uhynulí netopýři (Kočvara 2009).
Pozemní savci:
Díky charakteru porostů, které se v zájmovém území vyskytují, je společenstvo savců omezeno
na běžné obyvatele horských a podhorských oblastí. Nejhojnější jsou zde drobní hlodavci, zejména
hraboš polní (Microtus arvalis), který se plošně vyskytuje v porostech okolních kulturních luk a pastvin.
V remízcích a křovinách žije myšice křovinná (Apodemus sylvaticus) a hryzec vodní (Arvicola terrestris).
Hmyzožravci jsou zastoupeni ježkem východním (Erinaceus concolor), krtkem obecným (Talpa
europaea), rejskem obecným (Sorex araneus) a rejskem malým (Sorex munitus). Přítomné jsou také
drobné lasicovité šelmy jako lasice kolčava (Mustela nivalis) či hranostaj (M. europaeus). Z větších
savců byl zaznamenán výskyt zajíce polního (Lepus europaeus), lišky obecné (Vulpes vulpes), srnce
obecného (Capreolus capreolus), prasete divokého (Sus strofa) a jelena evropského (Cervus celaphus).
Kočvara (2009) uvádí výskyt dalších druhů savců.
Ostatní obratlovci:
V území se můžeme dále setkat s některými obojživelníky a plazy. Okolní lesy jsou biotopem
pro skokana hnědého (Rana temporaria). Kočvara (2009) uvádí nález ropuchy obecné (Bufo bufo)
v době migrace. V území dotčeném stavbou však nemají obojživelníci vytvořena vhodná stanoviště
k rozmnožování.
Z plazů byla v území pozorována ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), zmije obecná (Vipera
berus) a slepýš křehký (Anguis fragilis). Jmenované druhy plazů, ač náleží mezi zákonem chráněné
živočichy, se v oblasti vyskytují poměrně běžně. Stavbou a provozem VTE nebudou jejich populace
negativně dotčeny.

EKOSYSTÉMY:

Hlavní ekosystémy vyskytující se v zájmovém území jsou popsány v předchozí kapitole Fauna
a flóra, kde byla uvedena jejich obecná charakteristika (podrobně v příloze této dokumentace).
Jednotlivé ekosystémy jako funkční soustavy živých a neživých složek životního prostředí, jež
jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně
ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase, jsou v krajině základními stavebními jednotkami systému
ekologické stability (vzájemně propojeného souboru přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu).
Územní systém ekologické stability je tvořen jednotlivými prvky, kterými jsou lesy, louky,
pastviny, dřeviny na mezích, podél cest a břehové porosty podél vodních toků. V zájmovém území jsou
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tyto interakční prvky, vzájemně působící a ovlivňující celou krajinu, zastoupeny poměrně hojně, mají
často přirozený charakter a značnou druhovou rozmanitost.

KRAJINA:

Výchozí předpis, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn
vymezuje krajinný ráz následovně:
(1) Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika místa či oblasti je
chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména
umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných
krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v
krajině.
(2) K umisťování a povolování staveb, jakož i jiných činností, které by mohly snížit nebo změnit
krajinný ráz je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany krajinného rázu může
stanovit ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.
(3) K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který
není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit obecně
závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by
znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.
Ustanovení zákona vychází z celoevropsky přijatého standardu, že existuje zájem na
celoplošné ochraně krajinného rázu jako součásti kulturního dědictví minulosti a příznivého životního
prostředí budoucích generací. Zákon vyjadřuje záměr, aby orgány ochrany přírody chránily nejen
zvláště chráněná území a vyjmenované druhy rostlin a živočichů, ale aktivně přispívaly k péči o celé
území beze zbytku, zejména z hlediska zachování bohatosti a pestrosti krajinných typů, jejich
estetických a přírodních hodnot.
Ochrana krajinného rázu je ochranou obecnou, platí tedy na celém území státu. Zvýšená
pozornost je problematice věnována v chráněných krajinných oblastech, kde je zachování
harmonického obrazu kulturní krajiny a omezení případných rušivých vlivů významným předmětem
zájmu správy CHKO.
Ráz krajiny je významnou hodnotou dochovalého přírodního a kulturního prostředí a je proto
chráněn před znehodnocením. Je dán specifickými rysy a znaky, které vytvářejí její rázovitost - odlišnost
a jedinečnost. Ráz krajiny vyjadřuje nejenom přítomnost pozitivních jevů a znaků, ale též kulturní a
duchovní dimenzi krajiny. Pojmu „krajinný ráz“ odpovídá pojem „charakter krajiny“ (Landscape
Character, Landschaftscharakter), vyjádřený především morfologií terénu, charakterem vodních toků a
ploch, vegetačního krytu a osídlení.
Krajinný ráz je dán přírodní, kulturní a historickou charakteristikou oblasti či místa. To znamená,
že ráz určitého krajinného segmentu je spoluvytvářen jak rysy a hodnotami přírodními (zejména
morfologií terénu, vodními toky a plochami a charakterem vegetačního krytu), tak i kulturními (formou a
strukturou zástavby, jednotlivými stavbami a jejich vztahem ke krajině, kulturním významem místa) a
historickými (přítomností prvků a vazeb dokladující historický vývoj krajiny, jeho kontinuitu). Jedná se jak
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o fyzickou přítomnost určitých jevů (např. přírodních lokalit a cenností, rysů kultivace a přetváření
krajiny, památkových objektů) tak i o vnější projev – zpravidla viditelnost – v prostorových vztazích
krajiny a tudíž v krajinné scéně.
Krajinný ráz je vyjádřen:
 přítomností znaků přírodní, kulturní a historické charakteristiky,
 senzuálním (nejčastěji vizuálním) uplatněním znaků a jevů jednotlivých charakteristik v krajinné
scéně,
 v prostorovém uspořádání (vztahy v krajině dle § 12) složek krajiny v oblastech KR v krajinných
prostorech (místech KR),
 v konfiguraci jednotlivých prvků dílčích scenerií.
Jakákoliv stavba může zasáhnout (a povětšinou také zasahuje) do rázu krajiny. To by mohlo
znamenat, že jakýkoliv záměr by bylo možno odmítnout s odvoláním na ochranu krajinného rázu. Dle §
12 je však krajinný ráz chráněn s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště
chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině a jeho přírodní a
estetické hodnoty jsou chráněny před snížením. Ne každá část krajiny, dotčená vlivem navrhovaného
záměru vykazuje uvedené znaky a hodnoty. Existují segmenty krajiny, kde je krajinný ráz nevýrazný,
indiferentní a nevyznačuje se žádnými výraznými a pozitivními znaky (krajina není rázovitá).
Vzhled krajiny okolí obce Ostružná je oku lahodící mozaika lesů, pastvin, luk a sídel, v příjemně
modelovaném terénu (nejsou zde ani zarovnané plochy, ani dramatické převýšení). Do jisté míry zdejší
krajinu můžeme charakterizovat jako harmonickou kulturní krajinu.
Zalesněných ploch v rámci oblasti krajinného rázu najdeme průměrné množství. V samotném
místě krajinného rázu je však lesních ploch méně, jsou vázány především na vyšší partie hřebenu
táhnoucího se východně od lokality. V místě převažují kulturní pastviny.
Krajina tak, jak ji zde pozorujeme dnes, je výsledkem dlouholeté antropogenní činnosti člověka.
Pouze díky neustálému obhospodařování zemědělských ploch se udržuje bezlesí, lesní porosty jsou
většinou s pozměněnou druhovou skladbou oproti potenciálně přirozenému stavu, většinou ve smyslu
dominance smrku v druhové skladbě. Lesy jsou často stejnověké, minimálně ve svých porostních
skupinách. Místy, zejména na hůře přístupných místech, se nacházejí hodnotnější kulturní lesy
s přirozenou druhovou skladbou.
Z lidského hlediska – ze kterého estetické hodnoty krajiny hodnotíme, tedy můžeme na zdejší
krajinu pohlížet jako na harmonickou, esteticky pozitivní, s minimem rušivých prvků (absence
komunikací vyšších řádů, technických dominant, průmyslu apod.). Z přírodního hlediska však jde o
krajinu člověkem dosti pozměněnou, a dosti vzdálenou klimaxovému stavu (zalesnění).
Krajinu v okolí Ostružné do jisté míry ovlivňuje 6 ks stávajících větrných elektráren
v bezprostřední blízkosti lokalizace posuzovaného záměru.
V přílohové části této dokumentace je zpracováno doplněné posouzení vlivů záměru na krajinný
ráz – zpracovala Mgr. Klára Čtvrtníčková na podkladech Ing. Jaroslava Brzáka.
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OBYVATELSTVO:

Obce, v této hospodářsky málo atraktivní oblasti, prodělaly etapu průmyslového rozvoje a
nárůstu počtu obyvatel trvající až do meziválečného období. Po druhé světové válce došlo díky odsunu
německého obyvatelstva k úpadku a vylidňování zabydlených vesnic a městeček.
V současné době žije trvale v obci Ostružná 173 obyvatel. Obec je místem s vysokým
rekreačním a turistickým potenciálem a proto zde najdeme domy sloužící k rekreaci.
Pověřený Obecní úřad a Stavební úřad pro obec je v Jeseníku.

HMOTNÝ MAJETEK:

Realizace stavby není podmíněna demolicemi stávajících nemovitostí.
Pozemky dotčené výstavbou VTE jsou (případně budou) ve vlastnictví investora. Na pozemky,
kde bude uloženo kabelové vedení, budou uzavřeny odpovídající nájemní smlouvy a věcná břemena.

KULTURNÍ PAMÁTKY:

Větrná elektrárna Ostružná je situována mimo intravilán dotčeného sídla Ostružná. Proto
výstavbou nebudou přímo dotčeny žádné nemovité kulturní památky.
V případě, že by byly při skrývkách nebo výkopových pracích objeveny archeologické nálezy, je
třeba postupovat podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.

C.III CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ

Kvalitu životního prostředí v zájmovém území výstavby „Větrná elektrárna Ostružná“ lze z
hlediska jeho únosného zatížení hodnotit jako příznivou. Při rozboru současného stavu životního
prostředí v místě stavby provedeném v rámci dokumentace nebyla zjištěna žádná skutečnost, která by
nasvědčovala tomu, že některá ze složek životního prostředí vykazuje nepříznivé, zdraví škodlivé nebo
rizikové znaky a že je znečištěna nad přípustnou míru. Vzhledem k výraznému zastoupení přírodních
prvků a charakteru využívání krajiny se antropické vlivy v širším okolí místa stavby ve větší míře
neuplatňují. Vlivem tohoto poměrně zachovaného přírodního prostředí má území svoji vysokou
estetickou hodnotu s výraznými specifickými znaky, se značným podílem zalesněných ploch.
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V celku Rychlebských hor existuje několik známých projektů větrných elektráren a parků
s kladným stanoviskem v procesu posuzování vlivů na životní prostředí, které mohou mít kumulativní
vliv s ohledem na krajinný ráz. Žádná jiná zátěž se u nich nepředpokládá. Výjimkou je záměr šesti
větrných elektráren realizovaných v roce 1994 ve stejném katastrálním území jako posuzovaný záměr.
Zde můžeme předpokládat kumulativní vliv s ohledem na některé další zátěže (např. hluk).
Velké množství plánovaných záměrů v dané oblasti spolu se záměry z oblasti Nízkého Jeseníku
nebude ovšem realizováno z důvodu nemožnosti jejich napojení na distribuční síť.
Při hodnocení krajinného rázu v kontextu všech známých záměrů výstavby VTE, uvedených
v kapitole B.I.4, dojde v dané lokalitě k vytvoření nových pohledových objektů s vertikální dominancí,
různého měřítka a různých barevných pojetí. Souhrnně mohou mít záměry dopad na pohledovou
pohodu a může jimi dojít k technickému znečištění krajiny, které je patrné z fotovizualizací v přílohové
části samostatné přílohy s hodnocením vlivů záměru na krajinný ráz, které řeší pohledy z turisticky
atraktivních lokalit nebo jinak významných míst při vnímání krajiny. Ty jsou dále doplněny o podélné
profily z míst, kde by nebylo možné pořídit fotovizualizace, jelikož vizuální vliv VTE zde není patrný.
Z výše zmíněného je nutno celkově hodnotit dopad na krajinný ráz jako významný. Tento dopad je
možné zmírnit opatřeními, která jsou uvedena v Doplněném hodnocení vlivů záměru na krajinný ráz,
kapitola VII6.
Stavby obdobného charakteru (sloupy el. vedení, stožáry vysílačů mobilních operátorů) se
v širším zájmovém území nacházejí a jako takové „splynuly“ s územím jako stavby technického
charakteru (občanská vybavenost).
Celkově je možno konstatovat, že záměr „Větrná elektrárna Ostružná“ svým územním
rozsahem ani vlivy způsobovanými provozem nepřesáhne únosné zatížení území v hodnocené oblasti
za předpokladu respektování podmínek provozu uvedených v dokumentaci vlivů záměru na životní
prostředí a stanovených správními a orgány.

Vypořádání připomínky Městského úřadu Jeseník, odbor životního prostředí a Městského úřadu Šumperk, odbor životního
prostředí
6
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D.

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I
CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI

D.I.1

Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Vlivy na obyvatelstvo lze rozdělit na bezprostřední - přímé působení posuzovaného záměru na
obyvatele a zprostředkované – nepřímé působení.
Z přímých vlivů na obyvatelstvo je nejvýznamnější hluk z provozu větrného parku a ovlivnění
krajinného rázu (problematika krajinného rázu je řešena v kap. D.I.8).
Nepřímé vlivy lze charakterizovat jako působení posuzovaného záměru na změnu sociálně
ekonomické situace v území.

Vlivy na veřejné zdraví:
Moderní větrné elektrárny jsou jako vyspělá technologie s třicetiletým vývojem navrženy tak,
aby při správném umístění nepředstavovaly žádné riziko pro veřejné zdraví ani pro životní prostředí.
Dříve často zmiňovaný problém diskoefektu (odraz slunce od rotujících listů způsoboval pravidelné
záblesky viditelné i na velké vzdálenosti) se podařilo jednoduše odstranit použitím matných barev, které
neodrážejí sluneční světlo. Velké větrné elektrárny mají nízký počet otáček rotoru, u typu VESTAS V90
OptiSpeed® se jedná o maximálních 19 otáček/min., což má pozitivní vliv na nižší hlučnost.
Vlivy na veřejné zdraví jsou hodnoceny na základě podkladu – zpracované hlukové studie – viz
příloha dokumentace:
•

Za předpokladu současného hlukového pozadí na hodnocených referenčních bodech v souladu
s platnou legislativou nedojde realizací záměru "Větrná elektrárna Ostružná" k situaci, kdy by
očekávaná změna hlučnosti v nejbližších obcích indikovala zhoršení kvality spánku, zvýšené
užívání sedativ ani obtěžování hlukem.

•

Mírné zvýšení hlučnosti doložené výpočtem není subjektivně ani přístrojově prokazatelné a týká
se noční doby. Očekávaný příspěvek hlučnosti záměru "Větrná elektrárna Ostružná" v denní
době bude nižší a hlukovou situaci neovlivní.

•

Vlivem realizace záměru "Větrná elektrárna Ostružná" nebudou očekávaným imisním
příspěvkem dopravní hlučnosti v nejbližších obcích změněny objektivní podmínky pro ohrožení
veřejného zdraví dotčených obyvatel a nedojde ke změně současného hlukového klimatu.

•

Očekávaný vliv hlučnosti záměru "Větrná elektrárna Ostružná" v denní době bude nízký,
neovlivní hlukové klima v dotčených obcích a nezpůsobí nepříznivou situaci z pohledu ochrany
veřejného zdraví.
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Z toho vyplývá:
• Zdravotní riziko způsobené samotnou realizací investičního záměru „Větrná elektrárna
Ostružná“ ve srovnání se současnou pravděpodobnou hlukovou zátěží prostředí v noční době,
není významné.
• Realizace záměru „Větrná elektrárna Ostružná“ nezpůsobí v okolních obcích změnu hlukového
klimatu zvýšením noční hlučnosti, změna se očekává max. o desetiny dB.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví je očekávána převaha pozitivních vlivů a celospolečenské
potřeby realizace investiční akce „Větrná elektrárna Ostružná“.

Sociálně ekonomické důsledky:
Po realizaci větrné elektrárny bude majitel pozemku profitovat z pravidelného ročního pronájmu
(popřípadě jednorázově z prodeje pozemku). Dále dotčená obec obdrží od investora jednorázovou
finanční částku, což znamená nemalý přísun investic do obecního rozpočtu a tím i do rozvoje obce.
Z hodnocení vlivu již činných větrných parků na obyvatelstvo je patrná souvislost mezi určitým
zvýšením turistiky v kraji a výstavbou větrných elektráren na daném území. V České republice jde totiž
o poměrně novodobý antropogenní prvek, který je pro českou krajinu určitou zvláštností a který
vzbuzuje pozornost obyvatel, čímž má pozitivní vliv na zviditelnění obce. Obavy z negativního vlivu
elektráren na obyvatelstvo vzhledem k estetickým hodnotám je řazeno mezi subjektivně hodnocené
faktory, které jsou závislé na pohledu hodnotitele.
Realizace záměru bude mít příznivý dopad na růst pracovních příležitostí v dané oblasti, a to
jak v dočasném, tak i dlouhodobějším měřítku, bude znamenat přísun finančních prostředků do
rozpočtu obce, velmi pozitivní vliv na životní prostředí v tom smyslu, že energie takto získaná
v budoucnu může nahradit částečně energii získanou tradičními zdroji /těžba uhlí, tepelné elektrárny
apod./, čímž dojde ke snížení škodlivých látek v ovzduší a v neposlední řadě pomůže realizace tohoto
projektu zvýšit osvětu v oblasti obnovitelných zdrojů energie, a to v řadách odborníků i široké veřejnosti.
Realizace záměru bude mít příznivý dopad na růst pracovních příležitostí v dané oblasti, a to
jak v dočasném, tak i dlouhodobějším měřítku, bude znamenat přísun finančních prostředků do
rozpočtu obce, velmi pozitivní vliv na životní prostředí v tom smyslu, že energie takto získaná
v budoucnu může nahradit částečně energii získanou tradičními zdroji /těžba uhlí, tepelné elektrárny
apod./, čímž dojde ke snížení škodlivých látek v ovzduší a v neposlední řadě pomůže realizace tohoto
projektu zvýšit osvětu v oblasti obnovitelných zdrojů energie, a to v řadách odborníků i široké veřejnosti.

D.I.2

Vlivy na ovzduší a klima

Větrná elektrárna neprodukuje při provozu žádné emise do ovzduší - není zdrojem prachu,
popílku, nebezpečných plynů ani dalších znečišťujících látek. Během provozu větrné elektrárny
nedochází k ovlivnění kvality ovzduší ani vnášením pachových látek.
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Doba výstavby se stává jediným možným zdrojem znečištění ovzduší, jak již bylo uvedeno, tato
doba se pohybuje okolo 6 měsíců (odhad), který však závisí na možnostech financování celého
záměru. V období výstavby se jedná pouze o krátkodobé znečištění zájmové lokality a jeho okolí, která
nebude mít vliv na poškození ovzduší ani klimatu. Samotný provoz VTE nebude mít žádný vliv na
ovzduší a klima.

D.I.3

Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Hluková situace:
Na připravovaný projekt „Větrná elektrárna Ostružná“ byla zpracována hluková studie (RNDr.
Matěj), která byla doložena v přílohové části oznámení. Protože ke hlukové studii nebyly připomínky,
zůstává v platnosti a k dokumentaci ji již nepřikládáme. Cílem hlukové studie bylo zhodnotit, jak bude
provozem větrné elektrárny ovlivněna nejbližší obytná zástavba.
Hladiny akustického výkonu pro navržený typ VTE byly stanoveny výpočtem na základě měření
akustického tlaku provedeného společnosti WINDTEST Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH v roce 2005
v souladu s IEC 61400 – 11 Ed 2. Tato norma je zavedena v normativním systému ČR pod označením
ČSN EN 61400 – 11 Ed 2 v roce 2004.
Součástí protokolu o měření akustického tlaku za provozu elektrárny a matematického
stanovení akustického výkonu elektrárny je spektrum akustického výkonu - v modu 0 na úrovni LWA =
103,3 dB.
Na základě vlastního šetření bylo zjištěno, že zdrojem akustického tlaku je jak převodovka
s generátorem v interiéru gondoly elektrárny, tak také výrazná vzdušná turbulence na listech rotoru.
Hluk generovaný na plochách listů je nejvýraznější při průchodu dolní úvratí otáčky. To je způsobeno
tím, že plocha listu je v tomto místě otáčky nejblíže k terénu, tak také zvýšenou turbulencí na návětrné
straně tubusu elektrárny.
Na základě místního šetření byly stanoveny na okraji obytné zástavby obce Ostružná 2
výpočtové body. Oba výpočtové body jsou situovány na hranici chráněného venkovního prostoru
stavby, tj. ve vzdálenosti 2 m od obvodového pláště chráněného objektu (viz hluková studie – příloha).
Ve hlukové studii jsou vypočteny ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve výpočtových bodech
stanovených na hranici chráněného venkovního prostoru staveb v obci Ostružná za provozu nově
projektované větrné elektrárny. Dále jsou ve studii vypočteny ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve
výpočtových bodech za provozu stávajícího větrného parku. Tyto hladiny byly vypočteny na základě
provedeného měření akustického tlaku.
Výpočty ukazují na skutečnost, že při maximální hodnotě akustického výkonu pro daný typ
elektrárny, t.j. LWA = 104,1 dB v modu 0 při rychlosti větru 7 m/s ve výšce 10 m nad úrovní terénu,
nebude ve výpočtových bodech překročena hodnota hygienického limitu v ekvivalentní hladině
akustického tlaku ve venkovním prostoru pro denní, resp. noční dobu.
Výpočty dále ukazují na skutečnost, že ekvivalentní hladina akustického tlaku pozadí bude o
cca 8 až 12 dB větší než akustický tak generovaný projektovanou elektrárnou.
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Vzhledem k tomu, že do výpočtu vstupuje určité množství pouze přibližně stanovených veličin,
lze odhadnout, že nejistota výpočtu může dosáhnout až 3 dB. Celý výpočet je uložen u autora studie.

Stroboskopický efekt:
Stroboskopický efekt je optický jev vznikající při průniku viditelného záření ze silného
světelného zdroje (v tomto případě se jedná o sluneční záření) mezi otáčejícími se listy rotoru směrem k
pozorovateli. Tohoto optického efektu může být dosaženo pouze při určitých meteorologických
podmínkách. Vliv tohoto efektu je vztažen pouze k faktoru pohody obyvatelstva. Je závislý na výšce
rotoru a rychlosti jeho otáčivého pohybu, úhlu nasvícení rotorů, vzdáleností nejbližších obytných sídel a
frekventovaných komunikací.
Tzv. diskoefekt, který je způsoben velmi rychlým otáčením listů rotoru, eventuelně odlesky od
lesklých ploch je vzhledem k technologii zařízení (relativně pomalým otáčkám) a matnému provedení
nátěru vyloučen.
S ohledem na skutečnost, že větrná elektrárna se nachází od obydlené oblasti ve všech
směrech ve vzdálenosti větší než cca 800 m, je možno tento vliv označit za malý.

Vliv elektromagnetického záření:
Větrné elektrárny jako zdroj elektřiny vytvářejí okolo generátoru elektromagnetické pole, které
se s narůstající vzdáleností rychle oslabuje a pod větrnými elektrárnami je již minimální a dále rychle
klesá. Elektromagnetické pole kabelů bude eliminováno izolací kabelu a jejich uložením v zemi.
Ele Dle studií prováděných v oblastech, kde jsou již delší dobu instalovány velké větrné
elektrárny (Rakousko, Německo) nebyl prokázán vliv těchto staveb na telekomunikační kanály. Pokud
byl stožár větrné elektrárny postaven mimo ochranné pásmo příjmového signálu (cca 8 km široké
pásmo) nebylo rušení prokázáno. Průchod listů rotoru VTE přes příjmové signály neovlivňuje kvalitu
tohoto signálu.
Elektromagnetické pole větrných elektráren nemá vliv na příjem elektromagnetických vln a
signálů, neovlivní zdraví obyvatel a nebude mít vliv na životní prostředí.

Vliv zimního provozu na okolí:
Samotné větrné elektrárny jsou konstruovány pro optimální provoz na teploty v rozmezí od - 20
°C do +35 °C. Při překročení těchto teplot může dojít k omezení výkonu produkce VTE, přičemž toto
snížení lze považovat za zanedbatelné.
Při minusových teplotách může vznikat na listech rotoru námraza (od vyšších poloh je toto
nebezpečí zvýšené) jejíž příčinou může dojít k přerušení provozu větrné elektrárny. Problematiku tvorby
námrazy vysvětluje výrobce následujícím způsobem:
•

Listy rotoru nejsou vyhřívány.

•

Pro snížení tvoření námrazy jsou opatřeny speciálním lakem.

•

Při vytvoření námrazy na VTE dochází k přetížení listů rotoru a k vibracím. Následně je
elektrárna odstavena čidlem hlídajícím vibrace.
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•

Znovu do provozu lze VTE spustit pouze přímým zásahem v místě, nikoliv automaticky, aby byl
zajištěn dozor při odpadávání námrazy.

•

Námraza odpadá postupně při rozběhu, díky borcení ploch elastických listů rotoru.

•

Pokud námraza neopadá dostatečně, stroj je vlivem vibrací znovu samočinně zastaven a
proces se musí opakovat, případně vyčkat plusových teplot.

•

Pro zajištění bezpečnosti v blízkosti větrných elektráren budou instalovány výstražné cedule
upozorňující na odpadávání námrazy v zimních měsících

D.I.4

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Tubus VTE je situován ve vyšších polohách, na vypouklých tvarech, a je tedy relativně vzdálen
od vodních toků v území.
Dotčené území neleží v kolizi s chráněným územím podzemní akumulace vod ani s žádným
vodohospodářským objektem, které by vodu jímaly.
Během výstavby se nepředpokládá významné ovlivnění pohybu podzemních vod půdou a
horninovým podložím.
Při dodržování všech norem a předpisů jak při výstavbě, tak i během provozu, nebude docházet
k negativnímu ovlivnění povrchových a podzemních vod.

D.I.5

Vlivy na půdu

Větrné elektrárny nemají výrazné nároky na trvalý zábor zemědělské půdy. Manipulační plocha
a základ větrné elektrárny zabírají plochu do 1000 m². Kabelové vedení je podzemní, a není tudíž nutno
vyjímat potřebnou plochu trvale ze ZPF. Plocha pod rotorem bude dále využívána k zemědělské
činnosti, a proto není důvod ji vyjímat ze ZPF. Komunikace uvnitř parku a do něj jsou budovány pokud
možno na stávajících polních cestách, z nichž některé jsou již zpevněné. Bude ale nutné budovat i nové
komunikace, což znamená trvalé vyjmutí potřebné půdy ze ZPF. V současné době se v prostoru
větrného parku jedná o zemědělskou půdu užívanou jako půdu ornou případně trvalý travní porost.
Přesný seznam parcel a potřebných ploch nutných k vyjmutí ze ZPF je k dispozici u investora.
k. ú.

p. p. č.

Druh pozemku

BPEJ

Ostružná

474/9

TTP

93644

Stavbou nebude dotčen lesní půdní fond ani ochranné pásmo lesa.
Vlivy záměru na půdu lze hodnotit jako nevýznamné.
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D.I.6

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

V místě základových desek větrných elektráren bude výkop zasahovat horninové prostředí do
hloubky cca 2 – 2,5 m, v trase výkopu kabelu do hloubky 1,2 m.
V této souvislosti je třeba upozornit na poměrně vysoké nároky 100 m vysoké věže elektrárny
na únosnost základové půdy, které si vyžadují provedení příslušných průzkumných prací v dané
lokalitě.
Vlivy na přírodní zdroje vyvolají nároky na drcené kamenivo do betonu pro základové desky a
na výstavbu přístupových komunikací. Kamenivo bude odebíráno v potřebné zrnitosti z komerčně
činných lomů mimo území hodnoceného záměru.
Vlivy záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje lze hodnotit jako nevýznamné.

D.I.7

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Účelem této kapitoly je upozornit na možné střety zamýšleného záměru s biologickou ochranou
zájmového území a doporučit další postup při biologickém posuzování záměru na výstavbu větrné
elektrárny.

Flóra:
Na ploše, která bude přímo dotčena výstavbou VTE, se v současnosti vyskytuje vegetace silně
ovlivňovaná intenzivní pastvou dobytka. Nebyl zde zjištěn ani výskyt žádného vzácného či zákonem
chráněného druhu rostliny. Výstavbu VTE a příjezdové komunikace nelze z botanického hlediska
považovat za významné negativní narušení.
Botanicky hodnotné pozemky se nachází severně od místa plánované výstavby VTE. Jedná se
drobné vápencové výchozy s výskytem vzácných a chráněných druhů rostlin (lokalita Skalka).
V současnosti jsou nejvíce ohroženy eutrofizací způsobenou pastvou dobytka. Realizací záměru se
nepředpokládá ovlivnění botanicky významných pozemků. Podmínkou tohoto záměru je vyloučení
možnosti pojezdu jakékoliv těžké techniky z prostoru botanicky cenných porostů včetně ochranného
pásma 20 m od úpatí vápencových výchozů.

Fauna:
Ptáci:
Závěry hodnotící vlivy záměru na avifaunu jsou převzaty a interpretovány z ornitologické studie
Kočvary (2009), která je doložena v příloze tohoto posouzení.
Autor zjistil během více než ročního průzkumu území téměř sto druhů ptáků. Pro některé druhy
je území stálým biotopem, jiné jej využívají jako migrační prostor. Kromě běžnějších druhů kulturní
krajiny byly pozorovány také druhy vzácnější, celkem 6 zákonem chráněných druhů (křepelka polní,
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chřástal polní, bramboříček hnědý, bramboříček černohlavý, ťuhýk obecný a strnad luční) s přímou
stanovištní (hnízdní a potravní) vazbou na lokalitu.
U stávajícího větrného parku (6 VTE) dosud nebyla zjištěna zvýšená mortalita ptáků, a tak lze
předpokládat, že ani další VTE, plánovaná do jeho blízkosti, nebude mít významný negativní vliv na
vitalitu jejich populací.
Celkově lze shrnout, že realizace záměru je z pohledu možných rizik na ptáky akceptovatelná.
Míra předpokládaného dotčení avifauny se pohybuje u všech druhů ptáků v rozsahu, jenž je zcela
srovnatelný s mírou jejich ohrožení při nebezpečích, kterými jsou tyto druhy běžně vystaveny při
současném využívání území – stávající VTE.
Netopýři:
Hodnocení vlivu záměru na netopýry je opět součástí Kočvarovy studie (2009). Přímo v území
plánovaného záměru nebyl zjištěn výskyt letounů. Důvodem je, že zdejší kulturní louky a pastviny
nepředstavují pro netopýry příliš atraktivní potravní stanoviště. Z širšího okolí je známo několik
významných zimních či letních kolonií netopýrů běžných druhů. Záměrem však nebudou dotčeni a z
pohledu ochrany této skupiny živočichů lze výstavbu akceptovat.
Za oblast zákazu výstavby VTE je obecně považován 1 km od zimovišť a letních kolonií. Za
oblast omezení je pak možno považovat 3 km od kolonií a zimovišť za předpokladu možného ovlivnění,
např. v souvislosti s početným výskytem v oblasti uvažované výstavby VTE nebo velkého množství
druhů, případně záboru plochy nad 100 ha. Např. pro netopýra velkého (Myotis myotis) je
doporučována oblast omezení (případně zákazu) výstavby VTE od 2 km po 3 km nad 50 jedinců letní
kolonie, při populaci nad 300 jedinců pak 6 km, pro vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) pak 2
km pro letní kolonie.
Pozemní savci:
Společenstvo savců obývajících území bude dotčeno pouze nepřímo, ztráta biotopů způsobená
zastavěním malé plochy travních porostů nijak neovlivní žádný ze zjištěných druhů (vesměs běžné
druhy kulturní krajiny). Negativní vliv bude spočívat v možném rušení, které bude souviset s provozem
větrných elektráren (akustický hluk, stroboskopický efekt). Většina savců včetně lovné zvěře je schopna
se časem rušivému vlivu VTE přizpůsobit, a to zejména v území, kde již stejný typ stavby je instalován a
zprovozněn.

ÚSES, ZCHÚ a NATURA 2000
Záměr na výstavbu větrné elektrárny s územími se zvýšenou ochranou (CHKO, chráněná
území, NATURA 2000, ÚSES) územně nekoliduje. Zcela mimo možný vliv se nachází všechna
maloplošná chráněná území a prvky ÚSES (biocentra a biokoridory všech úrovní).
V případě vlivu záměru na blízké lokality soustavy NATURA 2000 bylo vypracováno samostatné
hodnocení RNDr. Lukášem Mertou, Ph.D., které je součástí přílohy a nejdůležitější body jsou shrnuty
níže.
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Zoologické průzkumy prokázaly, že předměty ochrany blízkých EVL z řad živočichů (střevlík
hrbolatý, vápenec malý, netopýr velký) se na dotčené lokalitě nevyskytují. Letní kolonie a zimoviště
zmiňovaných druhů netopýrů se nachází v bezpečné vzdálenosti od plánované VTE. Území není
významným tahovým koridorem netopýrů, jelikož biomonitoring stávajícího větrného parku u Ostružné
neprokázal mortalitu letounů v důsledku kolize s VTE. Vliv záměru na předměty ochrany z řad živočichů
je hodnocen jako nulový.
Na pozemcích dotčených plánovaným záměrem se nevyskytují žádné stanovištní předměty
ochrany potenciálně dotčených EVL. Pozemek, na kterém má být umístěna VTE, je botanicky
degradovanou a druhově chudou pastvinou. Záměr je umístěn vně hranic jakékoliv EVL, proto je jeho
vliv na všechny stanovištní předměty ochrany hodnocen jako nulový.
Mezi hodnotné druhy ptáků, jež tvoří předměty ochrany potenciálně dotčených ptačích oblastí
(PO Jeseníky a PO Kralický Sněžník), patří jeřábek lesní a chřástal polní. V případě jeřábka lesního
(PO Jeseníky) lze negativní vliv záměru vyloučit z důvodu úplné absence tohoto druhu na lokalitě i
v jejím okolí. V případě chřástala polního je hodnocení komplikovanější. Hnízdní přítomnost byla
v širším okolí záměru opakovaně zjištěna (Kočvara 2009). Všechna předpokládaná hnízdiště se však
nachází ve vzdálenosti přes 500 m od plánované VTE, což je limitní vzdálenost jak z pohledu možného
akustického rušení (do 200 m), tak možného ovlivnění teritorií chřástalů (do 500 m). Riziko kolize
chřástalů s VTE je Kočvarou (2009) hodnoceno jako zanedbatelné, a to zejména s ohledem na výšku
instalované VTE. Dalším argumentem je skutečnost, že se lokalita nachází mimo obě potenciálně
dotčené ptačí oblasti, a to ve vzdálenosti více než 3 km od jejich hranic. Populace chřástalů proto
nemohou být vzhledem k uvedené vzdálenosti jakkoliv dotčena.

D.I.8

Vlivy na krajinu

Ačkoliv identifikace znaků a hodnot KR přinesla řadu poznatků a KR byl popsán nejenom třemi
základními charakteristikami (přírodní, kulturní a historická), nýbrž řadou dílčích charakteristik, je třeba
zúžit závěry do pojmů, uvedených v § 12 zákona. Je to proto, že toto hodnocení dle § 12 slouží jako
odborný podklad – expertní posudek v rámci správního řízení, a proto závěr koresponduje s dikcí
zákona. Výstupem posouzení je proto závěr, ve kterém se konstatuje míra zásahů navrhovaného
záměru do:


přírodní charakteristiky



kulturní charakteristiky



historické charakteristiky



estetických hodnot



významných krajinných prvků (VKP)



zvláště chráněných území (ZCHÚ)



kulturních dominant



harmonického měřítka
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Vliv záměru na přírodní charakteristiky:
Vliv záměru na přírodní charakteristiky krajinného rázu je relativně malý, a lze jej
charakterizovat jako slabý až středně silný. Realizace záměru zabírá malé území. Situování je mimo
veškerá přírodně zajímavá území, která by byla chráněna jako zvláště chráněná území. Nebudou taktéž
negativně dotčena žádná významnější rostlinná společenstva.
Vliv záměru na kulturní charakteristiky:
Kulturní charakteristika krajiny v oblasti Ostružné bude dotčena. Tento vliv lze charakterizovat
jako středně silný (je na subjektivním posouzení každého člověka, do jaké míry je tento středně silný
vliv negativní nebo pozitivní). Bude ovlivněna antropogenní složka krajiny. V současné době se zde
nacházejí venkovská sídla, jejichž vertikální členitost je poměrně malá. Nejvyššími objekty v sídlech
jsou obvykle kostely, podílející se pozitivní měrou na harmonickém vzhledu sídelní krajiny. V krajině
extravilánu obcí se na některých místech nachází další výrazné vertikální technické prvky – stožáry
vedení VN, telekomunikační stožáry a větrný park o 6 VTE. Předkládaný záměr řeší umístění a
rozšíření stávajícího parku o jednu VTE, která významně neovlivní kulturní krajinu v okolí, v níž již tyto
technické prvky „zdomácněly“.
Vliv záměru na historické charakteristiky:
Vliv na historické charakteristiky je spíše malý. V okolí se nenachází žádná historická kulturní
památka, která by byla výstavbou VTE pohledově ovlivněna. V území se nachází řada drobných a
místních památek (kostel, boží muka, kaple) běžné hodnoty, které sice budou ovlivněny pohledově,
avšak fyzicky dotčeny nebudou.
Vliv záměru na estetické hodnoty:
Vliv na estetické hodnoty bude středně silný. Dojde ke změně vnímání charakteru krajiny, které
se výstavbou VTE (stejně jako v minulosti výstavbou telekomunikačních zařízení, stožárů VN) posunuje
z čisté zemědělsko-lesní krajiny ke krajině industrializované, člověkem podmaněné. Estetická hodnota
VTE může být subjektivně podle hodnotitele pozitivní nebo negativní, či někde mezi těmito vyjádřeními.
V území přibude prvek s výrazným vertikálním rozměrem (celková výše 150 m), a také s dynamickým
rozměrem vnímání (točení rotoru o průměru 88 m). Tento technický prvek je díky svým horizontálním
rozměrům relativně velmi málo rozsáhlý, avšak díky své výšce patrný i ze značných vzdáleností. Velký
význam také hraje počet stožárů – jde o poměrně velké uskupení celkem sedmi tubusů (spojení 6
stávajících a jednoho nového). Svým charakterem jde o zařízení dočasné s určenou dobou životnosti.
Po uplynutí této doby jej lze prakticky úplně odstranit a jeho vliv na estetické hodnoty tím pomine.
Vliv záměru na významné krajinné prvky (VKP):
Vliv záměru na VKP bude za předpokladu dodržení umístění a rozsahu výstavby malý. Tubus
bude situován v blízkosti lesa, avšak přímo jej neovlivní.
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Vliv záměru na zvláště chráněná území (ZCHÚ):
Vliv záměru na ZCHÚ maloplošná (národní přírodní rezervace, národní přírodní památka,
přírodní rezervace a přírodní památka) i velkoplošná (národní park, chráněná krajinná oblast) nebude
ve své podstatě žádný. Záměr nebude přímo realizován v žádném z těchto území, ani nezasáhne do
jejich stanovených ochranných pásem.
V místě samotné realizace záměru se nenachází chráněné území kategorie přírodní park. Cca
12 km západním směrem se od plánovaného záměru nachází Přírodní park Kralický Sněžník.
Vzhledem ke vzdálenosti nebude mít plánovaný záměr znehodnocující vliv na krajinný ráz daného
území.
Vliv záměru na kulturní dominanty:
V území se nachází pouze kulturní dominanty lokálního významu (kostel, boží muka uprostřed
pastviny apod.) Tyto dominanty budou do jisté míry při určitém úhlu pohledu ovlivněny. Jejich význam je
však pouze lokální, historické dominanty regionálního či nadregionálního významu se v území
nenacházejí. Vliv záměru na kulturní dominanty je proto charakterizován jako slabý až středně silný.
Vliv záměru na harmonické měřítko:
Vliv záměru na harmonické měřítko bude středně silný. Objekt VTE je vertikálně značně
rozměrný a v krajině se nenacházejí žádné přírodní prvky obdobných rozměrů. V případě
antropogenních prvků je srovnatelná se stávajícími 6 VTE. Posouzení měřítka je však velmi závislé na
odstupu pozorovatele. Z blízkého místa bude vliv značný, se vzdáleností však bude míra tohoto vlivu
klesat. Vždy je třeba posuzovat, k čemu je měřítko vztahováno. Pokud velikost VTE vztahujeme, při
blízkém pozorování, kupříkladu k vegetačním prvkům (např. lesní porost o výšce cca 15 m), lze tvrdit,
že harmonické měřítko je narušeno extrémním prvkem. Při pozorování z velké vzdálenosti však tento
technický prvek vztáhneme spíše k výšce svahu, masivu apod. V takovém případě vnímání již měřítko
nemusí být významně ovlivněno.
Podrobně je problematika vlivů na krajinný ráz popsána v příloze „Doplněné hodnocení vlivů
záměru na krajinný ráz“ – přiloženo k této dokumentaci. Příloha rovněž obsahuje fotodokumentaci
s pohledy na stávající i budoucí větrné elektrárny. Tato fotodokumentace představuje budoucí
pohledové ovlivnění z různých míst obce Ostružná a okolí.

Největší zápory a problémy navrhovaného záměru a jeho situování:
o do jisté míry snížení hodnoty přírodního prostředí (výstavba technického zařízení v krajině je
odklon od zemědělsko-lesní krajiny ke krajině kulturní)
o snížení estetických hodnot krajiny
o likvidace harmonického měřítka krajiny
o snížení rekreační hodnoty území
o značná výška VTE (105 m náboj + 45 m rotor = 150 m)
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o nesporný vliv na krajinný ráz (pro řadu osob subjektivně velmi negativní)
o snížení hodnoty pozemků a nemovitostí v okolí
o ztráta významného volného, nezastavěného horizontu
o nikdo nezaručí úplnou likvidaci stavby po uplynutí její životnosti
o nestabilita dodávek elektrické energie do rozvodné sítě
o příjezdové komunikace a vedení VN znamená zásah do málo narušeného návrší
o růst sítě komunikací
o bude přínos několika desetin procent ekologicky relativně čisté elektrické energie vyvážen
prohloubením změny krajinného rázu

Největší klady (přínosy) situování záměru v posuzovaném prostoru:
o poloha zvolena v místech, kde jsou relativně dobré poměry proudění větru
o záměr je situován mimo a v dostatečné vzdálenosti od velkoplošných zvláště chráněných území
(NP a CHKO)
o záměr je situován mimo a v dostatečné vzdálenosti od maloplošných zvláště chráněných území
(NPR, PR, NPP a PP)
o větrné elektrárny neemitují žádné škodliviny do ovzduší ani do podzemních vod nebo do
horninového podloží
o dochází k relativně velmi malému záboru půdy, okolní plochy zůstávají beze změn
o povaha záměru je dočasná (po dobu životnosti VTE), nejde o vliv nevratný
o během provozu nevyžaduje velké provozní zásahy, velké pohyby techniky, přísuny zdrojů nebo
vstupních surovin, pohyb osob
o etapa výstavby je relativně krátká
o obnovitelný zdroj energie, který je v souladu s politikou našeho státu v oblasti obnovitelných
zdrojů energie (technologie je podporována politikou ČR i EU, její negativní vlivy jsou daleko
menší než negativní vlivy tepelných elektráren na fosilní paliva)
o zemědělská sféra je na útlumu, technické a průmyslové disciplíny mohou přinést do území
postiženého strukturálně či hospodářsky nový zdroj příjmů
o funkční podstata větrných elektráren naplňuje principy trvalé udržitelnosti
o záměr nenarušuje ráz žádné památkově chráněné oblasti, území nebo objektu
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Shrnutí negativních vlivů na:
o
o
o
o
o
o
o
o

přírodní charakteristiky
kulturní charakteristiky
historické charakteristiky
estetické hodnoty
významných krajinných prvků
chráněných území
kulturních dominant
harmonické měřítko

- slabé až středně silné
- středně silné
- slabé
- středně silné
- slabé
- slabé
- slabé až středně silné
- středně silné

Na základě výše uvedených údajů lze shrnout, že vlivy výstavby a provozu záměru „Větrná
elektrárna Ostružná“ na krajinu budou celkově středně silné, dle názoru zpracovatele dokumentace
však akceptovatelné.

D.I.8

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Větrná elektrárna Ostružná je situována mimo intravilán dotčeného sídla Ostružná. Proto
výstavbou nebudou přímo dotčeny žádné nemovité kulturní památky.
V době výstavby větrné elektrárny budou ovlivněny zatížením především veřejné komunikace,
při dopravě technologie. Podmínky dopravy budou projednány se správou a údržbou silnic a příslušným
odborem dopravy.
Vlivy na kulturní památky se při realizaci záměru nepředpokládají.
V případě, že by byly při skrývkách nebo výkopových pracích objeveny archeologické nálezy, je
třeba postupovat podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.
Závěrem lze konstatovat, že navrhovaná výstavba Větrné elektrárny Ostružná při
realizaci navržených minimalizačních a kompenzačních opatření se svým rozsahem pohybuje v
mezích ekologické únosnosti dotčeného území.

D.II
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA
JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ

Z charakteru posuzovaného objektu a z údajů v předchozích kapitolách vyplývá, že případné
vlivy záměru budou omezeny pouze na lokalitu stavby (dotčené pozemky) a její těsné okolí. Výjimkou je
vliv na krajinný ráz území, který má poněkud širší dosah.
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Většina nepříznivých vlivů záměru souvisí se stavebními pracemi na lokalitě. Jedná se ovšem o
vlivy dočasné, působící vesměs nahodile a nespojitě, z valné části vratné a s výjimkou vlivu dopravy
materiálu na lokalitu omezené pouze na staveniště (dotčené pozemky) a jeho kontaktní okolí, řadu
z nich je navíc možno eliminovat vhodnými opatřeními (viz kap. D.IV).
V následující tabulce jsou kvantifikovány vlivy provozu větrného parku na jednotlivé složky
životního prostředí i na životní prostředí jako celek.

Pro kvantifikaci byla použita pětistupňová škála: 0 – vliv nevýznamný nebo žádný, 1 – málo
významný, 2 – významný, 3 – velmi významný, 4 – vliv určující.
Vliv negativní
dotčená složka hodnocení
veřejné zdraví
faktor pohody
sociálně-ekonomické aspekty
ovzduší a klima
hluková situace, vibrace
povrchové a podzemní vody
půda
horninové prostředí a přírodní zdroje
biotopy, ekosystémy
flóra
fauna
krajinný ráz
hmotný majetek a kulturní památky
celkový vliv na ŽP: – koeficient 9:
– slovně:

0
0–1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2–3
0
0 (0,48)
nevýznamný

pozitivní
0
0
27
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 (0,36)
nevýznamný

podrobnosti
v kapitole
D.I.1
D.I.1
D.I.1
D.I.2
D.I.3
D.I.4
D.I.5
D.I.6
D.I.7
D.I.7
D.I.7
D.I.8
D.I.9

Celkový vliv záměru na životní prostředí a veřejné zdraví lze tedy označit za nevýznamný
v aspektu negativním (s výjimkou krajinného rázu – významný až velmi významný, málo významné
přímé vlivy na přírodní složky životního prostředí na lokalitě - fauna) i v aspektu pozitivním (spíše
nepřímé vlivy na sociálně-ekonomické aspekty a na kvalitu ovzduší a klima v nadregionálním měřítku),
přičemž negativní i pozitivní aspekty záměru jsou zhruba v rovnováze. Žádný z významnějších vlivů
stavby nepřesáhne státní hranice.

7
8
9

Nepřímý vliv, prostřednictvím obecního rozpočtu.
Nepřímý vliv, v nadregionálním aspektu.
Koeficient není stanoven jako prostý průměr hodnot jednotlivých hodnocených složek.
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D.III CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH A
NESTANDARDNÍCH STAVECH

V případě havarijních situací jsou větrné elektrárny environmentálně poměrně bezproblémovými
objekty. I při naprosté destrukci zařízení vznikne pouze větší množství odpadů, uvedených v kap.
B.III.3, případně budou mechanicky poškozeny některé biotopy lokality (což ovšem při jejich aktuálním
stavu nepředstavuje výraznější škody).
Jediným potencionálně rizikovým materiálem jsou olejové náplně v mazacím, vyhřívacím a
hydraulickém systému elektráren. To je ovšem zhruba stejné množství ropných produktů, jako obsahuje
průměrný nákladní automobil (60–80 l olejů a 170–200 l nafty). Případná havárie s únikem ropných
materiálů by tedy u jedné věže rozsahem odpovídala havárii nákladního vozu, eventuálně (v daném
případě patrně výstižněji) kolizi nebo destruktivní poruše většího zemědělského mechanismu při polních
pracích. Především vzhledem k situaci na českých silnicích jsou technikou a prostředky na řešení
podobných situací obvykle vybaveny i místní hasičské sbory větších obcí, případně mohou zasáhnout
pohotovostní čety specializovaných firem.
Pro dobu výstavby i pro vlastní provoz větrného parku budou zpracovány provozní a havarijní
řády, postihující případné kolizní situace i z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.

D.IV CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ
KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V současném stavu rozpracovanosti záměru navrhujeme tato opatření k prevenci, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na jednotlivé složky ŽP:
Územně plánovací opatření:
Stavba je umístěna v neurbanizované zóně obcí, mimo zastavěné území i mimo území
předpokládaného rozvoje obcí. Investor má s obcí smluvní vztah zabezpečující změnu územního plánu
obce Ostružná.
Technická opatření:
Větrná elektrárna budou podle požadavků Úřadu pro civilní letectví a VUSS natřena světle
šedou matnou barvou. Dále může být šedý nátěr doplněn červenými konci listů – dle finálních
požadavků obou institucí, které se ale bohužel každé dva roky mění. Větrná elektrárna má možnost
výrazného utlumení hlučnosti, pokud se v praktickém měření prokáže, že její nastavení způsobuje
vyšší, než povolenou hlučnost, viz příloha - Hluková studie.
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Stavební činnost:
Bude vypracován plán organizace výstavby, který bude obsahovat vyčíslení spotřeby surovin a
materiálů, produkci jednotlivých druhů odpadů a přepravní trasy na a ze staveniště. Do plánu budou
zahrnuta i preventivní a kontrolní opatření proti úniku ropných látek na staveništi.
K omezení prašnosti budou vozidla opouštějící staveniště čištěna od zeminy ulpělé na
podvozcích a znečištěné komunikace pravidelně čištěny. V případě suchého počasí bude deponovaná
zemina zkrápěna10. Opatření k omezení zátěže obyvatelstva hlukem při výstavbě bude spočívat v tom,
že práce na stavbě budou probíhat pouze v denní době.
Odpady:
Při nakládání s odpady (manipulace, třídění, skladování, atd.) bude jejich původce postupovat
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a předpisů
souvisejících. Smluvně bude zajištěno odstraňování odpadů. Nakládání s odpady vzniklými během
výstavby budou věcí dodavatele stavby. Odpady musí být roztříděny podle jednotlivých druhů a
kategorií, využitelné odpady budou předány k recyklaci a následnému využití nebo odevzdány
oprávněné osobě ke zneškodnění.
Hluk:
Technologická zařízení a stavební konstrukce budou řešena tak, aby vliv hluku z elektráren byl
v limitech předepsaných legislativou. Hluk z dopravní techniky bude vznikat pouze v denní době a
neměl by překročit hygienické limity.
Vodní hospodářství:
Splaškové a technologické vody nebudou při provozu vznikat a dešťové vody se nebudou
v areálu kumulovat.
V průběhu přípravy a realizace stavby je tedy nutno přijmout a dodržovat veškerá opatření pro
zamezení činností ohrožujících jakost povrchových a podzemních vod. Řešení ploch zařízení stavenišť
musí respektovat požadavek ochrany povrchových i podzemních vod.
V prostoru staveniště:
o nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební
mechanismy;
o nesmějí být opravovány žádné mechanismy (stavební stroje či vozidla);
o bude zajištěno dostatečné množství sanačních sorpčních prostředků (ROPEX, VAPEX)
pro případnou likvidaci úniků ropných látek.
Ovzduší:
Emise znečišťujících látek z provozu nového zdroje nebudou žádné. V době výstavby se
předpokládá rychlé rozptýlení znečišťujících látek.
10

Vypořádání připomínky Krajského úřadu Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
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Záchranný průzkum archeologických nalezišť:
S ohledem na skutečnost, že se v prostoru elektráren nevyskytuje žádné známé archeologické
naleziště, není záchranný průzkum nutno realizovat. V případě nálezu během výstavby se bude
postupovat dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění novely č. 242/1992 Sb. Z toho
vyplývá nejméně 2 týdny předem ohlásit zahájení zemních prací příslušnému orgánu státní památkové
péče, při provádění zemních prací respektovat jeho požadavky a doporučení a v případě odkrytí
archeologických nálezů umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu.
Opatření pro ochranu kulturních památek:
V místě výstavby se nenalézá žádná kulturní památka, a tudíž opatření na ochranu není nutno
realizovat.
Ochrana fauny a flóry:
S ohledem na charakter staveniště nejsou ve vztahu k fauně a flóře v místě výstavby potřeba
žádná opatření k prevenci, eliminaci či minimalizaci účinků stavby na prostředí.
Načasování terénních prací:
Při provádění stavebních prací je žádoucí, aby byly prováděny mimo hlavní vegetační sezónu a
hnízdní období ptáků – to znamená od počátku dubna do konce července. Při dodržení této podmínky
bude případný vliv na faunu a flóru snížen na minimum. Při pojezdu pracující techniky je třeba
dodržovat ochranné pásmo 50 m od okraje lesních porostů, aby nedošlo ke stržení drnu a následně
možnému šíření invazních či ruderální druhů rostlin do jeho prostoru.
Osvětlení větrných elektráren:
V případě nutnosti osvětlení VTE je třeba preferovat přerušované světlo, které je pro ptáky
méně lákavé. Vhodné je také stínění světel ze strany a jejich případná viditelnost pouze seshora. Z
hlediska orientace ptáků protahujících za snížené viditelnosti je vhodné preferovat přerušované bílé
nebo červené světlo, a to s minimální intenzitou a minimálním počtem záblesků za minutu. Je třeba se
vyvarovat použití stálého nebo rychle pulzujícího červeného světla, neboť bylo zjištěno, že tato světla
působí na ptáky rušivě a mohou způsobovat zvýšenou mortalitu nárazy do VTE.
Kompenzační opatření:
Nedílnou součástí provozování stavby by mělo být také zajištění (pokud možno dlouhodobého)
biomonitoringu, jenž by zahrnoval zejména sledování vlivu provozu na ptáky, netopýry a pozemní
savce (kolize, rušení).
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D.V
CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH
PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ

Předložená dokumentace vychází ze zákona č. 100/2001 Sb., přílohy č. 4, v platném znění.
Posuzování a hodnocení vlivů záměru vycházelo ze současné platné legislativy, příslušných
technických norem a metodik.
Výpočty hladin akustického tlaku z provozu zdrojů hluku spojených s provozem větrného parku
(i se započtením stávajících 2 větrných elektráren – kumulace vlivů) vycházely z odborné literatury,
platné legislativy a ČSN EN 123454-4 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov
z vlastností stavebních prvků a ČSN ISO 9613-2 Akustika – Útlum při šíření zvuku ve venkovním
prostoru. Vlastní výpočet pro potřeby hlukové studie byl proveden za pomocí příslušného softwaru.
Výchozím zdrojem informací pro hodnocení vlivů záměru na životní prostředí byly údaje o
stávajícím zatížení prostředí. Byla zde také použita metoda analogie s obdobnými stavbami a vlastní
praktické zkušenosti s posuzováním obdobných projektů. Při řešení dílčích oblastí životního prostředí
(ovzduší, ochrana vod, odpadové hospodářství, hygiena, bezpečnost) byly jednotlivé výstupy
konfrontovány s příslušnými zákony, předpisy, vyhláškami a normami.

D.VI CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTI, KTERÉ SE
VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

V rámci zpracovávání dokumentace o posouzení vlivů na ŽP v rozsahu přílohy č. 4 zákona ČR
č. 100/2001 Sb. se nevyskytly žádné nedostatky nebo neurčitosti ve znalostech, které by znemožnily
specifikovat očekávané vlivy stavby na životní prostředí a obyvatelstvo. To vše v podrobnosti
odpovídající zpracovanému stupni projektové dokumentace.
Pro oblast avifauny se odborné studie z České republiky a ze zahraničí nemohou sjednotit. Je
to dáno tím, že vlivy větrného parku nebo i samostatné jedné elektrárny na avifaunu mohou být
v závislosti na mnoha aspektech různé. A tak jsou publikovány jak pozitivní, tak negativní studie a
záleží převážně na dostupnosti té které studie odbornému posuzovateli, aby se nadále vyjadřoval ke
vlivům kladně nebo záporně. Proto se předpokládá provedení ročního průzkumu lokality a závěry této
studie budou interpretovány jako prokazatelné. I zde se však jedná o teoretická hodnocení, i když
založená na podobnosti lokalit, počtu elektráren i technických parametrech zařízení. Je třeba poukázat
na absenci metodiky, která by byla závazná pro postup při samotném terénním výzkumu, hodnocení
konkrétních dopadů VTE na ptáky a konečnou interpretaci výsledků.
Právě samotná interpretace výsledků a hodnocení dopadů VTE na ptáky je nejproblematičtější
částí samotného hodnocení, neboť sebelepší studie, které jsou prováděny, a které mohou trvat i více
let, často postrádají objektivní úroveň stanovení vlivů VTE na ptáky, respektive vymezení skutečnosti,
co ještě je a co již není z hlediska vlivů na avifaunu přijatelné.
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Pro hodnocení vlivů na krajinný ráz je možné charakterizovat neshody v interpretaci, protože se
zde jedná o kombinaci objektivních a subjektivních pohledů hodnotitele.
Subjektivní pohled se může lišit u obyvatel trvale žijících v místě výstavby záměru a u obyvatel,
kteří danou krajinou pouze cestují. Další protichůdnou skupinou mohou být odborníci zabývající se
tvorbou krajiny ve vztahu k životnímu prostředí a požadavky měst a obcí ke změně územního plánu a
vyšší industrializaci krajiny. Třetí skupinu prezentují lidé, kteří jsou v zásadě proti každým novým
záměrům a lidé, kteří podporují nové netradiční metody.

E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Záměr je předložen v jedné variantě, u které bylo optimalizováno situační umístění elektrárny
vzhledem k umístění stávajících větrných elektráren a vzhledem k co nejmenší viditelnosti VTE z obce
Ostružná.
Umístění VTE na sledované lokalitě je mimořádně výhodné z důvodů větrné optimalizace, ale i
jednoduché dopravní přístupnosti. V dotčeném území lze očekávat podle větrného atlasu průměrnou
roční rychlost větru ve výšce 10 m v rozmezí 5 – 6 m.s-1 a ve stometrové výšce pak cca 6,5 – 7,0 m.s-1.
Stavba je navrhována tak, aby splňovala předepsané technické a bezpečnostní parametry pro
větrné elektrárny. Návrh se vyhýbá plochám určeným k výstavbě obytných objektů, respektuje ochranná
pásma stávajících prvků technické infrastruktury. Stavba není navržena v lesním porostu, takže kácení
lesního porostu ani trvalé odnětí lesní půdy není potřebné, nedotýká se zvláště chráněných území ani
registrovaných významných krajinných prvků (VKP).
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V současném stavu rozpracovanosti projektové dokumentace nebyly shledány nedostatky, či
rozpory s příslušnými zákony, vyhláškami, normami a předpisy. Navržené koncepční, technické a
technologické řešení stavby odpovídá současnému stavu technického pokroku a neliší se od standardů
srovnatelných se stavbami podobného typu nejen na území České republiky, ale i v ostatních členských
zemích Evropské unie.

F.

ZÁVĚR

Provedené hodnocení vlivů navržené Větrné elektrárny Ostružná na jednotlivé složky životního
prostředí prokazuje, že záměr nebude mít významné negativní a nevratné dopady. Zvolené řešení se
jeví jako environmentálně přijatelné. Nepředpokládá se ani významná negativní kumulace vlivů s jinými
záměry.
Na základě shromážděných poznatků, zkušeností a názorů zpracovatelů dokumentace a
odborníků, se kterými byl záměr výstavby větrné elektrárny konzultován, je možné jej za předpokladu
dodržení doporučených podmínek pro etapu příprav, realizace a provozu

doporučit k realizaci.

G.

VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Plánovaným záměrem je výstavba jedné větrné elektrárny (VTE). VTE nese typové označení
V90 OptiSpeed® a má jmenovitý výkon 2,0 MW VTE je výrobkem firmy VESTAS Wind Systems A/S
Dánsko (www.vestas.com). VTE se skládá z celokovové kuželové trubkové věže o výšce 105 m,
ukončené gondolou s vlastním zařízením elektrárny a trojlistým rotorem. Délka jednotlivých listů rotoru
činí 45 m. VTE je vybavena systémem OptiSpeed®, pomocí kterého lze zařízení provozovat
s proměnnými otáčkami podle síly větru.
Se záměrem stavby větrné elektrárny je spojena i výstavba podzemního elektrického vedení, a
vyvedení výkonu z větrné elektrárny do přenosové sítě společnosti ČEZ, a.s., příjezdové komunikace a
úprava plochy u VTE. Stavba je navrhována tak, aby splňovala předepsané technické a bezpečnostní
parametry pro větrnou elektrárnu.
Plánovaná větrná elektrárna je umístěna cca 850 m jihozápadně od okraje intravilánu obce
Ostružná a cca 400 m západně od stávajícího větrného parku (6 elektráren) v blízkosti silniční
komunikace II/369 (Ostružná – Branná). Nově navržená elektrárna je situována k jižnímu úpatí vrchu
Stráž (výška 835 m n. m.).
Stavba větrné elektrárny je stavbou dočasnou. S ukončením výroby elektrické energie a
následnou demontáží větrných elektráren se počítá asi po 20 - 25 letech provozu. Posuzovaná stavba a
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její provoz nebude zdrojem znečištění ovzduší ani odpadních vod. Odpady vzniklé při provozu a údržbě
budou likvidovány v souladu s platnou legislativou. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu je
možné označit stavbu větrné elektrárny a příjezdové komunikace za vyhovující z důvodu minimálního
záboru ZPF. V místě stavby nebyly zaznamenány žádné významné biotopy, které by znemožňovaly
realizaci záměru. V místě navrženého postavení VTE nejsou registrovány žádné významné krajinné
prvky.
Z hlediska vymezeného územního systému ekologické stability (ÚSES) se přímo v místě stavby
nenacházejí části ÚSES. Stavba VTE je situována mimo lokality ÚSES a jejich ochranných pásem a
mimo plochy s vyšším stupněm ekologické stability. Výstavba je situována na zemědělskou půdu –
trvalý travní porost a nemá tak přímý vliv na blízké ekosystémy. Místem krajinného rázu, dotčeného
posuzovanou stavbou (tedy plochy, z které potenciálně mohou být elektrárny vidět), je poměrně
rozsáhlé území. Vliv na krajinný ráz je bezesporu nejvýznamnějším vlivem posuzovaného záměru.
Přestože se jedná, z hlediska celkové zátěže na prostředí pro život, o skupinu celkem sedmi
kusů (z toho 6 stávajících) větrných elektráren, nepředpokládá se žádný negativní vliv na zdraví a
sociálně-ekonomickou situaci obyvatelstva, který by překročil přípustnou mez.
Podle současných znalostí by tento projekt neměl mít výrazně negativní vliv na ptactvo. Na
místech přímo plánované výstavby nebyly zjištěny žádné ohrožené druhy rostlin.
Dle zpracované hlukové studie nebudou při provozu větrných elektráren překračovány u obytné
zástavby příslušné hygienické limity pro denní i noční dobu.
Jako prakticky všechny uvažované stavby větrných elektráren v ČR i tato je umístěna v
neurbanizované zóně obce, mimo zastavěné území i mimo území předpokládaného rozvoje obce.
Elektrická energie vyrobená z obnovitelných zdrojů, v tomto případě využívající síly větru, a
tedy neprodukující skleníkové plyny, je jednou z nejčistších forem výroby energie. Naplňuje tak potřebu
trvale udržitelného rozvoje společnosti. Z tohoto hlediska je třeba na větrné elektrárny obecně pohlížet
jako na zařízení významně šetřící přírodu a její zdroje, jako na zařízení, jejichž přínos pro životní
prostředí je nesporně vyšší než míra, kterou je životní prostředí narušeno.

Závěrem lze konstatovat, že navrhovaná činnost včetně kompenzačních opatření se
svým rozsahem pohybuje v mezích ekologické únosnosti dotčeného území.
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