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Seznam nejčastěji používaných zkratek 

 

EVL   evropsky významná lokalita  

KÚ KVK Krajský úřad Karlovarského kraje 

MKR   místo krajinného rázu 

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 

MŽP   ministerstvo životního prostředí 

NN   nízké napětí 

NRBK  nadregionální biokoridor 

OKR   oblast krajinného rázu 

PO   ptačí oblast  

PP   přírodní park 

ÚP, ÚPD  územní plán, územně plánovací dokumentace 

ÚSES   územní systém ekologické stability krajiny 

VTE   větrná elektrárna 

VKP   významný krajinný prvek 

ZCHÚ  zvláště chráněné území 

ZPF   zemědělský půdní fond 

ZÚR KK  Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje 

ZZŘ  Závěr zjišťovacího řízení 

ŽP   životní prostředí 
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ÚVOD 

 

Předkládaný posudek o vlivech záměru „Větrná elektrárna Opatov u Lubů“ je zpra-
cován podle § 9 a přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostře-
dí, v platném znění (dále jen zákon).  

Navrhovaný záměr je zařazen podle Přílohy č. 1 zákona do kategorie II (záměry vyža-
dující zjišťovací řízení) pod bodem 3.2 větrné elektrárny s celkovým instalovaným výko-
nem vyšším než 500 kWe nebo s výškou stojanu přesahující 35 m. 

 Předkládaný záměr byl projednáván ve zjišťovacím řízení podle zákona. Bylo zpraco-
váno oznámení ve smyslu § 6 zákona v rozsahu Přílohy č. 3 a předáno příslušnému úřadu 
k provedení zjišťovacího řízení. Oznámení zpracovala v roce 2010 Ing. Hana Henyšová, auto-
rizovaná osoba dle § 19 příslušného zákona.  

Příslušný úřad, tj. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a země-
dělství, rozhodl v Závěru zjišťovacího řízení, že záměr „Větrná elektrárna Opatov u Lubů“ 
bude posuzován podle zákona (zn. 30/ZZ/11 z 1. 2. 2011).  

Oznamovatel předloží dokumentace dle přílohy 4 zákona, která bude obsahovat: 

- biologické hodnocení ve smyslu § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny zaměřené především na avifaunu 

- řádné zhodnocení zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů, budou-li na lokalitě záměru 
zjištěny, včetně navržených kompenzačních opatření 

- variantní řešení umístění záměru, které bude respektovat přírodní hodnoty vymezené záko-
nem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, platnou územně plánovací dokumentaci a 
zásady ochrany zemědělského půdního fondu 

Dále se doporučuje, aby dokumentace obsahovala: 

- variantní řešení výšky větrné elektrárny, včetně jeho posouzení vlivu na krajinný ráz 

- kladné stanovisko stavebního úřadu z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací 
(pravděpodobně bude nutné si požádat o změnu územního plánu) 

Na základě závěru zjišťovacího řízení byla zpracována dokumentace a předložena 
příslušnému úřadu. Zpracovatelem Dokumentace byla MISOT, s. r. o., Blanická 166/20, Cheb.  
Hlavní zpracovatel a vedoucí týmu RNDr. Gabriela Licková, Ph.D, autorizovaná osoba dle § 
19 příslušného zákona.  

KÚ KVK rozhodl podle § 8 odst. 5 zákona na základě obdržených vyjádření k doku-
mentaci o vrácení dokumentace k přepracování a doplnění dle požadavků (zn. 3722/ZZ/12 
z 13. 2. 2013): 

- Zpracovat a doložit doplňkový přírodovědný průzkum zaměřený zejména na zjištění 
výskytu ptáků v hnízdním období a zjištění případného výskytu netopýrů v lokalitě.  

- Pro doplňované průzkumy a hodnocení jednoznačně rozlišit dvě výškové varianty 
záměru výstavby větrné elektrárny umístěné do území s nejvyšší ochranou krajinného rázu, a 
to: variantu 108 m + rotor, a variantu 125 m + rotor; 

- Doplnění hodnocení krajinného rázu přepracovat způsobem, který bude brát v potaz 
podmínky závěru zjišťovacího řízení. Součástí nového krajinného hodnocení musí být mj. i 
vizualizace VE v krajině k vymezení dotčeného krajinného prostoru. Ke stanovení okruhů po-
tenciální viditelnosti (okruh silné viditelnosti a okruh zřetelné viditelnosti) je vhodné doložit v i-
zualizaci záměru minimálně ve dvou různých vzdálenostech (např. 2-5 a l0 km). 

- Variantu III. – „Vackovský kopec“ lze z posouzení krajinného rázu vyjmout, neboť dle 
informace uvedené v dokumentaci investor nemá zájem VE v této lokalitě stavět.  
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- Variantu IV. – Vrbice“ lze z posouzení krajinného rázu vyjmout, neboť nemá žádnou 
přímou souvislost s uvažovaným záměrem. 

- Na základě předchozích bodů zpracovat posouzení realizovatelných variant záměru 
zejména z hlediska vlivu na krajinný ráz.  

- Zpracovat posouzení záměru dle zásad ochrany zemědělského půdního fondu v sou-
ladu s § 4 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů, tj. navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF 
nejvýhodnější, vyhodnotit přitom důsledky na zemědělský půdní fond, doplnit srovnání případ-
ných realizovatelných variant s výsledným řešením a navržené řešení náležitě zdůvodnit. 

- Vzhledem ke skutečnosti, že záměr i nadále není v souladu s platnou územně pláno-
vací dokumentací dotčeného území, požadujeme doložit soulad s územně plánovací doku-
mentací a tím respektovat také čl. 4 odst. 1 nařízení Okresního úřadu Cheb č. ŽP/2420-522/95 
o zřízení Přírodního parku Leopoldovy Hamry – chebská část. 

Na základě těchto požadavků bylo vypracováno Dopracování k dokumentaci a předlo-
ženo příslušnému úřadu. Zpracovatelem Dopracování byla MISOT, s. r. o., Blanická 166/20, 
Cheb.  Hlavní zpracovatel a vedoucí týmu RNDr. Gabriela Licková, Ph.D, autorizovaná osoba 
dle § 19 příslušného zákona.  

V souladu s § 9 zákona pověřil Krajský úřad Karlovarského kraje dopisem zn.: 
3722/ZZ/12 ze dne 24. 5. 2013 zpracováním posudku k předmětnému záměru RNDr. Jana 
Křivance, autorizovanou osobu dle § 19 zákona.  

 

Pro zpracování posudku byly poskytnuty následující podklady: 

 

 Závěr zjišťovacího řízení dle § 7 zákona 

 Dokumentace vlivů příslušného záměru na životní prostředí dle příl. č. 4 zákona, 
RNDr. Gabriela Licková, Ph.D. 12/2012 

 Kopie vyjádření k dokumentaci  

 Vrácení dokumentace dle § 8 zákona 

 Dopracování dokumentace, RNDr. Gabriela Licková, Ph.D, 05/2013 

 Větrná elektrárna Opatov, vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz 
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

1. Název záměru      

    

„Větrná elektrárna Opatov u Lubů“ 

 

2. Kapacita (rozsah) záměru   

 

Předmětem záměru je výstavba jedné větrné elektrárny typu ENERCON E-82 (výška 
stožáru 108,38 m, průměr třílistého rotoru 82 m, celková výška 149,38 m, výkon 2.000 kW). 
Součástí záměru je výstavba podzemního elektrického kabelového vedení a trafokiosku.  

Kromě předpokládané varianty je na základě připomínek k dokumentaci zvažována i 
varianta vyšší  - výška stožáru 125,00 m, průměr rotoru stejný, tj. 82 m. 

 

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

 

Kraj:   Karlovarský kraj  

Obec:   Luby 

Katastrální území: Opatov u Lubů 

      

4. Obchodní firma oznamovatele 

 

 Aleš Kastl, dřevovýroba 

       

5. IČ oznamovatele 

 

 12398314 

 

6. Sídlo oznamovatele 

    

Nový Kostel 107, 351 34 Skalná 

Oprávněný zástupce: Michael Kastl, tel.: 777 945 724 

 

II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE  

 

Dokumentace je v posudku ve smyslu zákona posouzena z  hlediska: 

– úplnosti (kompletnost a členění kapitol)  

– správnosti uvedených údajů včetně použitých metod hodnocení,  
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– pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí,  

– hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice 

V každé části je nejprve hodnocena dokumentace (původní text), následně dopracování 
k dokumentaci. 

 

1. Úplnost dokumentace 

 

Dokumentace záměru „Větrná elektrárna Opatov u Lubů“ je vyhotoveno v rozsahu Pří-
lohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Dokumentace je rozdělena na textovou a přílohovou část. Textová část obsahuje oddí-
ly A až G dle přílohy č. 4 zákona. Dokumentace dále obsahuje přílohovou část, členěnou do 
částí H1 a H2 (vyjádření MěÚ Cheb a Stanovisko KÚ KVK) a příloh č. 1 - 7 - souhrn střetů 
zájmů vyjádřených v rámci ZZŘ, přehled VTE v Karlovarském kraji, akustický posudek, biolo-
gické průzkumy, hodnocení zdravotních rizik, souhlas s trasou kabelového vedení, doplněk 
hodnocení vlivu výstavby na krajinný ráz. 

Dopracování k dokumentaci obsahuje pouze oddíly A, B a kapitoly, v nichž se na zá-
kladě nových příloh upravuje text - B. II. 1., B. III. 5., C. 3. 1. a C. 3. 2. Nové přílohy č. 8 - 10 
zahrnují Posouzení záměru dle zásad ochrany ZPF, vyhodnocení vlivu na krajinný ráz a Zoo-
logický screening lokality - doplněk. 

 

Hodnocení úplnosti dokumentace: 

Z hlediska zákona je předložená dokumentace záměru „Větrná elektrárna Opatov u 
Lubů“ zpracována v struktuře i rozsahu dle přílohy č. 4 zákona a je tedy považována za úpl-
nou. Sled jednotlivých částí a kapitol dle citované přílohy je dodržen, požadované přílohy jsou 
doloženy. 

 

Hodnocení úplnosti dopracování: 

 Dopracování nemusí mít úplnost dle zákona, ale dle požadavků KÚ KVK při vrácení 
dokumentace. Z tohoto pohledu není dopracování úplné, neobsahuje vyjádření z hlediska sou-
ladu s ÚPD. Vzhledem k různým možnostem výkladů této problematiky není absence vyjádře-
ní považována za zásadní nedostatek - komentář k souladu/nesouladu s ÚPD viz následující 
oddíl. Formální poznámka: v tištěné verzi, kterou měl zpracovatel posudku k dispozici, chybí 
upozornění, že příloha č. 9 není zařazena v textu, ale jako samostatný výtisk.  

 

2. Správnost údajů uvedených v dokumentace včetně použitých metod 

hodnocení 

 

V následujícím textu je posuzován obsah jednotlivých částí a kapitol dokumentace i 
dopracování z hlediska správnosti předkládaných údajů a úrovně jejich zpracování. Obsah 
příslušné kapitoly je vždy shrnut do krátkého odstavce napsaného kurzívou, následující hodno-
tící komentář zpracovatele posudku je napsán základním písmem.  

 

Část A - údaje o oznamovateli 

 

Uvedeny jsou údaje požadované zákonem. 
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Komentář: Bez připomínek. 

 

Část B - údaje o záměru   

 

I. Základní údaje 

 

Tento oddíl je členěn do 9 kapitol. V kapitolách 1 až 3 jsou uvedeny základní charakte-
ristiky záměru, jeho rozsah, kapacity a umístění. Čtvrtá kapitola uvádí, že možnost kumulace 
vlivů s jinými záměry není pravděpodobná. Význam záměru jako obnovitelného energetického 
zdroje popisuje kapitola pátá. Zároveň se zde upozorňuje na faktory ovlivňující umístění. Dále 
jsou charakterizovány varianty zvažované (nulová, předkládaná a vyšší) a odmítnuté (varianta 
jinde). Za odmítnutou variantu byly zvoleny náhradní varianty  R04 (rezervní plocha v ÚP Luby 
pro umístění VTE) a Vrbice (již provozovaná VTE). Varianta předkládaná znamená výšku sto-
žáru 108 m, varianta vyšší má výšku stožáru 125 m. Pro obě varianty je určen stejný typ elek-
tráren – ENERCON E-82. Kapitola 6 obsahuje popis technického a technologického řešení 
všech objektů stavby. Kapitola 7 uvádí předpokládané termíny zahájení a dokončení, kapitola 8 
dotčené územní samosprávné celky a kapitola 9 výčet navazujících rozhodnutí.  

Podrobně se rozebírají důvody pro výběr jednotlivých variant a zdůvodňuje se názor, že 
záměr není v rozporu s ÚPD - argumentuje se právním výkladem rozebírajícím přípustné a 
nepřípustné stavby dle ÚP Luby.   

V dopracování jsou základní údaje ve stručnosti zopakovány s ponecháním jen tří vari-
ant - nulové, předpokládané a vyšší. Náhradní varianty byly na základě připomínek z dopraco-
vání vyjmuty. 

Komentář I: Oddíl Základní údaje obsahuje všechny informace v dostatečném rozsahu 
a podrobnosti. V přehledu variant je VTE v lokalitě Vrbice charakterizována jako druhá ná-
hradní - název je volen poněkud nešťastně, z dalšího textu jednoznačně vyplývá, že jde o va-
riantu srovnávací, náhradní místo pro výstavbu to v žádném případě nemůže být. Jinak bez 
připomínek. V dopracování dokumentace se na základě připomínek pracuje již jen s reálnými 
variantami - předpokládanou a vyšší. Tyto varianty budou rozebírány i v posudku. 

Komentář II: Poměrně obšírně je v dokumentaci rozebírána otázka souladu/nesouladu 
s ÚPD. Tato problematika dle názoru zpracovatele posudku do procesu EIA nepatří, vlivy na 
ŽP je nutno vždy posoudit objektivně bez ohledu na vazby k ÚPD. V dokumentaci se správně 
uvádí, že samotný soulad či nesoulad s ÚPD nemůže ovlivnit intenzitu vlivů. Je nutno připo-
menout i přílohy č. 3 a 4 zákona, kde se požaduje „vyjádření příslušného stavebního úřadu 
k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace“. Z dikce zákona nijak nevyplývá, že by 
vyjádření muselo být souhlasné - proces EIA sleduje pouze akceptovatelnost záměru ve vzta-
hu k vlivům na ŽP. 

Na druhé straně soulad s ÚPD je v tomto případě velmi důležitý vzhledem k poloze 
v PP Leopoldovy Hamry - chebská část. Bez souladu s ÚPD není respektováno nařízení 
Okresního úřadu Cheb č. ŽP/2420-522/95 o zřízení PP a stavba není realizovatelná (dle odů-
vodnění ZZŘ, nesoulad s ÚPD se následně objevoval i ve vyjádřeních k dokumentaci). Toho si 
byla plně vědoma i zpracovatelka dokumentace, a z právního výkladu pojmu „veřejná technic-
ká infrastruktura“ dovozuje soulad s ÚP Luby. Zpracovatel posudku si k tomu prostudoval de-
tailně definice pojmů technická infrastruktura, veřejná technická infrastruktura, umísťování 
staveb v nezastavěném území dle stavebního zákona v platném znění, metodiky Stavby a 
zařízení pro výrobu energie z vybraných obnovitelných zdrojů (MMR 2008) a dalších zdrojů se 
závěrem, že nemůže ani jednoznačně souhlasit s argumentací dokumentace, ale ani ji jedno-
značně vyvrátit. Rozhodnout by mohla jedině právní expertíza.  

Vzhledem k velikosti záměru a jeho předpokládaným vlivům ale doporučuji jako práv-
ně nejčistší a zároveň nejjednodušší řešení podat návrh na změnu ÚP Luby.  
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Soulad s ZÚR KK je po zrušení části týkající se větrných elektráren rozhodnutím Nej-
vyššího správního soudu bezpředmětný. 

 

II. Údaje o vstupech 

 

Půda 

 

V kapitole je charakterizován rozsah záboru zemědělské půdy stejný pro obě varianty 
dle tříd ochrany. V dopracování je na základě požadavku zpracováno posouzení záměru dle 
zásad ochrany ZPF. Jde o 235 m

2 
trvalého záboru ZPF v V. třídě ochrany. Plocha je myslivec-

kým políčkem s občasným obděláváním.  

 Komentář: Bez připomínek, dopracování jde vysoko nad rámec procesu EIA. 

 

Voda 

 

Spotřeba vody je nízká a je vázána na období výstavby. Po uvedení do provozu záměr 
nevyžaduje odběr vody. 

Komentář: Bez připomínek. 

 

 Uvádí se, že půjde o běžné stavební materiály. 

 

Ostatní surovinové a energetické zdroje 

 

Uvádí se potřeba pohonných hmot, běžných stavebních materiálů a elektrické energie 
při provozu.  

Komentář: Bez připomínek. Potřeby jsou nízké, detailní vyčíslení není pro proces EIA 
nezbytné. 

 

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

 

V kapitole se uvádějí počty příjezdů nákladních automobilů (jednotky až desítky). Využi-
ta bude stávající komunikační síť. Jiné nároky nejsou. 

Komentář: Uvedené informace jsou plně dostačující. Dopravní infrastruktura má jistý 
význam jen v období výstavby. Bez připomínek. 

 

III. Údaje o výstupech 

 

Ovzduší 

 

 Provoz nebude žádným zdrojem znečišťování ovzduší. Ke znečišťování ovzduší bude 
docházet pouze omezeně během vlastní stavby.  
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Komentář: Bez připomínek. Stavba není rozsáhlá a je prováděná v území daleko od 
soustředěné zástavby. 

 

Odpadní vody 

 

Při výstavbě (kromě sociálního zařízení pro zaměstnance) ani při provozu nebudou 
vznikat odpadní vody. Dešťové vody se budou zasakovat do přilehlého terénu.  

Komentář: Bez připomínek. Záměr není rizikový z hlediska jakosti ani režimu vod.  

 

Odpady 

 

V kapitole jsou uvedeny přehledy očekávaných odpadů při výstavbě i při provozu.  

Komentář: Bez připomínek. Množství odpadů, i když není v této fázi zjistitelné, je 
z hlediska celkových vlivů stavby bezvýznamné.  

 

Vibrace, záření, zápach, hluk 

 

 Vibrace nejsou vzhledem k jejich konstrukci problémem. U záření se uvádí, že některá 
záření se u VTE nevyskytují vůbec, u jiných jde o zanedbatelný zdroj. Nezatěžující jsou i svě-
telné efekty (diskoefekt a stroboskopický efekt). Zápach není VTE produkován. Podrobně je 
rozebírán hluk, pro objektivní posouzení dané VTE byl zpracován akustický posudek a rovněž 
hodnocení zdravotních rizik - oba dokumenty jsou součástí přílohové části. Příslušné hygienic-
ké limity nejsou dle modelových výpočtů překročeny. 

Komentář: Akustický posudek je zpracován standardním způsobem na základě para-
metrů garantovaných výrobcem. Škoda, že není okomentována přesnost výpočtu ve vztahu 
k meteorologickým a topografickým podmínkám, toto je však v závěru ošetřeno požadavkem 
na měření hluku při zkušebním provozu.  

Celkově je problematice hluku věnována dostatečná pozornost 

 

Významné terénní úpravy a zásahy do krajiny 

 

Zde se uvádí, že významnější terénní úpravy stavba nevyžaduje. Zásahy do krajiny 
jsou posouzeny při hodnocení krajinného rázu. 

Komentář: Bez připomínek. 

 

Část C - údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 

 

1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

 

 Dokumentace popisuje územní systémy ekologické stability, zvláště chráněná území, 
NATURA 2000, přírodní parky, významné krajinné prvky, území historického, kulturního nebo 
archeologického významu, území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatí-
žení, staré ekologické zátěže a extrémní poměry v území. 
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 Komentář: Tato část je celkově zpracována v dostatečném rozsahu. V oddíle Územní 
systémy ekologické stability se nesprávně uvádí, že ÚP Luby zpřesnil průběh ochranného 
pásma - správněji ochranné zóny - nadregionálního biokoridoru 1 (v textu je překlep, NRBC 
místo NRBK) a VTE je již mimo ÚSES. Ve skutečnosti ÚP Luby zpřesnil vymezení osy NRBK 
a hranici ochranné zóny ponechal přesně dle ZÚR KK, VTE tedy zůstává v ochranné zóně. 

 Formální připomínky: Krušnohorská hornatina není geomorfologický celek, ale pod-
soustava (str. 53). Vrch u obce Valeč se správně jmenuje Vochlice (na str. 54 je Vochelice). 

 

2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 

 

V této části jsou uvedeny podrobnější charakteristiky jednotlivých složek životního pro-
středí v nejbližším okolí záměru – zmíněny jsou ovzduší a klima, voda, půda, horninové pro-
středí a přírodní zdroje, fauna a flora (odkaz na průzkumy v příloze č. 4 dokumentace), krajina 
a krajinný ráz, obyvatelstvo, hmotný majetek a kulturní památky.  

Komentář: Ornitologický průzkum dle dokumentace (str. 60) byl prováděn v roce 2010 
a zjistil 17 druhů ptáků, z nichž dva jsou zvláště chráněné - luňák červený a čáp černý. Dále se 
však pracuje s průzkumem z roku 2012, kde byl zjištěn jiný počet ptáků, u luňáka červeného je 
uvedena jen možnost případného zaletování a čáp černý není uveden vůbec. Průzkum byl 
prováděn (z časových důvodů?) pouze v září a z toho vyplývá i jeho závažná neurčitost - 
nejsou zjištěny hnízdící druhy. Na základě připomínek byl pro dopracování dokumentace 
zpracován doplněk zoologického screeningu lokality, mapující výskyt ptačích druhů a netopýrů 
v období září 2012 až konec dubna 2013. Zde je nutno upozornit na skutečnost, že letošní 
chladné jaro s velkou pravděpodobností způsobilo zpoždění nástupu hnízdního období, a že 
nebylo tedy zcela správné ukončit průzkumy již na konci dubna. Toto by ale mohlo mít význam  
spíše pro specializovaná pozorování, na sledované lokalitě vzhledem k jejímu charakteru lze 
možnost zjištění dalších hnízdících druhů vyloučit. Určitým nedostatkem je, že u seznamu 
pozorovaných ptáků nejsou vyznačeny zvláště chráněné druhy - dle zjištění zpracovatele po-
sudku jde o krahujce obecného a krkavce velkého 

Ostatní bez připomínek. 

 

3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho 

únosného zatížení 

 

 Uvádí se hodnocení zátěže pro avifaunu na základě průzkumů a odborných prací. 
V dokumentaci ani v dopracování nebyla zjištěna nadměrná (neúnosná) zátěž pro ptáky a ne-
topýry. Zátěž pro vnímání krajiny člověkem je posuzována z hlediska ochrany krajinného rázu a 
motivace obyvatel.  

 Komentář: Uváděná hodnocení nepatří do této kapitoly, ale až do hodnocení vlivů 
v části D. Zde by mělo být pouze shrnuto, nakolik je lokalita zatěžována civilizačními vlivy - 
v žádné oblasti životního prostředí nedochází k zatěžování nad únosnou mez. 

 

Část D. Komplexní charakteristika a zhodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a 

životní prostředí 

 

I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní pro-

středí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 
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Vlivy na veřejné zdraví, včetně sociálně ekonomických aspektů 

 

 V kapitole jsou uvedeny vzdálenosti k nejbližší roztroušené zástavbě (0,9 km) a souvis-
lé zástavbě (2 km). Hodnotí se diskoefekt a stroboskopický efekt, hluk, sociálně ekonomická 
motivace. Hluk a zdravotní rizika jsou hodnoceny samostatnými přílohami č. 3 a 5. Vlivy zámě-
ru jsou nulové až nízké negativní, u sociálně ekonomické motivace velmi silně pozitivní. Před-
kládaná i vyšší varianta jsou hodnoceny stejně. 

Komentář:  Zpracovatel posudku souhlasí se souhrnným hodnocením. Jedině hluk 
může být vnímán jako obtěžování, existuje několik procent obyvatel, kteří se cítí být obtěžová-
ni již při nízkých hlukových hladinách. Zpracovatel posudku pozoroval několik VTE ze vzdále-
ností několika set metrů až 1 km a vždy mu hluk VTE zanikal v hluku pozadí. To potvrzuje i 
závěr Hodnocení zdravotních rizik. Akustický posudek neprokázal překročení příslušných hy-
gienických limitů, existuje i určitá rezerva, ale v dokumentaci se správně počítá s ověřením 
modelových výpočtů měřením (přesnost výpočtů není nijak komentována). Ještě je nutno 
uvést, že okolí VTE je velmi řídce osídlenou oblastí bez turistických stezek a zařízení. 

Hodnocení sociálně ekonomické motivace je nesporně jedním ze zásadních momentů 
při posuzování různých veřejných zájmů v území např. při posuzování, kdy lze tento zájem 
nadřadit zájmům ochrany životního prostředí a kdy nikoliv. V dokumentaci by autor posudku 
raději viděl rozbor, nakolik záměr zasahuje potřeby, zájmy a dosavadní způsob života obyvatel 
v okolí. Jediným zásahem by patrně zde mohlo být omezení vstupu, pokud by např. během 
výstavby nebo i trvale byla uzavřena přilehlá komunikace.  

 

Vlivy na ovzduší a klima 

 

 Ani v jedné variantě nebude k ovlivňování ovzduší a klimatu docházet. 

Komentář: Bez připomínek. 

 

Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky 

 

 U hluku je odkaz na kapitolu o veřejném zdraví, k ovlivnění dalších fyzikálních charak-
teristik nedojde.  

       Komentář: Bez připomínek, problematika hluku je dostatečně ošetřena v příslušné kapito-
le.  

 

Vlivy na povrchové a podzemní vody 

 

Ani v jedné variantě nedojde / nedochází k ovlivnění vody zaznamenatelným způsobem. 

Komentář: Bez připomínek.  

 

Vlivy na půdu, území a geologické podmínky 

 

 Vliv na půdu je minimální vliv negativní (malý zábor půdy s nízkou bonitou). Nedojde k 
ovlivnění území a geologických podmínek zaznamenatelným způsobem. Předkládaná i vyšší 
varianta jsou hodnoceny stejně. 
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Komentář: V dopracování byla zpřesněna výměra půdy pro odnětí, z hlediska vlivů na 
ŽP jde o bezvýznamný rozdíl.  

 

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

 

 Ovlivnění horninového prostředí není v obou variantách zaznamenatelné.  

Komentář: Bez připomínek. 

 

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy  

 

Odkazuje se na několik biologických hodnocení a jejich výsledky - z fauny bude vý-
znamně ovlivněna avifauna. Další živočichové ne. Flóru provoz ani instalace VTE neovlivňuje. 
Ekosystémy mohou být narušeny ve vazbě na avifaunu. V tabulce se hodnotí vliv na avifaunu a 
ekosystém jako nízký negativní. 

Komentář: Stať je velmi stručná, v některých částech nepřesná a neúplná, u vlivů na 
ptáky je nutno si pomoci kapitolou C. 3. 1. z dopracování. Biologické průzkumy v přílohách 
nejsou biologickým hodnocením ve smyslu platné legislativní úpravy.   

U vlivů na avifaunu byla dokumentace velmi neurčitá, teprve průzkum pro dopracování 
podchytil skutečný výskyt ptáků v hnízdním období. Nelze uvádět, že „bude významně ovliv-
něna avifauna“ a v tabulce uvádět „vliv nízký negativní“. V dopracování měla být tato kapitola 
upravena na základě závěrů aktualizovaného průzkumu - realizací záměru nebudou význam-
ně ohroženy populace ptáků ani netopýrů. Žádná doporučení pro jejich ochranu průzkumem 
nebyla stanovena, není tedy potřebné žádné opatření typu náhradního hnízdiště apod. Ze 
zvláště chráněných druhů byl zjištěn krahujec obecný a krkavec velký, oba druhy přes lokalitu 
jen přeletují a nerozmnožují se zde, nejde tedy o zásah do biotopu zvláště chráněných druhů. 

U ostatních živočichů (zvláště chráněných plazů a obojživelníků) mělo být zhodnoce-
no, zda jejich nález v okolí má nějaký význam pro lokalitu výstavby. Zpracovatel posudku si 
přímo v terénu ověřil, že jejich případný pohyb po lokalitě by byl jen nahodilý, druhy se zde 
v žádném případě nerozmnožují, existence mysliveckého políčka je pro ně rušivým faktorem. 
Nejde tedy opět o zásah do biotopu zvláště chráněných druhů. 

U flóry mělo být uvedeno, že budou nevýznamně ovlivněny jen běžně rozšířené kultur-
ní a plevelné druhy, bez vlivů na přírodní biotopy.  

U vlivů na ekosystémy je myšleno ovlivnění systému ÚSES, to chybí úplně. Ochranná 
zóna nadregionálních biokoridorů je určena pro ochranu tzv. koridorového efektu, posuzovaný 
záměr nevytvoří novou ekologickou bariéru a je proto přípustný. 

Celkově: škoda, že tato kapitola nebyla lépe rozpracována, vždyť výsledky průzkumů 
ukazují, že lokality stavby je nekonfliktní a že nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by bylo 
potřebné řešit dodatečnými opatřeními. 

 

Vliv na krajinu 

 

Vliv záměru je posuzován samostatnou studií, přepracovanou na základě ZZŘ. Ze zá-
věrů studie vyplývá, že záměr se považuje za akceptovatelný v obou variantách (rozdíl mezi 
variantami nebyl konstatován). Hodnocení je dokladováno sérií vizualizací. Přeshraniční vliv na 
krajinný ráz je malý až nevýznamný. V dokumentaci se vliv na krajinu a vnímání krajiny člově-
kem hodnotí ještě na několika dalších místech ve vazbě na ekonomické zainteresování, v ta-
bulce se vliv hodnotí jako nulový až silně negativní. 
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Komentář: Vlivy na krajinu jsou u větrných elektráren jedním z nejvýznamnějších, ale 
také nejobtížněji uchopitelných jevů - to potvrzují i konstatování v dokumentaci.  

Je nutno ocenit podrobnost nového vyhodnocení vlivů na krajinný ráz. Souhlasím 
s tím, že vliv na krajinný ráz je zřejmý, ale v dané lokalitě akceptovatelný. Zde je ale nutné 
upozornit na zásadní věc: jakkoliv propracované hodnocení podle jakékoliv metodiky zatím 
vždy končí v bodě, kde je nutný subjektivní expertní výrok zpracovatele - přiznejme si, že vliv 
na krajinný ráz neumíme v současné době objektivně uchopit a posoudit. Viz hodnocení posu-
zované VTE, které provedly tři osoby - vliv na jednotlivé znaky krajinného rázu je hodnocen 
slovně jako slabý, středně silný nebo žádný. Hodnotící kritéria uvedena nejsou, záleží jen na 
osobě posuzovatele. Vliv na krajinný ráz neumíme změřit a legislativně ukotvit jako např. hluk. 
Posuzování něčeho, co do krajiny „nepatří“, co vniká do našeho krajinného obrazu, skončí 
nakonec u škály „líbí - nelíbí, vadí - nevadí“. V odborných textech se uvádí i rozdíl mezi oso-
bami mladšími a staršími, muži a ženami. 

Tímto chci demonstrovat, proč závěry hodnocení vlivů na krajinu nemohou být jedno-
značné - souhlas či nesouhlas s hodnocením VTE v příloze č. 9 dopracování dokumentace 
bude vždy vycházet ze znalostí, zkušeností, ale i motivací a řady dalších skutečností formují-
cích subjektivní pohled posuzovatele. Pro případ posuzované VTE by mohl být obecným vo-
dítkem Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. listopadu 2007, č. j. 2 As 35/2007-75: 

„Vzhledem k tomu, že stavba větrné elektrárny je cizorodým zásahem do krajiny vždy, je pak zřej-

mé,… že samotné ovlivnění krajinného rázu nemůže odůvodnit nesouhlas s realizací stavby podle 

citovaného § 12 odst. 2 zákona. Takový přístup by byl absurdní, neboť by znemožnil výstavbu větr-

ných elektráren (či jakýchkoliv jiných podobných staveb) úplně, což jistě není smyslem zákona ani 

dotčeného ustanovení. … Přípustný však zjevně není ani opačný výklad…, podle něhož by byl zá-

sah do krajinného rázu ospravedlnitelný vždy, pokud by existoval dostatečný ekonomický přínos. 

Navrhovaná stavba totiž nesmí krajinný ráz ovlivnit excesivně. … Jak bylo shora uvedeno, smys-

lem udělení souhlasu podle ustanovení § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny je zabránit tako-

vému přetvoření krajiny, které bude většinou na dlouhou dobu nevratné, a to takové krajiny, která 

je něčím jedinečná, přičemž její přetvoření na jiný typ krajiny je z dlouhodobého hlediska i veřej-

ného zájmu horší, než ponechání krajiny původní.“ 
 

Zde se jasně deklaruje, že ekonomická motivace nemůže převážit nad zájmy ochrany 
krajiny (je pravda, že v dokumentaci se ekonomická motivace zdůrazňuje až příliš, „pro místní 
paradoxně není zátěž“). Excesivní (přemrštěné, nadměrné) ovlivnění krajinného rázu nebylo 
v hodnocení zjištěno. K přetvoření na jiný, horší typ krajiny nedojde - na rozdíl např. od pře-
hrad nebo těžby surovin zůstane morfologie krajiny s rozmístěním sídel, porostů i vodních 
útvarů stejná, pouze v krajinném obrazu vznikne nová technická dominanta. Způsob využívání 
zemědělské a lesní krajiny se nezmění. Území není rekreačně exponované, aby se narušila 
vizuální pohoda pro cestovní ruch. Pro nás jsou VTE v krajině nezvyklým a nápadným prv-
kem, v budoucnu se stanou běžnou a nevnímatelnou součástí krajiny. Pokud by se krajinný 
ráz hodnotil před sto lety, měli by hodnotitelé podobný problém s dráty a stožáry elektrického 
vedení, které my v krajině už v podstatě nevidíme. 

Celkově: příloha hodnocení krajinného rázu je provedena standardně, bez připomínek. 
Výsledky hodnocení dle příloh i dokumentace jakožto subjektivní expertní výroky nelze jedno-
značně vyvrátit ani potvrdit. Zpracovatel posudku vyjadřuje názor, že ovlivnění krajiny není 
excesivní a nedojde k přetvoření krajiny na horší typ. V tomto smyslu je vliv na krajinu akcep-
tovatelný. V dokumentaci se příliš operuje ekonomickými stimuly - krajinný ráz nevnímají jen 
zainteresovaní místní, ale všichni.  

 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

 

K přímému ovlivnění nedojde.  
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Komentář: Bez připomínek. 

 

II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na ŽP z hlediska jejich velikosti a vý-

znamnosti a možnosti přeshraničních vlivů 

 

Vlivy provozu větrného parku na jednotlivé složky životního prostředí jsou pro všechny 
varianty shrnuty do tabulek. Velikost je hodnocena číselnou stupnicí 1 - 5 (jako ve škole, pro 
stupně 3 až 5 je vyžadována kompenzace). Význam je hodnocen ve stupních ANO/NE, stejně 
jako přeshraniční vlivy. V oblastech půda, hluk, zásahy do krajiny, avifauna jsou předkládaná a 
vyšší varianta hodnoceny stejně stupněm 3, což vyvolává potřebu opatření, jinak jsou hodno-
ceny opět stejně stupni 1 a 2. Přeshraniční vlivy nebyly identifikovány.  

Komentář: hodnocení vlivů pomocí číselné stupnice je obecně velmi vhodné a pře-
hledné. Je otázka, proč vlivy na půdu a na krajinu jsou hodnoceny stejně. U vlivů na avifaunu 
mohly být v dopracování zohledněny výsledky průzkumů (vliv není významný, náhradní hníz-
diště nejsou potřebná). Není správné u hluku navrhovat motivování obyvatel - vliv musí být 
vázán na splnění hygienických limitů.   

 

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandard-

ních stavech 

 

Z provozu větrných elektráren nehrozí zvýšené riziko havárií. Dále se popisuje možnost 
použít příhradový stožár, který by měl být i z hlediska bezpečnosti a rizik výhodnější než tubus.  

Komentář: Není jasné, proč se v této kapitole objevuje možnost použití příhradového 
stožáru, když celé hodnocení je provedeno pro tubus. Dle názoru zpracovatele posudku by to 
mohlo vyvolat požadavek na nové posouzení vlivu na krajinný ráz. 

  

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenza-

ci nepříznivých vlivů na životní prostředí 

 

V kapitole jsou nejprve uvedena obecná opatření, následuje rozpis opatření pro fáze 
přípravy, realizace a provozu. Jedná se o 11 opatření hlavně organizačních a kompenzačních.  

Komentář: Opatření uvedená v dokumentaci vycházejí z původních průzkumů, na zá-
kladě jejich aktualizace mohla být v dopracování upravena. Mohla by tak být vypuštěna opat-
ření k ověření výskytu netopýrů, budování náhradních hnízdišť apod. (opatření č. 1, 6 a 8). 
Průzkum v hnízdním období neprokázal žádné nebezpečí pro ptáky a netopýry. Namísto sys-
tematického průzkumu zpracovatel posudku navrhuje jako přiměřený ověřovací průzkum fau-
ny ve vhodných obdobích zkušebního provozu.  

K opatření č. 2: zpracovatel posudku má názor, že lokalita není biotopem zvláště chrá-
něných druhů živočichů (dle výsledků průzkumů). Tento názor bude ověřen u příslušného úřa-
du, KÚ KVK, kvůli případnému řízení o povolení výjimky z ochranných podmínek. Uváděná 
Správa CHKO Slavkovský les není příslušným orgánem. 

K opatření č. 4: Administrativní vypořádání je dáno legislativními normami. Varianta 
příhradového stožáru nebyla vůbec popsána a posouzena, opatření lze vztahovat pouze 
k předkládané a vyšší variantě. Stavba s příhradovým stožárem je natolik jiná, že by mohla 
vyžadovat nový proces EIA. 

K opatření č. 9: je věcí dohody obce s investorem,  rámce EIA se týká jen okrajově. 
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K opatření č. 10: velmi správně, každý zásah do přírodního prostředí by měl být přimě-
řeně kompenzován. V tomto případě, kdy jde hlavně o vzhled krajiny, by kompenzace měla 
být směřována k zlepšení vizuální kvality krajiny (např. může jít o výsadbu aleje nebo osázení 
neestetických zanedbaných míst). 

Současně je potřebné vyřešit vztah k ÚPD, zpracovatel posudku navrhuje doplnit opat-
ření o tento bod. 

V návrhu stanoviska bude uveden upravený seznam opatření. 

Zpracovatel posudku hodnotí kladně, že jsou vyžadována jen opatření jdoucí nad rá-

mec standardních požadavků daných příslušnými předpisy, jejichž dodržování se považuje za 

samozřejmé, a jejichž připomínání není proces EIA určen. 

 

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 

hodnocení vlivů 

 

Uvádějí se tradiční postupy a metody. 

Komentář: Bez připomínek.   

 

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 

zpracování dokumentace 

 

Uvádí se, že v předkládané ani vyšší variantě nebyly zaznamenány nedostatky.   

Komentář: vždy je nutno uvažovat s určitými nepřesnostmi (např. u modelových vý-
počtů nebo časově omezených průzkumů). Zde byl hlavním nedostatkem průzkum avifauny 
mimo hnízdní období, to bylo napraveno v dopracování. Jiné neurčitosti nemají vliv na posti-
žení základních souvislostí a specifikaci vlivů. 

 

Část E. Porovnání variant řešení záměru 

 

Jsou zde obšírně porovnávány dvě stavební varianty (předkládaná a vyšší) a varianty 
náhradní (správně porovnávací - pozn. zpracovatele posudku). Hodnocené vlivy jsou zde po-
dány souhrnně včetně problémů zmiňovaných ve vyjádřeních k oznámení. Obě varianty se 
považují za stejnocenné. 

Komentář: K jednotlivým vlivům jsem se již vyjádřil. K variantám - při zpracování do-
kumentace se zbytečně zabředlo do popisu a hodnocení varianty náhradní ve Vrbici, věnovalo 
se jí mnoho prostoru i v jiných kapitolách. Přitom muselo být od začátku jasné, že smysluplná 
náhradní varianta to být nemůže. I když jsou vlivy hlavní a vyšší varianty téměř identické, mělo 
by stejně vzniknout doporučení (pořadí), v každém případě ve prospěch varianty hlavní.   

 

Část F. Závěr 

 

Záměr se považuje za únosný a akceptovatelný v obou variantách a lze ho doporučit 
k realizaci za předpokladu dodržování navržených podmínek a opatření k ochraně složek život-
ního prostředí a veřejného zdraví. Obě stavební varianty jsou stejnocenné.  

Komentář: Bez připomínek.   
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Část G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 

 

V kapitole jsou zopakovány základní údaje o záměru a jednotlivých očekávaných vli-
vech pro hlavní - předkládanou - variantu. Stručně jsou komentovány ostatní varianty, označe-
né jako porovnávací, je zdůvodněn výběr variant a připomenutí souladu s ÚPD.   

Komentář: Konečně je uveden význam variant (hlavní - porovnávací). Otázkou soula-
du/nesouladu s ÚPD jsem se zabýval v komentáři k základním údajům. Jinak bez připomínek.  

 

Část H. Přílohy 

 

V úvodu jsou zařazeny povinné přílohy - vyjádření stavebního úřadu k záměru 
z hlediska ÚPD a stanovisko k EVL a PO. Dále je zařazeno 7 příloh doplňujících dokumentaci 
(přehled VTE, akustický posudek, biologické průzkumy, zdravotní rizika, souhlas s trasou kabe-
lového vedení a krajinný ráz). Příloha č. 1 rozebírá střety zájmů vyjádřené v ZZŘ, uvedena jsou 
vyjádření s jejich připomínkami a je popsán způsob jejich vyřešení, zohlednění nebo vysvětlení. 

Komentář: Závazné přílohy jsou doloženy. Ve vyhodnocení připomínek se opět objevu-
je rozbor souladu/nesouladu s ÚPD - jak bylo uvedeno dříve, spor by mohla ukončit jen ze-
vrubná právní analýza. Zpracovatel posudku doporučuje jako právně nejčistší a zároveň nej-
jednodušší východisko požádat o změnu územního plánu Luby. ZÚR KK se záměr nedotýká.  

Úvaha „K dnešnímu dni povolené VE v ČR staví oznamovatele do legitimního očeká-
vání, že stavba je z hlediska zásahu do krajinného rázu v daném území přípustná“ je nešťast-
ně formulovaná - krajinný ráz se musí, jakkoliv subjektivně, hodnotit u každé VTE zvlášť bez 
ohledu na to, jak dopadlo hodnocení u jiných VTE. Domnívám se, že se touto poněkud krko-
lomnou konstrukcí chtělo říci, že tolik nevadí umístit jednu VTE do území, kde již další stojí, 
než do území bez těchto staveb.  

  

Souhrn k hodnocení správnosti dokumentace 

 

Údaje v dokumentaci spolu s dopracováním a přílohami lze souhrnně považovat za 
správné a dostačující pro posouzení vlivů a zpracování posudku a návrhu stanoviska.  

Pomineme-li formální nedostatky a nepřesnosti, pak za nedostatek lze považovat, že 
doplněný zoologický průzkum se neprojevil v hodnocení vlivů a návrhu opatření - dokumenta-
ce si tak zbytečně uškodila ponecháním některých nadbytečných opatření. Chybí dále posou-
zení vlivů na ÚSES, dle zjištění zpracovatele posudku to naštěstí nemá vliv na akceptovatel-
nost záměru a nevyvolává potřebu opatření. Vysvětlení přípustnosti stavby ve vztahu k ÚP 
Luby nelze bez právní analýzy potvrdit ani vyvrátit, identifikaci vlivů na ŽP toto ale neovlivňuje.   

Nedostatky u některých kapitol nemají žádný vliv na proces posuzování záměru ani na 
závěry vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Všechny významné 
vlivy záměru na životní prostředí byly v dokumentaci podchyceny. Dokumentace a dopracová-
ní obsahují řadu podrobné zpracovaných příloh a podkladových studií. Výsledky těchto studií 
lze považovat za správné.   

Je patrné, že pro dokumentaci i dopracování bylo určující časové hledisko - škoda, 
spěch je špatným společníkem. Některé kapitoly a průzkumy tak nebyly dostatečně rozpraco-
vány, což vyvolalo negativní vyjádření k dokumentaci i kritické hodnocení v posudku.  
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3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí 

 

Pro hodnocení byly dokumentací a dopracováním předloženy dvě stavební varianty: 

- varianta předkládaná s výškou stožáru 108,38 m 

- varianta vyšší s výškou stožáru 125,00 m 

 Dále jsou uváděny dvě náhradní varianty, v žádné z nich však není reálné postavit 
VTE namísto zvolené lokality. Jde tedy pouze o varianty srovnávací. Jinou variantou je už 
pouze varianta nulová.  

 Z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví nejsou mezi variantami zazna-
menatelné rozdíly (dle dokumentace i aktualizovaného vyhodnocení vlivů na krajinný ráz). 
Zpracovatel posudku vyhodnotil jako vhodnější variantu předkládanou. I když nepatrně, přece 

jen jsou negativní vlivy menší - menší spotřeba materiálu, nižší dominanta nad obzorem.    

 

4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících 

státní hranice 

 

Významné negativní vlivy přesahující státní hranice České republiky nebyly u hodno-
ceného záměru vzhledem k jeho lokalizaci zjištěny. Místa v SRN, odkud bude stavba viditelná, 
jsou již v zóně nevýrazné viditelnosti. 

 

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSA-

ŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PRO-

STŘEDÍ 

 

Navržené technické řešení odpovídá technickému vývoji v této oblasti, který jde po-
měrně rychle kupředu. Větrné elektrárny se postupně stávají standardní záležitostí, kde vlastní 
technické a technologické řešení záměru není z hlediska posouzení jeho vlivů na životní pro-
středí sporné.  

  

IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, 

SNÍŽENÍ, POPŘ. KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PRO-

STŘEDÍ 

 

V posuzované dokumentaci je definováno 11 opatření k prevenci, vyloučení či snížení 
nepříznivých vlivů na životní prostředí. V rámci posudku je navržena jejich úprava (po dopra-
cování dokumentace již některá nejsou aktuální) a upřesnění. Z vyjádření obdržených k doku-
mentaci nová opatření nevyplývají, námitky byly vypořádány dopracováním dokumentace. 

 

Veškerá navrhovaná opatření jsou součástí návrhu stanoviska příslušného úřadu. 
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI  

 

V této kapitole posudku jsou vyhodnocena následující vyjádření, která byla k dokumen-
taci v zákonné lhůtě doručena:  

1. Vyjádření Karlovarského kraje 

2. Vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství 

3. Vyjádření Městského úřadu Cheb, odboru stavebního a životního prostředí 

4. Vyjádření Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech 

5. Vyjádření České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Ústí nad Labem, 
pobočky Karlovy Vary 

6. Vyjádření České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Plzeň 

7. Vyjádření AOPK - Správy CHKO Slavkovský les a Krajského střediska Karlovy Vary 

Na jejich základě vznesl Krajský úřad Karlovarského kraje požadavek na dopracování 
dokumentace (dne 13. 2. 2013 pod zn. 3722/ZZ/12). Shrnuje jen požadavky výše uvedených 
vyjádření, samostatně proto není nutno vypořádávat. 

V následujícím textu jsou uvedeny obsahy jednotlivých vyjádření kurzívou, stanovisko 
zpracovatele posudku je psáno normálním písmem. Kopie jednotlivých vyjádření jsou zařaze-
ny v příloze posudku. 

 

1. Vyjádření Karlovarského kraje ze dne 11. 2. 2013 

Požaduje se doplnění dokumentace z důvodu, že nebyla zpracována v rozsahu poža-
dovaném v usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK/01/11 a v ZZŘ (zejména je nutné doplnit 
posouzení variant z hlediska vlivu na krajinný ráz a z hlediska biologického posouzení lokality). 
Záměr není v souladu s platnou ÚPD. 

Komentář: Dopracování dokumentace obsahuje vyhodnocení vlivu obou stavebních 
variant na krajinný ráz (příloha č. 9) odpovídajícím způsobem. Byl doplněn zoologický prů-
zkum v období září 2012 - duben 2013. Výsledky potvrdily, že VTE není pro ptáky a netopýry 
nebezpečná.  

Soulad s ÚPD nebyl v dokumentaci ani dopracování jednoznačně vyřešen a uzavřen, 
zpracovatel posudku navrhuje jako úvodní podmínku pro realizaci stavby pořídit změnu ÚP 
Luby. To, že není někde určitá funkce navržena, neznamená, že je do budoucna zcela vylou-
čená. Jiná situace by byla, kdyby ÚPD funkci v dané lokalitě výslovně zakázala.  

 

2. Vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a 

zemědělství, zn. 3722/ZZ/12 ze dne 5. 2. 2013 

-- Ochrana přírody a krajiny 

Hodnocení vlivu na krajinný ráz se považuje za nedostatečné a neodpovídající, protože 
se nebere v potaz ZZŘ a nejsou jasně odlišeny dvě varianty (108 m a 125 m). Požaduje se 
nové hodnocení s vizualizací VTE v krajině. Dochází ke kumulaci vlivů a rozšiřování negativ-
ních vjemů na širší okolí. Není vhodné objektivizovat (a bagatelizovat) vliv jen na základě již 
realizovaných podobných staveb v okolí. Upozorňuje se, že biologické průzkumy nejsou biolo-
gickými hodnoceními, a že je možné je požadovat při správním řízení o povolení výjimky 
z ochranných podmínek. 
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Komentář: Dopracování dokumentace obsahuje nové vyhodnocení vlivu na krajinný 
ráz s vizualizacemi obou stavebních variant. Vyhodnocení splňuje uváděné požadavky. 

Dále se naráží na nevhodné závěry v dokumentaci (ekonomická motivace obyvatel, 
očekávání přípustnosti z hlediska krajinného rázu na základě povolených VTE). Takové formu-
lace a argumenty do posuzování ŽP nepatří. To, že vstupujeme do krajiny esteticky hodnotné, 
je holý fakt, stejně jako to, že vstupujeme do krajiny ovlivněné VTE. Již bylo několikrát uvede-
no, že posuzování vlivu na krajinný ráz je extrémně subjektivní disciplína s výsledkem nezmě-
řitelným a neporovnatelným s obecně uznávaným limitem. Z hlediska kumulace a limitních 
účinků VTE na krajinný ráz není zpracovateli posudku znám žádný ucelený rozbor, který by 
stanovil konečné limity počtu VTE v určitém území. V stávající situaci je vodítkem expertní 
výrok zpracovatele hodnocení vlivu na krajinný ráz o akceptovatelnosti záměru a stejný názor 
zpracovatele posudku. Stálo by ale určitě za úvahu, zda pro krajinářsky cenná území rozbor 
limitů počtu VTE nepřipravovat.  

 Předkládané biologické průzkumy nejsou biologickými hodnoceními, zpracovatel po-
sudku se domnívá, že vzhledem k zjištěným výsledkům jejich zpracování v této fázi není nut-
né. Zoologický screening byl pro dopracování dokumentace proveden i v hnízdním období. 
Lokalita výstavby není biotopem žádného zvláště chráněného druhu a žádná opatření 
k ochraně druhů nebyla navržena. 

-- Ochrana lesního půdního fondu a státní správa lesního hospodářství 

Upozorňuje se, že příslušným je v tomto případě Městský úřad Cheb, který vydal již zá-
vazné stanovisko. 

Bez komentáře. 

-- Ochrana zemědělského půdního fondu 

Požaduje se doplnit dokumentaci o posouzení dle zásad ochrany ZPF (§ 4 zákona ČNR 
č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů). Tj. navrhnout a zdůvodnit ta-
kové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF nejvýhodnější, vyhodnotit přitom důsledky jednot-
livých variant na ZPF. Doplnit srovnání variant s výsledným řešením a náležitě zdůvodnit navr-
žené řešení. 

Komentář: Dopracování dokumentace obsahuje požadované posouzení záměru dle 
zásad ochrany ZPF v podobě žádosti o trvalé odnětí půdy ze ZPF. Tímto lze požadavek pova-
žovat za vyřešený. Zpracovatel posudku se domnívá, že vznesené požadavky jdou nad rámec 
posuzování vlivu na ŽP, informace v dokumentaci jsou dostačující na to, aby se orgán ochrany 
ZPF mohl vyjádřit, zda uvažovaný rozsah záboru je přijatelný a případně za jakých podmínek.  

-- Ostatní úseky odboru ŽP nemají k záměru připomínky. 

 

3. Vyjádření Městského úřadu Cheb, odboru stavebního a životního prostředí, zn. 

MUCH 2684/2013 ze dne 1. 2. 2013 

-- ochrana přírody  

Souhlasí se v případě, že záměr bude v souladu s ÚPD dle čl. 4 odst. 1 nařízení 
Okresního úřadu Cheb o zřízení PP Leopoldovy Hamry - chebská část. 

Komentář: Zpracovatel posudku navrhuje jako úvodní podmínku pro realizaci stavby 
pořídit změnu ÚP Luby (viz komentář k vyjádření č. 1). 
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-- ochrana ZPF 

Požaduje se doplnit dokumentaci o posouzení dle zásad ochrany ZPF (§ 4 zákona ČNR 
č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů). Tj. navrhnout a zdůvodnit ta-
kové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF nejvýhodnější, vyhodnotit přitom důsledky jednot-
livých variant na ZPF. Doplnit srovnání variant s výsledným řešením a náležitě zdůvodnit navr-
žené řešení. 

Komentář: Viz vyjádření č. 2, připomínka je identická. 

-- Ostatní úseky odboru ŽP nemají k záměru připomínky. 

 

4. Vyjádření Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlo-

vých Varech, zn. KHSKV 134/2013/HOK/Gal ze dne 21. 1. 2013 

Se záměrem se souhlasí, odkazuje se na souhlas k oznámení záměru. 

Bez komentáře. 

 

5. Vyjádření České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Ústí 

nad Labem, pobočky Karlovy Vary, zn. ČIŽP/OOO/1300490.001/13/DHP ze dne 

11: 1. 2013 

 

-- Z hlediska ochrany vod, ochrany ovzduší a odpadového hospodářství nejsou připo-
mínky.  

Bez komentáře. 

 

6. Vyjádření České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Plzeň, 

zn. ČIŽP/43/ŘI/1300286.001/13/ZHN ze dne 28. 1. 2013 

-- Oddělení ochrany přírody 

Požaduje provedení doplňkového biologického průzkumu zejména ke zjištění výskytu 
ptáků v hnízdním období a zjištění případného výskytu netopýrů. 

Komentář: Požadovaný zoologický průzkum byl proveden a je zařazen jako příloha č. 
9 dopracování dokumentace. Vyplývá z něj, že VTE není pro ptáky a netopýry nebezpečím. 

-- Oddělení ochrany lesa 

K předkládané i vyšší variantě nejsou námitky za podmínky postupu v souladu s usta-
noveními lesního zákona v platném znění. Soulad s platnou legislativou je nutný i pro první 
náhradní variantu. 

Bez komentáře. 
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7. Vyjádření AOPK - Správy CHKO Slavkovský les a Krajského střediska Karlovy 

Vary, zn. 00205/SL/2013 ze dne 7. 2. 2013 

Dokumentace je v mnoha částech zpracovaná ve formě předjímání únosnosti předmět-
né VTE, a to na základě jiných VTE provozovaných v přírodních parcích. Považujeme toto za 
mylné uvažování a domníváme se, že není možné únosnost jiných VTE považovat za prece-
dentní, neboť každá musí projít vlastním posouzením. 

Je třeba vyzdvihnout význam a smysl porovnávání variant záměru v procesu EIA, které 
bylo požadováno doplnit do dokumentace. Z textu dokumentace je patrné, že zpracovatel již 
předem vylučuje jiné varianty umístění. Náhradní variantu Vrbice nelze považovat za akcepto-
vatelnou, zvolený postup výběru variant se jeví jako účelový. 

Hodnocení vlivu na krajinu obsahují silně subjektivní názor zpracovatele, který není 
možno považovat za odborně přijatelné hodnocení. Míra negativního vlivu na identifikovatelné 
znaky estetických hodnot v krajině hodnocená studií na úrovni středně silných až velmi silných 
negativních zásahů nebyla dokumentací vypořádána. Hodnocení metodou motivace pozorova-
tele nelze považovat za relevantní.  

Kumulace VTE v širším okolí nemůže mít zásadní vliv na hodnocení krajinného rázu a 
nemůže tak ovlivňovat přípustnost VTE z pohledu vlivu na krajinný ráz. 

Upozorňujeme, že stavba VTE není nikomu povinována, jak by mohlo navozovat od-
mítnutí „Varianty JINDE“ investorem, ale je pouze svobodným rozhodnutím bez automatického 
nároku na realizaci v případě překročení zákonných limitů.  

Upozorňujeme, že posuzování variant, resp. umístění VTE probíhá dle zákonných no-
rem, nikoli podle míry vlivu investora na vztahy a ekonomiku místa, jak by mohlo být patrné 
z mnoha pasáží dokumentace. Z dokumentace by mohlo totiž vyplývat, že v případě motivace 
obce a občanů k negativnímu vlivu na krajinný ráz nedojde (a naopak v případě absence moti-
vace k poškození dojde). 

Komentář: Opět se upozorňuje na některé nešikovné výroky v dokumentaci (očekávání 
přípustnosti VTE na základě jiných povolených VTE). Do procesu EIA to nepatří - na proces 
posuzování to ani nemá vliv, stejně jako ekonomické motivace. Je nutno upřesnit a zdůraznit, 
že ekonomické motivace mohou mít vliv na vnímání záměru (když z toho něco mám, tak mi to 
tolik nevadí), ale nemohou změnit intenzitu vlivu na krajinný ráz. 

K variantám - investor má právo výběru místa stavby i odmítnutí jiných lokalit. Nárok 
na realizaci pochopitelně není. V dokumentaci se nevhodně operuje s náhradními variantami, 
nejde však o náhradní ve smyslu přesunutí stavby, ale pouze o varianty porovnávací. V pro-
cesech EIA převládají záměry, které nemají reálné stavební varianty jinde. 

Je třeba zopakovat, že hodnocení vlivu na krajinu bude vždy silně subjektivní, krajinný 
ráz neumíme kvantitativně uchopit a každá jakkoliv podrobná metodika se dostane do bodu, 
kde záleží pouze na schopnostech, znalostech a zkušenostech hodnotitele. V dopracování 
dokumentace je přiloženo nové hodnocení vlivu na krajinný ráz. Vypořádat vliv na krajinný ráz 
lze jen kompenzací (zlepšit krajinný ráz jinde), což je v dokumentaci navrženo. Existence VTE 
v širším okolí je holým faktem a záměr vstupuje do již ovlivněné krajiny (stejně tak ovlivněné 
elektrickými vedeními, komínem v Lubech a dalšími stavbami). Z hlediska kumulace a limit-
ních účinků VTE na krajinný ráz není zpracovateli posudku znám ucelený rozbor, který by sta-
novil konečné limity počtu VTE v určitém území. 
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA 

VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

K procesu posuzování vlivu na životní prostředí byla pro sledovaný záměr předložena 
dokumentace zpracovaná dle přílohy č. 4 příslušného zákona a její dopracování.  

Posuzovaný záměr zahrnuje výstavbu jedné větrné elektrárny o výšce stožáru 108 m.  

Z hlediska ŽP je nejvýznamnějším zásahem vliv na krajinný ráz. Na větrnou energeti-
ku obecně nejsou jednotné názory, pohybují se od jednoznačné preference krajinného rázu až 
k jednoznačné preferenci alternativního zdroje energie. Na základě studií hodnotících krajinný 
ráz v dokumentaci i dopracování, vlastního šetření a materiálů z jiných území pokládá zpraco-
vatel posudku předkládanou variantu za přijatelnou. 

Vlivy na rostlinné a živočišné druhy jsou dokladovány průzkumy v dokumentaci a dopl-
něným zoologickým průzkumem v dopracování. Posuzovaná VTE není z tohoto hlediska ne-
bezpečná. 

Vliv na veřejné zdraví je dokladován akustickým posudkem a hodnocením zdravotních 
rizik s výsledkem, že VTE není pro obyvatele riziková.   

S ohledem na nevyjasněný vztah záměru k ÚPD (připomínky x právní výklad v doku-
mentaci) navrhuje zpracovatel posudku jako právně nejčistší a nejjednodušší řešení požádat o 
změnu ÚP Luby. 

Navržená opatření k prevenci, vyloučení, snížení a kompenzaci nepříznivých vlivů byla 
upřesněna a upravena na základě výsledků dopracování dokumentace a doplněna zpracova-
telem posudku. 

Z vyhodnocení informací k záměru i z dosavadního průběhu posuzování vlivů na ŽP 
vyplývá závěr, že posuzovaný záměr je v dané lokalitě a v doporučené variantě akceptova-

telný. Z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví nebyly zjištěny žádné skutečnosti, 

které by realizaci záměru znemožňovaly - záměr nebude mít žádné nepřípustné nepříznivé 
vlivy a životní prostředí jako celek nebude ovlivněno nad únosnou míru. 
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VII. NÁVRH STANOVISKA  

 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

Odbor životního prostředí a zemědělství 

Závodní 353/88, 360 21  Karlovy Vary - Dvory 

       

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění  

 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Název záměru:            Větrná elektrárna Opatov u Lubů  

Kapacita (rozsah) záměru:  

- 1 větrná elektrárna typu ENERCON E-82 

- jmenovitý výkon 2 MW 

- výška věže 108,38 m 

- průměr rotoru 82 m 

- celková výška 149,38 m 

Umístění záměru:   

kraj:    Karlovarský 

obec:    Luby 

katastrální území: Opatov u Lubů 

Obchodní firma oznamovatele:   Aleš Kastl, dřevovýroba, zástupce Michael Kastl 

IČ oznamovatele:   12398314  

Sídlo oznamovatele:   Nový Kostel 107, 351 34 Skalná 

   

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ 

 

1. Oznámení 

Zpracovatel:  Ing. Hana Henyšová 

  nám. Krále Jiřího z Poděbrad 32, 350 02 Cheb  

Č. autorizace:  44596/ENV/11 

Datum předložení:  01/2011 
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2. Dokumentace   

Zpracovatel:  RNDr. Gabriela Licková, Ph.D. 

  MISOT s.r.o., Blanická 166/20, 350 02 Cheb 

Č. autorizace:  65318/ENV/11 

Datum předložení:   12/2012 

 

3. Posudek 

Zpracovatel:  RNDr. Jan Křivanec 

  EKOSLUŽBY, Jižní 3, 360 01 Karlovy Vary  

Č. autorizace  36056/ENV/11 

Datum předložení:  07/2013 

 

4. Veřejné projednání:   

místo: 

datum: 

 

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti 

 

 dne… Krajský úřad Karlovarského kraje obdržel oznámení dle přílohy č. 3 k zákonu č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen zákon), zpracované Ing. 
Hanou Henyšovou, autorizovanou osobou dle § 19 zákona 

 dne 5. 1. 2011bylo zahájeno zjišťovací řízení dle § 7 zákona - informace o oznámení byla 
zveřejněna na úřední desce Krajského úřadu a oznámení bylo rozesláno dotčeným 
územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření 

 dne 1. 2. 2011 bylo ukončeno zjišťovací řízení - vydán závěr zjišťovacího řízení, podle 
něhož záměr bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., a je požadováno zpracová-
ní dokumentace  

 dne… Krajský úřad obdržel dokumentaci dle přílohy č. 4 k zákonu, zpracovanou RNDr. 
Gabriela Licková, Ph.D., autorizovanou osobou dle § 19 zákona 

 dne 13. 2. 2013 vrátil Krajský úřad dokumentaci k dopracování na základě požadavků 
z vyjádření k dokumentaci 

 dne 24. 5. 2013 byl zpracováním posudku pověřen RNDr. Jan Křivanec, autorizovaná 
osoba dle § 19 zákona 

 dne 23. 7. 2013 obdržel Krajský úřad zpracovaný posudek. 

 dne … byla zveřejněna informace o posudku na úřední desce Krajského úřadu a byl po-
sudek rozeslán dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřa-
dům ke zveřejnění a vyjádření 

 dne … byla rozeslána pozvánka na veřejné pojednání dotčeným územním samospráv-
ným celkům a dotčeným správním úřadům 

 dne … se konalo veřejné projednání dle § 17 zákona 

 dne … byl vydán zápis z veřejného projednání 
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Proces posuzování vlivů na životní prostředí proběhl v souladu s příslušnými ustano-
veními zákona a vlivy záměru byly posouzeny ze všech podstatných hledisek.   

 

6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta 

 

1. Karlovarský kraj 

2. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

3. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí 

4. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech 

5. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem, pobočka Kar-
lovy Vary 

6. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň 

7. AOPK - Správa CHKO Slavkovský les a Krajské středisko Karlovy Vary 

 

III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU 

 

1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů na životní prostředí z hlediska je-
jich velikosti a významnosti 

 

Záměr „Větrná elektrárna Opatov u Lubů“ byl posouzen z hlediska možných vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví.  

Z hlediska životního prostředí je nejvýznamnějším vlivem vliv na krajinný ráz. Byl vy-
hodnocen jako vliv středně silný negativní. Vliv nelze eliminovat, ale jedná se o vliv akceptova-
telný. Významný negativní vliv na rostlinné a živočišné druhy byl vyloučen, nebyla prokázána 
neakceptovatelná rizika na veřejné zdraví. Ostatní vlivy jsou jen místního dosahu a nepatrné 
intenzity. 

Se záměrem nejsou spojeny přeshraniční vlivy na životní prostředí. 

 

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání 
pokud jde o znečišťování životního prostředí 

 

Technické řešení odpovídá soudobým požadavkům na řešení obdobných projektů. 
Technické a technologické řešení záměru není z hlediska posouzení jeho vlivů na životní pro-
středí sporné.  

. 

3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a 
rozbor vlivů na životní prostředí 

 

Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví vycházející z pro-
cesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska 
pro fázi přípravy, realizace a provozu záměru. 
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4. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí 

 

Z hlediska vlivů na životní prostředí jsou předkládaná i vyšší varianta téměř stejnocen-
né, nepatrně lepší je předkládaná varianta.  

 

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku 

Dokumentace 

Vyjádření obdržená k dokumentaci záměru „Větrná elektrárna Opatov u Lubů“ jsou 
předmětem řešení posudku, všechny připomínky jsou posudkem vypořádány. Oprávněné 
požadavky jsou zařazeny v podmínkách stanoviska. 

Posudek 

   

 

6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní pro-
středí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřija-
telnosti záměru 

 

 Na základě dokumentace a dopracování dokumentace, posudku, veřejného projednání 
a vyjádření k nim uplatněných vydává Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního pro-
středí a zemědělství, jako příslušný úřad podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí) v platném znění, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí  

 

 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 

 

k záměru 

 

„Větrná elektrárna Opatov u Lubů“ 

 

 

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou zahrnuty jako podmínky 
rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních nebo jiných 
řízeních, pokud nebudou do té doby splněny. 

 

Doporučená varianta: 

 

Na základě závěrů posudku, veřejného projednání a doplňujících informací 
se k realizaci doporučuje varianta předkládaná (výška 108 m). 

 



Větrná elektrárna Opatov u Lubů - Posudek   

---------------------------------------------------------- 

 

27 

 

Podmínky souhlasného stanoviska:  

Pro fázi přípravy 

1) Pořídit změnu ÚP Luby ve smyslu zákona o územním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění 

2) Potvrdit si u Krajského úřadu, že nejde o biotop zvláště chráněných druhů živočichů, 
v opačném případě požádat o výjimku z ochranných podmínek 

3) Spolupracovat s obcí na realizaci projektu ve smyslu ekonomické motivace obce a 
obyvatel  

4) Neuvažovat s příhradovým stožárem bez nového posouzení vlivu na krajinný ráz 

Pro fázi realizace 

1) Rozhrnout shrnutou ornici do okolí a zajistit rekultivaci pozemků dotčených stavebními 
pracemi 

2) V rámci zkušebního provozu VTE provést kontrolní měření hlukové zátěže u nejbliž-
ších objektů obytné zástavby při plném výkonu VTE. Měření bude provedeno podle dispozic 
KHS Karlovarského kraje. Na základě výsledků měření bude po dohodě s KHS navržen po-
stup dalšího vyhodnocování hlukové zátěže a stanoveno ochranné pásmo. 

3) Bude zajištěn trvalý průchod po cestě směrem k vrchu Strážiště nebo jeho adekvátní 
náhrada 

   Pro fázi provozu  

1) Realizovat dohodnutou ekonomickou kompenzaci obci 

2) V případě požadavku příslušného orgánu ochrany přírody zajistit monitorování vlivu 
provozu na zvláště chráněné druhy živočichů 

3) Realizovat kompenzaci pro zlepšení estetických hodnot krajiny v jiném místě (např. 
výsadba aleje) podle dispozic příslušného orgánu ochrany přírody 

4) V případě stížností místních obyvatel na flicker efekt zajistit ve spolupráci s KHS jeho 
sledování, vyhodnocení a případné omezení provozu 

 

Toto stanovisko není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu 
odvolat. Stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení 
podle zvláštních předpisů.  

Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání. Platnost může být na žádost 
oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona č 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v platném 
znění. 

Datum vydání stanoviska: 

Otisk razítka příslušného úřadu: 

Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřad 
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ÚDAJE O ZPRACOVATELI POSUDKU 

 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podíle-
ly na zpracování posudku:    

   

RNDr. Jan Křivanec, Jižní 3, 360 01  Karlovy Vary, tel. 353 563 963, mobil  603 293 697 

 

Prohlašuji, že jsem se nepodílel žádným způsobem na zpracování oznámení, doku-
mentace ani dopracování dokumentace. 

 

Datum zpracování posudku:  19.7.2013 

Číslo autorizace:   36056/ENV/11 

 

Podpis zpracovatele posudku: 
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PŘÍLOHY 

 

 

Kopie obdržených vyjádření k dokumentaci: 

 

Karlovarský kraj 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí 

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem, pobočka Karlovy 
Vary 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň 

AOPK - Správa CHKO Slavkovský les a Krajské středisko Karlovy Vary 

 

Kopie vrácení dokumentace k dopracování 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
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