
            

  E n v i r o n m e n t á l n í  a  e k o l o g i c k é  s l u ž b y  s . r . o .   
 

Oznámení záměru stavby  
dle § 6 v rozsahu přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, v platném znění, na záměr  

 

6 VTE Velký Hlavákov 

    
Ilustrační foto 

Mgr. Luboš Motl 
Bc. Pavlína Hapštáková  

Září 2020 



Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí,  v pl. znění, dle příl. č.3 zákona. 2/69 
6 VTE Velký Hlavákov       

Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 
 

 

 

 

Obsah 
A.	 ÚDAJE O OZNAMOVATELI ........................................................................................... 3	

1.	Obchodní firma ............................................................................................................ 4	
2.	IČ: ................................................................................................................................ 4	
3.	Sídlo (bydliště): ........................................................................................................... 4	
4.	Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele: ................. 4	

B.	 ÚDAJE O ZÁMĚRU .......................................................................................................... 5	
I.	 Základní údaje ............................................................................................................. 6	

B.I.1  Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zák. č. 100/2001 Sb. ................... 6	
B.I.2  Kapacita (rozsah) záměru ..................................................................................... 6	
B.I.3  Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) .................................................. 6	
B.I.4  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry ..................................... 8	
B.I.5 Zdůvodnění umístění záměru, včetně přehledu zvažovaných variant ................. 10	
B.I.6  Stručný popis technického a technologického řešení záměru. ........................... 13	
B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení ................... 17	
B.I.8  Výčet dotčených územních samosprávných celků ............................................. 17	
B.I.9  Výčet navazujících rozhodnutí dle §9a odst. 3 . ................................................. 17	

II.	 Údaje o vstupech ....................................................................................................... 18	
III.	Údaje o výstupech ..................................................................................................... 22	

C.	 ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ .................... 27	
C.1  Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území se 

zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost ................................................. 28	
C.2  Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které 

budou pravděpodobně významně ovlivněny ......................................................... 35	
D.  ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ  

ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ .......................................................... 39	
D.1 Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti .................. 40	
D.2 Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci ........................................ 44	
D.3 Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících st. hranice ...... 45	
D.4 Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení všech významných 

nepříznivých vlivů na ŽP a popis kompenzací ...................................................... 46	
D.5 Charakteristika použitých metod prognózování . .................................................... 50	
D.6 Charakteristika všech obtíží (techn. nedostatků či nedostatků ve znalostech), které 

se vyskytly při zpracování oznámení. ................................................................... 51	
E.	 POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO ZÁMĚRU (pokud byly předloženy) ................ 52	
F.	 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE ..................................................................................................... 54	

1.	 Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení ....................................... 55	
2.	 Další podstatné informace oznamovatele .................................................................. 56	

G.	 VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 57	
H.	 PŘÍLOHA ......................................................................................................................... 60	

H.1 Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska ÚPD. ........ 61	
H.2 Stanovisko orgánů ochrany přírody dle § 45i odst. 1 zák. o OPK ........................... 63	
Odborná literatura a podkladové materiály ..................................................................... 65	
Zpracovatel oznámení ..................................................................................................... 67	



Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí,  v pl. znění, dle příl. č.3 zákona. 3/69 
6 VTE Velký Hlavákov       

Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 
 

 

 

 

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí,  v pl. znění, dle příl. č.3 zákona. 4/69 
6 VTE Velký Hlavákov       

Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 
 

 

 

 

1. Obchodní firma 

WINDENERGIE, s.r.o  
 

2. IČ:  

263 40 381 
DIČ CZ 263 40 381 
 

3. Sídlo (bydliště):  

WINDENERGIE, s.r.o 
Krymská 1598/47 
Karlovy Vary 
360 01 

 
 
 

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele: 

Rudolf Kreisinger  - prokurista společnosti 
 
krr@windenergie.cz 

 

 
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:   
 
Rudolf Kreisinger  - prokurista společnosti 
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
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I. Základní údaje 

B.I.1  Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zák. č. 100/2001 Sb. 

6 VTE Velký Hlavákov 
   
Kategorie:           Kategorie II (záměry podléhající zjišťovacímu řízení) 
Příslušný správní úřad:  KÚ ÚK    
Číslo a popis záměru: Záměr splňuje podmínky k bodu č. 7 vyžadující zjišťovací řízení 

dle zákona č. 100/2001 Sb., příloha č. 1. - kategorie II, bod 7 – 
Větrné elektrárny s výškou stožáru od stanoveného limitu              
(50 m).  

   
 

B.I.2  Kapacita (rozsah) záměru 

Posuzovaným záměrem je novostavba farmy větrných elektráren v počtu 6 ks věží v k.ú. 
Velký Hlavákov, na p. p. č. 125 (VTE 1), p. p. č. 356/4 (VTE 2), p. p. č. 420/3 (VTE 3),             
p. p. č. 548/1 (VTE 4) p. p. č. 835/1 (VTE 5) a p. p. č. 826/1 (VTE 6), o výkonu 4,2 – 5 MW 
(dle použitého typu) a celkové výšce 199 m a dále i navazující infrastruktury (úprava a 
stavba obslužné komunikace a pokládka kabelové trasy 22 kV. 

Výkon, výška a typ věží VTE bude upřesněn v dalším stupni PD, popř. na základě výstupů 
z dílčích odborných studií. V současné době přicházejí do úvahy tyto typy:   

- ENERCON E147 EP5 E2 o výkonu 5 MW a celkové výšce 199 m (výška náboje 125 m,           
Ø rotoru 147 m).   

- ENERCON E138 EP 3 o výkonu 4,2 MW a celkové výšce 199 m (výška náboje 130 m,            
Ø rotoru 138 m).   

 

 

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

Kraj:    Karlovarský  
Obec:    Valeč  
Katastrální území:  k.ú. Velký Hlavákov     
 

Zájmová lokalita se nachází na území vymezeném ze severu místní komunikací – silnicí   
III/1945 a z jihu zemědělskými pozemky, v nadmořské výšce cca 600 - 650 m. n.m.   
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Obr. 1 – orientační umístění záměru, širší vztahy 

 

 
 

Obr. 2 – Orientační vyznačení umístění věží VTE   
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B.I.4  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry  

Výstavba větrných elektráren je projekt směřující k využití větrné energie jako obnovitelného 
zdroje energie. Z hlediska stavebního se tak jedná o novostavbu technických zařízení a 
navazující infrastruktury pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů.    

Předmětem posuzování je vybudování větrné elektrárny, manipulační plochy, obslužné 
komunikace a podzemního kabelového vedení. Zamýšlená stavba je koncipována jako 
stavba dočasná. 

Projekt představuje výstavbu 6 ks VTE o celkovém instalovaném výkonu cca 25,2 – 30 MW 
(dle instalovaného výkonu 4,2 – 5 MW). 

 

Možné kumulace  
Posuzovaná lokalita je z hlediska větrnosti zajímavou lokalitou – z tohoto důvodu je 
v současnosti i v širším okolí známo několik realizovaných záměrů.  

a) V současné době v provozu  v blízkosti posuzovaného záměru farmy VTE:  

VTE Vrbice, KVK073  

Jedná se 2 VTE typu ENERCON E82 o výkonu 2,3 MW a celkové výšce 139 m. 
Vzdálenost stávajících VTE od nejblíže navržené věže je cca 500 – 600 m (viz obr. 2). 

Kamenolom Mokrá 

Probíhající těžba čediče na těženém ložisku a těžba stavebního kamene ve výhradním ložisku 
Mokrá u Chýší, firma KAMENOLOMY ČR s.r.o. Vzdálenost od nejblíže umístěné VTE           
č. 3 je cca 3 km J směrem.  

b) V současné době známý stav plánovaných záměrů v území: 

KVK 533 – VTE Vrbice II   

Záměr výstavby 1 věže větrné elektrárny VTE firmy  WINDENERGIE, a.s., plánovaný 
na lokalitě ležící J od plochy elektráren zde již provozovaných, ve vzdálenosti cca 400 
m od nich. Vzdálenost od námi posuzovaného projektu je pak cca 800 – 900 m J až 
JV směrem. V současnosti je znám ZZŘ (3.8.2018) s konstatováním, že záměr nebude 
dále posuzován.   

3 VTE Skřipová   

Projekt stejného investora. Plánuje výstavbu 3 ks VTE jižním směrem od námi 
posuzovaného záměru, pod koridorem silnice I/6. Nejmenší vzdálenost mezi nejblíže 
umístěnými věžemi námi posuzovaného záměru a záměru VTE Skřipová je cca 2,5 km 
km.    

S ohledem na blízkost umístění plánované VTE ke dvěma věžím stávajícím a jedné věži 
plánované bude nutno, aby se odborné studie, v rámci zpracování Dokumentace EIA, 
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zabývaly posouzením případných kumulativních vlivů – především vlivy hluku a vlivy 
záměru na krajinný ráz.  

 
                     Obr. 3 -        VTE hodnocené       VTE stávající             VTE plánované 

kamenolom 
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Dále nejsou v širším okolí známy záměry, jejichž případná realizace by mohla způsobit 
takovou případnou kumulaci negativních vlivů, která by realizaci záměru výstavby VTE 
bránila.  

S ohledem na praktické zkušenosti s problematikou turbulence (možná „ztráta větru“) je třeba 
respektovat a v rámci další přípravy záměru dodržovat minimální rozestup mezi 
jednotlivými větrnými elektrárnami cca 350 - 400 m.  

Dále je nutno respektovat i omezení vyplývající ze zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře 
využívání obnovitelných zdrojů), které prakticky limituje umísťování větrných elektráren 
hodnotou celkového instalovaného výkonu větší než 20 MW na 1 km2.   

 

B.I.5 Zdůvodnění umístění záměru, včetně přehledu zvažovaných variant           
a hlavních důvodů (i z hlediska ŽP) pro jejich výběr, resp. odmítnutí. 
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. Výstavba zařízení 
pro výrobu elektrické energie z alternativních zdrojů (zde energie větru) je plně v souladu 
s Rámcovou úmluvou o ochraně klimatu. Z tohoto hlediska je třeba na větrné elektrárny obecně 
pohlížet jako na zařízení významně šetřící přírodu a její zdroje. 
 
Legislativa 
Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR a postupné zvyšování podílu 
obnovitelných zdrojů energie v tuzemské spotřebě primárních energetických zdrojů je 
zakotvena v řadě dokumentů. Jedná se zejména o: 

§ Zákon č.180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 
v platném znění (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), 

§ Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, 
§ Státní program na podporu úspor energie na období 2017 - 2021, který je plně 

kompatibilní s postupy zemí EU a jehož cílem je především iniciace aktivit vedoucích k 
úsporám energie, snižování energetické náročnosti s minimalizací negativních 
ekologických dopadů při spotřebě i přeměně paliv a energie, jakož i zvyšování využití 
obnovitelných zdrojů energie,  

§ Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů, 
navrhuje cíl podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie ve 
výši 15,3 %, 

§ Směrnice evropského parlamentu a rady 2009/28/ES ze dne 5. června 2009 na podporu 
využití energie z obnovitelných zdrojů, která mj. stanovuje závazné cíle pro energii 
získanou z obnovitelných zdrojů do roku 2020 (pro ČR 13%) a kontrolní mechanismy 
zajišťující postupné plnění těchto cílů.  
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§ Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie, který vstoupil v platnost dne 
31. prosince 2013. 

Energetický regulační úřad (ERÚ) stanoví vždy na kalendářní rok dopředu výkupní ceny za 
elektřinu z obnovitelných zdrojů samostatně pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů a 
zelené bonusy tak, aby byly vytvořeny podmínky pro naplnění indikativního cíle. Jsou zde 
stanoveny dva systémy podpory:  

1) výkupní ceny 

V případě, že si výrobce zvolí podporu formou výkupních cen, volí jistotu. Jistotu toho, že 
veškerou elektřinu, kterou vyrobí, prodá za garantované výkupní ceny provozovateli 
regionální distribuční soustavy nebo provozovateli přenosové soustavy. Ti platí výrobci za 
elektřinu naměřenou na předávacím místě mezi jimi a výrobcem.  

2) zelené bonusy 

Druhý systém, podpora formou zelených bonusů, je sice složitější, ale na druhou stranu 
umožňuje výrobci maximalizovat zisk. Výrobce může svou produkci elektřiny prodat 
jakémukoliv zákazníkovi, obchodníkovi s elektřinou nebo sám ji spotřebovat na tzv. ostatní 
vlastní spotřebu. Elektřinu pak prodává za tržní cenu silové elektřiny, která je obvykle vyšší, 
než rozdíl výkupní ceny a zeleného bonusu pro danou kategorii obnovitelného zdroje. 
Nevýhodou systému zelených bonusů je, že výrobce si musí aktivně hledat odběratele pro 
svou produkci a vyřešit otázky spojené s odpovědností za odchylku.  

Z přehledu vyplývá, že v ČR jsou v současnosti větrné elektrárny, jejichž roční využití 
výkonu se dlouhodobě pohybuje kolem 25 %. Na druhou stranu je zde i řada větrných 
elektráren, jejichž roční využití je menší než 10 %. Jedná se většinou o starší instalace se 
stroji menších jednotkových výkonů umístěných v menších výškách s horšími větrnými 
podmínkami, nebo o instalace v nevýhodných lokalitách. 

Roční využití výkonu jednotlivých elektráren je víceméně stabilní. Variabilita je většinou 
způsobena rozdílnými větrnými podmínkami v jednotlivých letech. V některých případech se 
mohou projevit výpadky výroby z důvodu poruchy. 

Naproti tomu průměrné roční využití výkonu celého souboru větrných elektráren v České 
republice má jednoznačně rostoucí tendenci. 

Zdroj: http://oze.tzb-info.cz/vetrna-energie/11077-rocni-vyuziti-vykonu-vetrnych-elektraren-v-ceske-republice 
 
Výše výkupních cen a zelených bonusů pro rok 2020 je stanovena cenovým rozhodnutím 
ERÚ  č. 3/2019 ze dne 26.9. 2019, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje 
energie.  
Tabulka 1 - Výkupní ceny  

Zdroj energie / Datum uvedení do 
provozu 

Výkupní ceny elektřiny dodané do 
sítě v Kč za 1 MWh 

Zelené bonusy v Kč za      
1 MWh 

1. 1.  2020 do 31. 12. 2020 1930 1 048 
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Environment  

Větrné elektrárny jsou ekologickým zdrojem energie, jež neničí okolní přírodu prachem, 
kouřem ani popelem a přitom splňují stanovená hygienická i jiná kritéria. Pozitivním efektem 
je naopak snižování emisí plynných i tuhých znečišťujících látek jinak produkovaných 
uhelnými zdroji, negativem je problematické hodnocení vlivu větrných elektráren na krajinný 
ráz. I přes významný nárůst počtu instalací využívajících obnovitelné energetické zdroje 
v posledních letech, je jejich využití stále výrazně za možnostmi. Důvodem je existence řady 
bariér bránících většímu pronikání obnovitelných energetických zdrojů na trh. Vyšší využití 
obnovitelných zdrojů energie je alternativa k dosud využívaným neobnovitelným 
energetickým zdrojům za účelem snižování jejich čerpání a prodloužení jejich životnosti i pro 
budoucí generace. Minimalizuje negativní dopady získávání a užití energie na životní 
prostředí a obyvatelstvo v souladu s požadavky trvale udržitelného rozvoje. 

Evropská komise vyzvala členské země, aby do roku 2020 snížily své emise skleníkových 
plynů o nejméně 20 % ve srovnání s rokem 1990. Kromě snížení emisí obsahuje strategie 
požadavek, aby 20 % veškeré energie v EU pocházelo do roku 2020 z obnovitelných 
zdrojů.  

Na principech energetické politiky EU je potom založena i energetická politika ČR. Jak 
vyplývá z preambule Národního akčního plánu (NAP) České republiky pro energii                  
z obnovitelných zdrojů (MPO 2010b1), je ze směrnice Evropského parlamentu a Rady                 
č. 2009/28/ES pro Českou republiku závazný celkový cíl podílu energie z obnovitelných 
zdrojů na hrubé konečné spotřebě 13 % k roku 2020, přičemž NAP cíl navýšil na 15,3 %.  

V roce 2019 vyrobily české větrné elektrárny podle statistik České společnosti pro větrnou 
energii cca 700 GWh elektřiny (pro srovnání: v roce 2016 to bylo 497 GWh) s tím, že od 
roku 2014 do 2016 nebyla instalována žádná větrná elektrárna a přírůstek tak k výkonu 283 
MW v ČR činil po 3 roky O MW. V roce 2019 byl výkon již 340 MW.                                                
(zdroj: www.csve.cz/clanky/statistika/281). 

 
Varianty řešení 
Co se týče variantního řešení záměru, lze v zásadě uvažovat o těchto možnostech: 
a) Varianta aktivní  

- varianty počtu a umístění VTE   - nutno řešit v dalším stupni posuzování, a to 
především s ohledem na výsledky odborných studií a souladu s ÚPD.  

- výkon a konkrétní typ VTE bude upřesněn v dalším stupni PD, popř. na základě 
výstupů hlukové studie. Jako variantní pak lze považovat výšky tubusů a výkony 
VTE.   

Konečná zvolená varianta počtu, umístění a popř. výšky tubusů bude vycházet z výsledků 
odborných studií (Hluková studie, krajinný ráz aj.) 
 

 
1 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
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b) Varianta nulová  
Tato varianta představuje zachování původního stavu pozemků bez realizace záměru VTE, 
avšak podotýkáme, že stávající krajinný ráz území je již nyní ovlivněn stávajícími VTE, které 
jsou zde v provozu.  
V této variantě nebude v této oblasti využita kinetická energie větru pro výrobu elektrické 
energie v rámci realizace obnovitelných zdrojů ve smyslu výše uvedených legislativních 
podmínek a energetických koncepcí. 

Dle vyjádření pověřeného úřadu územního plánování Mgm Karlovy Vary předložený záměr 
v současné době není v souladu s platnou ÚPD obce Valeč, ani se ZÚR KK. 

 

 

B.I.6  Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně 
případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru, v případě záměrů spadajících do 
režimu IPPC včetně porovnání s BAT technologiemi, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími 
parametry. 

 

§ Zákon o integrované prevenci: 

Plánovaný záměr nespadá do režimu zákona o IPPC.  

§ Požadavky na demolice, asanace, kácení dřevin:   

Na území určeném pro záměr se nenachází žádné původní stavby, které by vyžadovaly 
odstranění před realizací samotného záměru. Nebude třeba provádět bourací práce, záměr 
bude vyžadovat úpravu a kácení zeleně. Plochy úpravy zeleně/kácení dřevin budou 
upřesněny v další fázi posuzování.  

 

§ Stavební řešení záměru: 

Investor zvolí konkrétní typ VTE v dalším stupni projektové dokumentace (PD), a to na 
základě jednotlivých výstupů z dílčích podkladových studií. Předpoklad použité technologie 
ve stadiu Oznámení typ je typ ENERCON E147 EP5 E2 o výkonu 5 MW, variantně pak 
ENERCON E138 EP 3 o výkonu 4,2 MW.   

Tabulka 2 - Technické parametry elektráren: 
 

 

 
 
 
 
 

 Enercon E 147 EP 5 E2 Enercon E138 EP3 
výkon 5 MW 4,2 MW 

počet rotorových listů 3 3 
Výška náboje (m) 125 130 
průměr rotoru (m) 147 138 
výška celková (m) 199 m 199 m 
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Technologické údaje – Enercon: 
Enercon je zařízení využívající větrné energie s třílistým rotorem, aktivním nastavováním 
listů rotoru (Pitchregelung), provozem s nastavitelným počtem otáček. Průměr rotoru je 
147/138 m a celková výška elektrárny je pak 199 m. Takto konstruované VE nabízí efektivní 
využití větrných poměrů, panujících na příslušných stanovištích, pro výrobu elektrické 
energie. V centru vývoje a konstrukce všech zařízení větrných elektráren Enercon je základní 
myšlenka minimalizace ovlivnění životního prostředí v místě výstavby a jeho okolí. Všechny 
součásti zařízení jsou podle toho vyvinuty a dimenzovány. Výsledkem je zařízení, které se 
kromě jiného vyznačuje nízkou úrovní zatížení a dlouhou životností. 
Regulace výkonu pomocí proměnlivého počtu otáček umožňuje provoz Enerconu s optimální 
účinností bez zvýšeného provozního zatížení i na úseku částečného zatížení a zamezuje kromě 
toho výskytu nežádoucích výkonových špiček. Takovým způsobem je zaručena vysoká 
kvalita dodávaného výkonu. 
Koncepce bezpřevodového pohonu Enercon snižuje počet součástí zařízení na minimum, a 
to na klíčové součásti.  

 
Obr. 4  –  Ilustrační foto VTE  

(zdroj: https://en.wind-turbine-models.com/fotos?p=2&picture=d2xGtpYeiml 

 

Pro montáž samotné elektrárny je potřebná zpevněná manipulační (obslužná) plocha, kde 
budou po dobu montáže umístěny jeřáby. Plocha má rozměry cca 40 x 18 m, ke které je nutné 
přičíst ještě plochu příjezdové komunikace a nájezdů pro přepravní techniku. Minimální šíře 
příjezdové komunikace je 4 m. Únosnost povrchu manipulační plochy a příjezdové 
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komunikace je 15 t na jednu nápravu (18,5 t/m2). Tloušťka zpevněné vrstvy je závislá na 
stavu podloží. 

Větrné elektrárny ENERCON jsou vybaveny systémem ochrany proti zásahu bleskem, který 
odkloní případný zásah blesku tak, aby nedošlo k poškození lopatek rotoru ani jiných 
komponent větrné elektrárny.  

Pro obslužné komunikace bude přednostně využita již stávající síť účelových 
komunikací a sjezdu z kontaktní silnice. Jako obslužná komunikace bude sloužit stávající 
zpevněná cesta, která přímo sousedí s pozemkem, na kterém bude záměr realizován.  

K dopravě technologie VTE budou sloužit stávající komunikace na trase silnice I. třídy E48 – 
dálniční úsek D5 – silnice č.194 (Vrbice – Valeč) – silnice III. třídy č. 1945, a následně 
stanoviště VTE. Není pravděpodobné, že bude potřeba jejich úprav nebo rozšiřování, neboť 
v nedávné době byl po těchto komunikacích proveden transport obdobné technologie VTE 
v rámci výstavby stávajících dvou věží VTE.  

Podzemní kabelová trasa bude tažena ve stopě (resp. těsně podél) obslužných komunikací a 
stávajících silnic. Pro vyvedení výkonu VTE bude provedena přípojka VN. Uvnitř VTE bude 
osazeno trafo pro přeměnu vyrobené el. energie na požadované napětí 22 kV. Připojení se 
provede zemním VN kabelem. 
 

B.I.6.1 Podmínky realizace záměru – opatření  

Provozně  technická opatření 

Při zemních pracích v rámci výstavby VTE bude provedena skrývka orné půdy a 
v některých úsecích obslužných komunikací a nakládání s touto půdou bude prováděno 
v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Zpracovat harmonogram výstavby tak, aby v maximální možné míře eliminoval nepříznivé 
dopady na jednotlivé složky životního prostředí. 

Bude zajištěn pravidelný úklid a čištění příjezdových komunikací v etapě výstavby VTE a 
obslužných komunikací za účelem snížení prašnosti. Pro sanace v případě úniku ropných 
látek zajistit zásobu příslušných sorbentů (VAPEX, CHEZACARB a pod.). 

Celý proces výstavby VTE bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody v přilehlých obcích, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech 
pracovního klidu. 

V oblasti nakládání s odpady zajistit shromažďování a třídění odpadů ve smyslu 
příslušných právních předpisů (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů a související prováděcí předpisy). Zajistit podrobnou evidenci odpadů a odstraňování 
odpadů odbornými společnostmi s příslušným oprávněním.  
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Zachovat elegantní hladké linie VTE bez dodatečných instalací různých ochozů, antén, 
kabelů apod., stanoviště VTE neoplocovat. 

Provést povrchovou úpravu VTE dle dispozic ÚCL (civilní letectví) a MO – VUSS 
(vojenské letectví) tak, že stožáry VTE budou celoplošně opatřeny matně šedým nátěrem bez 
jakýchkoliv barevných doplňků, reklamních nápisů apod., s výjimkou prvků, zajišťujících 
bezpečnost leteckého provozu. Pro zajištění bezpečnosti leteckého provozu budou VTE od 
výšky 40 m opatřeny červeným nátěrem s jedním pruhem ve výšce od 40 – 43 m. VTE  budou 
v souladu s ICAO Annex na nejvyšším bodě nosného sloupu (gondoly) opatřeny zdvojeným 
duálním světelným leteckým překážkovým návěstidlem střední svítivosti typu A a B. 

Světelné letecké překážkové značení pokud možno jednak vybavit softwarem, schopným 
přizpůsobit svítivost SLPZ aktuálnímu jasu oblohy, jednak stínítkem, snižujícím (případně 
zcela eliminujícím) vyzařování ve vertikálních úhlech < –1° za současného dodržení 
minimální svítivosti, požadované Předpisem L14 pro úrovně –1° a ±0° (příslušné řešení je 
nutno konzultovat s ÚCL a příslušnou VUSS). 

Související technické příslušenství (trafostanice apod.) umístit buď do tubusů elektráren nebo 
do menších typizovaných objektů řádově metrových rozměrů těsně při úpatí věží, v závislosti 
na technickém řešení zvoleného typu VTE. Přípojné elektrické vedení řešit jako podzemní 
kabelovou trasu, prioritně bezvýkopovou pokládkou kabelů.  

Osvětlení VTE bude plně respektovat závazné stanovisko Ministerstva obrany ze dne 19. září 
2008  č.j. 5850-ÚP/2008-1420. 

Organizační a legislativní opatření 

Před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ havarijního 
úniku látek škodlivých vodám pro období výstavby“ a s jeho obsahem budou prokazatelně 
seznámeni všichni pracovníci stavby. V případě havárie bude nezbytné postupovat podle 
pokynů zpracovaných v těchto plánech. 

Pro zabezpečení provozu VTE budou vypracovány a schváleny příslušné řády a předpisy,                 
tj. provozní řád, havarijní plán, požární řád a bezpečnostní a hygienické předpisy. Součástí 
souboru řádů a předpisů musí být rovněž předpisy pro provoz elektrických zařízení. 

Zdravotní, hygienická a bezpečnostní opatření 

Zařízení staveniště bude vybaveno hygienickým zařízením pro mytí pracovníků výstavby            
a dostatečným množstvím chemických WC. 

V rámci zařízení staveniště VTE budou k dispozici prostředky pro ochranu zdraví                    
a bezpečnosti pracovníků a příslušná protipožární zařízení. Dále musí být provoz VTE 
vybaven prostředky pro sanaci kontaminovaných prostorů při úniku nebezpečných látek.   

Hlučné práce budou prováděny pouze v denní době a po nejkratší možnou dobu, z hlediska 
minimalizace hlukové zátěže bude organizováno optimální rozmísťování a nasazení stavební 
a dopravní techniky. Konkretizace nasazení techniky bude řešena již v rámci plánu organizace 
výstavby (POV). 
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Podmínky pro fázi likvidace 

Po ukončení provozu větrné elektrárny bude toto zařízení demontováno a bude zajištěno 
uvedení terénu do přijatelného stavu na náklady provozovatele, tak jak bude případně 
ujednáno ve smlouvě s dotčenou obcí – majitelem pozemku. 

O realizaci terénních úprav rozhodne v době likvidace stavby příslušný stavební odbor 
v souladu s rozhodnutím orgánu ochrany přírody. 

 

B.I.7  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  

Zahájení realizace záměru: dle ukončení povolovacích a správních řízení  
Dokončení záměru:  cca 6 měsíců o d zahájení výstavby  
 
 
 

B.I.8  Výčet dotčených územních samosprávných celků   

Na základě znění §3 odst. c, d2 zákona 100/2001 Sb., v platném znění, jsme mezi dotčené 
územní samosprávné celky zařadili:  

VÚSC:    Karlovarský kraj  
ÚSC: Valeč 
 
 
  

B.I.9  Výčet navazujících rozhodnutí dle §9a odst. 3 a správních úřadů, které 
budou tato rozhodnutí vydávat. 
• Územní a stavební řízení dle zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění               

– vydá SÚ Žlutice, stavební úřad.  

• 12 odst. 2 zák.114/1992 Sb. - souhlas z hlediska krajinného rázu - správy OÚ obcí s 
rozšířenou působností  

• § 9 odst.1 zák. 334/1992 Sb. - souhlas s odnětím půdy ze ZPF – orgán ochrany ZPF 

Oznamovatel je dále povinen zajistit získání veškerých rozhodnutí plynoucích z vyjádření 
dotčených správních úřadů a vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 

 
2 Dotčeným územím je území, jehož životní prostředí a obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno 
provedením, dotčeným záměru nebo koncepce uzemním samosprávným celkem je ten, jehož správní obvod 
alespoň zčásti tvoří dotčené území 
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II. Údaje o vstupech  

B.II.1  Zábor půdy 

Předkládaný záměr výstavby farmy VTE bude vyžadovat zábor půdy v ochraně ZPF, a to v 
kultuře trvalý travní porost. Zábor půdy a její dočasné vyjmutí ze zemědělského půdního 
fondu se bude týkat pozemků umístěných pod základovou deskou VTE a dalších doplňkových 
staveb, zejména manipulačních ploch a obslužných komunikací.  

Tabulka 3 – přehled pozemků plánovaných k výstavbě VTE 

VTE k.ú. Výměra 
m2 č.p. Druh pozemku/ochrana BPEJ/Tř. ochrany 

1 Velký Hlavákov 22 692 125 ZPF/TTP 
7.37.16 – V 
5.57.00 – II 
7.28.14 – IV 

2 Velký Hlavákov 9 956 356/4 ZPF/orná půda 
5.28.44 – IV 
5.28.11 – II 
5.28.14 – IV 

3 Velký Hlavákov 41 097 420/3 ZPF/TTP 
5.28.14 – IV 
5.28.01 – II 
5.49.11 –IV 

4 Velký Hlavákov 417 401 548/1 
 ZPF/orná půda   

7.28.14 – IV 
7.28.44 – V 
7.37.46 – V 
5.28.14 – IV 

5 Velký Hlavákov 251 537 835/1 ZPF/orná půda   
7.28.14 – IV 
5.28.14 – IV 
7.49.11 –IV 

6 Velký Hlavákov 400 369 826/1 ZPF/TTP 

7.28.14 – IV 
7.28.44 – V 
7.40.68 – V 
7.49.11 – IV 

 
O kvalitě zemědělských pozemků vypovídá tzv. BPEJ – bonitovaná půdně ekologická 
jednotka pro zemědělské půdy (dle vyhlášky MZe č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví 
charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a 
aktualizaci ve znění pozdějších předpisů).   
BPEJ vypovídá v pětimístném čísle zejména o klimatických a půdních podmínkách v místě, 
půdním typu, vlastnostech půdy a jejím podkladu, svažitosti a expozici pozemku. 
Souhrnem lze konstatovat, že pořadí jednotlivých údajů BPEJ vypovídá o čísle na místě:  

prvním   -   o klimatickém regionu, 
druhém a třetím  -   o  půdním typu, subtypu, zrnitosti, hloubce půdy,  
čtvrtém   -   o sklonitosti a expozici ke světovým stranám, 
 pátém   -   o skeletovitosti, hloubce půdy apod. 
 

Dle BPEJ jsou pak dále stanoveny tzv. třídy ochrany. Charakteristika tříd ochrany (dle 
metod. pokynu č.j. OOLP/1067/96) pozemků dotčených záměrem:   

Třídy ochrany jsou definovány takto: 
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Třída II půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou 
produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen 
podmínečně odnímatelné, a to i pro účely územního plánování. 

Třída IV půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných 
klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. 

Třída V  půdy převážně s podprůměrnou schopností v rámci příslušných klimatických 
regionů, s jen omezenou ochranou, pro zemědělské účely postradatelné, 
využitelné pro výstavbu. 

Zábor půdy lze rozdělit na dočasný a trvalý. 
� Dočasný zábor se bude týkat pozemků, jež budou dotčeny stavebními činnostmi 

(montážní plochy a základová deska s patkou pro VTE) a při pracích souvisejících 
s pokládkou podzemních kabelů a výstavbou komunikací. Tyto pozemky budou po 
ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu a nadále budou složit svému 
původnímu účelu.  

� Trvalý zábor při výstavbě VTE neproběhne. Z důvodu dočasnosti celé stavby 
navrhujeme, aby pozemky pro výstavbu byly vyňaty jen dočasně – tímto bude 
zaručeno, že po ukončení provozu VTE budou tyto pozemky vráceny zpět do 
původního stavu.   

Plošné výměry záboru půdy budou definovány v rámic zpracování Dokumentace EIA.  

 

B.II.2  Voda (odběr a spotřeba) 

Samotný posuzovaný záměr nemá v době svého provozu nároky na dodávku vody. Voda 
bude potřeba ve fázi výstavby, a to hlavně k výrobě betonové směsi pro základové desky 
VTE. Betonová směs nebude vyráběna v místě výstavby VTE. Betonovou směs budou do 
místa výstavby dopravovat míchací vozy. 
 
 

B.II.3  Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Stavební materiály a suroviny budou buď připraveny ve specializovaných výrobnách mimo 
lokalitu a na stavbě obvyklým způsobem aplikovány (beton, štěrk, drcené kamenivo), nebo 
budou navezeny ve formě již hotových částí. 
Montáž VTE 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. 
Při výstavbě projektovaného záměru a doprovodných pracích budou používány technologie a 
materiály naprosto běžné v obdobných případech, tedy s poměrně spolehlivě stanovitelnými 
vlivy na životní prostředí. 
Surovinové zdroje se týkají především stavebních materiálů (beton, kamenná drť, štěrk             
a armovací ocel) ty budou v patřičném množství dovezeny, nebo pokud to bude možné, tak 

V souboru nebyla nalezena část obrázku s ID relace rId16.
V souboru nebyla nalezena část obrázku s ID relace rId16.



Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí,  v pl. znění, dle příl. č.3 zákona. 20/69 
6 VTE Velký Hlavákov       

Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 
 

 

 

 

budou použity i původní stavební materiály (kamenná drť, písek aj. pocházející z okolí místa 
stavby).  

Posuzovaná stavba je sama zdrojem energie, v době provozu nebude mít nároky na přísun 
energií, naopak el. energii bude „vyrábět“ z energie větru. Tato energie, tady spíše větrný 
potenciál lokality, může být svým způsobem chápán jako energetický zdroj. Surovinové 
zdroje se týkají především stavebních materiálů (beton, kamenná drť), ty budou v patřičném 
množství dovezeny, nebo pokud to bude možné, budou použity i původní stavební materiály 
(štěrk) pocházející z okolí místa stavby.  

Dle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí k vybraným aspektům postupu 
orgánů ochrany přírody při vydávání souhlasu podle § 12 a případných dalších rozhodnutí dle 
zákona č. 114/1992 Sb., které souvisí s umísťováním staveb vysokých větrných elektráren, se 
územím s vhodným klimatologickým potenciálem větrné energie rozumí (citujeme) 
„území s roční průměrnou rychlostí větru v úrovni 10 m nad terénem přesahující 4,0 m/s 
popř. oblasti, kde je hustota větrné energie ve výšce 40m nad zemským povrchem alespoň 
160 až 200 W/m2“.  

 

B.II.4  Biologická rozmanitost  

Biologická rozmanitost (neboli biodiverzita) znamená rozmanitost života ve všech jeho 
formách, úrovních a kombinacích. Zahrnuje genovou variabilitu, variabilitu všech žijících 
organismů včetně ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž jsou součástí. Nejedná se jen 
o pouhý součet všech genů, druhů a ekosystémů, ale spíše o variabilitu uvnitř a mezi nimi. 

Intenzivně obhospodařované zemědělské ekosystémy přestavující polní monokultury, a to 
především obiloviny, nebo další širokořádkové plodiny jako např. řepka olejka nebo kukuřice, 
nejsou vyhovujícím a odpovídajícím biotopem pro rostlinné nebo živočišné druhy, což se 
celkově odráží na chudší biologické rozmanitosti této studované lokality. 

Nejsou vyvolány nároky na vstupy biologické rozmanitosti. Vlivy na biologickou rozmanitost 
jsou podrobněji hodnoceny v kap. D.I.7.  

 

B.II.5  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu  

Jako obslužná komunikace bude sloužit stávající silnice I/6, která přímo (či nepřímo) sousedí 
s pozemky, na kterých bude záměr realizován. Není pravděpodobné, že bude potřeba jejich 
úprav, nebo rozšiřování, neboť se jedná o komunikaci I. třídy.  

Nová výstavba komunikací se bude týkat pak přímo těch, které budou spojovat komunikaci 
s místem pro umístění samotné VTE.  

a) v době výstavby 

V průběhu výstavby bude v maximálně možné míře vytěžována dopravní technika, takže 
TNA při zpáteční cestě budou využity pro odvoz přebytečné výkopové zeminy ze stavby.  
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Bude se jednat o jednotlivé pojezdy s horninovým materiálem ze stavby, s technickým a 
stavebním materiálem na stavbu, obslužné mechanizmy (bagr, buldozer, jeřáb) a transport 
jednotlivých modulů VTE. V praxi půjde o vyšší četnost pojezdů v prvních měsících, při 
výstavbě obslužných komunikací a při výkopových pracích souvisejících s výstavbou základu 
VTE. V závěru půjde o postupný transport modulů větrných elektráren a jejich montáž přímo 
na místě. 

Při výstavbě větrné elektrárny bude nutno provést stavební práce spočívající především 
v úpravě příjezdové cesty a parkovací plochy, ve výkopech pro základ věže a následném 
dovozu betonové směsi. K těmto pracím budou použity stavební mechanismy – rýpadlo, 
nákladní automobily, buldozer. Samotná montáž věží proběhne během dvou týdnů za účasti 
dvou jeřábů, které z přepravních tahačů přesunou části tubusu a lopatky elektrárny na 
připravený základ. 

Stavba VE bude vyžadovat krátkodobě zvýšený (cca 5 – 6 měsíců) avšak málo četný provoz 
nákladních automobilů nebo zvedacích mechanismů po příjezdových komunikacích.  

 
b) v době provozu  
V době provozu se předpokládá téměř bezobslužnost VTE. Při provozu nebudou vznikat 
nároky na dopravní obslužnost mimo pravidelných kontrol jednou za 14 dní, případně 
odstraňování nahodilých poruch (příjezd osobním autem) a periodické údržby prováděné 
jednou za 6 měsíců – dodávkovým automobilem. 
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III. Údaje o výstupech 

B.III.1 Množství a druh předpokládaných reziduí a emisí  

Ovzduší  

Na základě charakteru samotného záměru nebudou produkovány žádné emise. Jediným 
zdrojem znečišťování ovzduší jsou případné emise z dopravy. Liniový zdroj znečišťování 
ovzduší bude představovat silniční provoz na příjezdové komunikaci. Silniční doprava bude 
produkovat zejména tuhé znečišťující látky (TZL), oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), 
oxid uhelnatý (CO), benzen, benzo(a)pyren a jiné anorganické a organické látky.  
Tato vyvolaná autodoprava bude pouze minimálním příspěvkem ke stávající dopravní situaci 
na příslušných komunikacích.   

Hluk  

Hygienické limity jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

V době výstavby: 

V období výstavby bude zdrojem hluku především doprava a provoz automobilů                   
na příjezdových a obslužných komunikacích, parkovištích a manipulačních plochách, dalším 
zdrojem bude hluk z použitých stavebních a montážních technologií, udává se v rozmezí 
mezi 80–95 dB(A) ve vzdálenosti 5 metrů, hluk nákladních vozidel 70–82 dB(A) ve 
vzdálenosti 5 m. Stavební a montážní práce budou prováděny pouze v pracovní dny a v denní 
době.  Tento zdroj hluku bude však pouze dočasný.   

V době provozu:  

U větrné elektrárny je zdrojem stacionárním hluku zejména převodovka (neplatí pro typ 
ENERCON – nemá převodovku), generátor a obtékání vzduchu kolem listů otáčejícího se 
rotoru. Aerodynamický hluk je periodický a souvisí s pohybem jednotlivých listů kolem věže. 
Navrhovaná technologie větrné elektrárny patří mezi zařízení, která nelze z hlediska hluku 
srovnávat s původními elektrárnami – hlučnost zařízení byla technickými úpravami snížena.  

Při zahájení provozu VTE bude zapotřebí provést kontrolní měření. Nebude-li splněn daný 
hygienický limit nejvyšší přípustné hladiny hluku (v noci či v případě výskytu nadlimitních 
hodnot za určitých klimatických podmínek), bude nutné požadovat snížení výkonu VTE či 
úpravu režimu provozu VTE. 

Infrazvuk 

Zvuk ve frekvenční oblasti pod přibližně 20 Hz se označuje jako infrazvuk, pro který není 
možné u člověka diferencované vnímání výšky zvuku, zatímco běžnému zvuku, resp. hluku 
může člověk přiřadit jak hlasitost, tak také výšku tónu. 
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V současnosti je infrazvuk přírodního i antropogenního původu (především z dopravy) 
neustále přítomen v životním prostředí člověka, byť jsou jeho hladiny nízké. Měřitelnost 
infrazvuku není již cca 40 let problémem. Zjištěné hladiny infrazvuku u větrných elektráren 
leží nicméně hluboko pod prahem vnímání a lze je tedy považovat za neškodné. 

Negativní vliv na zdraví člověka mohou mít pouze velmi vysoké intenzity infrazvuku. 
Ohrožení lidského zdraví však vzniká teprve při trvalé expozici a intenzitě infrazvuku nad 130 
dB. Pro infrazvuk existují v zásadě dvě překážky, a to dostatečná vzdálenost a vakuum. 

Dodržením doporučené odstupové vzdálenosti hodnocené větrné elektrárny od obydlených 
sídel je již zaručeno, že hodnoty infrazvuku budou u hranice měřitelnosti.  

Je možno konstatovat, že podíly infrazvuku produkované moderními větrnými elektrárnami                 
(s návětrnými rotory) leží výrazně hluboko pod prahem vnímání člověka. U moderních VTE v 
České republice měření infrazvuku a nf (nízkofrekvenčního) hluku v chráněném venkovním 
prostoru a vnitřním prostoru staveb neprokázala vliv infrazvuku ani nf hluku. Hluk VTE v nf 
oblasti je způsoben hlukem pozadí.  

Vibrace a seismika 

Vibrace jsou mechanické pohyby o určitém kmitočtu, které jsou přenášeny pevnými tělesy na 
lidské tělo. Mohou být zdraví škodlivé a její hygienický limit stanoví prováděcí právní 
předpis k NV č. 272/2011 Sb. 

Při stavebních pracích mohou vznikat vibrace působením stavebních a strojních mechanismů. 
Předpokládá se přenos nižších vibrací horninovým prostředím, ale pouze v areálu staveniště, 
nikoliv na větší vzdálenosti až do blízkosti obytné zástavby. 
Provozem větrné elektrárny se nepředpokládá vznik vibrací, které by měly významný vliv 
na okolní přírodu nebo obyvatelstvo. 

Ionizující a elektromagnetické záření 

Během výstavby ani za provozu nebudou, s výjimkou svářecích prací při armování 
základových desek, používány zdroje ultrafialového a infračerveného záření, nebudou 
používány zdroje rentgenového ani radioaktivního záření a posuzované zařízení samo není 
zdrojem žádného z uvedených typů záření. Předmětná technologie neprodukuje záření, které 
by ohrožovalo živé organismy. V úvahu připadá záření elektromagnetické, které však není pro 
živé organismy zdraví škodlivé, alespoň podle zatím známých a dostupných údajů a zjištění. 
Elektromagnetická záření přenosových tras jsou dostatečně odstíněna, jednak obalem kabelu a 
jednak uložením v zemi. 
 

B.III.2 Množství odpadních vod a jejich znečištění 

Odpadní vody nebudou posuzovaným záměrem stavby produkovány. Pokud budeme za 
odpadní vody považovat vody dešťové, lze konstatovat, že jejich množství bude minimální    
a (stok z konstrukcí VTE a komunikací) jejich likvidace bude zajištěna vsakem do okolního 
terénu. Je třeba zdůraznit, že tyto vody nebudou kontaminovány znečišťujícími látkami. 
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Ubytování stavebních dělníků a s ním spojené odpady a odpadní vody budou řešeny mimo 
posuzovanou lokalitu, kde se předpokládá umístění buněk nebo maringotek, chemického WC 
a nádrže na vodu. Při provozu VTE nebudou použity čistící zařízení, nebudou vypouštěny 
znečištěné vody. 

 

B.III.3 Odpady – kategorizace a množství 

Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném 
znění a v souladu s navazujícími provádějícími vyhláškami, v platném znění. 

Při provozu větrné elektrárny bude vznikat pouze minimální množství odpadů během 
pravidelné údržby zařízení. V převážné většině se bude jednat o obaly z technologických 
celků. Zdrojem odpadů bude především stavba, která bude produkovat výkopovou zeminu 
(17 05 04 Zemina a kamení, kat. O) ze základů věže elektrárny, která bude ale dále použita do 
hutněné podkladové vrstvy obslužné komunikace, ke zpětným zásypům a k úpravě ternu. 
(Orgánem, který provádí dozor nad odpadovým hospodářstvím, nesmí být požadováno, aby 
investor ukládal zeminu na skládku!). Vznikající odpady budou odváženy údržbářskými 
četami mimo lokalitu a likvidovány v rámci odpadového hospodářství organizace, pověřené 
prováděnými pracemi. Potřebné meziskládky budou organizovány v souladu s příslušnými 
předpisy a budou konkretizovány v dalším stupni projektové dokumentace. Rovněž budou 
specifikovány prostory pro bezpečné shromaždování případných nebezpečných odpadů 
v době výstavby.  

Tabulka 4 - kvalifikovaný odhad možných odpadů vznikajících při stavbě: 
název odpadu kód kategorie zdroj odpadu 

směsné obaly 15 01 06 O obaly od použitých materiálů 
Plastové obaly 15 01 02 O Obaly   
směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 01 07 O nadbytečný nebo náhodně 
znehodnocený základový beton 

dřevo 17 02 01 O odpadní stavební dřevo (bednění 
základových desek) 

plasty 17 02 03 O odpadní plasty z montáže 
technologických celků věže 

kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 O instalace kabelů 
Zemina a kamení 17 05 04 O Výkopová zemina  - patky  
železo a ocel 17 04 05 O armování základových desek 

 

Při provozu větrné elektrárny bude vznikat pouze minimální množství odpadů během 
pravidelné údržby zařízení. Předpokládané typy vznikajících odpadů uvádí následující 
tabulka:  
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Tabulka 5 – odpad při provozu VTE  
název odpadu kód kategorie 

nechlorované hydraulické minerální oleje 13 01 10 N 
nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje 13 02 05 N 
kovové obaly 15 01 04 O 
směsné obaly 15 01 06 O 
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 

15 01 10 N 

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

15 02 02 N 

železo a ocel 17 04 05 O 
směsné kovy 17 04 07 O 
kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 O 
papír a lepenka 20 01 01 O 
zářivky a jiný odpad obsahující Hg 20 01 21 N 

 
Způsoby nakládání s odpady 

Výkopová zemina (17 05 04 Zemina a kamení, kat. O) ze základů věží elektráren bude 
použita do hutněné podkladové vrstvy obslužné komunikace. Potřebné meziskládky budou 
řešeny v dalším stupni projektové dokumentace. Rovněž budou specifikovány prostory pro 
shromažďování případných nebezpečných odpadů v době výstavby. Odpady budou 
zneškodňovány mimo lokalitu, v rámci odpadového hospodářství stavebních a montážních 
firem, případně po vzájemné dohodě. 

Při provozu větrné elektrárny bude vznikat pouze minimální množství odpadů během 
pravidelné údržby zařízení. Vznikající odpady budou odváženy údržbářskými četami mimo 
lokalitu a likvidovány v rámci odpadového hospodářství organizace, pověřené prováděnými 
pracemi. Odpady lze odstraňovat nebo využívat pouze předáním odpadů osobě k tomu 
oprávněné! 

Likvidace technologie po skončení doby životnosti 

Investor a provozovatel po dobu provozu VTE bude tvořit vázanou rezervu, která se bude 
tvořit ze zisku na výrobě el. energie a bude svěřena do rukou nezávislé osoby  např. notáře 
nebo financující banky. Tato rezerva se použije pouze v případě demontáže a odstranění 
VTE, tak aby místo provozu VTE bylo uvedeno do původního stavu. 

Je však nutné postupovat podle platných norem a zákonů v době ukončení životnosti 
technologie. V současné době je neseriózní předjímat postupy likvidace VTE zejména 
s ohledem na vývoj legislativy a nových technologií zpracování odpadů. 
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B.III.4 Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií  

Při posuzování rizik je postupováno v souladu s platnou legislativou zejména dle zákona 
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií. Při uvedení do provozu je nutné, aby investor 
důsledně zpracoval provozní řády a bezpečnostní předpisy zejména s důrazem na ochranu 
lidského zdraví a životní prostředí.  

Zařízení bude obsluhou provozováno v souladu s Provozním řádem a schváleným Havarijním 
plánem tak, aby byly minimalizovány příčiny havárií. Celý provoz zařízení bude pravidelně 
kontrolován.  
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
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C.1 Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného 
území se zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost  
 
Následující kapitola podává konkrétní informace ohledně stavu jednotlivých složek ŽP 
v okolí plochy posuzovaného záměru. Pro potřebu údajů o vzdálenostech bylo postupováno 
tak, že jako výchozí parametr pro srovnání vzdáleností byla v úvahu brána vždy vzdálenost 
patky VTE od konkrétně posuzované lokality (jednotky, hranice obce, atd.).   

Mezi nejvýznamnější environmentální charakteristiky dotčeného území řadíme ty, které by 
mohly být existencí a provozem posuzovaného záměru nějakým způsobem dotčeny. 
V prostoru plochy záměru se nachází lesní porosty, do kterých bude záměr zasahovat.               
V širším území se pak vyskytují prvky se zvýšenou ekologickou hodnotou, jako jsou: 

• zvláště chráněná území, či přírodní parky, chráněná území přirozené akumulace vod,  
• prvky ÚSES,  
• chráněná území systému NATURA 2000, 
• VKP ze zákona. 

a) dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání  
Území je v současnosti (a bylo i v minulosti) využíváno především k intenzivní zemědělské 
činnosti. Dosavadní využívání lokality a priority jeho trvalého užívání se realizací záměru 
nezmění. Protože se jedná o záměr dočasné stavby (25 let), je možné konstatovat, že trvalá 
udržitelnost nebude narušena.  

b) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů 
Definice přírodního zdroje vychází ze zákona, kde jsou přírodní zdroje definovány jako „…ty 
části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může využívat k uspokojování svých 
potřeb. Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání 
částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka. Neobnovitelné přírodní 
zdroje spotřebováváním zanikají“ (zák. č.17/1992 Sb.).  
Ve vlastním zájmovém území výstavby se takové zdroje a prvky nacházejí, nebudou ale 
realizací záměru významně dotčeny – půda je obnovitelným zdrojem, v místě záměru se 
nenacházejí žádné přírodní zdroje, které jsou chráněny formou dobývacích prostorů, 
chráněných oblastí přirozené akumulace podzemních vod ani ochranná pásma vodních zdrojů.  

c) schopnost přírodního prostředí snášet zátěž  
Přestože došlo v minulých letech k výrazně příznivějším trendům ve vývoji kvality životního 
prostředí, lze ekologické zátěže z minulých let považovat za jeden z klíčových problémů. 
V poválečné době došlo k vysídlení pohraničních oblastí, a tak postupně došlo k zániku 
několika obcí. V procesu kolektivizace se nuceně drobné pole a hospodářství násilně 
sjednocovaly, což vedlo k mnohdy zásadním poškozením krajiny. Plochy dříve citlivě 
obhospodařované postupně zanikaly ve jménu státem řízeného hospodaření. Dnes se opětovně 
projevují snahy o obnovu a obhospodařování těchto pozemků (pastvin, luk) a tak postupně 
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dochází k rekultivaci a revitalizaci území a navrácení ekologické stability tak čeká i necitlivě 
intenzivně zemědělsky obhospodařovanou krajinu.  
Zátěž způsobená realizací stavby je omezena na dobu výstavby samotné stavby. V době 
provozu stavba nebude původcem zátěže. Jedinou možnou zátěží je určité navýšení hluku v 
těsném okolí záměru v souvislosti s provozem záměru, tato bude vyhodnocena v další fázi 
posuzování (hluková studie, vlivy záměru na veřejné zdraví).   
 

C.1.1  NATURA 2000 

Dle stanoviska KÚKK dle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nelze 
vyloučit, že záměr „6 VTE Velký Hlavákov“ může mít významný vliv evropsky 
významné lokality a ptačích oblasti (viz Příloha H. 2, Vyjádření Krajského úřadu). 

Na základě tohoto vyjádření bude v další fázi posuzování autorizovanou osobou zpracována 
hodnotící odborná studie.  

Celá lokalita pro umístění 6 ks VTE je součástí  SPA – Ptačí oblasti Doupovské hory.  

Severním směrem se nachází EVL Týniště – nejblíže k jeho hranici je umístěná věž č. 1 (cca 
160 m) věž č. 6 (cca 500 m).  

EVL Hradiště se nachází JZ směrem od plochy uvažované pro záměr, nejblíže k jejím 
hranicím je umístěná věž č.3 (cca 500 m).   

 

C.1.2  Území přírodních parků 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v § 12 odst.1 definuje 
pojem krajinného rázu. Na základě § 12 odst. 3 zákona muže orgán ochrany přírody k ochraně 
krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není 
zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, zřídit obecně závazným právním předpisem 
přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, 
poškození nebo rušení stavu tohoto území. 

Území pro uvažovaný záměr není součástí přírodních parků. Nejbližším je a Přírodní 
park Horní Střela v nejbližší vzdálenosti cca 4,2 km JV od nejblíže umístěné věže VTE.  

 

C.1.3  Významné krajinné prvky 

Významný krajinný prvek (VKP) ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část 
krajiny, který utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými 
krajinnými prvky „ze zákona“ jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. 
Dále jsou jimi i jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody jako významný 
krajinný prvek (mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště 
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy). Mohou jimi být 
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i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Zvláště chráněná 
část přírody je z této definice vyňata.  

Jediným významným krajinným prvkem je ve vzdálenosti cca 100 m Z směrem od věže č. 1 
niva Lochotínského potoka (350m od věže č. 2), a niva Lučního potoka (v blízkosti cca 400 – 
450 m umístěné věže č. 3,4). Tyto VKP nebudou výstavbou ani provozem VE dotčeny. 
 

C.1.4  Územní systém ekologické stability krajiny  

V návrhu ÚPD obce Valeč se nachází i návrh ÚSES – biocenter a biokorodorů. Dle 
současných znalostí žádná z věží nezasahuje do navrženého území ÚSES, nachází se pouze 
v jejich blízkosti.   

 
Obr. 5 - Výřez z grafické části návrhu ÚPD s vyznačenými prvky ÚSES a orientačním umístěním VTE 

 

C.1.5  Zvláště chráněná území  

Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
chrání přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná území tím, že umožňuje 
jejich vyhlášení za zvláště chráněná území, přičemž se stanoví podmínky jejich ochrany. Do 
kategorie zvláště chráněných území jsou řazeny národní parky, chráněné krajinné oblasti, 
národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky.  
V širším dotčeném území záměru byla vyhlášena ochrana státu nad těmito územními celky 
zvláště chráněných území: 
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• Velkoplošná ZCHÚ 

Řešené území nespadá do žádného velkoplošně chráněného území – nejbližším je CHKO 
Slavkovský les, jehož hranice se nachází ve vzdálenosti cca 16,6 km V směrem od nejblíže 
umístěné VTE (1) a místa plánovaného záměru.    

 

• Maloplošná ZCHÚ   
Plocha uvažovaného záměru se ani přímo nedotýká žádného maloplošného chráněného území 
ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

Nejbližšími vyhlášenými jsou:  

- přírodní památka Týniště - ve vzdálenosti cca 480 km JZ směrem, 

- přírodní památka Jezerský vrch – ve vzdálenosti cca 5,2 km JV směrem, 

- přírodní památka Valeč - ve vzdálenosti cca 1,6 km SV směrem. 

- přírodní památka Jalovcové stráně nad Vrbičkou ve vzd. cca 4,5 km SV.  

• Chráněná ložisková území (CHLÚ)   

Chráněné ložiskové území znamená ochranu ložiska proti znemožnění nebo ztížení jeho 
dobývání. V zájmu ochrany nerostného bohatství se nesmí v CHLÚ zřizovat stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska (§16 - §19 horního zákona 
č.44/1988). Dle dostupných materiálů se na ploše uvažovaného záměru CHLÚ nenachází.  

• Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (dále CHOPAV) 

Tyto jsou ustanovením §28 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), definovány jako oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou 
přirozenou akumulaci vod.  
Plocha uvažovaného záměru není součástí vyhlášené Chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod. Nejbližší vyhlášenou CHOPAV je oblast Chebská pánev a Slavkovský les, 
jejíž hranice leží cca 12 km SZ směrem.  

 

C.1.6  Klima a ovzduší 

V zájmové oblasti je k dispozici měření z imisní stanice KKVAM Karlovy Vary identifikace 
ISKO 2073, která je pro danou oblast zvolena. Naměřené imisní koncentrace znečišťujících 
látek na této imisní stanici jsou uvedeny na portále www.chmi.cz.   
V tabulce je pro porovnání uveden příslušný imisní limit hodinový, denní a roční (IHh, IHd a 
IHr) podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 
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Tabulka 6 - Naměřené imisní koncentrace částic PM10 (μg/m3)  

Imisní stanice Rok Nejvyšší denní 
imise PM10

 

36. nejvyšší 
denní imise 

IHd = 50 

Průměrná roční 
imise PM10 

IHr = 40 
KKVAM Karlovy Vary  2019 52,0 26,0 15,6 

 
Imisní limit denní pro prachové částice PM10 je stanoven na 50 μg/m3. Tento imisní limit 
nesmí být překročen více než 35x za kalendářní rok. Pro další sledovanou škodlivinu částice 
PM2,5 je legislativně stanoven imisní limit roční.  
 
Na základě hodnot pětiletých průměrů ročních imisních koncentrací, které jsou uvedeny na 
webu Českého hydrometeorologického ústavu (mapa 5letých průměrů ročních imisních 
koncentrací 2014 – 2018 v síti 1 x 1 km) lze odhadnout stav imisního pozadí v oblasti: 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace:     8,6 μg/m3 

- částice PM10 -  36. hodnota nejvyšší denní koncentrace:  28,4 μg/m3 

- částice PM10 – průměrná roční koncentrace :    15,3 μg/m3 

- částice PM2,5 – průměrná roční koncentrace :    11,2 μg/m3 
- benzen (BZN) – průměrná roční koncentrace:      0,7 μg/m3 
- benzo(a)pyren (BaP) – průměrná roční koncentrace:     0,2 ng/m3 

 
Tabulka 7 - Přehled imisních limitů dle z. č. 201/2012 a vyhl. č. 330/2012 Sb.  

Látka doba průměrování 
imisní limit 

ug/m3 Přípustná četnost překročení 

SO2 1 hod 350 24 
24 hod 125 3 

NO2 1 hod 200 18 
1 kalendářní rok 40  

PM10 24 hod 50 35 
1 kalendářní rok 40  

PM2,5 1 kalendářní rok 25  
B(a)P 1 kalendářní rok 0,001  

benzen 1 kalendářní rok 5  
 

Klimaticky leží řešené území v mírně teplé oblasti a to ve variantě MT 7 (členění podle 
Quitta, 1984). Území je charakteristické normálně dlouhým, mírným, mírně suchým létem. 
Přechodné období je krátké, s mírným jarem a mírně teplým podzimem. Zima je normálně 
dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.  

Tabulka 8 - Vybrané charakteristiky klimatické oblasti MT7 
Počet letních dnů 30 - 40 
Počet mrazových dnů 110 – 130 
Počet ledových dnů 40 - 50 
Průměrná teplota v lednu - 2°C až – 3°C 
Průměrná teplota v červenci 17- 18°C 
Průměrná teplota v dubnu 6 – 7°C 
Průměrná teplota v říjnu 7 – 8°C 



Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí,  v pl. znění, dle příl. č.3 zákona. 33/69 
6 VTE Velký Hlavákov       

Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 
 

 

 

 

Průměrný počet dní se srážkami nad 1 mm 100 – 120 
Srážkový úhrn ve vegetačním období 400 – 450 mm 
Srážkový úhrn v zimním období 250 – 300 mm 
Počet dní se sněhovou pokrývkou 60 - 80 
Počet dní zamračených 120 – 150 
Počet dní jasných  40 – 50 

 

C.1.7  Voda  

Oblast uvažovaného záměru neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).  

Podle hydrogeologické rajonizace ČR se zájmové území nachází v hydrogeologickém rajonu 
5131 – Rakovnická pánev.  

Po východním okraji zájmového území protéká vodní tok Lochotínský potok (ID10272907), 
který z východu obtéká zájmové území a odvodňuje jej ze severu na jih, než se vleje do 
potoka Velká Trasovka (ID10278507), který dále pokračuje směrem na J. Středem zájmového 
území ze severu na jih protéká také Luční potok (ID10245421).  

Nejblíže se koryto Lochotínského potoka nachází cca 100 m Z od plánované věže VTE č.1, 
koryto Lučního potoka pak je nejblíže plánované věži č.4 – cca 450 m.    

 

C.1.8  Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

První písemné prameny o Valči pocházejí až z období vlády Karla IV (1358 citován Ctirad 
z Valče), osídlení zde jistě existovalo mnohem dříve. Dnešní název vznikl někdy 
v 1. polovině 13. století ze jména Válek (původně snad Valentin), který zde měl dvůr. 
Významným předělem v dějinách vsi znamenalo privilegium z 2. prosince 1514, které udělil 
Valči Vladislav Jagellonský. Povýšil Valeč na městečko a udělil mu privilegium týdenního 
a výročního devítidenního trhu, přiznal právo užívat pečeť a pečetit zeleným voskem. V roce 
1517 koupil Valeč Kryštof Štampach - tento rod během dvou staletí podstatně ovlivnil 
tvárnost městečka, stejně jako hrabata z Globenu od roku 1721. 

Dominantní stavbu Valče představuje bezesporu zámek, na jehož místě stál kdysi gotický 
hrad, později renesančně přestavěný. K dokončení velkolepé barokní přestavby došlo v letech 
1730-1733. Zámek byl ještě upraven novobarokně v letech 1895-1896. K zámku 
neodmyslitelně patří rozsáhlý park budovaný stejně jako zámecká budova ve dvou stavebních 
etapách. Dne 2. dubna 1976 stavbu značně poškodil požár, jehož následky se bohužel dodnes 
nepodařilo zcela odstranit. Až v roce 1995 je započata stavba střechy zámku, o rok později 
fasád a také začala postupná záchrana parku. Kompletně byla opravena správní budova 
a bývalá zámecká prádelna, kde vznikly prostory infocentra. Postupné rekonstrukce probíhají 
dodnes. 
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Složitá novodobá historie Valče byla plná bouřlivých a dramatických změn. Na začátku 
dvacátého století byla osídlena převážně německou populací, na konci byla Valeč výhradně 
česká. (zdroj www.valec.cz) 

Hodnocením možných vlivů záměru na kulturní památky se bude zabývat podrobněji studie 
Vlivu na krajinný ráz, a to v rámci zpracování Dokumentace EIA.  

 

C.1.9  Území hustě zalidněná 

Dle posledního sčítání obyvatel ze dne 31.12. 2019 bylo v obci v součtu trvale hlášeno 368 
obyvatel. Z pohledu minulých let lze zaznamenat mírný nárůst v počtu obyvatel – v roce 2016 
bylo trvale v obci hlášeno 346 obyvatel, v roce 2018 pak 357 obyvatel.  

 

C.1.10  Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení 

Posuzovanou oblast nelze zařadit mezi oblasti zatěžované nad míru únosného zatížení.  
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C.2 Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném 
území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny  
 

Při celkovém  hodnocení kvality životního prostředí a jeho únosného zatížení se budeme držet 
hlavních charakteristik: 

a) plochy uvažované pro záměr:  

• V ploše uvažované pro záměr se nenacházejí existující prvky ÚSES, jsou však 
součástí dotčeného území. 

• Plocha uvažovaná pro záměr jeí součástí soustavy NATURA 2000. 
• Plocha uvažovaného záměru se nachází v osídlené lokalitě, s územím obydleným však 

není v těsné blízkosti.  
• Posuzovaná lokalita není součástí přírodního parku. 
• Území určené pro záměr není součástí žádného ZCHÚ.  

b) dotčeného území : 

• Dotčené území neleží v NP, CHKO. 
• V širším dotčeném území jsou vyhlášena maloplošná zvláště chráněná území.  
• Dotčené území není součástí chráněného či výhradního ložiskového území. 
• V dotřeném území se nacházejí prvky ÚSES.  
• V širším dotčeném území se nacházejí registrované kulturní či historické památky. 
• Dotčené území se nachází v oblasti silně antropologicky pozměněné. 
• V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv                   

na proveditelnost záměru. 
 
S ohledem na zábor ZPF je další možné ovlivnění uvažovat u půdy a dále pak i možné 
ovlivnění fauny a flóry, za významnější ovlivnění lze očekávat vliv záměru na krajinný ráz 
oblasti.  Vyhodnotit bude nutno vlivy na předměty ochrany systému NATURA 2000.  
Tyto vlivy budou v další fázi posuzování hodnoceny odbornými studiemi.  
 

C.2.1 Půda 

Vlastnosti půd a jejich vývojový typ zde jsou závislé na několika půdotvorných činitelích. 
Mezi tyto patří především matečná hornina, vysoké srážky a poměrně teplé klima posuzované 
oblasti. 

Podle předběžných údajů z katastru nemovitostí jsou pozemky, na kterých je navrhována 
stavba, zemědělskou půdou. Jedná se tedy o součást zemědělského půdního fondu, jehož 
ochrana se řídí zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
zákona č. 10/1993 Sb. (úplné znění zák. č. 231/1999 Sb. ve znění zákona č. 132/2000 Sb.).    
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V průběhu výstavby bude v první fázi stavby sejmuta z ploch dočasného záboru humusová 
vrstva o mocnosti cca 10 - 45cm (a to dle případného pedologického průzkumu či požadavku 
OSS), humus bude skryt rozprostřen na pozemcích investora nebo (po ukončení stavby) zpět 
na stavbou dotčené pozemky, uváděné do původního stavu.  

Parcely dotčené stavbou v ochraně ZPF jsou charakterizovány bonitovanou půdně 
ekologickou jednotkou – BPEJ. Podle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy 
MŽP ČR ze dne 12. 6. 1996 č.j. OOLP/1067/96 patří BPEJ dotčených parcel do II., IV.  a V.  
třídy ochrany.  

 

C.2.2 Krajina 

Krajinný ráz je chráněn podle ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny v platném znění.3 

Umístění stavby, která je viditelná, která se projevuje v panoramatech krajiny, v dálkových   
či blízkých pohledech, v siluetě krajiny nebo v siluetě zástavby, která se projevuje vybočením    
z charakteru zástavby nebo z forem a hmot staveb, může představovat zásah do charakteru, 
rázu či identity krajiny v případě, že dotčené hodnoty krajiny jsou těmi rysy, které 
spoluvytvářejí krajinný ráz. Dle pojetí zákona o ochraně přírody je "krajina částí zemského 
povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů  s 
civilizačními prvky".  

Z toho vyplývá, že lze rozlišit krajinu přírodní či přírodě blízkou na jedné straně a krajinu 
urbanizovanou dělenou na městskou či venkovskou na straně druhé. Řešené území (krajinný 
celek) je možné zařadit na rozhraní krajiny přírodě blízké a krajiny urbanizované. Přírodní 
prvky jsou zde v souladu s historickou sídelní zástavbou a tvoří tak typický ráz krajiny. 
Hodnocený krajinný celek je z hledisek environmentálně ekologických hodnocen jako krajina 
kulturní se základní (průměrnou) krajinářskou hodnotou, která sousedí s oblastí s vyšší 
ekologickou hodnotou. 

V zásadě každá stavba, která se objevuje v krajině (nadzemní - viditelná stavba), může 
ovlivnit existující ráz krajiny. Dikce zákona hovoří o narušení krajiny, která se vyznačuje 
přírodními či estetickými hodnotami, přítomností VKP, ZCHÚ, kulturními dominantami, 
harmonickým měřítkem a harmonickými prostorovými vztahy. Měla by to být krajina, jejíž 
přírodní, kulturní a historická charakteristika vytváří zřetelné rysy a znaky rázu, charakteru     
a identity krajiny. Navrhovaná stavba bude do určité míry ovlivňovat krajinnou scenérii 

 
3 "Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa i 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, harmonického měřítka a vztahů v krajině". (odst. 1 § 12 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění). 
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především svou neobvyklostí (výška, architektura). Tím zasahuje především kulturně přírodní 
charakteristiku krajiny.  

Je pravděpodobné (je vycházeno především ze subjektivních pocitů člověka), že stavba při 
své výšce a neobvyklosti bude na sebe přitahovat pozornost a bude odpoutávat pozornost 
člověka od stávajících krajinných scenérií. Je však méně pravděpodobné, že se stane prvkem 
trvale dominantním vzhledem k omezené dlouhověkosti VTE jako technické záležitosti. 
Jedná se o zařízení, které po skončení své funkčnosti je velmi snadno demontovatelné. Větrná 
elektrárna je dnes v celé Evropě vnímána jako moderní stavba symbolizující především 
kladný ekologický vztah obyvatel, kteří v blízkosti elektráren žijí.  

Pozemky jsou využívány jako zemědělská půda obhospodařovaná konvenčním způsobem. 
Výraznou krajinnou i ekostabilizační dominantu tvoří zalesněné panorama severní části území 
a výhledy směrem na jih.  Na krajinném rázu prostoru se výrazně podílí i tradiční způsoby 
zemědělství a zachovalé permanentní krajinné struktury, na které je toto hospodaření 
navázáno.  

Území má poměrně bohatou historii, která se promítá i do krajinného rázu. Významná je  
památková zóna Valeč s komplexem barokních památek, mezi něž se řadí zámek s barokní 
parkovou architekturou, zámecký kostel Nejsvětější Trojice a původně gotický kostel 
Narození sv. Jana Křtitele. Dalšími barokními památkami v okolí jsou Žlutice a Lubenec. 
Území je bohaté na prvky drobné sakrální architektury. Na krajinném rázu prostoru se 
výrazně podílí i tradiční způsoby zemědělství a zachovalé permanentní krajinné struktury, na 
které je toto hospodaření navázáno. 

Vizuální scéna je tvořena především zvlněnou krajinou Doupovských hor. Krajina tvoří ve 
směru od Bošova postupně se plynule zvedající gradaci vrcholů, na obzoru ohraničený 
pásmem Janský vrch (717m.n.m), Prokopy (748), Na Kalvárii (603), Hlavákovský vrch (682). 
Tyto kopce společně s kulisou vzadu se dále zvedající pahorkatiny uzavírají krajinné 
panorama. Výraznou antropogenní dominantou jsou zemědělské objekty a všudypřítomná 
vedení vysokého napětí. 

 

C.2.3 Fauna a flora, ekosystémy 

VTE jsou umístěny na trvalých travních porostech sloužících převážně k pastvě hovězího 
dobytka. 

Nadmořská výška:   cca 590 – 660 metrů nad mořem 

Klimatická oblast:   MT3 – mírně teplá 

Geomorfologie:  Soustava – Krušnohorská 

                                 Podsoustava –  Podkrušnohorská 

                                     Celek – Doupovské hory  

                                              Okrsek – Hradišťská hornatina 
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Biogeografická oblast:  Kontinentální 

Fytogeografická oblast:  Mesophyticum (VTE1), Thermophyticum (VTE2 - 6)  

Geobotanická oblast:  Dubo-habrové háje (Carpinium betulii), Luhy a olšiny(Alno-
Padion), Subxerofilní doubravy (Potentilli-Quercetum), Květnaté 
bučiny (Eu-fagion),  

Potenciální vegetace:  Černýšová dubohabřina (Melanpyro nemorosi-Carpinetum), 
Violková bučina (Violo reichenbachianae –Fagetum).. 

Krajinný pokryv:  pastviny, různorodé zemědělské plochy, navazují lesy jehličnaté a 
smíšené 

 

Významné lokality zvláště chráněných druhů (screening dat): 

Rostliny: ano - v oblasti Hlavákovského vrchu, kolem Obecního lesa, kolem 
Albeřických rybníků. 

Obratlovci:    ano – dravci, jeřáb popelavý, křepelka, chřástal - v širším okolí 

Bezobratlí:   ne. 

 

Biotopy:  

Pouze nepřírodní biotopy  X5 

Navazují zejména K3, T3.4D a T1.1. 

K3 - vysoké mezofilní a xerofilní křoviny 

T1.1. - mezofilní ovsíkové louky 

T3.4D - širokolisté suché trávníky 

X5 - intenzivně obhospodařované louky 

 

K posouzení vhodnosti lokality a možných vlivů záměru na faunu a floru je prováděn 
dlouhodobý biologický průzkum, opakovaně se zde uskutečňují vizitace celého území. 
Výsledky budou zhodnoceny v rámci zpracování dokumentace EIA.  
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D. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH 

VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  

A  NA  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
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D.1 Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti 
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 

D.1.1  Vliv na veřejné zdraví a bezpečnost 

§ Vlivy na faktor pohody a zdraví obyvatelstva  

Budoucí provozovatel musí dodržovat všechny předpisy o ochraně životního prostředí. 
Umístění zařízení staveniště, skladovacích ploch, případná deponie zeminy a volba 
příjezdových cest na staveniště musí být provedeny s ohledem na ochranu životního prostředí. 

Po dobu realizace stavby lze předpokládat při deštivém počasí možnost částečného znečištění 
silnic a komunikací z důvodu výjezdu stavební mechanizace a vozidel ze stavby. Silnice a 
komunikace zasažené stavbou musí být po dobu stavby průběžně čištěny.  

Případné škody na pozemcích v příjezdových trasách způsobené průjezdem stavební 
mechanizace a vozidel budou po dokončení stavby odstraněny a okolí uvedeno do původního 
stavu.  

Neméně důležitým měřítkem je pro faktor pohody i samotný postoj obyvatel. U člověka tzv.   
technofóbního (neboli v tomto případě odpůrce VTE) může jejich existence přímo narušovat 
jeho psychický faktor pohody. Naopak pro zastánce VTE bude působit naopak. Drtivá většina 
obyvatel bude existenci vnímat rozdílně, proto i faktor pohody těchto lidí bude mít rozdílnou 
intenzitu. U těchto lidí je nutno počítat s určitým časovým obdobím nutného pro tzv. 
přizpůsobení (historie popisuje nejednou problematiku odporu k dnes již obecně kladně 
vnímavým stavbám, jako např. různé rozhledny, vysílače, větrné mlýny apod).  

Vlivy na obyvatelstvo v době výstavby lze považovat za mírně negativní, ovšem z hlediska 
časového za nevýznamné, vlivy na obyvatelstvo v době provozu lze považovat za 
akceptovatelné za předpokladu splnění předem definovaných podmínek.    

 

§ Vlivy na klima a ovzduší 

Posuzování vlivu záměru na zmírňování změny klimatu je principiálně vhodné spíše při 
posuzování větších koncepcí na životní prostředí. Posuzovaný záměr v katastrálním území 
Velký Hlavákov je svým rozsahem malý a na změnu klimatu nebude mít žádný vliv. Naopak - 
navrhované větrné elektrárny přispějí ke zmírňování změn klimatu. Záměr nebude mít žádné 
negativní vlivy na klima.  

Vlivy na ovzduší lze spatřovat pouze období výstavby a v době provozu pak v rámci 
navazující dopravy. Její intenzita (a to i v kumulaci se současným stavem dopravního 
zatížení) je ale nízká. S ohledem na lokální charakter stavby, prostorové a časové rozprostření 
s nízkou intenzitou prováděných činností v jednotlivých lokalitách je realizace záměru               
z hlediska vlivů na ovzduší bezvýznamná.  
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§ Vlivy na hlukovou situaci   

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.  

Hluk je zvuk, který člověka ruší. Představuje fyzikální energii, přenášenou sluchovým 
analyzátorem do centrální nervové soustavy, přináší do organismu informace a umožňuje 
člověku komunikaci s prostředím i společností. Komunální hluk (také zvaný environmentální, 
residenční nebo domácí) je definován jako hluk ze zdrojů s výjimkou pracovišť. Hlavní zdroje 
komunálního hluku jsou silniční, železniční a letecká doprava, průmysl, stavby a veřejné 
práce a hluk ze sousedství. Lokální hluk z průmyslu způsobuje značné obtěžování a znalost 
vztahu mezi obtěžováním a hlukem umožňuje předpověď hlukového obtěžování a tím i řízení 
hlukového rizika. 

Akustické emise vznikají při otáčení lopatek. Předpis č.272/2011 Sb., ukládá limity (pro 
noční dobu 40 dB (A) a denní dobu 50 dB (A) u okolních objektů pro bydlení.    

Dle doporučení specialistů Ústavu fyziky atmosféry AV ČR je vhodné VTE umístit min. 
300 m od jednotlivě stojících domů a min. 500 m od okraje souvislé zástavby, pak by měly 
být nepříznivé vlivy hluku podlimitní.  

Vlivy hluku bude nutno zhodnotit v dalším stupni posuzování, na základě provedené 
hlukové studie.  

 

§ Vliv na bezpečnost  

Z dosavadních zkušeností s podobnými projekty není známa skutečnost, že by při výstavbě     
a provozu tohoto typu mohla vznikat nějaká významná zdravotní rizika. Samozřejmě riziko 
pracovního úrazu existuje vždy, ale zaměstnanci by měli při plnění svých pracovních 
povinností dbát na příslušné pracovně - právní předpisy, se kterými je provozovatel seznámí.  

Při provozu záměru lze uvažovat o riziku emisí hluku, světelných emisí a možného opadu 
námrazy pod lopatkami VTE.  

Jev námrazy v zimních měsících se nevyhne ani listům VTE a může tedy docházet k 
odpadávání námrazy. Výrobci omezují tento jev znemožněním uvést vrtuli do provozu, pokud 
na ní vznikla za delšího odstavení námraza. K tomuto slouží námrazová a vyvažovací čidla. 
Tato se roztočí až po spadu námrazy. Toto zařízení je v provozu i při vzniku námrazy při 
chodu. Možnost zranění pádem ledu je ale vždy hlavně v těsné blízkosti sloupu při pádu ledu 
u odstavené elektrárny. Zde by se však měla vyskytovat pouze proškolená obsluha, která 
s tímto nebezpečím počítá a bude se chránit ochrannými pomůckami. Nebezpečí je stejné jako 
u ostatních výškových budov. Vlivy na zdraví a bezpečnost lze považovat za nevýznamné při 
dodržení zákonných limitů a bezpečnostních předpisů.  
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D.1.2   Vlivy na složky ŽP  

§ Vlivy na biologickou rozmanitost   

Vzhledem k rozsahu a k umístění záměru je určitý předpoklad, že by záměr mohl ohrozit 
biotop nebo vést k ohrožení určitého rostlinného či živočišného druhu. Pro posouzení těchto 
vlivů bude nutno v další fázi pracovat s výstupy a doporučeními odborných posudků, na 
kterých se v současné době již pracuje. (roční biologický průzkum).    

V lokalitě výstavby VTE bylo v období zahájení přírodovědného průzkumu zjištěno několik 
druhů zvl. chráněných rostlin a živočichů.   

a) flora 

V oblasti vlivů na floru je zde základním měřítkem fakt, že celá plánovaná výstavba bude 
lokalizována na zemědělských pozemcích, které jsou prakticky vesměs obhospodařovány 
v kultuře trvalého travního porostu, a to buď jako louky nebo pastviny, a plošný rozsah 
záměru, vyjádřený dočasným záborem půdy pro základové desky větrných elektráren, 
výstavbu přístupových cest a kabelových tras bude v konečném důsledku vliv na flóru 
relativně malý. Konkrétní vlivy bude nutno vyhodnotit až na základě výsledků 
biologického hodnocení.   

b) fauna 

Nutno vyhodnotit až na základě podrobných výsledků v roce 2021, a to zejména i 
s ohledem na umístění plánovaných VTE za hranicí Ptačí oblasti.   

c) společenstva 

VTE  jsou umístěny na trvalých travních porostech sloužících převážně k pastvě hovězího 
dobytka. Krajinný pokryv tvoří pastviny, na různorodé zemědělské plochy                              
navazují lesy jehličnaté a smíšené.  
Jsou zde pouze nepřírodní biotopy, lesní společenstva nebudou záměrem dotčena.  

Vliv záměru na tato společenstva lze hodnotit jako málo významný. Nutno vyhodnotit 
vliv v širším navazujícím okolí, kde je znám nebo je možno předpokládat výskyt dalších 
zvláště chráněných druhů na přírodně blízkých společenstvech.  

 

§  Vlivy na půdu 

Realizace stavby bude mít určitý vliv na půdu, a to z hlediska záboru ZPF, tento vliv lze  
svým rozsahem i z hlediska dočasnosti považovat za málo významný.  
Vytěžená půda při hloubení základů se v největší možné míře vrací na původní místo, ostatní 
se rozprostře podél plochy k pozdějšímu využití (deponie pro rekultivaci). Jedná se o dočasné 
vynětí půdy ze ZPF. Vlivy na půdu lze označit z hlediska záboru ZPF jako málo významné, 
z hlediska dočasnosti jako akceptovatelné.  
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§ Vlivy na krajinu  

Krajinný prostor v širším okolí můžeme označit za esteticky hodnotné místo náhorní plošiny 
Krušných hor se znaky extenzivního dlouhodobého obhospodařování a následného opuštění 
člověkem. Lze konstatovat, že realizací záměru bude (a již je) narušen okolní krajinný 
prostor. Úhel pohledu na umístění dominanty těchto větrných elektráren v prostoru krajiny je 
z velké části ovlivňován mírou přesvědčení o účelnosti a potřebnosti těchto staveb. 

Přestože se jedná o esteticky hodnotné území, v současnosti je již narušené a antropologicky 
pozměněné (existující VTE v blízkosti plochy námi posuzovaného záměru). Z důvodu 
dočasnosti uvažovaného záměru lze pak tento vliv na krajinný ráz území považovat za 
středně významný, v další fázi bude nutno zpracovat odbornou studii, která vlivy na ráz 
krajiny posoudí.    

 

§ Vlivy na vodu   

V rámci provozu nebudou vznikat technologické ani splaškové odpadní vody. Ubytování 
stavebních dělníků a s ním spojený vznik odpadních vod bude řešen mimo posuzovanou 
lokalitu, kde se předpokládá umístění chemického WC a nádrže na vodu. 

Zvýšení odtoku srážkových vod v místech prováděných zemních prací v důsledku obnažení 
terénu bude pouze dočasné - do doby pokrytí narušených míst novou vegetací. Na 
zpevněných plochách (cesty a manipulační plochy) bude koeficient odtoku vyšší než na 
neupraveném povrchu, vsakování zvýšeného povrchového odtoku z těchto ploch do trvalých 
travních porostů a orné půdy však nebude představovat problém. Dešťové vody ze 
zpevněných ploch příjezdů budou odváděny gravitačně do okolí a příkopu. 

Vliv na povrchové vody a na podzemní vody se neočekává, avšak je nezbytné dodržení všech 
protihavarijních opatření.  

Stavba větrné elektrárny neovlivní odtokové poměry povrchových vod, ani kvalitu a hladiny 
a směry proudění podzemních vod, a to jak při výstavbě, tak při vlastním provozu.  
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D.2 Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Lze konstatovat, že ve srovnání se současným stavem životního prostředí, jsou z hlediska 
velikosti vlivu nejpodstatnější možné vlivy záměru na krajinný ráz, vlivy na lidské 
zdraví a vlivy na faunu a floru. Vlivy na ostatní složky jsou zanedbatelné.  
 
Jako podklad pro další posuzování doporučujeme nechat zpracovat odborný posudek – 
Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz, je zde předpoklad, že vliv na estetické kvality 
(včetně krajinného rázu) bude mít lokální až regionální rozsah.  

S ohledem na možné akustické znečištění doporučujeme v další fázi jako podklad pro další 
posuzování zpracovat Hlukovou studii.  

Mírný negativní vliv na biotu bude mít pouze lokální dopad. Tento negativní vliv bude 
omezen na stavební fázi, v době provozu se významný negativní vliv na biotu se v této fázi 
nepředpokládá. Závěry bude nutno učinit až na základě výstupů ročního biologického 
průzkumu lokality.   

Z důvodu umístění záměru za hranicí ptačí oblasti bude zpracován i odborný posudek 
hodnotící možné vlivy realizace záměru na předměty ochrany NATURA 2000.  

V návaznosti na fakt, že umístění záměru koresponduje s turisticky a rekreačně poměrně silně 
využívaným územím doporučuje zpracovatel Oznámení dále i zpracování studie vlivu míhání 
světel (flickeru) a následně Posouzení vlivu hluku na veřejné zdraví.  

Jako u každé stavby či technického zařízení tak i tohoto záměru existuje určité riziko 
mimořádné události, jako jsou živelní pohromy apod. Dnešní moderní konstrukce VTE jsou 
ale již navrhovány tak, aby byla tato případná rizika minimalizována.  

Dle vyjádření pověřeného úřadu územního plánování Mgm Karlovy Vary předložený záměr 
v současné době není v souladu s platnou ÚPD obce Valeč, ani se ZÚR KK. (Příloha H.1).   

Dle stanoviska KÚKK dle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nelze 
vyloučit, že záměr „6 VTE Velký Hlavákov“ může mít významný vliv evropsky 
významné lokality a ptačích oblasti (viz Příloha H. 2, Vyjádření Krajského úřadu). 
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D.3 Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících 
státní hranice  

 

Vzhledem k plánovanému umístění jednotlivých věží VTE je možné konstatovat, že žádné 
možné negativní vlivy přesahující státní hranice nelze v tomto území předpokládat.  
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D.4 Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení všech 
významných nepříznivých vlivů na ŽP a popis kompenzací, pokud je to 
vzhledem k záměru možné.  
 
V souladu s Metodickým sdělením MŽP, č.j. 18130/ENV/15 jsou základní opatření 
projednaná s oznamovatelem a projektantem záměru uvedena v kapitole B.I.6.1 a jsou 
chápána jako opatření, která jsou součástí záměru a s jejichž naplněním se automaticky počítá. 
Další opatření k prevenci a vyloučení negativních vlivů dané činnosti zahrnují opatření, která 
bezprostředně nevyplývají ze zákonných, stavebních, provozních, dopravních a jiných 
předpisů a která jsou součástí projektové dokumentace.  

Již v rámci přípravy realizace bude již celá řada opatření provedena (průzkumy aj.).  

Opatření technického a organizačního rázu je zapotřebí provést celou řadu. Základní opatření 
(ve smyslu opatření technologická a ta, která vychází z legislativy) jsou již součástí záměru, 
jsou uvedena v kapitole B.I.6.3 a s jejich plněním se již automaticky počítá.  

V této kapitole uváděná opatření je nutno chápat jako podmínky konkrétní, relevantní                 
a splnitelné.  

Dodržování zákonných předpisů vyplývá ze zákonného rámce a je automatické.  

Je třeba zdůraznit, že navržená opatření vycházejí ze současného stavu situace a dostupných 
technik a technologií. Principem pro stanovení konkrétních opatření je zásada předběžné 
opatrnosti.  

 

D.IV.1  Opatření realizovaná v době zpracování PD 

Je třeba zdůraznit, že všechna opatření vycházela ze současného stavu situace a dostupných 
technik a technologií. Opatření realizovaná zejména v průběhu provozu budou rozvíjena tak, 
jak se budou korigovat poznatky o vlivu záměru na prostředí. 

- Principem pro stanovení konkrétních opatření je zásada předběžné opatrnosti.  

- Zadání zpracování podkladových odborných studií.   
 

D.IV.2  Opatření realizovaná v době výstavby  

Technická opatření by měla být koncipována jako eliminační, minimalizační  
a preventivní. Za snad nejdůležitější opatření v tomto slova smyslu v době výstavby a v době 
po uvedení stavby do provozu, je možno považovat precizní provedení všech stavebních a 
montážních prací, dokonalá technologická a pracovní kázeň na všech úsecích zvolené 
technologie, pravidelné důkladné kontroly a precizní provádění údržby a případných oprav 
celého technologického celku.  
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Opatření na úseku vody 

V zájmu minimalizace negativních vlivů předmětné stavby bude nezbytné zabezpečit: 

- řádnou technologickou přípravu - učinit veškerá dostupná opatření cílená k tomu, aby 
v žádném případě nemohlo dojít ke kontaminaci vody především látkami ropného 
charakteru, dodržovat zákaz mytí strojů, zařízení a motorových vozidel a čištění jejich 
součástí naftou(!), 

- běžnou údržbu, drobné opravy a doplňování pohonných hmot a olejových náplní 
skříní provádět zásadně v předem připraveném prostoru na manipulační ploše k 
tomuto účelu určené a konstruované dle platných předpisů, staveniště vybavit 
potřebným množstvím sorbentů ropných látek.   

Opatření na úseku ovzduší 

Prašnost 
Prašnost bude negativně působícím faktorem především v době výstavby. V tomto období 
bude nutné zaměřit pozornost především na: 

- řádné zakrytí (zaplachtování) přepravovaných stavebních materiálů a surovin, jež 
vykazují sklony k prášení, 

- úzkostlivě udržovat příjezdové komunikace v naprosté čistotě,  

- v případě potřeby zvlhčovat povrch staveniště a příjezdové komunikace a zamezit tak 
prášení při přejezdech strojů, zařízení a dopravních prostředků. 

Plynné emise 
Plynné emise budou mírně negativně působícím faktorem. V rámci prevence, eliminace a 
kompenzace jejich účinků bude třeba zaměřit pozornost zejména na: 

- udržování dokonalého technického stavu motorů všech vozidel, stavebních strojů, 
zařízení a dalších mechanizmů, 

- dokonalou organizaci práce vylučující zbytečné přejezdy dopravních prostředků, 
stavebních strojů a zařízení a běh jejich motorů naprázdno, 

 

Opatření na úseku fyzikálního prostředí 

Během celého období výstavby bude nutné minimalizovat technologickou hlučnost,  

- účelným rozmisťováním stavebních strojů a zařízení s ohledem na útlum hluku 
vzdáleností, vhodnou organizací nasazení jednotlivých stavebních strojů a zařízení, 

- omezením doby nasazení zdrojů hluku na dobu nezbytně nutnou, tvorbou překážek 
šíření hluku, 

- vhodná opatření bude nutné v přiměřené míře použít i na příjezdových trasách. 
Stávající veřejné komunikace ovlivněné stavbou budou po jejím dokončení opraveny a 
uvedeny do původního stavu. 
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Opatření na úseku horninového prostředí a půdy 

- bude realizována skrývka svrchní vrstvy půdy a vytvořena její deponie pro pozdější 
rekultivaci stavebních záměrů či jiné využití v rámci rekultivací území, 

- nutně eliminovat zbytečné přejezdy techniky po nezpevněných cestách a četnost 
přejezdů zohlednit vzhledem k atmosférickým podmínkám (podmáčení při silných 
deštích apod.),  

- z hlediska mechaniky zemin upozorňujeme, že po skrytí využitelných vrstev pro 
rekultivaci bude převážnou část dotčených ploch povrch tvořit prachovitá, jílnatá 
zemina s podílem úlomků a valounů. Tento typ půd je silně náchylný při styku 
s vodou a mechanickém namáhání měnit konzistenci z pevné (tuhé) na kašovitou.  

 

Opatření na úseku fauny a flóry  

- při výstavbě omezit zásahy do okolních biotopů. 

- jakékoliv sanační práce na vzrostlé zeleni je nutno provádět v mimohnízdním období, 
tzn. v době vegetačního klidu,  

- v případě kácení postupovat v souladu s §8 zákona č. 114/1992 Sb., 

- dokončit podrobný roční biologický průzkum lokality.  

 

Opatření na úseku veřejného zdraví a faktoru pohody obyvatelstva  

- stavbu provádět po úsecích, a to dle schváleného harmonogramu stavby, který bude 
součástí dokumentace plánu organizace výstavby (POV), 

- časově minimalizovat stavební práce v jednotlivých úsecích a tím i celkové trvání 
výstavby, 

- řádně zvolit a v rámci stavební přípravy projednat přepravní trasy, umístění dočasných 
objektů stavby a manipulačních a skladových ploc,. 

- přeprava zeminy a stavebních materiálů musí být realizována pouze po stanovených 
přepravních trasách. Aby se minimalizovala dopravní zátěž stávajících komunikací 
v dotčeném území a negativní vlivy na obyvatelstvo budou přepravní trasy 
v maximální míře využívat trasu budované komunikace, 

- hlučné mechanismy či technologie budou využívány pouze ve stanovené denní době, 

- v případě zvýšené prašnosti při suchém počasí bude prováděno kropení komunikací 
v areálu stavby a případně také míst provádění zemních prací, 

- v případě nebezpečí znečištění vozovek blátem ze staveniště budou znečištěná vozidla 
před vjezdem na veřejné komunikace zbavena nečistot. 
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D.4.3  Opatření realizovaná při provozu  

- pozemek, na němž bude záměr umístěn, udržovat jako nízkostébelnatý trávník bez 
zastoupení kvetoucích rostlin. Takový trávník neláká hmyz a tím nevzniká motivace 
ptáků k navštívení plochy. V praxi to znamená okolní porost 4x ročně sekat na výšku 
max. 7 cm, 

- vypracovat plán opatření pro případ havárie (dále jen Havarijní plán),  

- třídit odpad dle kategorizace, zajistit likvidaci a odstranění odpadů pouze se subjekty 
oprávněnými k této činnosti, 

- udržovat technologická zařízení v perfektním technickém stavu tak, aby nemohlo 
docházet ke zvýšení hlučnosti provozu, 

- bude-li to nutné, provést měření při zkušebním provozu pro potvrzení a upřesnění 
hlukových emisí, 

- nutnost zabezpečení informovanosti obyvatelstva před možným odpadem námrazy 
pod věží VTE – vhodnost umístění informačních tabulí se základními 
charakteristikami technologie, režimem provozu a s popisem významu pro ŽP 
(nutnost umístění tabule  v dostatečné vzdálenosti od VTE),  

- umístění informačních tabulí s údaji o VTE aj. (turistika). 
 

D.IV.4  Návrh monitoringu 

- Z důvodu předpokládaného delšího časového odstupu od provedeného biologického 
průzkumu a zahájením stavby doporučuje zpracovatel posudku, aby před zahájením 
prací byl v místech výstavby proveden orientační biologický průzkum z důvodu 
případného výskytu nových, dříve nezaznamenaných chráněných druhů rostlin                   
a živočichů (aktualizace). 

- Po dvou letech od výstavby bude proveden botanický průzkum s cílem zjistit, zda se 
na ovlivněných lokalitách (okolí nové cesty, podzemních kabelových přípojek atd.) 
nenachází nepůvodní invazní druhy rostlin. 

- Při realizaci výstavby bude prováděn průběžný ekologický monitoring. 

- Na základě výsledků měření hluku (ve zkušebním provozu) bude navržen systém 
monitorování hlukové zátěže související s provozem větrných elektráren s tím, že 
návrh bude před uvedením stavby do trvalého provozu projednán s věcně a místně 
příslušným orgánem ochrany zdraví. 

 

Jiná kompenzační opatření nejsou v této fázi posuzování stanovena.  
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D.5 Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru 
na ŽP.  
Ke zpracování dokumentace bylo k dispozici určité základní množství podkladových 
materiálů – tyto byly dostatečné pro fázi podání Oznámení. Dále se také vycházelo ze 
zkušeností s obdobnými záměry a především dobré znalosti problematiky dotčené lokality.  
Úroveň posuzování vlivů na životní prostředí odpovídá rozsahu a kvalitě vstupních 
údajů a informací. Všechny dostupné informace o současném stavu životního prostředí 
v zájmové lokalitě byly využity a do oznámení zapracovány. 
 
Na základě umístění záměru bylo přistoupeno k posouzení vlivů jeho realizace na ŽP. 
Charakter samotného záměru ovšem nedává předpoklady vzniku významných 
negativních vlivů na životní prostředí nebo veřejné zdraví. Metody prognózování se 
opírají o odborný odhad předpokládaných vlivů a zkušenosti posuzovatele s obdobnými 
technologiemi, dále se také vycházelo ze zkušeností s obdobnými záměry a znalosti 
problematiky dotčené lokality.  
Výstavba VTE a jejich posuzování ve vztahu k životnímu prostředí je komplikované 
především z pohledu hodnocení těchto staveb a jejich vlivu na krajinný ráz, a to z důvodu 
neexistence konkrétních měřitelných veličin a velice subjektivnímu pohledu na krajinu, její 
vývoj a únosnost a neexistence závažného právního dokumentu řešícího metodiku takového 
posuzování.  
 
Metodicky se vycházelo z analýzy a syntézy znalosti poměrů v lokalitě a kvality životního 
prostředí získaných z veřejných zdrojů a podkladů. 
 

Hlavní použité podklady:  

- platný územní plán obce, 

- průzkum lokality a terénní pochůzky, 

- výrobní, technické a mapové podklady poskytnuté oznamovatelem,   

- literární údaje (seznam literatury).  
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D.6 Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků či nedostatků ve 
znalostech), které se vyskytly při zpracování oznámení, a hlavních nejistot 
z nich plynoucích.  
 

Vlivy komentované v tomto oznámení jsou z dosavadního provozu oznamovatele v dané 
lokalitě dostatečně známy a jsou dokladovány prováděnými studiemi a monitoringem                 
v oblastech ŽP.   

Neurčitosti, které vyplývají z daného stupně přípravy záměru, nejsou takového charakteru           
a významu, aby mohly negativně ovlivnit rozsah vlivů záměru na životní prostředí                  
a obyvatelstvo. Možnost realizace návrhu byla prozkoumána a všechny dostupné podklady 
byly v rámci zpracování oznámení aktualizovány a ověřeny.  

Pro zpracování oznámení o vlivu záměru stavby na životní prostředí je použita metodika 
přímého hodnocení výsledků, získaných z výše uvedených materiálů. Metodika přímého 
hodnocení podkladových výsledků je založena na přímém hodnocení stávajícího stavu 
životního prostředí v dané lokalitě, resp. faktorů, které ovlivňují životní prostředí v lokalitě v 
současnosti.  

Prognózní zhodnocení vlivu záměru na životní prostředí je a v další fázi posouzení i detailněji 
bude provedeno na základě znalostí stávajících podmínek a vývoje struktury dané lokality ve 
vztahu záměru k životnímu prostředí jako celku.  
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO 

ZÁMĚRU (pokud byly předloženy) 
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Variantní řešení 

Co se týče variantního řešení záměru, lze v zásadě uvažovat o těchto možnostech: 
c) Varianta aktivní  

- varianty počtu a umístění VTE   - nutno řešit v dalším stupni posuzování, a to 
především s ohledem na výsledky odborných studií a souladu s ÚPD.  

- výkon a konkrétní typ VTE bude upřesněn v dalším stupni PD, popř. na základě 
výstupů hlukové studie. Jako variantní pak lze považovat výšky tubusů a výkony 
VTE.   

Konečná zvolená varianta počtu, umístění a popř. výšky tubusů bude vycházet z výsledků 
odborných studií (Hluková studie, krajinný ráz aj.) 
 
d) Varianta nulová  
Tato varianta představuje zachování původního stavu pozemků bez realizace záměru VTE, 
avšak podotýkáme, že stávající krajinný ráz území je již nyní ovlivněn stávajícími VTE, které 
jsou zde v provozu.  
V této variantě nebude v této oblasti využita kinetická energie větru pro výrobu elektrické 
energie v rámci realizace obnovitelných zdrojů ve smyslu výše uvedených legislativních 
podmínek a energetických koncepcí. 
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F.  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
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1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení  

 
Umístění VTE – širší vztahy  
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2. Další podstatné informace oznamovatele 

Zpracovatel EIA nemá k dispozici žádné další podstatné informace, které by vedly k jiným 
závěrům, než je uvedeno v tomto oznámení.  
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
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Důvodem pro realizaci výstavby větrných elektráren je fakt, že se jedná o projekt směřující 
k využití větrné energie jako obnovitelného zdroje energie.    
Z hlediska stavebního se jedná o novostavbu technických zařízení a navazující 
infrastruktury (kabelové elektrické a datové vedení, obslužné komunikace a trafostanice) 
pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů (kinetické energie větru) – větrné 
elektrárny (dále jen VTE).   
 

Předmětem posuzování je novostavba farmy větrných elektráren v počtu 6 ks věží v k.ú. 
Velký Hlavákov, na p. p. č. 125 (VTE 1), p. p. č. 356/4 (VTE 2) , p. p. č. 420/3 (VTE 3),              
p. p. č. 548/1 (VTE 4) p. p. č. 835/1 (VTE 5) a p. p. č. 826/1 (VTE 6), o výkonu 4,2 – 5 MW 
(dle použitého typu) a celkové výšce 199 m a dále i navazující infrastruktury (úprava a 
stavba obslužné komunikace a pokládka kabelové trasy 22 kV. 

Výkon, výška a typ věží VTE bude upřesněn v dalším stupni PD, popř. na základě výstupů 
z dílčích odborných studií. V současné době přicházejí do úvahy tyto typy:   

- ENERCON E147 EP5 E2 o výkonu 5 MW a celkové výšce 199 m (výška náboje 125 m,           
Ø rotoru 147 m).   

- ENERCON E138 EP 3 o výkonu 4,2 MW a celkové výšce 199 m (výška náboje 130 m,            
Ø rotoru 138 m).   

 
Situování záměru vycházelo mimo jiné i z toho, že dvě VTE na lokalitě již fungují a nebyly 
prokázány možné kumulativní vlivy, jsou zde vhodné podmínky pro jejich využití k výrobě 
elektrické energie, které jsou dány větrným potenciálem dané lokality, dále i s ohledem k 
místním přírodním podmínkám, vlastnickým vztahům k pozemkům, a to vše s ohledem na 
minimalizaci negativních dopadů na okolní prostředí.  
VTE je plánováno umístit v k.ú. Velký Hlavákov, (p. p. č. 125, 356/4 420/3, 548/1, 835/1, a 
p.p.č. 826/1), ve správním území obce Valeč.  
 
Vlivy na jednotlivé složky ŽP: v této fázi posuzování lze budoucí možné vlivy pouze 
odhadnout, a to především na základě zkušeností s jinými, již schválenými i již 
realizovanými, záměry.  
Je tedy patrné, že nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a významnosti lze očekávat 
zejména v oblasti:  
- Fauny a flory   

Bude nutno provést minimálně roční průzkum lokality, na základě jeho výsledků pak 
případně navrhnout projektové změny či kompenzační či minimalizační opatření.  
obecného.  

- Natury 2000   
Na základě umístění záměru v území NATURY 2000 bude v další fázi posuzování 
nutno vyhodnotit případné možné vlivy záměru na celistvost a předměty ochrany 
EVL a PO odbornou studií.  
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- Vlivu hluku 
Vzhledem ke vzdálenosti posuzovaného záměru od hlukově chráněné zástavby, 
kterou jsou stavby pro bydlení, nelze předpokládat možné vlivy záměru na hlukovou 
situaci. Z důvodu zjištění, zda nebudou překročeny stanovené hygienické limity, bude 
přesto nutno v další fázi posuzování zpracovat hlukovou studii a nechat posoudit 
možné vlivy hluku na lidské zdraví.  

- Vliv na krajinný ráz  
Je možné vizuální ovlivnění širšího území, včetně významných krajinných prvků, 
území historického a kulturního významu a území Přírodních parků. Vzhledem 
k tomuto bude nutné v další fázi posuzování zajistit zpracování odborné studie 
posuzující míru ovlivnění krajinného rázu dotčené oblasti a na základě zpracovaného 
hodnocení bude možno konstatovat, zda a do jaké míry záměr představuje rušivý 
zásah do zákonných kritérií krajinného rázu.  
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H. PŘÍLOHA 
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H.1 Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska ÚPD. 

 

 

 

 
 
Spis.zn.:SÚ/8951/20/Bar Karlovy Vary, dne 21.8.2020 
Č.j.: 9722/SÚ/20 
Vyřizuje: Mgr. Jan Bartoň, tel 353 152 651 
Spisový znak: 330.1 
Skartační znak: S/5 

VYJÁDŘENÍ 
Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary, jako úřad územního plánování příslušný podle  
§ 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "stavební zákon"), na žádost, kterou dne 17.7.2020 podal: 

Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova č.p. 413, Horní Litvínov, 436 01  Litvínov 1 
ve věci: 

Žádosti o vyjádření k záměru – novostavba parku větrných elektráren 6 VTE Velký Hlavákov 
na pozemcích parc. č. 125, 356/4, 420/3, 548/1, 826/1, 835/1 v katastrálním území Velký Hlavákov (obec Valeč) 

s d ě l u j e,   ž e: 
I. Pro správní území Karlovarského kraje jsou platné Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje ve znění aktualizace 

č. 1, vydané Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 21.6.2018 usnesením č. ZK 241/06/18 s datem nabytí účinnosti 
k 13.7.2018, dále jen “ZÚR KK“.  
Pro správní území obce Valeč je platný Územní plán obce Valeč vydaný Zastupitelstvem obce Valeč jako obecně 
závazná vyhláška č. 4/2005 ze dne 11.11.2005 s datem nabytí účinnosti k 26.11.2005, dále jen “Územní plán“. 
 

II. ZÚR KK záměr řeší v následujících ustanoveních textové části: 
- V kapitole A stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území jsou v článcích mj. 

stanoveny tyto k záměru relevantní priority územního plánování: 
o Článek 5 kapitoly A – „Podporování rozvojových aktivit v oblastech s oslabenou strukturou osídlení a slabou 

hospodářskou základnou, také s využitím přeshraničních a mezikrajských vazeb.“ 
o Článek 16 kapitoly A – „Stabilizace a rozvoj zásobování území energiemi, včetně rozvoje mezistátního 

propojení s energetickými systémy SRN.“ 
o Článek 19 kapitoly A – „Ochrana a rozvoj přírodních, krajinných a kulturně historických a civilizačních hodnot 

nadmístního významu.“ 
o Článek 21 kapitoly A – „Preventivní ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem 

minimalizovat rozsah případných škod na civilizačních, kulturních a přírodních hodnotách území kraje.“ 
- Dotčené území se nachází ve specifické oblastí nadmístního významu SOB – N2 Bochov – Žlutice a v oblasti 

vlastních krajin Tepelska a Toužimska (D) s vlastní krajinou Horní tok Střely (D.2). 
  

III. Plocha dotčených pozemků je dle platného Územního plánu definováno jako nezastavěné území se způsobem využití 
nezastavěné zemědělsky využívané půdy – NZ, která je určena pro plochy obhospodařovaného a dočasně 
neobhospodařovaného zemědělského půdního fondu - plochy pozemků orné půdy a trvalých travních porostů. Tyto 
plochy jsou určeny trvale k zemědělské výrobě.  
Dle článku 25 odst. 4 Vyhlášky k Územnímu plánu jsou fakticky nezastavitelné monofunkční plochy zemědělsky 
využívané půdy, lesů vod a zeleně. Dle článku 25 odst. 5 Vyhlášky k Územnímu plánu není dovoleno umísťovat na 
nezastavitelných plochách stavby s výjimkou drobných staveb, které jsou určeny pro funkční využití těchto ploch a dále 
staveb drah a na dráze, pozemních komunikací, liniových staveb technického vybavení, meliorací zemědělské a lesní 
půdy a úprav vodních toků. 

 
IV. Dle Územně analytických podkladů se na území dotčeného pozemku nachází:  

o Území s archeologickými nálezy  – ÚAN III.kategorie – všechny dotčené pozemky 
o NATURA 2000 – ptačí oblasti (PO Doupovské Hory) – všechny dotčené pozemky 
o Plocha lesů, jejich kategorizace a vzdálenost do 50 m od okraje lesa – p.p.č. 125 a část 356/4 
o Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu: 

� 2. třída ochrany – p.p.č. 356/4 a 420/3,  
� 3. třída ochrany – p.p.č. 835/1, 826/1 a část 548/1,  
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� 4. třída ochrany – část p.p.č. 548/1,  
� 5. třída ochrany – p.p.č. 125 

o Plocha investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti – p.p.č. 125 a 420/3 
o Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma  – nadzemní vedení VN 1-35 kV 

na p.p.č 835/1 
o Objekty a zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami – OP produktovodu  

na p.p.č. 125 
o Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území – OP se zákazem laserových zařízení 

mezinárodního letiště v Karlových Varech na p.p.č. 125 
o Radonový index geologického podloží – RI střední (všechny dotčené pozemky) 

 
V. Závěr: Předložený záměr navrhuje výstavbu šesti věží větrných elektráren typu ENERCON o celkové výšce 199 m na 

pozemcích v k.ú. Velký Hlavákov (VE č.1 na p.p.č. 125, VE č.2 na p.p.č. 356/4, VE č.3 na p.p.č. 420/3, VE č.4 na 
p.p.č. 548/1, VE č.5 na p.p.č. 835/1 a VE č.6 na p.p.č. 826/1). Součástí záměru je zatím neupřesněná přístupová cesta 
napojující se na silnici III/1945o předpokládané přibližné délce 5 km a připojení elektráren zemními kabely do sítě.  
ÚÚP je přesvědčen, že vertikální rozsah zamýšlených staveb (prakticky 200 m) odporuje prioritám stanovených 
v článcích 19 a 21 kapitoly A a ohrožuje mj. pohledové scenérie nejen v samotné lokalitě, ale i v širokém okolí, čímž 
jsou dotčeny také cílové kvality krajiny s důrazem na hodnoty nadmístního významu Krajinné památkové zóny 
Valečsko rozkládající se mj. v k.ú. Velký Hlavákov a Valeč v Čechách v sousedství zamýšlených věží VE č.5 a 6. 
Záměr je v rozporu se ZÚR KK.  
Na dotčených pozemcích není přípustné umístit stavby větrných elektráren (VE), jelikož nesouvisí ani se zemědělskou 
výrobou, ani se nejedná o opatření chránící ve veřejném zájmu půdu. Z těchto důvodů jsou všechny stavby VE 
obsažené v záměru v rozporu s ÚPo Valeč. 

 
Tento záměr není v souladu ani se ZÚR KK, ani s Územním plánem. 
 
Poučení Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů podle zvláštních předpisů. 

 
 
 
 
 
 
 
 

[otisk úředního razítka]  
Ing. arch. Irena   V á c l a v í č k o v á 

vedoucí oddělení úřad územního plánování 
 Obdrží: 
Environmentální a ekologické služby s.r.o., IDDS: 6br4cew, k rukám L. Motla 
 
 co:  
 -vlastní  2x 
 - a/a  
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H.2 Stanovisko orgánů ochrany přírody, pokud je vyžadováno dle § 45i odst. 1 zákona o 
ochraně přírody a krajiny   

 

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary-Dvory,  Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168, 
tel.: +420 354 222 300, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz

 

Váš dopis značka // ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary
     16-07-2020 KK/3706/ZZ/20 Chochel/594 27-07-2020

Stanovisko k významným evropským lokalitám a ptačím oblastem pro záměr „Výstavba 6 VTE 
Velký Hlavákov“ 

Krajský úřad Karlovarského kraje, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 
písm. n) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
po posouzení záměru „Výstavba 6 VTE Velký Hlavákov“, žadatel Enviromentální a ekologické 
služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1, doručeného dne 16. 7. 2020, 
vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 výše uvedeného zákona toto stanovisko:

záměr „Výstavba 6 VTE Velký Hlavákov“ může mít významný vliv na evropsky významné lokality 
a ptačí oblasti. 

Odůvodnění:

Předmětem záměru „Výstavba 6 VTE Velký Hlavákov“ je umístění a instalace 6 větrných elektráren o 
výšcě  199 m a průměru rotoru 147 m v těsné blízkosti hrany Doupovského masivu. Vzhledem ke 
krajinnému působení stávajících, podstatně nižších 2 VTE v těsné blízkosti, jde o velmi výrazný vliv na 
krajinné, kulturní a ekologické charakteristiky území.

Území je situováno do západní části Ptačí oblasti Doupovské hory. Předmětem ptačí oblasti jsou populace 
ptačích druhů lesních a lučních společenstev. Oblast je navržena pro 11 druhů přílohy I /chřástal polní 
(Crex crex), čáp černý (Ciconia nigra), datel černý (Dryocopus martius), lejsek malý (Ficedula parva), 
lelek lesní (Caprimulgus europaeus), moták pochop (Circus aeruginosus), pěnice vlašská (Sylvia 
nisoria), ťuhýk obecný (Lanius collurio), včelojed lesní (Pernis apivorus), výr velký (Bubo bubo), žluna 
šedá (Picus canus)/, z níž tu navíc dalších 19 druhů má významné zastoupení, např. tetřívek obecný 
(Tetrao tetrix), skřivan lesní (Lullula arborea), sokol stěhovavý (Falco peregrinus), rákosové porosty 
rybníků obývá bukač velký (Botaurus stellaris) a na vlhkých loukách a prameništích hnízdí bekasina 
otavní (Gallinago gallinago).

Lokalita záměru představuje součást letového koridoru řady tažných druhů ptáků a výstavba parku VTE 
daného rozsahu představuje významné ohrožení pro čápa černého a motáka pochopa, kteří jsou 
předmětem ochrany ptačí oblasti. 

Enviromentální a ekologické služby s.r.o.
Jiráskova 413
Litvínov, Horní Litvínov
436 01 Litvínov 1
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Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21, Karlovy Vary-Dvory,  Česká republika, IČ: 70891168, DIČ: 128-70891168,
tel.: +420 353 502 111, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta

2

Plánované VTE jsou vysokým potencionálním ohrožením pro místní i prolétající populaci jeřába 
popelavého (Grus grus), který v oblasti často hnízdí a VTE představují ohrožení zejména pro nízko 
protahující menší rodinná hejna s rozlétávajícími se mladými ptáky. Dále také pro tažné, v území 
opakovaně zaznamenávané, druhy ptáků, které jsou, jako moták pilich (Circus cyaneus), orel mořský 
(Haliaeetus albicilla) nebo luňák červený (Milvus milvus). Nejde zde sice o druhy uvedené v předmětu 
ptačí oblasti, tvoří však (a nejen ty zde uvedené) součást seznamu směrnice o ptácích (celým názvem 
Směrnice Rady č. 79/409/EHS z 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků), tedy 
mezinárodního dokumentu Evropské unie týkající se ochrany ptáků. Ohrožení průletového koridoru 
takového významu může být závažným zásahem nejen do místních populací a mělo by být ověřeno 
nejméně 1 sezónním ornitologickým průzkumem, který by předcházel posouzení z hlediska soustavy 
Natura 2000.

Z výše uvedených důvodů je třeba daný záměr posoudit s ohledem na chráněné prvky soustavy Natura 
2000, a to nejen prvky územní ochrany, ale i chráněné druhy ptáků.

Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
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Přehled zkratek  
BPEJ   bonitovaná půdně ekologická jednotka  
B(a)P   benzopyren  
č.p.   číslo parcelní  
ČD   České dráhy 
ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav   
ČSÚ   Český statistický úřad 
DP   dobývací prostor 
EIA   posuzování vlivů na životní prostředí  
EVL    evropsky významná lokality 
HS            hluková studie 
CHLÚ  chráněné ložiskové území 
CHOPAV  chráněná oblast přirozené akumulace vod 
IPPC   integrované povolení  
k.ú   katastrální území 
KR   krajinný ráz  
KOD (SOD, OD) kriticky (silně, ohrožený) ohrožený druh 
KÚKK  Krajský úřad Karlovarského kraje 
MŽP   ministerstvo životního prostředí 
NA   nákladní automobily 
NRBC,  nadregionální biocentrum 
NRBK  nadregionální biokoridor 
RBC    regionální biocentrum 
RBK   regionální biokoridor 
OOP   orgány ochrany přírody 
OSS   orgány státní správy 
PO   ptačí oblast 
PD   projektová dokumentace 
PUPFL  pozemek určený k plnění funkce lesa 
SÚ   stavební úřad  
TNA   těžký nákladní automobil  
TTP   trvalý travní porost  
ÚPD   územně plánovací dokumentace 
ÚSC   územně samosprávné celky,  
ÚSES   územní systém ekologické stability 
ÚÚP   úřad územního plánování 
VÚSC  vyšší územně samosprávné celky 
VKP   významné krajinné prvky 
ZPF   zemědělský půdní fond 
ZCHÚ  zvláště chráněná území  
ŽP   životní prostředí 
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Zpracovatel oznámení 

 
Mgr. Luboš Motl – držitel autorizace č. 1522/243/OPVŽP/99 
Environmentální a ekologické služby s.r.o. 
Jiráskova 413, Litvínov 436 01 
Tel.: 417 633 256 
Fax.: 476 731 517 
E-mail: info@ees-servis.cz 
 
 
Autorizaci podle § 19 odst. 4 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů a životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí) vydalo MŽP ČR dne 15.9.1999, č.j.:1522/243/OPVŽP/99, a prodloužilo ji 
rozhodnutím ze dne 27. 6. 2016 (nabylo právní moci dne 14. 7. 2016), pod č.j. 
37034/ENV/16, na dobu dalších 5 let.  
 
 
 
 
 
 

18. 9. 2020                                   

 

                                                   

                        ____________________________ 

  Mgr. Luboš Motl 
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Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí V Praze dne 27. června 2016

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí Č- jn 37034/ ENV/ 1 6

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo životního prostředí jako orgán státní správy v oblasti posuzování vlivů

na životní prostředí příslušný k rozhodování ve věci podle ustanovení § 21 písm. i) zákona

č. 100/2001 Sb., O posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,

vyhovuje podle ustanovení § 19 odst. 7 tohoto zákona žádosti pana Mgr. Luboše Motla,
datum narození: 11. 10. 1967, bydliště Lounická 139, 436 01 Litvínov (dále jen „žadate|“)

ze dne 23. 5.2016 a

prodlužuje autorizaci
ke zpracování dokumentace a posudku

udělenou osvědčením Ministerstva životního prostředí č. j.:1522/243/OPVŽP/99

ze dne 15.9.1999 a prodlouženou rozhodnutím o prodloužení autorizace

č. j.: 6741/ENVI11 ze dne 4.2.2011, na dobu Slet podle ustanovení §19 zákona

o posuzování vlivů na životní prostředí.

Autorizace se vsouladu s §19 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů

na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů

na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, prodlužuje na dobu dalších 5 let.

Odůvodnění

Ministerstvo životního prostředí obdrželo dne 27. 5. 2016 žádost ze dne

23.5.2016 o prodloužení autorizace pana Mgr. Luboše Motla, udělené osvědčením

Ministerstva životního prostředí č. j.: 1522/243/OPVŽP/99 ze dne 15. 9. 1999

a prodloužené rozhodnutím o prodloužení autorizace č. j.: 6741/ENV/11 ze dne 4. 2. 2011,

platné do 31. 12. 2016. Žadatel požádal o prodloužení autorizace
a splnil podmínky pro prodloužení autorizace v souladu s § 19 odst. 3, odst. 4

a odst.5zákona č.100/2001 Sb., oposuzování vlivů na životní prostředí a ozměně

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními přílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva životního
prostředí č. 457/2001 Sb., oodborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek
souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.

Ministerstvo zivotniho prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, www.mzp.cz, lnfo@mzp.cz



Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí,  v pl. znění, dle příl. č.3 zákona. 70/69 
6 VTE Velký Hlavákov       

Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 
 

 

 

 

 

-~_

Ministerstvo životního prostředí

Ukončené Wsokoškolské vzdělání bylo v souladu s ustanovením § 19
odst. 4 Emma) doložena dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání. Vykonaná zkouška

odborné zpusobilosti byla v souladu s ustanovením § 19 odst. 4 písm. b) doložena
osvedčenlm (č. j.: 1522/243/OPVŽP/99 ze dne 15. 9. 1999). Bezúhonnost byla v souladu

s ustanovením § 19 odst. 5 doložena výpisem z rejstříku trestů (datum vydání

1;. 5;2016). Dále bylo doloženo čestné prohlášení žadatele o plné způsobilosti k právním
u onum.

Vzhledem ktomu, že předložené žádost obsahuje všechny zákonem požadované

náležitosti a jsou splněny všechny zákonné podmínky pro prodloužení autorizace

ke zpracování dokumentace a posudku, rozhodlo Ministerstvo životního prostředí tak, jak

je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Řízení o vydání tohoto rozhodnutí podléhá ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb.,

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, správnímu poplatku ve výši 50 Kč

(položka 22 písm. d) sazebníku). Poplatek byl uhrazen formou kolkové známky.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad ministrovi životního prostředí, podle § 152

zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů

ode dne oznámení rozhodnutí, prostřednictvím Ministerstva životního prostředí,

Vršovická 65, 100 10 Praha 10.

Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru

posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence    
zástupce ředitel odboru

posuzování vlivů na ž' otní prostředí
a integrované revence

Toto rozhodnutí obdrží:

a) žadatel- Mgr. Luboš Motl- účastník správního řízení

b) po nabytí právní moci
orgán příslušný k evidenci - odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence Ministerstva životního prostředí
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