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S T A N O V I S K O 

k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí  
 

podle ustanovení § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zpracované podle přílohy č. 6 k zákonu. 
 
I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
1. Název záměru: VTE Třebařov v k.ú. Třebařov 

 
2. Kapacita (rozsah) záměru: 
 

Předmětem záměru je novostavba 4 větrných 
elektráren (VE) o celkovém výkonu 4 x 2 MW 
(konkrétní dodavatel technologie není znám), 
výška tubusu je 105 m, maximální výška včetně 
listu rotoru je 150 m, celková hmotnost 330 t. 
Součástí záměru je komunikace, zpevněné 
montážní plochy (budou odstraněny po montáži 
elktráren, podzemní kabelová přípojka VN 22 kV 
a trafostanice do DS 110 kV 
 

3. Umístění záměru: Kraj                      
Obec                    
Katastrální území 

Pardubický 
Třebařov 
Třebařov 
 

4. Obchodní firma oznamovatele: 
 

EL – INSTA WIND s.r.o. 

5. IČ oznamovatele: 
 

28339231 

6. Sídlo oznamovatele: Žižkova 427, 664 62 Hrušovany u Brna 
 

 
II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ 
 
1. Oznámení (zpracovatel, datum předložení) 

Oznámení bylo zpracováno Ing. Renatou Břeňovou v květnu 2009 a bylo předloženo 
Krajskému úřadu Pardubického kraje (dále jen „příslušný úřad“) 11. 6. 2009. 
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2. Dokumentace (zpracovatel, datum předložení) 

Dokumentace byla zpracovaná RNDr. Jaroslavem Skořepou, CSc. (držitel autorizace 
podle ust. § 19 odst. 1 zákona č.j. 2104/424OPV/93, proslouženo č.j. 39125/ENV/06), část 
dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví byla zpracovaná RNDr. Irenou 
Dvořákovou (držitelka autorizace podle ust. § 19 odst. 1 zákona č. 3/2005, rozhodnutí č.j. 
HEM-300-2.12.04/36202 ze dne 26. 1. 2005), v prosinci 2009. Dokumentace byla 
předložena příslušnému úřadu 10. 2. 2010. 

 
3. Posudek (zpracovatel, datum předložení) 

Posudek byl zpracován Ing. Vladimírem Rimmelem (držitel autorizace podle ust. § 19 odst. 
1 zákona č.j. 3108/479/opv/93 ze dne 3. 6. 1993, prodlouženo rozhodnutím Ministerstva 
životního prostředí č.j. 34063/4NV/06) v květnu 2010 a byl příslušnému úřadu předložen 
10. 5. 2010. 
 
4. Veřejné projednání (místo, datum konání) 

Příslušný úřad podle ust. § 9 odst. 9 zákona upustil od konání veřejného projednání 
dokumentace a posudku podle ust. § 17 zákona, protože neobdržel žádné odůvodněné 
nesouhlasné vyjádření k dokumentaci, ale pouze písemná vyjádření k dokumentaci 
záměru podle ust. § 8 odst. 3 zákona. 
 
5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti 

• 11. 6. 2009 – příslušný úřad obdržel podle ust. § 6 odst. 1 zákona oznámení záměru 
zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu zpracované v květnu 2009 Ing. Renatou 
Břeňovou. Oznámení splňovalo náležitosti stanovené zákonem. 

• 23. 6. 2009 – příslušný úřad podle ust. § 6 odst. 6 zajistil zveřejnění informace o 
oznámení podle ust. § 16 zákona a současně zaslal kopii oznámení dotčeným správním 
úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům s žádostí o zveřejnění a vyjádření. 

• 22. 7. 2009 – příslušný úřad podle ust. § 7 odst. 3 zákona ukončil zjišťovací řízení 
vydáním závěru s tím, že záměr „VTE Třebařov v k.ú. Třebařov“  bude dále posuzován 
podle zákona a že budou vypořádány došlé připomínky. V závěru zjišťovacího řízení byly 
stanoveny požadavky na zpracování dokumentace. 

• 10. 2. 2010 – příslušný úřad obdržel dokumentaci zpracovanou podle přílohy č. 4 k 
zákonu zpracovanou oprávněnou osobou, která je držitelem autorizace ve smyslu ust. 
§ 19 zákona, RNDr. Jaroslavem Skořepou, CSc. Dokumentace splňovala náležitosti 
stanovené zákonem. 

• 15. 2. 2010 – opatřením příslušného úřadu byla dokumentace předložena dotčeným 
územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a 
vyjádření. 

• 4. 3. 2010 – opatřením příslušného úřadu byl zpracovatelem posudku ustanoven Ing. 
Vladimír Rimmel, oprávněná osoba, která je držitelem autorizace ve smyslu ustanovení 
§ 19 zákona 

• 23. 3. 2010 – příslušný úřad doručil zpracovateli posudku vyjádření, která obdržel k  
dokumentaci. 

• 10. 5. 2010 – příslušný úřad obdržel zpracovaný posudek. 

• 12. 5. 2010 – opatřením příslušného úřadu byl předložen posudek veřejnosti, dotčeným 
územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům  
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• Příslušný úřad podle ust. § 9 odst. 9 zákona upustil od konání veřejného projednání 
dokumentace a posudku podle ust. § 17 zákona, protože neobdržel žádné odůvodněné 
nesouhlasné vyjádření k dokumentaci. 

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

zahrnuta 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště 
Svitavy 
znj.: 503/10/HOK-Sy/2.5 
ze dne: 9. 2. 2010 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
č.j.: KrÚ 19421/2010/OŽPZ/JI 
ze dne: 6. 3. 2010 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové 
zn.: ČIŽP/45/IPP/0911591.002/10/KLM 
ze dne: 2. 3. 2010 

Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí 
č.j.: MULA 6209/2010 
ze dne: 8. 3. 2010 

Obec Třebařov 
č.j.: 8/95/2010 
ze dne: 11. 3. 2010 
 
Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí 
č.j.: S MUMT 5459/2010/OZP1-209 
ze dne: 3. 3. 2010 

 
III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU 
 
1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí   

z hlediska jejich velikosti a významnosti 

Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí, z hlediska 
velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vliv na krajinný ráz a částečně i vliv na 
faunu. Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit za malé a málo významné. 
Míra narušení krajinného rázu je do značné míry věcí subjektivního pohledu a vliv na krajinný 
ráz je akceptovatelný. Při respektování ve stanovisku navržených doporučených podmínek 
lze vyslovit souhlas s realizací záměru a to i přes určité vlivy na faunu. 
 
2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, 

pokud jde o znečišťování životního prostředí 

Vzhledem k charakteru záměru je jeho technické řešení pro potřeby posouzení vlivů na 
životní prostředí v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno, detailnější řešení se 
s ohledem na požadavky vyplývající z právních předpisů předpokládá v rámci další přípravy 
záměru pro jednotlivá správní řízení nutná k povolení záměru. Technické řešení a způsob 
provozování VE odpovídá nejlepší dostupné technice za ekonomicky a technicky přijatelných 
podmínek s ohledem na náklady a přínosy, které jsou provozovateli dostupné. Navrhované 
zařízení splňuje požadavky technických norem, právních předpisů. 
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3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a 
rozbor vlivů na životní prostředí 

Opatření k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatelstva vyplývající z procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí jsou uvedena jako podmínky tohoto stanoviska 
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pro fázi přípravy, výstavby a 
provozu záměru. Opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů musí 
oznamovatel respektovat bez ohledu na proces EIA. 
 
4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 

Posuzovaný záměr je přeložen v jedné variantě. 
 
5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení) a k posudku 

5.1 Vypořádání vyjádření k dokumentaci 

V rámci dokumentace předkládaného záměru obdržel příslušný úřad celkem 6 vyjádření 
dotčených správních úřadů a dotčeného územního samosprávného celku, která jsou 
uvedena v bodě II.6 tohoto stanoviska. 
Veškerá vypořádání připomínek vyplývajících z obdržených vyjádření jsou komentována 
v části V. předkládaného posudku a všechny oprávněné požadavky  z nich vyplývající byly 
buď zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentovány, nebo ve formě 
podmínek zařazeny do návrhu stanoviska příslušného úřadu, nebo bylo zdůvodněno, proč 
některé z připomínek v rámci posudku nejsou akceptovány. 

5.2 Vypořádání vyjádření k posudku 

Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí č.p. MUMT 15557/2010 ze dne 
3. 6. 2010 

Vyjádření: Podstatou vyjádření je obava z narušení krajinného rázu tím, že VE budou 
viditelné. Dotčený správní úřad navrhuje, aby oznamovatel změnil umístění o 0,6 km. Na 
závěr vyjádření dotčený správní úřad uvádí, že dojde k významnému narušení krajinného 
rázu a nedoporučuje vydat kladné stanovisko. 

Vypořádání: Větrné elektrárny na kterémkoliv místě ovlivní krajinný ráz a jistě je snesitelnější 
v urbanizované krajině. Je však na rozhodnutí oznamovatele, kde zamýšlí svůj záměr 
realizovat. Je pravda, jak uvádí dotčený správní úřad, že z některých míst v osadě Petrušov 
budou části VE vidět a že tento nový jev může určitému počtu obyvatel vadit. Pokud ale 
záměr oznamovatele splňuje požadavky a limity platných zákonů a předpisů na ochranu 
životního prostředí, je realizace záměru na posuzované lokalitě možná. Autor posudku 
neshledal důvody pro vydání nesouhlasného stanoviska. Dotčený správní úřad nadto  může 
uplatnit své správní uvážení v následném postupu podle zvláštních právních předpisů. 
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6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní 
prostředí s uvedením podmínek pro realizace záměru, popřípadě zdůvodnění 
přijatelnosti záměru 

Krajský úřad Pardubického kraje, jako příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „příslušný úřad“ a „zákon“) na základě 
dokumentace, posudku a k němu uplatněného vyjádření vydává podle § 10 zákona  

 
S O U H L A S N É   S T A N O V I S K O 

 
k posouzení vlivů provedení záměru 

 
VTE Třebařov v k.ú. Třebařov 

 
s tím, že níže uvedené podmínky vycházející z procesu posuzování budou respektovány 
v dalších stupních projektové dokumentace, resp. budou zahrnuty do podmínek 
navazujících správních rozhodnutí. 

Podmínky souhlasného stanoviska (převzato, drobně upraveno): 

A) PODMÍNKY PRO FÁZI PŘÍPRAVY: 

1. Výstavbu je třeba organizačně zajistit tak, aby byla maximálně omezena možnost 
narušení faktorů pohody, zejména ve dnech pracovního klidu 

2. Při výběrovém řízení na zhotovitele stavby bude jako jedno z kritérií uplatněna 
garance minimalizace negativních vlivů stavby na obyvatelstvo.  

3. Pro vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu (ZPF) bude v rámci žádosti 
předložen projekt zpětné rekultivace. 

B) PODMÍNKY PRO FÁZI VÝSTAVBY: 

1. Součástí projektu organizace výstavby (POV) bude vyčíslení spotřeby surovin a 
materiálů, produkce jednotlivých druhů odpadů a stanovení přepravních tras nejen 
částí VE na a ze staveniště. Do POV budou zahrnuta i preventivní a kontrolní 
opatření proti úniku ropných látek na staveništi.  

2. Práce na stavbě nebudou probíhat v nočních hodinách (22:00 – 6:00 hod.), ve dnech 
pracovního klidu a státem uznaných svátků. Stavební práce budou organizovány tak, 
aby docházelo k co nejmenšímu ovlivnění okolí hlukem a emisemi (vypínání motorů, 
kontrola technického stavu mechanizace, kropení staveniště a deponií apod.). 

3. V prostoru staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob 
pohonných hmot pro stavební mechanizmy, na staveništi nesmějí být prováděny 
žádné opravy mechanizace a bude k dispozici dostatečné množství sanačních 
sorpčních prostředků (např. ROPEX, VAPEX) pro likvidaci případných úniků ropných 
látek. 

4. Budou používány nákladní automobily a stavební mechanizace pouze v dokonalém 
technickém stavu splňující technické normy pro jejich provoz. Při krátkodobé 
odstávce mechanizmů budou pod nimi umístěny záchytné vany. 

5. Stavba bude prováděna mimo hlavní vegetační sezónu a hnízdní období ptáků (od 
počátku dubna do konce července). V případě, že provádění některých prací v tomto 
období bude nezbytné, musí být zajištěn biologický dozor odborným pracovníkem, 
který stanoví na základě aktuálního výskytu a hnízdění druhů ptáků na lokalitě 
podmínky pro provádění prací.  
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6. Při stavbě budou respektovány vymezené prvky územního systému ekologické 
stability (ÚSES). 

7. V projektové dokumentaci pro stavební řízení budou navrženy postupy k omezování 
prašnosti, zejména pro etapu budování příjezdových cest (např. mlžení, kropení). 

8. Za účelem omezení prašnosti budou vozidla opouštějící staveniště očištěna od 
zeminy, která se uchytí na podvozcích, komunikace budou pravidelně čištěny. 
V případě suchého počasí bude deponovaná zemina skrápěna. 

9. Budou eliminovány zbytečné přejezdy techniky po nezpevněných cestách a četnost 
přejezdů bude přizpůsobena atmosférickým podmínkám (podmáčení při silných 
deštích apod.). 

10. Bude požádáno o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady a bude uzavřena 
smlouva s oprávněnou osobou provozující zařízení k úpravě, odstranění nebo využití 
příslušného druhu odpadu. 

11. Deponie zemin bude udržována bez plevele. Zeminy, které nebudou bezprostředně 
využity, budou do 6 týdnů od skrývky osety travinami.¨ 

12. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude připojen doklad o prokazatelném 
dodržení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru stavby 
rodinného domu čp. 44 Koruna a čp. 121 Třebařov ve formě akreditovaného nebo 
autorizovaného měření  hluku a měření infrazvuku a tónové složky. 

C) PODMÍNKY PRO FÁZI PROVOZU: 

1. Bude provedeno zkušební měření hluku po instalaci VE. 

2. Barevné provedení VE zajistí co nejdokonalejší začlenění do krajiny, VE bude 
natřena světlešedou matnou barvou. 

3. Na VE bude s ohledem na možné vlivy na ptactvo instalováno přerušované světlo. 
Vhodné je také stínění světel ze strany a jejich případná viditelnost pouze shora. 
Z hlediska orientace ptáků protahujících za snížené viditelnosti je vhodné preferovat 
přerušované bílé nebo červené světlo, a to s minimální intenzitou a minimálním 
počtem záblesků za minutu. Je třeba se vyvarovat použití stálého nebo rychle 
pulzujícího červeného světla, neboť bylo zjištěno, že tato světla působí na ptáky 
rušivě a mohou způsobovat zvýšenou mortalitu nárazy do VE. 

4. Bude pokračovat sledování výskytu avifauny. Bude proveden intenzivní  monitoring 
v prvních 2 letech provozu a zjednodušený monitoring po dobu následujících 3 let. 

5. Bude proveden monitoring kolizí ptáků a netopýrů, nejlépe ve 14 denních intervalech 
po uvedení VE do provozu. 

6. Bude prováděna pravidelná kontrola, údržba a opravy VE. 

7. Běžná údržba, drobné opravy a doplňování pohonných hmota olejových náplní budou 
prováděny pouze v předem připraveném prostoru na manipulační ploše k tomu 
určené a zajištěné podle platných právních předpisů. 

8. V prostoru VE a na souvisejících manipulačních plochách nebudou skladovány látky 
škodlivé vodám a bude zajištěno dostatečné množství sanačních sorpčních 
prostředků (ROPEX, VAPEX) pro případnou likvidaci úniku ropných látek. 

9. VE budou udržovány v perfektním stavu (pravidelné nátěry povrchu, zachování 
elegantních hladkých linií stavby bez dodatečných instalací reklam a reklamních 
zařízení, různých ochozů, antén, venkovních kabelů apod.). 

10. Zajistit informovanost obyvatelstva před možným opadem námrazy pod VE instalací 
informačních tabulí. 
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D) PODMÍNKY PRO FÁZI UKONČENÍ PROVOZU: 

1. Po ukončení životnosti VE, popř. z jiných důvodů, budou stavby VE odstraněny 
v souladu s platnými právními předpisy. 

2. Betonové konstrukce VE budou druhotně využity. Budou např. upraveny drcením a 
tříděním a použity jako stavební meteriál. 

3. Lokalita bude uvedena do původního stavu (do stavu před realizací záměru), tzn. 
bude obnovena funkce terénu. 

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, a nenahrazuje vyjádření dotčených správních orgánů ani příslušná 
povolení podle zvláštních předpisů. 
 
Podle ust. § 10 odst. 3 zákona je platnost stanoviska 5 let ode dne jeho vydání. Platnost 
může být na žádost oznamovatele prodloužena o 5 let, a to i opakovaně, pokud oznamovatel 
písemně prokáže, že nedošlo k podstatným změnám realizace záměru. Tato lhůta se 
přerušuje, pokud bylo zahájeno navazující řízení podle zvláštních právních předpisů. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ing. Josef HEJDUK 
vedoucí odboru 
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Održí: 

Oznamovatel: 

1. EL – INSTA WIND s.r.o., Žižkova 427, 664 62 Hrušovany u Brna 

Dotčené územní samosprávné celky: 

2. Obec Třebařov 

3. Obec Koruna 

4. Obec Krasíkov 

5. Obec Tatenice 

6. Obec Staré Město 

7. Pardubický kraj 

Dotčené správní úřady: 

8. Obecní úřad Třebařov 

9. Obecní úřad Koruna 

10.Obecní úřad Krasíkov 

11.Obecní úřad Tatenice 

12.Obecní úřad Staré Město  

13.Městský úřad Moravská Třebová 

14.Městský úřad Lanškroun 

15.Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní 
pracoviště Svitavy 

16.Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní 
pracoviště Ústí nad Orlicí 

17.Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové 

18. Krajský úřad Pardubického kraje 

Na vědomí: 

19. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí, 
Vršovická 65, Praha 10-Vršovice  

20. Ministerstvo životního prostředí, OVSS VI, Hradec Králové  

21. RNDr. Jaroslav Skořepa,  

22. Regionální centrum EIA s.r.o., Chelčického 4, 702 00 Ostrava 
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