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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
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1. Název záměru
Výstavba větrných elektráren Bor v k.ú. Damnov a Málkovice u Boru
Zařazení dle zákona 100/2001 Sb., příloha č. 1. - kategorie II, bod 3.2 - Větrné elektrárny
s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 500 kW nebo s výškou stojanu přesahující 35
metrů.

2. Kapacita (rozsah) záměru
Obsahem záměru je výstavba 8 ks větrných elektráren (dále také VTE) o celkovém
instalovaném výkonu 16MW a výšce tubusu 95 – 105m. V závěru Dokumentace byla
následně na základě výsledků biologického průzkumu doporučena varianta omezeného
rozsahu, a to 5 ks VTE.
Umístění VTE je ve dvou lokalitách – k.ú. Damnov se 7 VTE (VTE 1 – 7) a lokalitě k.ú.
Málkovice (VTE 1/M) Boru s 1 VTE.
Protože v době zpracování nebylo rozhodnuto o konkrétním typu VTE, byly pro obě lokality
navrženy typy VTE srovnatelné výkonové řady tří výrobců, s to VESTAS V90, REpower
MM92 a MM82.
U lokality Damnov je navrženo odlišné typové provedení u dvou VTE (VTE1 a VTE2), kde
se uvažuje s typem REpower MM82, u ostatních VTE na těchto dvou pozicích jsou navrženy
shodné typy VESTAS a ENERCON, pouze s odlišnými rozměrovými parametry oproti
dalším pozicím.

3. Umístění záměru:
Kraj:
obec:
Katastr:

Plzeňský
Bor
Damnov, Málkovice

4. Obchodní firma oznamovatele:
AFE Bohemia, s.r.o.

5. IČ oznamovatele
264 078 50

6. Sídlo (bydliště) oznamovatele
Bezručova 29/184
Plzeň 301 00
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
(OZNÁMENÍ)
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Průběh zpracování posudku
V návaznosti na předchozí jednání byl dopisem Ing. Rudolfa Rečka, vedoucího oddělení IPC
a EIA (zn. ŽP/11755/11 ze dne 7.11) požádán Mgr. Luboš Motl, jako oprávněná osoba
(držitel autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících předpisů), o zpracování posudku o vlivech záměru
„Výstavba větrných elektráren Bor v k.ú. Damnov a Málkovice u Boru“ (dále jen posudek) na
životní prostředí, na základě Oznámení podaného dle přílohy č.4 (s náležitostmi
Dokumentace, dále tedy jen Dokumentace) a všech podaných vyjádření, v rozsahu podle
přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Dokumentace byla zpracovateli posudku doručena dne 11.11. 2011, od tohoto data začala
běžet lhůta pro zpracování posudku.
Posudek o vlivech záměru „Výstavba větrných elektráren Bor v k.ú. Damnov a Málkovice
u Boru“ na životní prostředí je zpracován jako odborná oponentura Dokumentace
(Oznámení) podané dle přílohy č.4 zákona 100/2001 Sb., tedy s náležitostmi Dokumentace)
vlivů tohoto záměru na životní prostředí.
Posouzení je provedeno zejména z hlediska:
 úplnosti Oznámení s náležitostmi Dokumentace,
 správnosti údajů uvedených v Dokumentaci včetně použitých metod hodnocení,
 hodnocení variant z hlediska vlivů stavby na životní prostředí,
 posouzení vlivů záměru na složky životního prostředí vzhledem k platné legislativě,
 hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice.
V této části posudku byl posouzen obsah jednotlivých kapitol Dokumentace s náležitostmi
Dokumentace, a to po stránce odborné tak i formální. Je zde prověřena úplnost a správnost
předkládaných údajů, úroveň jejich zpracování a prezentace.
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1. Úplnost Dokumentace (oznámení)
Oznámení s náležitostmi Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné
stavby v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 bylo zpracováno oprávněnou osobou RNDr. Jan Horák, SCES Group, spol. s r.o., držitel osvědčení MŽP ČR č.j.
16237/4368/OEP/92 o odborné způsobilosti a držitel autorizace zn.4532/OPVŽ/02 (a jejího
prodloužení č.j. 42328/ENV/06 ze dne 15/6 2006) ke zpracování Dokumentace a posudku
podle 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.
Vlastní text má 226 stran (části A - H) a jeho součástí jsou i samostatné přílohy (část H.2 a
H.3).
II.1.1 Úplnost části A
Před základními údaji o oznamovateli je vložen „Úvod“, ve kterém jsou shrnuty veškeré
podstatné informace o záměru, jeho kapacitě, umístění, technologii aj., dále jsou zde uvedena
stanoviska a vyjádření správních úřadů - jedná se o stanovisko orgánu ochrany přírody
Krajského úřadu Plzeňského kraje (dále jen KÚ PK) z hlediska posouzení možného vlivu na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti a vyjádření odboru výstavby a územního
plánování v Boru k problematice souladu záměru s územním plánem (dále jen ÚP).
Dále je součástí „Úvodu“ i přehled přikládaných odborných posouzení se zaměřením na
konkrétní problémové oblasti.
V části A. „Údaje o oznamovateli“ jsou uvedeny všechny podstatné údaje o záměru v souladu
s požadavky zákona.
II.1.2 Úplnost části B
Zpracovatel posudku konstatuje, že část B obsahuje formálně veškeré podstatné údaje o
záměru v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Většina údajů je
uvedena ve vyhovujícím rozsahu, v některých částech i v rozsahu, jež je nad rámec obsahu
dané kapitoly.
Z hlediska úplnosti dokumentace lze část B. považovat za zcela dostačující pro účely
posuzování vlivu záměru na ŽP.
II.1.3 Úplnost části C
Kapitola C. obsahuje formálně veškeré podstatné údaje o stavu životního prostředí v
dotčeném území v souladu s požadovanými náležitostmi přílohy č. 4 k zákonu. Popis lokality
a charakteristiky jednotlivých složek životního prostředí je zpracován podrobně, přehledně a
ve zcela dostačujícím a v některých podkapitolách až nadstandardním rozsahu.
Z hlediska úplnosti dokumentace část C. považujeme za vyhovující pro účely posuzování vlivu
záměru na ŽP.
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II.1.4 Úplnost části D
Část D. obsahuje formálně veškeré podstatné údaje o komplexních vlivech záměru na životní
prostředí v dotčeném území, a to v souladu s požadovanými náležitostmi osnovy přílohy
č. 4 k zákonu.
Jednotlivé charakteristiky předpokládaných vlivů jsou definovány a v dostačujícím rozsahu.
Tam, kde byly pro danou oblast zpracovávány podkladové studie, je na ně v textu odkazováno
popř. z nich je citováno. V tomto ohledu poukazujeme na snad až příliš obsáhlé „přepisování“
textu těchto studií, domníváme se, že by pro přehlednost mohly být zařazeny stručnější
informace a především pak závěry těchto podkladových studií.
Z hlediska úplnosti dokumentace lze část D. považovat formálně za vyhovující, z věcného a
obsahového hlediska bude posouzení podrobněji definováno v dalších částech posudku.
II.1.6 Úplnost části E
Záměr je předložen jako jednovariantní.
Kapitola porovnávající varianty řešeného záměru uvádí jak varianty technického provedení
VTE, a to typy a rozměry jednotlivých VTE, tak varianty rozsahu a umístění záměru – jedná
se o snížení počtu VTE v návaznosti na výsledky biologického posouzení lokality.
Součástí je i porovnání variant, a to nulové varianty zachovávající současný stav a využívání
lokality, a varianty aktivní v optimálním rozsahu počtu max. 5 věží.
Z hlediska úplnosti dokumentace část E. považujeme za vyhovující pro účely posuzování vlivu
záměru na ŽP.
II.1.7 Úplnost části F
V závěru jsou shrnuty všechny podstatné údaje z předchozích kapitol Dokumentace
s provedením celkového hodnocení vlivů záměru ve vztahu k podmínkám životního prostředí,
a to s odkazem na závěry odborných studií. Součástí je i popis významu záměru v souvislosti
s energetickou státní koncepcí i koncepcí Plzeňského kraje. Kapitola tedy shrnuje důvody,
proč je záměr možné realizovat.
Úplnost této části Dokumentace lze považovat za dostačující.
II.1.8 Úplnost části G
Část „Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru“ rekapituluje základní
informace z jednotlivých částí Dokumentace. Shrnutí netechnického charakteru je zpracováno
přehledně a zaměřuje se na možné vlivy na významné složky životního prostředí.
Poskytuje srozumitelné informace o záměru a o jeho možných vlivech na životní prostředí.
Tím splňuje i svůj daný účel, totiž formulovat základní informace o záměru především pro
širokou veřejnost a další případné zájemnce, kteří nejsou s problematikou seznámeni.
Součástí kapitoly je i závěrečné doporučení týkající se realizace záměru.
Po formální stránce lze část G. považovat za úplnou.
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II.1.9 Úplnost části H
Přílohy:
H.1 Legislativní přílohy dle přílohy č.4 zákona 100/2001 Sb.
H.2 Mapové, grafické a právní dokumenty:
Příloha P 1 Situace širších vztahů
Příloha P 2
Detailní situace a mapy
Příloha P 3 Mapa větrného potenciálu ČR
Příloha P 4 Fotodokumentace
Příloha P 5 Vyjádření a stanoviska dotčených správních úřadů
Příloha P 6
Vyjádření dotčených územních samosprávných celků
Příloha P 7 Vyjádření správců inženýrských sítí
Příloha P 8
Osvědčení a autorizace hlavního zpracovatele oznámení
H.3

Samostatné přílohy - odborné posudky a studie
SP1 - Větrné elektrárny Bor - Výpočet produkce emisí z dopravy použitím
jednotných emisních faktorů vydaných MŽP EkoMod Liberec, Mgr. Radomír
Smetana, září 2009
SP2 - Větrné elektrárny Bor – Část Damnov a Málkovice. Hluková studie, EkoMod
Liberec, Mgr. Radomír Smetana, listopad 2009
SP3 - Větrný park Bor - Stroboskopický efekt. RNDr. Petr Obst, Ing. Zlata Obstová,
leden 2010
SP4 - Posouzení vlivu hluku a elektromagnetického záření na veřejné zdraví –
Větrný park lokalita Bor u Tachova. Ing. Dana Potužníková , listopad prosinec 2009
SP5 - Větrné elektrárny Damnov – Málkovice. Biologické hodnocení lokality, RNDr.
Oldřich Bušek, listopad 2009
SP6 - Větrné elektrárny Damnov – Málkovice. Biologický průzkum lokality,
RNDr. Oldřich Bušek, srpen 2010
SP7 - Větrný park Bor. Studie hodnootící vlivy na krajinný ráz. EKOAUDIT, RNDr.
Jiří Procházka a kol., září 2010
Celkově lze hodnotit rozsah přílohové části H. jako přiměřený ve smyslu požadavku zákona.
Stanovisko zpracovatele posudku k hodnocení úplnosti Dokumentace
Z formálního hlediska splňuje Dokumentace požadavky kladené na ni citovaným zákonem.
Předkládaná Dokumentace je z hlediska poskytnutých údajů a podkladů vzhledem k
charakteru záměru a jeho umístění zcela dostačující pro posouzení vlivů záměru na životní
prostředí a veřejné zdraví a ukončení procesu posuzování podle zák. č. 100/2001 Sb., ve
znění pozdějších změn a doplňků.
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2. Správnost údajů uvedených v Dokumentaci (oznámení) včetně použitých
metod hodnocení
Část II.2 Posudku hodnotí korektnost údajů uvedených v jednotlivých částech Dokumentace.
Případné nedostatky, nesrovnalosti či chybějící údaje jsou v textu komentovány a je
posouzeno, zda mohly či nemohly ovlivnit závěry Dokumentace.
V některých případech je o problematice diskutováno, popř. je problematika rozvedena do
dalších souvislostí, nejde ale o hodnocení správnosti či nesprávnosti podané informace.
Pro posouzení vlivu předmětného záměru na životní prostředí bylo zpracováno Oznámení
v rozsahu podle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění. Zpracovatel vycházel
z podkladů vznikajících v období přípravného procesu záměru a ze závěrů odborných
podkladových studií, které jsou součástí Dokumentace jako samostatné přílohy a jsou
nedílným a velmi významným podkladem pro hodnocení možných významných vlivů záměru
na životní prostředí. Odborné studie a hodnocení byly zpracovány osobami s příslušným
oprávněním.
A. Údaje o oznamovateli
Bez připomínek

B. Údaje o záměru
Celkově lze konstatovat, že z hlediska správnosti údajů uvedených v Dokumnetaci nejsou
k části B zásadní připomínky. Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu a v souladu
s přílohou č.4 zákona č.100/2001 Sb. Uváděné údaje byly konfrontovány s výstupy
podkladových substudií.
V kapitole B.I.2.1 (kapacita záměru) – z dostupných údajů o účinnosti VTE instalovaných
v ČR nelze souhlasit s uvedenou účinností 25 – 30%. V našich podmínkách se jedná
o průměrnou účinnost 18-20%, výkonu 25 – 30 % bylo dosaženo jen v několika lokalitách
naší republiky. Předpokládaná roční výroba by se pak v souvislosti s výše uvedeným ponížila.
Jde ale pouze o formální nedostatek.
Kapitola B.I.3 (umístění záměru) je rozvedena do několika podkapitol, a to z důvodu
upřesnění umístění jdnotlivých věží ve „dvou“ lokalitách. Jednoznačně předesílá, že VTE 1/M
je od skupiny ostatních VTE 1 – 7 vzdálená cca 4,7 km. Předchází se tak dalším možným
nejastnostem. Podkapitola 3.4 nám přijde jaksi „nadbytečná“, s ohledem na fakt, že dopravou
se zabývá následně kapitola B.II.4. Toto ovšem nepovažujeme za pochybení.
Kapitola B.I.4 (charakter záměru a kumulace) podává velmi ucelený, podrobný
a přehledný souhr charakteristik předkládaného záměru. V části zabývající se možnými
kumulativními vlivy jsou správně uvedeny i záměry výstaveb dalších VTE v blízkosti plochy
záměru, stejně tak je odkázáno i na možné hospodářské činnosti v této lokalitě. Na řešení
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problematiky možných kumulativních vlivů (hluk, krajina, přírodní podmínky) odkazuje text
této kapitoly na kap. D.
Velmi hodnotným zdrojem informací je kapitola B.I.5 (zdůvodnění potřeby záměru a jeho
umístění, vč. přehledu variant), která je členěna do několika podkapitol a podává ucelený
náhled na problematiku využívání OZE v ČR z hlediska legislativního, stejně tak jako
vyjmenovává přínosy výstavby VTE (v tomto směru se nám zdá rozsah až zbytečně obšírný,
může se případnému čtenáři zdát příliš zavádějící). Velmi důkladně je popsán důvod umístění
plánovaných věží této lokalitě s odkazy na předpokládaný vyhovující parametr větrného
potenciálu dle větrné mapy Ústavu fyziky atmosféry Praha, dle které je v této lokalitě
předpoklad rozmezí 6,0 – 6,5 m.s-1.
Je uveden přehled variant – aktivní a nulová varianta.
Kapitola B.I.6 (popis technologického řešení záměru) dostatečně podrobně a výstižně
popisuje stavební, technické a technologické řešení navrhovaných elektráren, a to všech
uvažovaných typů (MM92, MM82, V90a E82). Popsána je i výstavba navazující
infrastruktury – tedy výstavby cca 2660 m obslužných komunikací. Poměrně málo informací
je poskytnuto k problematice výstavby podzemní přípojné kabelové trasy. Její konkrétní
podoba bude, jak avizuje investor, popsána v dalším stupni PD, na základě studie
připojitelnosti do sítě ČEZ Distribuce, a.s. V této souvislosti se nám jeví jako problematické
umístění VTE 1/M s ohledem na značnou případnou vzdálenost výkopů pro pokládku kabele.
Podmínky pro provedení kabelové pokládky budou součástí podmínek Stanoviska.
Zmíněn je i přepokládaný způsob demontáže po ukončení životnosti VTE.
V kapitole B.I.7 (předpokládaný termín zahájení realizace záměru) uvedený termín je
předpokladem, jenž bude v rámci dalších etap projektové přípravy a v závislosti na výsledcích
procesu EIA upřesněn. Tuto nejasnost nelze považovat za nedostatek.
Kapitola B.I.8 (výčet dotčených ÚSC) - dle definice dotčeného území a dotčeného
samosprávného celku, uvedené v §3 písm.c) a d) zákona 100/2001 Sb., nelze s uvedením
pouze obce Bor jako jediné dotčené souhlasit, a to z důvodu, že VTE 1,4,5 jsou umístěny
v těsné blíkosti hranic katastru obce Planá a VTE7 j umístěná cca 1,2 km od hranic katastru
obce Ošelín.
Tento nedostatek považujeme za chybu.
V kapitole B.I.9 (navazující správní rozhodnutí) postrádáme ve výčtu i další
z předpokládaných nutných rozhodnutí (souhlas s umístění záměru z hlediska zásahu do
krajinného rázu dle §12 odst. 2 zák. 114/1992 Sb.).
Ke kapitole B.II (údaje o vstupech) nemáme z hlediska správnosti připomínky.
V kapitole B.III.3.1 (ovzduší) je na str. 64 uvedeno „celková doba realizace záměru VTE
Pernarec“….zřejmě se jedná o chybu, způsobenou přepisem či kopírováním textu, jde ovšem
pouze o formální pochybení.
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V kapitole B.III.3.2 (odpadní vody) by v části b) mohly být uvedeny i intenzity přívalových
dešťů, kterou by mohly být významné v souvislosti s prováděnými výkopovým pracemi
a možným erozním ohrožením při stavebních a výkopových pracích. Tento nedostatek ale
není zásadní.
V kapitole B.III.3 (odpady) - pro období likvidace bez zásadních připomínek, snad jen
s výhradou k neuvedení ani přibližného odhadu množství a druhu odpadu (nezávisle na
technologii likvidace).
V kapitole B.III.5 (doplňující údaje) by bylo vhodné zařadit vyhodnocení záměru ve vztahu
k limitům využití území ve srovnání se studií „Vyhodnocení možností umístění větrných
elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny na vybraných územích Plzeňského kraje“
(dále jen „Vyhodnocení“).
Stanovisko zpracovatele posudku ke správnosti části B.:
- část B.I. obsahuje podstatné údaje o záměru, a to v souladu se zákonem.
- část B.II. je zpracována ve zcela dostatečném rozsahu, vstupní údaje lze považovat za
orientační, ale v této fázi za zcela dostačující. Z hlediska správnosti lze totiž
předpokládat jejich upřesnění v rámci další fázi přípravy projektové dokumentace
stavby (týká se především vedení kabeláže).
- ú́ daje v části B.III. charakterizují předpokládané výstupy jak o v období výstavby, tak
provozu VTE. Tyto údaje jsou uvedeny velmi podrobně a přehledně a jsou tak
hodnotným podkladem pro hodnocení vlivů záměru na složky ŽP a veřejné zdraví.

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
Členění kapitoly C je po formální stránce standardní – odpovídá osnově přílohy č.4 zákona
100/2001 Sb., (kap. C). Co se týče správnosti uváděných dat, není (až na níže uváděné
jednotlivosti) připomínek.
Kapitola C.I
・ C.I.1 - Geografické geomorfologické údaje – údaje uvedené v textu jsou správné.
・ C.I.2 - ÚSES – Kapitola obsahuje podrobné informace prvcích lokálních ÚSES v okolí
záměru. Něteré z VTE jsou umístěny tak, že může dojít ke střetu s prvky ÚSES, vlivy
dále posuzuje kap. D.I.7. Údaje zde uvedené považujeme za správné.
・ C.I.3 - Zvláště chráněná území – uvádí přehled a lokalizaci všech kategorií ZCHÚ v okolí
záměru včetně jejich charakteristik i mapového zobrazení – snad jen připomínka - toto
mohlo být předloženo na zřetelnějším obrázku. Údaje zde uvedené považujeme za
správné.
・ C.I.4 – Přírodní parky – až nadstardadrním způsobem informuje o faktu, že záměr není
v přímém kontaktu se žádným PřP. Údaje zde uvedené považujeme za správné.
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・ C.I.5 - VKP - Dle Dokumentace VTE svým základem ani okrajem rotoru nezasahují do
VKP ze zákona, žádné registrované VKP se v lokalitě nenachází. Údaje zde uvedené
považujeme za správné.
・ C.I.6 – NATURA 2000 – dle sdělení KÚPK nebude mít záěr významný vliv na EVL ani
PO dle zákona 114/1992 Sb. Údaje zde uvedené považujeme za správné.
・ C.I.7 – území historického, kulturního nebo archeologického významu – kapitola je
členěna do tří podkapitol, které velmi podrobně informují historických charakteristikách
území. Je upozorněno na fakt, že některé části území patří do území s pozitivně
prokázaným a bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů (dle St. arch.
Seznamu). Je stanoven orientační počet obyvatel v zájmovém území. Údaje zde uvedené
považujeme za správné a v nadstardardním rozsahu.
・ C.I.9 – území zatěžovaná nad míru únosného zatížení – nejedná se o území nad míru
zatěžované. Údaje zde uvedené považujeme za správné.
・ C.I.10 – staré ekologické zátěže – uvedená zátěž nemá na realizaci záměru vliv. Údaje
zde uvedené považujeme za správné a v nadstardardním rozsahu.
・ C.I.11 – extrémní poměry v území – v území se nevyskytují, a to ani z hlediska
poddolovaných území. Údaje zde uvedené považujeme za správné a v nadstardardním
rozsahu.
Kapitola C.II.
・ C.2.1 – Ovzduší a klima – údaje o klimatu oblasti jsou správné. Mimo úhrn srážek by
mohla být zařazena i informace o procentickém zastoupení větrů v jednotlivých směrech
a jejich rychlosti v místě uvažovaném pro záměr – jedná se o zařízení pro využívání
větrné energie. Údaje uvedené v textu jsou správné.
Co se týče údajů o ovzduší – výběr měřících stanic je správný, ale údaje uvedené
z měřících stanic Plzeň a Tachov nejsou aktuální. Uvedeny jsou hodnoty za rok 2008, je
předpoklad, že Dokumentace byla zpracována v průběhu roku 2010, kdy byly k dispozici
již aktualizované údaje za rok 2009. Stejně tak uvedený Věstník z 06/2009 byl v době
zpracování neaktuální. Údaje zde uvedené považujeme za neaktuální ale odpovídající
účelu posuzování – vliv VTE nelze považovaz za zásadní..
・ C.2.2 – Voda – kapitola je rozčleněna na podkapitoly podávající ucelené informace o
vodách povrchových (nejedná se o záplavové území) i podpovrchových (území není
součástí CHOPAV). Údaje uvedené v textu jsou správné.
・ C.2.3 – Půda – kapitola obsahuje stručné všeobecné informace o charakteristických
pedologických vlastnostech v zájmové oblasti. V této kapitole mohly být uvedeny
podrobnější charakteristiky půdy v konkrétních místech výstavby VTE, tj. hodnoty
bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ), třídy ochrany zemědělského
půdního fondu (dále jen ZPF), apod. – tyto informace podává sice kap. BII.1 – z podstaty
obsahu kapitoly by ale měly být zařazeny spíše zde. Údaje uvedené v textu jsou správné.
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・ C.2.4 – Horninové prostředí a přírodní zdroje – kapitola je členěna na část popisující
geologické poměry a hydrogeologické poměry v území, dále se zaobírá seizmicitou a
radonovým rizikem. Údaje o geologické stavbě horninového prostředí přírodních
zdrojích v zájmovém území jsou zcela postačující a správné.
・ C.2.5 – Flora a fauna – kapitola obsáhle a přehledně shrnuje poznatky z provedeného
biologického hodnocení lokality, a to provedeného jak v 1.etapě v průběhu září a října
2009 (příloha SP 5), tak v další etapě provedené v průběhu června až srpna 2010 (příloha
SP 6 - tento průzkum byl prioritně zaměřen na monitoring ornitologických druhů
v hnízdním období v lokalitě) .
Flora – výskyt zvl.chráněných druhů nebyl potvrzen
Fauna – výskyt zvl.druhů obratlovců byl prokázán v lesních porostech v nejbližším
okolí záměru. Potencionálně ohroženými druhy jsou především zástupci avifauny,
území leží mezí dvěmi významnými lokalitami z hlediska ochrany avifauny. Lokalita
je využívána v době transmigrce větším počtem druhů ptáků.
Údaje zde uvedené považujeme za správné a v nadstardardním rozsahu.
・ C.2.6 – Krajina a ekosystémy – obě podkapitoly jsou popsány důkladně a vyčerpávajícím
způsobem. Zájmové území má lesní a zemědělský charakter. Vlastní lokalita se nachází
na plochém hřebenu o nadm. výšce cca 540 – 590 m.n.m na kontaktu Tachovské brázdy
s rybničnatou krajinou a výše položené Plzeňské pahorkatiny. Hospodářské využití
krajiny je dáno krajinným pokryvem (zemědělství). Lesní ekosystém je výsledkem
antropogenní činnosti několika posl. století. Údaje zde uvedené považujeme za správné
a v nadstardardním rozsahu.
・ C.2.7 – Obyvatelstvo – v nejbližším okolí se nevyskytují větší sídelní útvary, je zde
poměrně řídká územní struktura obcí či jejich částí. Je zde poměrně značný počet
rekreačních objektů. Hustota osídlení je pod průměrem v ČR – a to cca 47 obyv./km2.
Údaje zde uvedené považujeme za správné.
・ C.2.8 – Hmotný majetek – především se jedná o pozemkové parcely, majetkoprávní
vztahy budou řešeny investorem v dalším stupni ÚŘ. Údaje zde uvedené považujeme za
správné a v nadstardardním rozsahu.
・ C.2.9 – Kulturní památky – kapitola je přehledně členěna na tři podkapitoly. Jsou tak
zmíněny Národní kulturní památky v okrese Tachov, dále městské památkové zóny
a nakonec i nemovité památky, zde konkrétně umístěné v nejbližších obcích či jejich
částech. Údaje zde uvedené považujeme za správné a v nadstardardním rozsahu.
Kapitola C.III – Celkové zhodnocení kvality ŽP v dotčeném území.
Text v této kapitole obsahuje podrobný souhrn všech zjištěných skutečností, jež jsou
podstatné z hlediska posouzení možných vlivů záměru na jednotlivé složky ŽP, a to na
základě závěrů předchozích dílčích kapitol.
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Na konci kapitoly je uveden souhrn ohledně těchto vlivů - vliv na biologické podmínky je
hodnocen jako méně významný a vliv na krajinný ráz jako slabý až středně silný, avšak
únosný.
Celkové posouzení kvality životního prostředí v dotčeném území shrnuje závěry
předcházejících kapitol v dostatečném rozsahu a uvedené údaje považujeme za správné.

D. Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměrů na veřejné zdraví a
životní prostředí
Kapitola obsahuje všechny přílohou č.4 stanovené kapitoly. Tato část je věnovaná komplexní
charakteristice a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí (D.I) a je stěžejní
částí Dokumentace, protože z rozborů v ní provedených vycházejí konečné závěry týkající se
akceptovatelnosti realizace posuzované stavby. Pro proces posuzování vlivů je důležité
zdůraznění významnosti jednotlivých vlivů a jejich zhodnocení ve vzájemných souvislostech.


Kapitola D.I

DI.1 (Vlivy na obyvatelstvo) je rozčleněna na sedm podkapitol- první podává přehled vlivů,
jež byly hodnoceny zvláštními podkladovými studiemi a k těmto se vrací v dalších
podkapitolách:
・ Vlivy hluku, infrazvuku a nízkofrekvenčního hluku – jsou hodnoceny v rámci studie vlivu
na lidské zdraví (SP4). V této kapitole jsou uvedeny souhrnné údaje o vlivech záměru na
zdraví obyvatel se zaměřením zejména na vlivy hluku. Podkladem pro hodnocení byla
hluková studie (SP2). Postup pro hodnocení vlivu hluku na veřejné zdraví je standardní.
Údaje zde uvedené považujeme za správné.
・ Vlivy stroboskopického efektu – jsou hodnoceny v rámci odborné studie (SP3), je
zpracována velmi podrobně. Navrhované technické opatření na případné zastavení VTE
je technicky možné a běžně užívané opatření. Údaje zde uvedené považujeme za
správné.
・ Vlivy elektromagnetického záření – VTE nedisponuje takovými zařízeními, tento faktor je
nevýznamný. Údaje zde uvedené považujeme za správné.
・ Závěr hodnocení vlivů na veřejné zdraví – tato kapitola shrnuje závěry jednotlivých studií
a vyslovuje předpoklad, že případná realizace záměru představuje pro exponované
obyvatele akceptovatelné zdravotní riziko. Údaje zde uvedené považujeme za správné.
・ Faktor pohody – podkapitola vychází z obecných poznatků o „vnímání a toleranci“ VTE
u obyvatel. Údaje zde uvedené považujeme za správné.
・ Sociálně ekonomické vlivy – postrádáme zmínku o tom, zda obce získají finanční příjem
do obecních rozpočtů – trend současnosti, k němuž v poslední době přistupuje mnoho
obcí s odvoláním na dočasnost záměru vyváženou možností finančního zisku za VTE
instalovanou v katastru obce. Při hodnocení socioekonomických dopadů větrných
elektráren je možno se setkat s tvrzeními, že přítomnost větrných elektráren může přispět
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k rozvoji turistického ruchu v dané oblasti. To dle našeho názoru platí, resp. platilo pouze
v období výstavby prvních „exemplářů“. Co se týče výpočtů odhadované roční výroby,
jak jsme již zmínili výše - z dostupných údajů o účinnosti VTE instalovaných v ČR nelze
souhlasit s uvedenou účinností 25–30%. V našich podmínkách se jedná o průměrnou
účinnost 18-20%, výkonu 25–30 % bylo dosaženo jen v několika lokalitách naší
republiky. Předpokládaná roční výroba by se pak v souvislosti s výše uvedeným ponížila.
Údaje zde uvedené považujeme za mírně zvádějící.
DI.2 (Vlivy na ovzduší a klima) – závěry pro část zaobírající se vlivy v období výstavy jsou
podloženy odbornou studií (SP1), která hodnotí bilance emisí látek znečišťujících ovzduší,
a to v souvislosti s dopravou v období výstavby. Ze závěru vyplývá, že vliv emisí nelze
považovat za významný. Údaje zde uvedené považujeme za správné.
D.I.3 (Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biolog. charakteristiky – závěry pro
tuto podkapitolu, jež hodnotí možné vlivy na hlukovou situaci v období výstavby i provozu
záměru, jsou podloženy odbornou studií (SP2). Studie je zpracována velmi podrobně, na
základě obecně platných metodik a legislativních požadavků. Výpočet byl proveden pro
pohltivý i odrazivý terén (tj. období zimy, se sněhovou pokrývkou).
Hodnocení hluku pozadí provedeným měřením odpovídá požadavkům normy a lze jej použít
pro posouzení nárůstu hluku pozadí.
Údaje zde uvedené považujeme za správné.
D.I.4 a(Vlivy na povrchové a podzemní vody), D.I.5 (Vlivy na půdu) a D.I.6 (Vlivy na
horninové prostředí) bez připomínek, Údaje zde uvedené považujeme za správné.
DI.7 (Vlivy na faunu, floru a ekosystémy) je rozčleněna na podkapitoly – ty hodnotí zvlášť
vlivy na floru (D.I.7.1) na faunu (D.I.7.2), dále pak část D.I.7.3, kde jsou vlivy na floru a
faunu zhodnoceny celkově a část D.I.7.4, kde je samostatně popsán vliv na ekosystémy. Část
D.I.7.5 je věnována vlivům na chráněná území.
Kapitola vychází z provedeného předběžného biologického hodnocení lokality, který je
samostatnou přílohou (SP5) a jehož cílem bylo hodnocení možného vlivu záměru na přírodní
podmínky v zájmovém území za použití výsledků z předchozích let. V návaznosti na toto
základní hodnocení byl pak proveden doplňující průzkum zaměřený především na hodnocení
ornitologické problematiky. Tento je taktéž součástí jako příloha SP6.
 D.I.7.1 – D.I.7.3:
Doplňující výzkum z 6 -8/2010 vyloučil možnost ohrožení orla mořského a jeřába popelavého
(ten předpokládal prvotní biologický průzkum z 11/2009).
Z hlediska vlivu záměru na ornitologické druhy autor studie konstatuje, že (citujeme):
„především lokalita Damnov se nachází na vrcholu nízkého hřebenu na spojnici dvou lokalit
se zvýšenou koncentrací vodních ptáků, a za této situace mohou některé VTE v této lokalitě
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do určité míry působit jako bariéra v obvyklých přeletových koridorech. Jedná se zejména o
VTE 1, VTE 2 a VTE 3, které jsou umístěny v linii kolmé ke směru tahových cest ptáků a
mohou způsobit tzv. bariérový efekt. Ptáci přeletující mezi údolím Mže a rybničními
soustavami v okolí Boru u Tachova se mohou této bariéře vyhýbat, avšak za zhoršených
povětrnostních podmínek zde může docházet i ke zvýšení počtu kolizí s rotory VTE. Případná
redukce počtu instalovaných VTE by toto riziko ovšem významně snížila“.
Charakter lokality a nepotvrzený výskyt netopýrů nedává předpoklady pro významnější
ohrožení lokálních či protahujících populací těchto savců.
Údaje uvedené zde považujeme za správné. Předpokládané vlivy možných kolizí s rotory
VTE považujeme významný vliv a ztotožňujeme se s návrhem redukce počtu věží.
 DI.7.4 (Vlivy na ekosystémy)
- Vlivy na ÚSES - ze zhodnocení vyplývá, že v prostoru navržené realizace by
v některých pozicích mohlo docházet ke kolizi záměru VTE s podmínkami určenými
návrhem ÚSES, jedná se hlavně o prostor severně od Damnova, kde VTE 3 je situována
na hranici ochranné zóny NRBK osy Kladská – Tyrov a rovněž je umístěna v lokálním
biocentru LBC SM27a u okraje lesa východně od silnice mezi Damnovem a Pavlovicemi.
Do lokálních systémů ÚSES zasahují v tomto místě i navržené příjezdové obslužné
komunikace k VTE 1 – 3 severně od Damnova, kde lze předpokládat možnost dočasného
ovlivnění lokálního biokoridoru LBK PLA 42 – SM 27a . Ostatní VTE jsou situovány
v dostatečné vzdálenosti mimo vymezené prvky ÚSES. Podmínky výstavby a provozu
obslužných komunikací v tomto úseku projedná investor s Odborem životního prostředí
MěÚ Tachov. Údaje považujeme za správné.
- Vlivy na VKP – registrované VKP se v lokalitě nenacházejí. Neregistrované VKP (tzv. ze
zákona) definuje kap.C.1.5. Nejbližším VKP je lesní porost, VTE svým základem ani
rotorem do lesních porostů nezasahuje – je zachována minimální ochranná vzdálenost
50m stavby od okraje lesa, jak ji definuje zákon 289/1995 Sb., o lese.
Údaje zde uvedené považujeme za správné.
 DI.7.5 (Vlivy na zvláště chráněná území a soustavu NATURA 2000) Jednotlivé kategorie ZCHÚ se v lokalitě nenacházejí. Na základě stanoviska KÚPK nebude
mít záměr vliv na EVL ani ptačí oblasti.
Údaje zde uvedené považujeme za správné.
D.I.8 (Vlivy na krajinu) - posouzení v této části vychází ze studie, která je součástí
Dokumnetace jako SP7. Součástí studie jsou zpracovány mapy viditelnosti i vizualizace.
Uvedené závěry studie vlivu na KR považujeme za přiměřené, samotné hodnocení za
dostatečné a objektivní.
D.I.9 (Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky) – ke kapitole nemáme připomínky,
údaje zde uvedené považujeme za správné.
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Kapitola D.II – Komplexní charakteristika vlivů na životní prostředí

Kapitola velmi podrobně shrnuje závěry odborných podkladových studií, jež byly podrobně
popsány a posouzeny v kapitole D.I. Souhrnně je zde tedy hodnocen rozsah vlivů záměru ve
vztahu k území, přírodním podmínkám a k obyvatelstvu (za předpokladu dodržení navržených
omezujících opatření, jímž je především optimalizace počtu VTE jako akceptovatelný.
Formou screening testu je v tabulce následně provedeno orientační souhrnné vyhodnocení
všech vlivů z hlediska významnosti, kdy významnost je hodnocena stupni +3 a -3 (kladné
hodnoty jsou vlivem pozitivním, záporné pak negativním). Cíle testu je vyhodnocení vlivů po
případné realizace ve srovnání se stavem současným.
K hodnocení uvádíme následující komentáře:
Sociální a ekonomické důsledky
+3
Ekonomické vlivy z hlediska finanční přínosu pro obec +2
Je třeba podotknout, že případná spolupráce investora s obcí není nijak specifikována.
Obce získají povolením výstavby finanční příjem do obecních rozpočtů – to je trend
současnosti, k němuž v poslední době přistupuje mnoho obcí s odvoláním na dočasnost
záměru vyváženou možností finančního zisku za VTE instalovanou v katastru obce,
z toho důvodu je hodnocení +2 na místě. Ovšem s hodnocením vlivu na soc-ekonom.
důsledky jako +3 (tedy velmi pozitivní vliv) nesouhlasíme.
Vhodnost lokality z hlediska větrného potenciálu
+3
V Dokumentaci je na několika místech deklarováno, že lokalita je svým větrným
potenciálem vhodná pro plánovanou výstavbu, toto tvrzení vychází jednak z větrné
mapy vydané Ústavem fyziky atmosféry Praha, která předpokládá v území rychlost
větru 6,0 – 6,5 ms-1. S tímto nelze zcela souhlasit, měřítko mapy je tak velké, že jde
spíše jen o orientační odhad, než o kvalifikovaný údaj. Dále se v Dokumentaci uvádí, že
„pro potvrzení předpokládaných parametrů větru se v lokalitě Damnov plánuje
začátkem roku 2010 výstavba stožáru na měření větrného potenciálu.“, toto dle našeho
úsudku může jako jediné poskytnou skutečně kvalifikovaný údaj o rychlosti větru.
S ostatním hodnocením lze v podstatě souhlasit, údaje zde uvedené považujeme za správné,
avšak nepřesné.


Kapitola

D.III

(Charakteristika

rizik

při

možných

haváriích

a

nestandard. stavech)
V kapitole jsou správně zmíněna všechna možná rizika a jejich řešení. S obsahem kapitoly lze
souhlasit, údaje zde uvedené považujeme za správné.
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Kapitola D.IV.1 (Opatření k prevenci, vyloučení, snížení popř. kompenzaci
nepříznivých vlivů na ŽP)

V této kapitole jsou podrobně specifikována jednotlivá technická, provozní a legislativní
opatření, rozdělená do podkapitol:
o provozně technická opatření,
o organizační a legislativní opatření,
o opatření v oblasti ochrany přírody,
o zdravotní, hygienická a bezpečnostní opatření.
Navržená opatření jsou uvedena podrobně a ve zcela dostačujícím rozsahu. Je reálně možné,
že seznam opatření bude v dalším stupni upřesněn či doplněn v rámci případné další přípravy
realizace záměru. V části opatření v oblasti ochrany přírody mohlo být zmíněno navrhované
snížení počtu VTE (dle výsledků studie) pro zmírnění možných nepříznivých vlivů na
avifaunu.
S obsahem kapitoly lze souhlasit, údaje zde uvedené považujeme za správné.


Kapitola D.V (Charakteristika použitých metod prognózování při hodnocení
vlivů na ŽP)

V kapitole D.V. jsou uvedeny základní charakteristiky metod, které byly použity pro
hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Jedná se o metody použité v oblasti
hodnocení:
o krajinného rázu,
o hluku,
o stroboefektu,
o vlivů na biologické podmínky,
o zdraví obyvatelstva,
o emisí při výstavbě a dalších vlivů.
V textu dokumentace jsou citovány výchozí legislativní a technické podklady a další odborné
metodiky, které byly použity pro vypracování podkladových odborných studií. Tyto byly
zpracovány buď osobami s příslušnou autorizací, nebo odborně způsobilými s patřičným
zaměřením své činnosti. Informace jsou zpracovány přehledně a lze je považovat za správně
definované ve vztahu k hodnocené problematice.
S obsahem kapitoly lze souhlasit, údaje zde uvedené považujeme za správné.



Kapitola D.VI (Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí,
které se vyskytly při zpracování dokumentace)
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Z hlediska definice předpokladů nedostatků a neurčitostí jsou v dokumentaci specifikovány
zejména oblasti posouzení vlivu na veřejné zdraví, biologických vlivů, stroboefektu a vlivů na
krajinný ráz.
Každé posouzení vlivů na životní prostředí je nevyhnutelně zatíženo řadou nejistot – zde je
nutno konstatovat, že provedená hodnocení vychází z odborných posudků a studií
zpracovaných osobami s příslušným oprávněním s použitím relevantních podkladů a platných
metodik, přesto se mohou v oblastech posuzování některé nejasnosti vyskytnout.
Jedná se však o nejistoty při výpočtech (např. hluk – horní odhady akustické zátěže či
exponovaných obyvatel u posouzení vlivů na zdraví) či při posuzování vlivů, které jsou
standardně akceptované, protože není možno použít metodu jinou (např. hodnocení vlivu na
krajinu – neexistují konkrétní měřitelné veličiny a je zde prostor pro subjektivitu či při
hodnocení vlivů na biologické složky, kde se názory odborné veřejnosti také často různí).
Je tedy logickým předpokladem, že se jedná o jediný možný způsob hodnocení, ověření
předpokladů je možné pouze na základě hodnocení výsledků vlivů při provozu VTE. Z tohoto
hlediska je nutná realizace monitoringu zejména pro hodnocení vlivů na hlukovou situaci
a faunu, tak jak je navrženo v opatřeních v posuzované dokumentaci.
S obsahem kapitoly lze souhlasit, údaje zde uvedené považujeme za správné.

E. Porovnání variant řešení záměru
Variantní řešení bylo zpracováno. Dokumentace záměru je zpracována v jedné aktivní
variantě umístění s optimálním rozsahem maximálně 5 VTE. Byla hodnocena nulová
varianta, kapitola obsahuje srovnání těchto variant.
Jako variantní je zde dále hodnoceno použití různých typů technologií, a to pro použití typu
Repower MM92 a Enercon E-82 a Vestas V90. Lze konstatovat, že porovnání variant je
v předložené Dokumentaci v odpovídající podobě obsaženo.
S obsahem kapitoly lze souhlasit, údaje zde uvedené považujeme za správné.

F. Závěr
Tato část Dokumentace je poměrně obsahově rozsáhlá, především z důvodu opakovaných tezí
a informací, které již byly uvedeny v předchozích částech Dokumentace. Mezi zde uvedenými
důležitými hledisky pro umístění elektráren, dle názoru zpracovatele posudku, chybí hledisko
„podpora místních obyvatel“, které považujeme za jedno z velmi významných pro další
průběh schvalovacího procesu. Ostatními uvedené závěry lze považovat za vyvážené
a korektní.
S obsahem kapitoly lze souhlasit, údaje zde uvedené považujeme za správné.
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G. Všeobecně srozumitelné hrnutí netechnického charakteru
Hodnocená kapitola dle názoru zpracovatele posudku splňuje požadavky a cíle, které jsou na
tuto kapitolu kladeny, a to především s ohledem na srozumitelnost textu pro laickou veřejnost.
Každý laik, a pro veřejnost především má proces posuzování vlivů na ŽP (EIA) z podstaty své
filozofie sloužit, by měl mít možnost právě z této kapitoly získat snadno pochopitelné, stručné
a jasné vysvětlení či obhájení odsouhlasení popř. zamítnutí potřeby realizace posuzovaného
záměru. Jasnost, stručnost a věcnost v této kapitole nepostrádáme. S celkovým shrnutím
Dokumentace uvedeným v části G lze souhlasit.
S obsahem kapitoly lze souhlasit, údaje zde uvedené považujeme za správné.
H. Přílohy
Příloha č. 4 zákona 100/2001 Sb., taxativně stanovuje přiložení pouze vyjádření příslušného
stavebního úřadu a a stanoviko orgánu přírody, pokud je vyžadováno dle §45i odst.1 zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č.218/2004 Sb. Tato vyjádření jsou součástí Přílohy H.1.
Kromě tohoto je v části H.2 přiloženo dalších 7 příloh (P1 – P7), které doplňují textovou část
o přílohy mapové, grafické, fotografické a dále o vyjádření a staniviska dotčených správních
úřadů a ÚSC, správců inženýrských sítí.
V části H.3 pak je to 7 samostatných příloh, jež doplňují základní text o plná znění
zpracovaných studií (SP1 – SP7).
S obsahem kapitoly lze souhlasit, obsah přílohové části považujeme za přiměřený až
nadstandardní.

Stanovisko zpracovatele posudku k hodnocení správnosti Dokumentace
Z hlediska správnosti splňuje Oznámení s náležitostmi Dokumentace požadavky kladené na
ni citovaným zákonem.
Předkládaná Dokumentace je z hlediska poskytnutých údajů a podkladů vzhledem
k charakteru záměru a jeho umístění zcela dostačující pro posouzení vlivů záměru na
životní prostředí a veřejné zdraví a ukončení procesu posuzování podle zák. č. 100/2001 Sb.,
ve znění pozdějších změn a doplňků.
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3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Variantní řešení bylo zpracováno. Dokumentace záměru je zpracována v jedné aktivní
variantě umístění s optimálním rozsahem maximálně 5 VTE. Byla hodnocena nulová
varianta, kapitola obsahuje srovnání těchto variant.
Jako variantní je zde dále hodnoceno použití různých typů technologií, a to pro použití typu
Repower MM92 a Enercon E-82 a Vestas V90. Lze konstatovat, že porovnání variant je
v předložené Dokumentaci v odpovídající podobě obsaženo.

4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující
státní hranice
Při realizaci záměru nelze předpokládat žádné významné přeshraniční vlivy.

SOUHRN:
Lze konstatovat, že použité metody hodnocení a úplnost vstupních informací předkládané
Dokumentace z hlediska jejího rozsahu a kvality lze hodnotit jako odpovídající.
Případné zjištěné a v předcházejících kapitolách zmíněné nedostatky v textu Dokumentace
patří vesměs do kategorie opomenutí či nepřesností bez zásadního dopadu na celkovou kvalitu
vyvozených závěrů hodnocení a jsou v dostatečné míře postačující pro potřeby vyhodnocení
procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ
STUPEŇ POZNÁNÍ, POKUD JDE O
ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽP
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Technické a technologické řešení a rovněž navržený způsob provozování VTE odpovídá
požadovanému nejvyššímu stupni evropského standardu ekonomicky realizovatelných
pokrokových technologií a způsobu provozování, které jsou za účelem omezení emisí do
jednotlivých složek životního prostředí prakticky ověřeny jako nejlepší dostupné techniky
(BAT – Best Available Technique).
Posouzení technického řešení
Ve stávajícím stupni přípravy je technické řešení výstavby, instalace a provozu VTE pro
potřeby posouzení vlivů na ŽP a veřejné zdraví v Dokumentaci dostačujícím způsobem
popsáno a navržené řešení lze považovat za nejlepší dostupnou techniku, s ohledem na
požadavky ochrany životního prostředí.
Za nedostatečné považujeme absenci informací o plánovaném vedení kabelové trasy a místa
připojení, a to především s ohledem na umístění VTE ve dvou lokalitách. Vzdálenost
jednotlivých věží v lokalitě Damnov od umístění jedné věže v lokalitě Málkovice je cca 5 km
a není tedy jasné, jakým způsobem budou tyto lokality „propojeny“. Neřešení kabelových tras
považujeme za nedostatek.
Pro návrh stanoviska Krajského úřadu Plzeňského kraje jako příslušného úřadu (dále jen
příslušného úřadu) jsou z hlediska popisu navržené technologie a technického řešení
uvedeného v této kapitole formulována určitá doporučení.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ
K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
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Dokumentace prezentuje poměrně obsáhlý návrh opatření. Většina uvedených opatření v této
kapitole jsou standardního charakteru a musela by být součástí dalších povolovacích procesů
a správních řízení.
Tato navržená opatření v zásadě odpovídají výsledkům hodnocení a identifikaci rozhodujících
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Soubor opatření, včetně opatření doplněných zpracovatelem posudku a návrhu monitoringu je
zahrnut i do podmínek návrhu stanoviska, který je součástí tohoto posudku.
Výstavba větrných elektráren je stavbou, u níž se mohou – i přes nejmodernější technická
a technologická řešení – vyskytovat určité nepříznivé vlivy na životní prostředí. Všechny tyto
potenciální vlivy je nutno eliminovat na minimum, a to především realizací a prováděním
specifických opatření.
Vzhledem k charakteru záměru a jeho nejvýznamnějším vlivům je třeba za zásadní považovat
zejména:
a) opatření prováděná při výstavbě větrného parku,
b) opatření týkající se ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku - základní
opatření spočívají v lokalizaci větrných elektráren v dostatečné vzdálenosti od obytné
zástavby, kontrolním měřením akustické situace před uvedením zařízení do trvalého
provozu a nastavením VTE na vyhovující akustický výkon,
c) podmínky související s ochranou přírody - (krajinný ráz, ochrana ptactva, netopýrů
apod.) byly stanoveny v rámci konkrétních odborných studií a byly převzaty do
dokumentace záměru.
V posudku jsou opatření uvedená v dokumentaci vyhodnocena, jejich výčet je upraven a
doplněn zpracovatelem posudku, zařazeny jsou i pokyny a ustanovení, která ve svých
vyjádřeních požadovaly dotčené orgány státní správy a samosprávné celky. Celý tento soubor
opatření je zahrnut do podmínek návrhu stanoviska, který je součástí posudku.
Opatření vyplývající z platné legislativy uvádíme v případě, pokud je třeba zdůraznit jejich
význam, výčet se soustřeďuje na specifická opatření směřující k minimalizaci negativních
účinku větrných elektráren na životní prostředí a eliminaci nepříznivých vlivů na lidské
zdraví.
Na základě vyjádření a připomínek v dalším průběhu přípravy záměru budou tato opatření
dále upřesňována a případně rozšiřována.
Je nezbytné, aby jednotlivá opatření byla zahrnuta v územním rozhodnutí, stavebním povolení
a příslušných provozních, bezpečnostních a havarijních řádech větrných elektráren.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH
VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI
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K posuzované Dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí bylo příslušnému úřadu
doručeno 5 vyjádření (stanovisek dotčených obcí, územních samosprávných celků, dotčených
správních úřadů popř. občanských sdružení či občanů).
Zpracovateli posudku byla výše uvedená vyjádření zaslána spolu s Dokumentací, následující
text shrnuje obsah doručených připomínek, komentář zpracovatele posudku je uveden vždy v
následujícím odstavci.
Ve lhůtách stanovených zákonem č. 100/2001 Sb. se k posuzované DOKUMENTACI
vyjádřili:

A) DOTČENÉ SPRÁVNÍ ÚŘADY:
1. KHS Plzeňského kraje:
(č.j.21/24795/969/2010 ze dne 13/12 2010)
- S předloženým oznámením souhlasí, po celkovém zhodnocení všech složek působících na
životní podmínky obyvatel konstatují, že předložený návrh je možno akceptovat, při dodržení
stanovených podmínek pro realizaci záměru a další posuzování nepožadují.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez komentáře.
2. ČIŽP OI Plzeň
(č.j. ČIŽP/43/IPP/1000019.099/10/ZMK) z hlediska ochrany ovzduší, vod, přírody a ochrany
lesa neuvádějí žádné připomínky za předpokladu dodržení navržených opatření k prevenci,
vyloučení či kompenzaci nepříznivých vlivů na ŽP uvedených především v závěru
biologického hodnocení. Další posuzování nepožadují.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez komentáře

B) DOTČENÉ ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
3. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí
(č.j. ŽP/12860/10)
1. Ve výčtu navazujících rozhodnutí chybí „souhlas se změnou krajinného rázu“.
2. Upozorňují na studii „Vyhodnocení možností umístění VE z hlediska ochrany přírody
a krajiny na vybraných územích Plzeňského kraje“ (dále jen „Vyhodnocení“), kde
bylo pro potřeby rozhodování OOS navrženo ochranné pásmo lesa na 150 m od jeho
hranice a vzdálenost VTE od hranice lesa je cca 100 – 120 m.
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3. Stejně tak v Metodickém návodu (vydaném MŽP) k vyhodnocení možnosti umístění
VTE a FVE jsou lesy s pásmem 150 m od kraje lesa zařazeny do tzv. žluté zóny, tedy
do území spíš nevhodného pro výstavbu VTE a FVE. Vyhodnocení možných vlivů na
les jako VKP považují za nedostatečné.
4. Upozorňují na Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje a ochranu krajinných
hodnot, jež je v rozporu s plánovaným záměrem.
5. Požadují další posuzování s tím, že v předloženém dokumentu nejsou dostatečně
vyhodnoceny vlivy VTE na VKP, vlivy na krajinný ráz chráněné rybniční krajiny u
Tisové a vliv VTE 1/M na navazující krajinou vedutu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
1. Souhlasíme, opomenutí není ale nedostatkem, který by změnil závěry dokumentace.
2. Problematiku ochranného pásma lesa v rozsahu 150 m česká legislativa nezná. Je
zřejmé, že výhrada vůči umístění VTE ve vzdálenosti cca 100 – 120 m od hranice lesa
místo požadovaných 150 m není oprávněná, takto stanovené omezení nemá oporu
v zákoně.
3. Co se týče Metodického materiálu MŽP – jako jakýkoliv metodický materiál je i tento
materiálem doporučujícím, ne závazným. Citovaná „žlutá zóna“ ve své podstatě
nevylučuje výstavbu VTE či FVE, ale charakterizuje území jako spíše nevhodné, ne
zásadně či zcela nevhodné. Materiál má sloužit pro potřeby OOS v jejich dalších
rozhodováních, a to na základě dalších zjištěných faktů a informací, v tomto případě i
výstupů samotné EIA, tedy i na základě odborných studií – Biologického posouzení,
jež se problematikou vztahu k ornitofauně podrobně zabývá. VTE, jež jsou umístěny
nejblíže (cca 100 – 120 m) od kraje lesních porostů (VTE 1, 2,3 a VTE 1/M), jsou
navíc doporučeny zpracovatelem posudku k vypuštění.
4. Dle znění „Zásad“ je třeba krajinářsky posoudit jednotlivé změny z hlediska
snesitelnosti této změny. Toto bylo provedeno, zhodnocení je součástí Dokumentace
jako samostatná studie – příloha SP7 – ta hodnotí, dle našeho názoru, a dostatečným
způsobem identifikuje znaky krajinného rázu a posuzuje míru vlivů na tyto
identifikované znaky a hodnoty.
5. Vlivy na VKP jsou hodnoceny v Dokumentaci v kap. D.I.7.4. K problematice
shrnujeme, že významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotná část krajiny, utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její
stability.
Významnými krajinnými prvky jsou veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky,
jezera a údolní nivy a dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle
§ 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní
trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé
i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů,
sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
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VKP jsou kategorií ochrany těch částí (segmentů) volné krajiny, které nedosahují
parametrů pro vyhlášení za zvláště chráněnou část přírody (tj. zvláště chráněná část
přírody, např. chráněné území, nemůže podle zákona být registrováno jako VKP).
Registraci VKP (dle § 6 zákona 114/1992 Sb. a § 7 vyhlášky č. 395/1992 Sb.
k uvedenému zákonu) provádějí příslušné orgány ochrany přírody (tj. obce
s pověřeným obecním úřadem) zápisem do seznamu VKP a vydáním rozhodnutí
o jeho registraci.
Rozhodnutí o registraci probíhá ve správním řízení, jehož účastníky jsou vlastníci
dotčených pozemků.
V části druhé zákona č. 114/1992 Sb., hovořící o obecné ochraně přírody a krajiny
jsou v §4 definovány „Základní povinnosti při obecné ochraně přírody“ následovně:
 Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením.
 Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení
nebo oslabení jejich stabilizační funkce.
 K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného
prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten,
kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.
Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny
kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba
nerostů. Podrobnosti ochrany významných krajinných prvků stanoví ministerstvo
životního prostředí obecně závazným právním předpisem.
Dle české legislativy jsou stanovena ochranná pásma pouze pro lesní porosty a to
50 m od okrajů pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) – zák.č. 289/1995
Sb., o lesích. Biocentra ani biokoridory nemají obecně stanovené žádné ochranné
podmínky. Pokud jsou tvořeny lesními porosty, vztahují se na ně ochranná pásma
lesních porostů (viz. výše), pokud jsou tvořeny např. lučními porosty, nebo mokřady
nevztahují se na ně žádná obecná ochranná pásma. Pro registrované VKP dle §6
z. 114/1992 Sb., by musely být při registraci a zápisu do seznamu VKP zapsány
speciální ochranné podmínky, jinak se na ně žádná ochranná pásma nevztahují, stejně
tak jako pro veškeré jiné neregistrované VKP, opět kromě lesních porostů.
Umístění stavby do VKP, biocentra, biokoridoru, interakčního prvku nebo do jejich
těsné blízkosti je v určitých případech možné, převážně za předpokladu, že funkční
podstata výše uvedeného „prvku“ nebude narušena.
Při umístění stavby do VKP (§4 z. 114/1992 Sb.) žádá investor záměru příslušný
orgán státní správy o tzv. „závazné stanovisko“ ve smyslu §149 z. 500/2004 Sb.,
správní řád.
Na základě výstupů biologického hodnocení a výše popsaného konstatujeme, že se
závěry Dokumentace ohledně možných vlivů na VKP plně ztotožňujeme a jejich
vyhodnocení považujeme za dostatečné.
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Vlivy na identifikované znaky krajinného rázu chráněné rybniční krajiny u Tisové jsou
dle názoru zpracovatele posudku zmíněny a popsány.
Vliv VTE 1/M na navazující krajinou vedutu1 – souhlasíme, že hranice zmíněné
krajinné veduty (vyznačená v grafické příloze ZÚR PK) se nachází v blízkosti
plánovaného umístění věže VTE 1/M.
4. Městský úřad Tachov, odbor výstavby a životního prostředí:
(č.j. 2562/2010-OŽP 208)
6. Požadují přehodnocení studie Vlivů na krajinný ráz – stavby VTE významně přesahují
měřítko uvedeného krajinného rázu v jednotlivých MKR a významně zasahují do
dalších sledovaných charakteristik, což z výsledku zjednodušujícícho hodnocení
v závěrech nevyplývá a požadují přehodnocení v rámci naznačených předpokladů.
Určitým východiskem by pak mohl být zásadně redukovaný počet.
Stanovisko zpracovatele posudku:
6. Připomínka je velmi obsáhlá – jedná se spíše o pokus jakéhosi „oponentního“
posouzení problematiky hodnocení vlivu na krajinný ráz oblasti. Zdržujeme se
reagování na celý dopis, víceméně zde není konkrétně definován žádný požadavek,
mimo konstatování, že záměr do krajinného rázu zasáhne a že částečným řešením by
byla redukce počtu VTE. S obsahem dopisu v určitých bodech v zásadě souhlasíme,
dle našeho názoru není nikde v Dokumentaci ani v odborné studii specifikováno, že
záměr krajinný ráz neovlivní. Studie posuzujícíc vliv záměru na krajinu zásah
připouští, ovšem kvalifikuje ho jako únosný. Obecně lze konstatovat, že výstavba
a funkční podstata větrných elektráren plně naplňuje principy trvalé udržitelnosti
krajiny a také i jejich vzhled plně odpovídá jejich funkční podstatě. Také je jasné, že
viditelnost 150 m vysokých staveb bude v jakémkoliv typu krajiny značná, nedají
se předpokládat výrazná minimalizační opatření k jejich zaclonění.
c) OBČANSKÁ SDRUŽENÍ, OBČANÉ
5. Občanské sdružení Na Skále
a) k Dokumentaci (ze dne 28/5 2008)
7. Nesouhlasí, a to zásadně, s výstavbou.
8. Odmítají „úvahu“ o „potencionálně“ obtěžovaných 256 obyvatelích, protože
zákony o veřejném zdraví a hlukové limity platí pro každého a kdekoliv.
9. Tvrdí, že platné hlukové limity v chráněném venkovním prostoru budou hlukem
provozu VTE překročeny a není důkaz opaku.
10. Z hlediska krajinného rázu se bude jednat o nesporný zásah do krajiny.

1

Veduta - malířský, kresebný nebo grafický záznam výseku krajiny nebo pohledu na město, obvykle
topograficky přesný, postihující konkrétní situaci. Vyvinul se v 15. stol. v důsledku využití krajinného pozadí
obrazů jako hlavního tématu díla.

Posudek dle §9 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.5 tohoto zákona. 33/61
Výstavba větrných elektráren Bor v k.ú. Damnov a Málkovice u Boru
Název záměru
Krajský úřad Plzeňského kraje
Zadavatel:
Zpracovatel:
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle zák.č.100/2001 Sb. – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 417633256,731 411 700
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

11. Upozorňují na nevhodné umístění v blízkosti lesních porostů a soustavy rybníků,
které jsou biotopem pro chráněných druhů živočichů a také na spojnici dvou lokalit
se zvýšenou koncentrací vodních ptáků. Vysoké riziko pro protahující ptactvo.
12. Podzemní vedení považují za vhodné řešení.
13. Uvádějí připomínky k biologickému průzkumu. (nezbytné sledovat dotčené
skupiny obratlovců po dobu 1 roku, dále nutno posoudit i zimní období z hlediska
zimujících ptáků a potravních stanovišť. Doporučují provedení tzv. BACI studie.
Za minimální považují 12 návštěv území.
14. Záměry nebyl zveřejněn v souladu se zákonem 100/2001Sb., např. chybí přílohy
(biologický průzkum lokality)
15. Postrádají kumulativní zhodnocení záměru s ostatními záměry výstavby VTE,
zástavba krajiny není koordinována, fragmentaci záměrů pokládají za nelegální a
nezákonné.
16. Dle metodického návodu MŽP se jedná o tzv. “žlutou zónu“, tedy území spíše
nevhodné k výstavbě VTE.
17. Není popsán vliv turbulencí způsobených provozem VTE, k reakcím na vzdušné
víry dochází již ve vzdálenosti 900 m od VTE.
18. Není řešeno vizuální rušení světelné znečištění (stroboefekt), ohledně
překážkového osvětlení dle pokynů Úřadu pro civilní letectví - požadují stínění
světel ze stran a jejich případnou viditelnost pouze seshora.
19. Zpracování oznámení je vypracováno ledabyle, nekvalitně a tendenčně, bez znalosti
místních poměrů.
20. Požadují úplný postup posuzování dle zákona č.100/2001Sb.
Stanovisko zpracovatele posudku:
7. Projev nesouhlasu je legitimním právem každého občana či subjektu.
8. Jak píše Ing. Potužníková (Příloha SP4, str.19) „u obyvatel, kteří mají k těmto
zdrojům negativní postoj, např. z důvodu subjektivně vnímaného rušení krajinného
rázu, může být odmítavý postoj prezentován jako obtěžování a rušení bez ohledu na
akustické vlastnosti VE.“ Předkládaná připomínka je klasickým příkladem takové
obavy. Počty obtěžovaných osob jsou stanoveny zpracovatelkou této expertízy dle
práce švédské odbornice na posuzování vlivů hluku (p. Eja Pedersen), která
odhaduje procenta obtěžovaných obyvatel dle hodnot LAeqT, zjištěných ve
venkovním prostoru. Nelze souhlasit s tvrzením, že k hodnocení zdravotních rizik
bylo přistupováno jen v obecné rovině, došlo spíše ke špatnému pochopení textu
odborné studie. Na str. 21 j uvedena tabulka č.5, která specifikuje odhad počtu
pravděpodobně obtěžovaných ze všech potencionálně obtěžovaných. Jak vyplývá
z tabulky č.3 studie, je dle demografických údajů z matrik obcí tento údaj spočítán
na základě údajů o počtech obyvatel v obci a počtu adres atd. Z tohoto počtu 256
obyvatel (a tito všichni by mohli – teoreticky – býti obtěžováni hlukem, tedy
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mohou být potencionálně obtěžováni) pak na základě údajů z hlukové studie je
spočítán počet obyvatel, kteří mohou být obtěžování hlukem (zde 47 – 50 obyv.,
dle typu VTE).
9. Nerozumíme tvrzení o překročení platných hlukových limitů. Jak vyplývá ze
závěrů Hlukové studie, k překročení by mohlo dojít za nejméně příznivých
podmínek (odrazivý terén – sníh) v součtu s pozadím. Z toho důvodu je v závěru
konstatováno, že je potřeba po instalaci provést měření a v případě překročení u
problémových VTE (1,6,7) snížit výkon VTE tak, aby byl snížen akustický výkon
cca o 4 dB. Věže nemohou být provozovány jinak, než aby hygienické limity
splňovaly! Nevíme, odkud vzal autor připomínky hodnotu hluku v nejkritičtějším
místě v Damnově 48,3 dB. Tato hodnota se ve studii nikde nevyskytuje. Co se týče
vyloučení tónové složky - dle podkladů od výrobce je skutečně dokladováno, že
hluk z provozu VTE neobsahuje tónovou složku. Všechna provedená měření, nejen
u nás ale kdekoliv v zahraničí, musí být ze zákona vždy provedena certifikovanou
společností. Není tedy důvod vyvracet tvrzení, že hlukové spektrum neobsahuje
výrazné tónové složky. Toto navíc není doloženo ani na základě provedených
měření u v současné době již provozovaných zařízení.
10. Tvrzení zásadně nerozporujeme, co se týče zásahu do krajinného rázu, odborná
studie (SP7) přiznává plánované výstavbě slabý až středně silný zásah do
podstatných znaků krajinného rázu. S tímto hodnocením se jako zpracovatel
posudku ztotožňuji, existence VTE bude jistě mít určitý negativní vliv na krajinu
dotčené oblasti.
11. Součástí Dokumentace je i Biologický průzkum lokality, jehož závěrem ohledně
obratlovců je: „ Z hlediska ochrany přírody se mohou významněji projevovat
vlivy „VTE Bor“ na některých hnízdící a transmigrující ornitologické jedince
zvláště chráněných druhů ptáků. Potenciální, avšak nevelké nebezpečí hrozí pouze
luňáku červenému („kriticky ohrožený druh“) a pochopu rákosnímu („ohrožený
druh“), pro další druhy ptáků lze předpokládat vliv realizace záměru jako méně
významný. Populace orla mořského a jeřába popelavého nebudou podle výsledků
ornitologického průzkumu provozem VTE bezprostředně a vážně ohroženy.
Vzhledem ke skutečnosti, že především část lokality Damnov se nachází na
spojnici dvou lokalit se zvýšenou koncentrací vodních ptáků, mohou VTE v tomto
místě do určité míry působit jako bariéra v obvyklých přeletových koridorech, kde
hrozí zvýšené nebezpečí kolizí těchto druhů ptáků s rotory VTE. Tento bariérový
efekt by mohly vytvořit zejména VTE 1, VTE 2 a VTE 3. Je zřejmé, že případná
redukce počtu navržených VTE by výše uvedené riziko podstatně snížila. Charakter
lokality a minimální výskyt netopýrů nedává předpoklady pro významnější
ohrožení populací těchto savců. V oblasti vlivů na přírodní podmínky lze
konstatovat, že předložený záměr „VTE Bor“ představuje významný vliv na
některé druhy hnízdní nebo transmigrující populace ptáků, který lze částečně
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eliminovat určitými omezujícími opatřeními, například omezením počtu
konfliktně umístěných VTE. Z hlediska ostatních živočišných druhů a vegetace
nelze předpokládat významnější vlivy.“. Se závěry se ztotožňujeme.
12. Bez komentáře, souhlasíme.
13. Proti způsobu provedení biologického průzkumu a hodnocení lokality dle uvedené
metodiky (SP6, str.4) nemáme nejmenších připomínek, je provedeno standardně
a autor je osobou autorizovanou k provádění biologického hodnocení dle §67
zákona 114/1992 Sb.,
14. Nerozumíme připomínce, záměr byl zveřejněn na informačním serveru EIA
a komplet byl k dispozici na dotčených ÚSC, dle rozdělovníku nenacházíme žádné
pochybení v rozeslání.
15. Kumulativní hodnocení je provedeno standardně v kapitole B.I.4.2 (možnost
kumulace s jinými záměry). Záměry, s nimiž by mohlo docházet ke kumulativním
vlivům jsou vyjmenovány, uvedena je i vzdálenost od posuzovaného záměru.
16. Viz stanovisko zpracovatele posudku č.3.
17. Problematika turbulencí se studuje zejm. v souvislosti s ovlivněním sousedních
VTE, kdy v případně nevhodného umístění může dojít k tzv. „kradení větru“.
Z hlediska vlivu na ŽP a lidské zdrví je tento jev zcela irelevantní. Turbulentní
proudění jako takové se v přírodě vyskytuje daleko častěji než proudění laminární.
Z tohoto důvodu není možné předpokládat jakékoliv negativní ovlivnění všech
složek ŽP. Z dotazu dále není zřejmé, na koho či na co by měl být popsán vliv
turbulencí.
18. V návrhu Stanoviska je uvedeno následující opatření: V případě nutnosti osvětlení
použít přerušované bílé nebo červené světlo, a to v minimálním počtu, minimální
intenzity a především v minimálním počtu záblesku za minutu. Vhodné je stínění
světel ze strany a jejich případná viditelnost pouze seshora. Osvětlení jednotlivých
VTE podléhá nařízení civilního a vojenského letectva, druh požadovaného
osvětlení bude investorovi sdělen příslušným úřadem.
19. Na základě rozhodnutí příslušného úřadu jsou poskytnuté informace dostatečné
a v takovém rozsahu, aby bylo možno podané oznámení zpracované dle přílohy č.4
považovat za Dokumentaci.
20. Autor Dokumentace je autorizovaná osoba splňující kvalifikační požadavky dle
zákona č.100/2001 Sb., a na Dokumentaci se dále podílel i tým kvalifikovaných
odborníků, kteří se problematikou dlouhodobě zaobírají a jejich odborné kvality
nemáme důvod zpochybnit.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ
AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
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Po prostudování předložené Dokumentace, všech doručených připomínek a vyjádření
a dále na základě prostudování a osobní prohlídky zájmového území, konzultací s příslušnými
odborníky a po zvážení všech případných možných rizik a přínosů lze vlivy navrženého
záměru, a to při výstavbě a provozu stručně charakterizovat takto:
1) na předmětných lokalitách pro výstavbu VTE4, VTE5 a VTE6 byl pořizovatelem
(MěÚ Bor) záměr začleněn do ploch řešených v návrhu zadání nového územního
plánu.
2) Z celkového a komplexního hlediska možných vlivů na ŽP se plánovaná stavba jeví
jako únosná, stejně tak jako možné negativní vlivy, které budou akceptovatelné,
pokud budou dodrženy opatření k jejich minimalizaci.
3) Z hlediska kumulativních vlivů nedojde k takovým vlivům, jež by vylučovaly realizaci
záměru.
4) Návrh a je projektován v souladu s platnými právními normami pro ochranu
životního prostředí.
5) VTE1, VTE2, VTE3 jsou nevhodně umístěny v tahovém koridoru, dále ve
vzdálenosti 100 – 120 m od kraje lesa a v blízkosti prvků ÚSES.
6) VTE1/M – její umístění (mimo lokalitu ostatních VTE) je z hlediska nákladů
a možných vlivů na ŽP zcela neefektivní a nešetrné).
S ohledem na výše uvedené skutečnosti a údaje obsažené v předložené Dokumentaci
a v dalších vyžádaných podkladech, po opětovném přezkoumání závěrů posuzované
Dokumentace a celého dosavadního procesu posuzování lze konstatovat, že v případě
derealizace
záměr

Výstavba větrných elektráren Bor v k.ú. Damnov a Málkovice u Boru
je svou podstatou a s ohledem na možné vlivy na ŽP a veřejné zdraví v dané lokalitě

v omezeném počtu 4 ks VTE
akceptovatelný.
Na základě doložených údajů a při respektování podmínek orgánů státní správy lze učinit
závěr, že umístění uvažovaného záměru v dané lokalitě a vlivy na veřejné zdraví a ŽP jsou
v souvislosti s možnými kumulacemi únosné.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
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Návrh stanoviska

Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
V Plzni dne:
č.j.:

STANOVISKO
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve
znění přílohy č. 6 zákona

I. Identifikační údaje
1. Název záměru:
Výstavba větrných elektráren Bor v k.ú. Damnov a Málkovice u Boru.

2. Kapacita záměru:
Realizace záměru spočívá ve výstavbě sedmi VTE v katastrálním území Damnov, a jedné
VTE v k. ú. Málkovice, přičemž obě části obcí patří do správního obvodu obce Bor v okrese
Tachov v Plzeňském kraji.
V rámci realizace stavebního a strojně technologického zařízení VTE bude i vyvedení výkonu
elektrické energie podzemním kabelovým vedením do distribuční soustavy ČEZ Distribuce,
a.s., konkrétní trasa pokládky vedení není v tomto stupni určena. Součástí záměru je dále
i výstavba obslužných komunikací k jednotlivým VTE a manipulačních ploch u každé VTE,
které budou využity jednak v průběhu stavebních prací a montáže a rovněž budou využity
i v etapě provozu VTE pro potřebu dozoru a údržby.
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Za současné situace není dosud jednoznačně rozhodnuto o konkrétním typu VTE, takže pro
obě lokality (Damnov, Málkovice) jsou navrženy typy VTE srovnatelné výkonové řady tří
různých výrobců. Jedná se o VTE typu ENERCON E82, VESTAS V90 a REpower
MM92 a MM82. U lokality Damnov je navrženo odlišné typové provedení u dvou VTE
pozičně označených jako VTE 1 a VTE 2 pro variantu aplikace typu REpower, kde se uvažuje
s typem REpower MM82, u ostatních VTE na těchto dvou pozicích jsou navrženy shodné
typy VESTAS a ENERCON, pouze s odlišnými rozměrovými parametry oproti dalším
pozicím.

3. Umístění záměru:
kraj: Plzeňský
obec: Bor
KÚ: 624713 Damnov, 677612 Málkovice

4. Obchodní firma oznamovatele
AFE Bohemia, s.r.o.

5. IČ oznamovatele
26407850

6. Sídlo oznamovatele
Bezručova 29/184
301 00 Plzeň
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II. Průběh posuzování
1. Oznámení
Zpracovatel:

RNDr. Jan Horák, oprávněný zpracovatel, osvědčení o
odborné způsobilosti čj. 16237/4368/OEP/92, ze dne 4. 3. 1993,
držitel autorizace zn. 4532/OPVŽ/02 ze dne 18. 9. 2002 a jejího
prodloužení čj. 42328/ENV/06 ze dne 15. 6. 2006

Datum zveřejnění oznámení
Závěr zjišťovacího řízení zveřejněn:

1.12.2010
2.2.2011

2. Dokumentace
Oznámení bylo zpracováno dle přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb., s náležitostmi
Dokumentace. Ze závěru zjišťovacího řízení vyplynulo, že předložené oznámení lze
považovat za dokumentaci.

3. Posudek
Zpracovatel:

Mgr. Luboš Motl, držitel osvědčení o odborné způsobilosti ke
zpracování Dokumentace a posudku dle zákona č. 244/1992 Sb.,
č.j. 1522/243/OPVŽP/99

Datum zveřejnění posudku:

bude doplněno

4. Veřejné projednání
Místo veřejného projednání:
Datum veřejného projednání:

bude doplněno
bude doplněno

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Hodnocená Dokumentace řeší vliv záměru na životní prostředí a veřejné zdraví dostatečným
způsobem.
Na základě Dokumentace, došlých vyjádření a vlastního šetření v terénu měl zpracovatel
posudku k dispozici dostatečné podklady pro zhodnocení posouzení vlivu záměru na životní
prostředí.

Posudek dle §9 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.5 tohoto zákona. 42/61
Výstavba větrných elektráren Bor v k.ú. Damnov a Málkovice u Boru
Název záměru
Krajský úřad Plzeňského kraje
Zadavatel:
Zpracovatel:
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle zák.č.100/2001 Sb. – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 417633256,731 411 700
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

K Dokumentaci EIA došla vyjádření od celkem 5 subjektů, všechna vyjádření byla
vypořádána v posudku. Z Dokumentace i z většiny došlých vyjádření vyplývá, že
nejvýznamnějším negativním vlivem záměru je ovlivnění krajinného rázu.
Závěry Dokumentace a došlých vyjádření se liší v míře posouzení ovlivnění krajinného rázu.
Zpracovatel posudku považuje závěry předložené Dokumentace o hodnocení vlivů stavby na
životní prostředí za odpovídající a na základě zjištěných skutečností, výstupů a závěrů
odborných studií doporučuje příslušnému orgánu vydat souhlasné stanovisko.
Závěry veřejného projednání:
Veřejné projednání se konalo dne …………..2012 od ……..hod. v budově
……………………..a proběhlo v souladu s § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí) v platném znění, a s § 4 vyhlášky MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o odborné
způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní
prostředí.

6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela
zahrnuta
Ve zjišťovacím řízení se k oznámení záměru vyjádřilo celkem 5 subjektů:
1. Krajský úřad Plzeňského kraje, odd. ochrany přírody,
2. KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni,
3. MěÚ Tachov – odbor výstavby a ŽP,
4. ČIŽP, OI Plzeň,
5. Občanské sdružení Zelený kruh (vyjádření doručené po termínu).
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III. Hodnocení záměru
1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní
prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti
Po prostudování Dokumentace a všech odborných studií, doručených vyjádření a po
konzultacích s příslušnými odborníky, lze vlivy záměru "Výstavba větrných elektráren Bor
v k.ú. Damnov a Málkovice u Boru" na životní prostředí charakterizovat takto:
Vlivy na obyvatelstvo
V období výstavby je ovlivnění obyvatelstva z hlediska hlukové zátěže a imisní zátěže
prachovými částicemi předpokládáno jako mírně zvýšené.
Z hlediska provozu se negativní vlivy na obyvatelstvo, zejména vlivy hluku a stroboefektu, za
dodržení stanovených podmínek významně neprojeví. Na základě odborného hlediska lze
vyslovit předpoklad, že realizace záměru bude pro exponované obyvatele v posuzovaných
obcích představovat akceptovatelné zdravotní riziko.
U části populace lze předpokládat určité negativní vnímání větrných elektráren jako výsledek
změn krajinného rázu a tím také pravděpodobnost narušení faktoru pohody.
Vlivy na ovzduší
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu na ovzduší vyplývá, že imisní situace
se v dotčené lokalitě významně nezmění v porovnání se stávajícím stavem. Součástí provozu
zařízení nejsou bodové zdroje znečišťování ovzduší.
Za liniový zdroj znečišťování ovzduší je považována doprava v době výstavby, která ovšem
neovlivní stávající stav kvality ovzduší v lokalitě. S přihlédnutím ke krátkodobému působení
emisí po dobu maximálně 4 měsíce, lze předpokládat, že i při poměrně vysoké dopravní
frekvenci nebude vliv emisí znečišťujících látek významný.
Vlivy na hlukovou situaci
Souhrnné výsledky Hlukové studie předpokládají provoz VTE bez omezení výkonu v denní
době i v noční době, neboť bude dodržena hodnota hygienického limitu.
Hluk z instalovaných VTE neobsahuje podle podkladů dodaných výrobcem výrazné tónové
složky již ve vzdálenosti 150 m od větrné elektrárny.
Na základě komplexního vyhodnocení modelovaných výsledků, zohledněním současné
akustické situace lokality, možných nejistot výpočtu a za předpokladu realizace navržených
omezení, lze záměr akceptovat.
Vlivy na podzemní a povrchové vody
Při dodržení technologické kázně nebudou podzemní vody realizací a provozem záměru
ovlivněny. Realizací záměru nevzniká potřeba vody ani odpadní vody. Povrchové vody
nebudou záměrem dotčeny.
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Vlivy na půdu
Výstavbou bude dotčena půda v ochraně ZPF i PUPFLu.
Záměr bude prováděn na pozemcích převážně specifikovaných jako „orná půda“, v menším
rozsahu jako „ostatní plocha“, případně jako „lesní pozemek“, což je pouze část cesty k VTE
1 – 3 v lokalitě Damnov – sever. Z hlediska vlivů na půdu je rozhodující podíl orné půdy
dotčené realizací záměru, který bude vyžadovat dočasné odnětí půdy ze ZPF ve smyslu výše
uvedených zákonných předpisů.
Podle tříd ochrany ZPF se většinou jedná o půdy s podprůměrnou až průměrnou produkční
schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v rámci územního plánu využít pro
eventuální výstavbu.
Realizace záměru výstavby VTE, včetně související infrastruktury bude předběžně vyžadovat
dočasný zábor půdy o celkové výměře cca 29 000 m2 na pozemcích v k. ú. Damnov,
Málkovice a Kurojedy, přičemž tato výměra půdy je v ochraně ZPF.
Vlivy na floru, faunu a ekosystémy
a) Vlivy na floru
Na základě výsledků biologického hodnocení a průzkumu nelze předpokládat významnější
vliv výstavby a provozu VTE Bor v obou lokalitách na vegetaci v zájmovém území.
b) Vlivy na faunu
V dosahu vlivů větrného parku Damnov – Málkovice se nachází hnízdní a potravní biotopy
několika zvláště chráněných druhů ptáků, realizace VTE bude zásahem především do
potravních biotopů několika zvláště chráněných druhů ptáků a potenciálními kolizemi může
do jisté míry ohrozit jednotlivé jedince proletující dotčenou lokalitou.
Na základě výsledků podrobnějšího a dlouhodobého ornitologického průzkumu lze
předpokládat, že hnízdiště těchto kriticky ohrožených druhů, a to orla mořského a jeřába
popelavého, nebudou provozem VTE Bor v obou lokalitách bezprostředně a významně
ohrožena.
Další druhy lokalitou plánovaných VTE pravidelně proletují při sezónních pohybech mezi
rybníky Borské rybniční soustavy a řekou Mží. Potenciální, nevelké nebezpečí kolizí hrozí
zejména luňáku červenému a pochopu rákosnímu, jejichž potravní biotopy zahrnují i trvalé
travní porosty v okolí plánovaných VTE. Pro další zjištěné hnízdící druhy ptáků v dotčených
lokalitách je možno hodnotit vliv realizace záměru VTE Bor jako málo významný.
Z hlediska vlivu záměru VTE Bor na ornitologické druhy lze dále konstatovat, že především
lokalita Damnov se nachází na vrcholu nízkého hřebenu na spojnici dvou lokalit se zvýšenou
koncentrací vodních ptáků, a za této situace mohou některé VTE v této lokalitě do určité
míry působit jako bariéra v obvyklých přeletových koridorech. Jedná se zejména o VTE 1,
VTE 2 a VTE 3, které jsou umístěny v linii kolmé ke směru tahových cest ptáků a mohou
způsobit tzv. bariérový efekt. Ptáci přeletující mezi údolím Mže a rybničními soustavami
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v okolí Boru u Tachova se mohou této bariéře vyhýbat, avšak za zhoršených povětrnostních
podmínek zde může docházet i ke zvýšení počtu kolizí s rotory VTE.
Charakter lokality a výskyt netopýrů nedává předpoklady pro významnější ohrožení lokálních
či protahujících populací těchto savců.
Bude nutno zažádat o výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů ptáků podle § 56 zákona
ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na odboru ochrany přírody Krajského
úřadu Plzeňského kraje pro druhy - luňák hnědý (Milvus migrans), luňák červený (Milvus
milvus), krahujec obecný (Accipiter nisus), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), pochop rákosní
(Circus aeruginosus), křepelka polní (Coturnix coturnix), krkavec velký (Corvus corax).
c) Vlivy na ekosystémy
Dalším biologickým vlivem může být ruderalizace území po výstavbě VTE z důvodu
nedostatečně provedené rekultivace. Otevřené plochy jsou pak vystavovány nástupu
ruderálních rostlin a jednoletých plevelů, jak obecně dokládají lemy polí. Z tohoto hlediska je
nutné důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů.
Ze zhodnocení situace prvků ÚSES vyplývá, že v prostoru navržené realizace záměru,
s umístěním VTE podle návrhu oznamovatele, by v některých pozicích mohlo docházet ke
kolizi záměru VTE s podmínkami určenými návrhem ÚSES. Z tohoto hlediska se jedná
zejména o prostor severně od Damnova, kde VTE 3 je situována na hranici NRBK-osa
„Kladská – Tyrov“ a rovněž je umístěna v lokálním biocentru LBC SM27a u okraje lesa
východně od silnice mezi Damnovem a Pavlovicemi. Do lokálních systémů ÚSES zasahují
v tomto místě i navržené příjezdové obslužné komunikace k VTE 1 – 3 severně od Damnova,
kde lze předpokládat možnost dočasného ovlivnění lokálního biokoridoru LBK PLA 42 – SM
27a . Ostatní VTE v rámci záměru „VTE Bor“ jsou situovány v dostatečné vzdálenosti mimo
vymezené prvky ÚSES.
V dotčeném území záměru „VTE Bor“ se nenacházejí žádné VKP registrované podle § 6
zákona ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nachází se zde pouze
neregistrované VKP, tj. zejména lesy, vodní toky, rybníky a údolní nivy.
VTE jsou situovány na zemědělsky využívaných pozemcích v některých případech v blízkosti
lesních porostů. Umístění VTE svým základem a i okrajem rotoru tedy nezasahuje do lesního
pozemku a zachovává minimální vzdálenost 50 m od lesních porostů, danou ochranným
pásmem lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů. V případě
realizace příjezdových obslužných komunikací nebudou tyto stavby rovněž zasahovat do
pozemků určených k plnění funkce lesa, trasy komunikací vedou po zemědělských pozemcích
specifikovaných jako „orná půda“.
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Z hlediska vodních toků, jako VKP ze zákona, pramení a protékají v zájmovém území záměru
VTE pouze menší potoky, které se většinou vlévají do řeky Mže. Dále se v okolí Boru
vyskytuje soustava rybníků (Tisovské rybníky a další), které se nacházejí ve vzdálenosti cca
2 – 3 km od záměru, většinou jihozápadním směrem. V nejbližším okolí výstavby VTE
a obslužných komunikací se vodní toky a rybníky nevyskytují. Rovněž se v blízkosti záměru
nevyskytují památné stromy. V souvislosti s výstavbou a provozem VTE nelze předpokládat
významnější vlivy na významné krajinné prvky.
Vlivy na zvláště chráněná území a soustavu Natura 2000
Jednotlivé kategorie ZCHÚ se v zájmovém území nenacházejí, respektive jsou situovány ve
značné vzdálenosti. Z nejbližších velkoplošných ZCHÚ lze uvést CHKO Slavkovský les
a CHKO Český les, přičemž ovlivnění těchto CHKO nelze předpokládat. V bližším okolí
záměru „VTE Bor“ se vyskytují maloplošná chráněná území, respektive přírodní rezervace,
jedna přírodní památka, a dále jeden přírodní park, vlastní záměr ani související dopravní
a jiná infrastruktura nemůže přímo ovlivnit režim ekosystémů ve výše uvedených ZCHÚ.
Lze předpokládat pouze vlivy VTE na krajinný ráz.
Záměr výstavby „VTE Bor“ v lokalitě k. ú. Damnov a Málkovice se nenachází ve zvláště
chráněném území (ZCHÚ) podle zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů a rovněž nezasahuje do území soustavy NATURA 2000, tj. do
Evropsky významných lokalit nebo Ptačích oblastí ve smyslu výše uvedeného zákona.
Vlivy na krajinný ráz
Nejvýznamnějším zásahem do životního prostředí způsobeným realizací záměru je vliv na
krajinný ráz. Vypracovaná studie hodnotící tento vliv konstatuje, že větrná elektrárna se stane
novou technickou dominantou krajiny a celkový ráz území ovlivní. Při přípravě záměru byla
uplatněna dostupná technická a organizační opatření ke snížení vlivů stavby na krajinný ráz.
S ohledem na lokalizaci záměru mimo zvláště chráněná území, na omezenou životnost stavby
a její prospěšnost v souvislosti s orientací energetické politiky státu na obnovitelné zdroje
energie, lze umístění a realizaci záměru akceptovat, vliv je hodnocen jako únosný zásah do
krajinného rázu chráněného dle §12 zákona č. 14/1992 Sb.
Vlivy na krajinu se nevymykají standardním situacím u obdobných projektů.
Vlivy na památky
Realizace záměru neovlivní zájmy památkové péče a výrazně neovlivní ani jiné kulturní
hodnoty dotčené lokality.
Přeshraniční vlivy
Záměr nebude mít žádné přeshraniční vlivy.
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Na základě předložené Dokumentace, na základě doručených vyjádření dotčených územně
samosprávných celků, dotčených správních úřadů, vypořádání připomínek veřejnosti a na
základě prohlídky zájmového území lze konstatovat, že vlivy realizace a provozu záměru na
životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti, významně negativně neovlivní
zdraví obyvatel a životního prostředí.
Záměr vyžaduje při realizaci stanovení souboru opatření a podmínek pro prevenci,
minimalizaci, eliminaci či kompenzaci prokázaných vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí (soubor podmínek a opatření je nutno rozdělit podle jednotlivých fází záměru).

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí
Technická úroveň řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí
v Dokumentaci popsána na standardní úrovni, odpovídá evropskému standardu.

3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a
podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí
Příslušná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí a obyvatelstvo vycházející z procesu posuzování vlivů na životní
prostředí byla navržena zejména v dokumentaci EIA a doplněna v posudku na základě
vyhodnocení a doručených vyjádření a jsou specifikována níže jako podmínky stanoviska
v kapitole III. bodu 6.

4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní
prostředí
V Dokumentaci byly hodnoceny
- varianty technického provedení, kdy je uvažováno se 3 typy VTE, které jsou
dále nevrženy variantně v různém rozměrovém provedení.
- varianty rozsahu a umístění věží, kdy je na základě biologického hodnocení a
biologického průzkumu doporučeno nerealizovat 3 VTE (č.1,2,3).

Posudek dle §9 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.5 tohoto zákona. 48/61
Výstavba větrných elektráren Bor v k.ú. Damnov a Málkovice u Boru
Název záměru
Krajský úřad Plzeňského kraje
Zadavatel:
Zpracovatel:
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle zák.č.100/2001 Sb. – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 417633256,731 411 700
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Na základě posuzování vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví je doporučena
k realizaci aktivní varianta řešení záměru, ovšem za předpokladu uplatnění určitých
omezujících opatření a výběru nejvhodnějšího typu VTE.
Za současných podmínek a podle výsledků hodnocení vlivů nelze prozatím zvolit a navrhnout
jednoznačnou konkrétní variantu, tj. konkrétní typ a počet VTE. Lze předpokládat, že
k upřesnění rozsahu záměru dojde v průběhu dalšího posuzování záměru a územního řízení
a k upřesnění technického provedení následně v rámci další projektové přípravy.
Aktivní varianta realizace záměru VTE s uplatněním příslušných omezujících podmínek
respektuje právní předpisy, týkající se ochrany přírody, krajiny, hlukové situace a veřejného
zdraví obyvatelstva. V aktivní variantě budou minimalizovány nežádoucí vlivy na životní
prostředí.

5. Vypořádání vyjádření k Dokumentaci (oznámení) a k posudku
5.1.
Vypořádání vyjádření k Dokumentaci
K Dokumentaci bylo předloženo celkem 5 vyjádření od 5 subjektů, z nichž 2 vyjadřují se
záměrem svůj souhlas, popř. souhlas s podmínkou a 3 požadují další posouzení.
Vypořádání, resp. komentáře ke všem požadavkům a připomínkám obsaženým v doručených
vyjádřeních je zpracováno v kapitole V. posudku.
5.2.
Vypořádání vyjádření k posudku
Bude provedeno po veřejném projednání
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6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů na životní
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě
zdůvodnění nepřijatelnosti záměru.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný úřad
podle §21 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, v platném znění, na základě Dokumentace o hodnocení vlivů
na životní prostředí, vyjádření příslušných obcí, dotčených orgánů státní správy, doplňujících
informací, zpracovaného posudku a výsledků veřejného projednání vydává podle §10 odst.1
téhož zákona.

SOUHLASNÉ

STANOVISKO

k záměru stavby

Výstavba větrných elektráren Bor
v k.ú. Damnov a Málkovice u Boru
ve variantě navržené oznamovatelem, firmou AFE Bohemia, s.r.o.

tedy v omezeném rozsahu 4 VTE
(VTE 4, VTE 5, VTE 6, VTE 7 v k.ú. Damnov )
posouzeném v dokumentaci a požaduje v souladu s § 10, odst. (4) zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, aby do správních řízení a do podmínek správních
rozhodnutí o souhlasu se stavbou zařízení dle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, byly zahrnuty následující požadavky
k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní
prostředí.

Podmínky souhlasného stanoviska:
a) Provozně technická opatření
・ Při zemních pracích v rámci výstavby VTE bude provedena skrývka orné půdy na
obou pozemcích VTE 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.
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・ Bude zajištěna důkladná skrývka orniční vrstvy a podorničí a provedeno její uložení
na mezideponii, přičemž nakládání se skrytou ornicí bude realizováno podle pokynů
orgánů ochrany ZPF.
・ Zajistit pravidelný úklid a čištění příjezdových komunikací v etapě výstavby VTE
a obslužných komunikací za účelem snížení prašnosti. Podobně provádět pravidelné
čištění a mytí dopravní techniky a stavebních strojů v průběhu výstavby. Pro sanace
v případě úniku ropných látek zajistit zásobu příslušných sorbentů (VAPEX,
CHEZACARB a pod.).
・ Provozní zařízení VTE a dopravní zařízení musí splňovat požadavky platných
právních předpisů, zejména z hlediska limitů hluku. Dopravní prostředky a stavební
stroje musí splňovat i příslušné limity emisí škodlivin do ovzduší.
・ Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém
technickém stavu a budou prováděny kontroly zejména z hlediska možných úkapů
ropných látek.
・ Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány a 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.
Součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek, aby vznikající odpady
v etapě výstavby, zejména výkopová zemina, byly nabídnuty k druhotnému využití.
・ Zachovat elegantní hladké linie VTE bez dodatečných instalací různých ochozů, antén,
kabelů apod., stanoviště VTE neoplocovat.
・ V rámci realizace záměru bude použita nejlepší dostupná technika BAT (Best
available technique) s minimálními vlivy na životní prostředí.
・ 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 (SLPN) střední svítivosti typu A a B.

Posudek dle §9 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.5 tohoto zákona. 51/61
Výstavba větrných elektráren Bor v k.ú. Damnov a Málkovice u Boru
Název záměru
Krajský úřad Plzeňského kraje
Zadavatel:
Zpracovatel:
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle zák.č.100/2001 Sb. – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 417633256,731 411 700
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

・ 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.
・ Stožáry VTE budou zabezpečeny proti neoprávněnému vniknutí a manipulaci se
zařízením.
b) Organizační a legislativní opatření
・ Pro realizaci záměru je nutné pořídit změnu územně plánovací dokumentace ve
smyslu zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006
Sb.,ve znění pozdějších předpisů. Zajistit vypořádání majetkoprávních vztahů
k pozemkům, které budou dotčeny vlastní stavbou VTE a příjezdových obslužných
komunikací.
・ 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.
・ Zemní práce budou prováděny dle podmínek stanovených orgánem ochrany přírody
příslušného úřadu.
・ Ve vztahu k životnímu prostředí je nutné při výstavbě VTE respektovat požadavky
právních předpisů platných v oblasti ochrany ovzduší, ochrany vod a nakládání
s odpady. Jedná se zejména o následující právní předpisy:
・ Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
a související nařízení vlády a prováděcí vyhlášky MŽP.
・ Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a související
nařízení vlády a prováděcí vyhlášky MŽP.
・ Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a související
nařízení vlády a prováděcí vyhlášky MŽP.
・ Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů a související nařízení vlády a vyhlášky MŽP.
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・ 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.
・ Pokud budou některé dřeviny, ohroženy stavebními pracemi, bude třeba je ochránit
podle ČSN DIN 18 920 „Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních
činnostech“.
・ Z hlediska případných výskytů archeologických památek, respektovat požadavky
vyplývající ze zákonných ustanovení a s měsíčním předstihem oznámit termín
zahájení prací příslušnému regionálnímu muzeu nebo příslušnému Ústavu
archeologické památkové péče, v souladu s § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon).
・ Vzhledem k zjištění výskytu některých zvláště chráněných druhů ptáků,
pravděpodobně hnízdících v lokalitě nebo transmigrujících, požádat příslušný orgán
ochrany přírody (KÚ PK) o výjimku z ochrany podle § 56 zákona ČNR č. 114/1992
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
c) Opatření v oblasti ochrany přírody
・ V rámci výstavby VTE bude zajištěna rekultivace všech pozemků, dotčených
stavebními pracemi, z důvodu prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních
plevelů. Dotčené narušené plochy budou po dokončení výstavby záměru dorovnány
ornicí a uvedeny do původního stavu pro další zemědělské využití.
・ Po dvou letech od výstavby bude proveden botanický průzkum s cílem zjistit, zda se
na dotčených lokalitách nenachází nepůvodní invazní druhy rostlin. V případě
potvrzení jejich výskytu bude zajištěna jejich likvidace.
・ Na základě podmínek stanovených příslušným orgánem ochrany přírody bude
monitorován vliv provozu VTE na hnízdící a tažné druhy ornitofauny a na netopýry,
zejména z hlediska případných kolizí s rotorem VTE. Jedná se o možnost uplatnění
metody „BACI“ (Before - After Control - Impact).
・ Z hlediska ochrany přírody bude stavba probíhat v době po dohodě a doporučení
Odboru životního prostředí MěÚ Tachov. Stavební práce budou prováděny mimo
hnízdní období, tj. před začátkem dubna nebo až po polovině srpna, aby dospělí ptáci
a jejich mláďata nebyli rušeni.
・ Případné kácení dřevin je možné pouze na základě povolení příslušného správního
orgánu, za vykácené dřeviny bude požadována náhradní výsadba.
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・ V etapě výstavby při provádění zemních prací zajistit záchranné přemístění některých
živočišných druhů (například obojživelníků apod.) v případě jejich výskytu v místě
stavby, na základě podmínek stanovených příslušným orgánem ochrany přírody.
d) Zdravotní a hygienická a bezpečnostní opatření
・ Zařízení staveniště bude vybaveno hygienickým zařízením pro mytí pracovníků
výstavby a dostatečným množstvím chemických WC.
・ Hlučné práce budou prováděny pouze v denní době a po nejkratší možnou dobu,
vlastní stavební činnost bude probíhat pouze ve všední dny v době od 7 do 17 hod
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).
・ V rámci zkušebního provozu VTE bude provedeno kontrolní měření hlukové zátěže
u nejbližších objektů obytné zástavby v zájmovém území při plném výkonu 2 VTE
a to při pohltivém a odrazivém terénu a rovněž bude provedeno měření hlučnosti se
zaměřením na detekci infrazvuku a nízkofrekvenčního hluku. Měření bude provedeno
podle dispozic KHS Plzeňského kraje, ve smyslu nařízení vlády č. 148/2006 Sb.,
o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací.
・ 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.
・ V dostatečné vzdálenosti od VTE budou na přístupových cestách umístěny výstražné
cedule upozorňující na případnou tvorbu a odpadávání námrazy.
・ Udržovat technologická zařízení v perfektním technickém stavu tak, aby nemohlo
docházet ke zvýšení hlučnosti provozu VTE. V případě prokázání překročení
hygienických limitů hluku omezit výkon tak, aby tyto limity byly dodrženy.
・ V případě nutnosti osvětlení použít přerušované bílé nebo červené světlo, a to v
minimálním počtu, minimální intenzity a především v minimálním počtu záblesku za
minutu. Vhodné je stínění světel ze strany a jejich případná viditelnost pouze seshora.
Osvětlení jednotlivých VTE podléhá nařízení civilního a vojenského letectva, druh
požadovaného osvětlení bude investorovi sdělen příslušným úřadem.
e) 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
ujednáno ve smlouvě s dotčenou obcí.
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・ O realizaci terénních úprav rozhodne v době likvidace stavby příslušný stavební odbor
v souladu s rozhodnutím orgánu ochrany přírody.
f) 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.
・ Investor zajistí provedení monitoringu zaměřeného na sledování dopadu na avifaunu
(a také netopýry) v daném území pokrývajícího nejméně jednoroční období po
kolaudaci dané stavby.
・ Vzhledem k očekávané životnosti VTE se jako nejvhodnější jeví uskutečnit
monitoring v prvním roce a po vyhodnocení výsledků pak provést zjednodušený
monitoring po 5 letech (tedy po první čtvrtině doby provozu), který by se zaměřil
pouze na vyřešení otázek, které vyplynou ze závěrů monitoringu z prvního roku
provozu.
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Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a nenahrazuje
vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.
Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů,
zahrne do svého rozhodnutí nebo opatření požadavky k ochraně životního prostředí uvedené
ve stanovisku nebo ve svém rozhodnutí, popřípadě opatření uvede důvody, pro které tak
neučinil nebo učinil jen zčásti.
Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být na
žádost oznamovatele záměru prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
Datum vydání stanoviska:

Otisk razítka příslušného úřadu:

Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:
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Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 417633256,731 411 700
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Příloha – aktualizované sdělení příslušného SÚ ohledně souladu s ÚPD

Posudek dle §9 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.5 tohoto zákona. 57/61
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Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 417633256,731 411 700
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Zpracovatel

Vypracoval:
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

V Litvínově 10.1.2012

Posudek dle §9 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
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