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Větrné elektrárny Bor s.r.o.
Reinorova 1051/2a
152 00 PRAHA 5

Prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru
„Výstavba větrných elektráren Bor v k.ú. Damnov a Málkovice u Boru“
na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Krajský úřad, Odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“) obdržel podáním ze
dne 24. 2. 2017 žádost společnosti Větrné elektrárny Bor s.r.o., Reinorova 1051/2a,
152 00 Praha 5, IČO: 04690826 o prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů
provedení záměru na životní prostředí vydaného dle ustanovení § 10 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (dále jen „zákon“) dne 26. 3. 2012, pod č.j.: ŽP/2274/12 k záměru
„Výstavba větrných elektráren Bor v k.ú. Damnov a Málkovice u Boru“.
Identifikační údaje:
Název záměru:
Výstavba větrných elektráren Bor v k.ú. Damnov a Málkovice u Boru
Kapacita (rozsah) 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. 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.
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Umístění záměru:
kraj:
obec:
katastrální území:

Plzeňský
Bor
624713 Damnov, 677612 Málkovice

Oznamovatel: Větrné elektrárny Bor s.r.o., Reinorova 1051/2a, 152 00 Praha 5
IČO: 04690826
Původním oznamovatelem byla společnost AFE Bohemia, s.r.o.. Prodejem části
společnosti došlo k převodu práv u výše uvedeného záměru na nastupující společnost
Větrné elektrárny Bor s.r.o., Reinorova 1051/2a, 152 00
Praha 5 IČO: 04690826
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze pod sp. Zn. C
252174. Kupující spolu s prodávajícím uzavřeli dne 17. 3. 2016 smlouvu o prodeji části
závodu, na jejímž základě společnost AFE Bohemia, s.r.o. prodala společnosti Větrné
elektrárny Bor s.r.o. část závodu vymezenou jako Větrný park Bor, včetně kabelové
trasy.
Oznamovatel v žádosti potvrzuje, že nadále hodlá posouzený záměr realizovat a
zároveň prohlašuje, že nedošlo k podstatným změnám realizace záměru, k podstatným
změnám podmínek v dotčeném území, k novým znalostem a skutečnostem
souvisejících s věcným obsahem dokumentace záměru.
V současnosti dle oznámení investora je pro územní řízení připravován záměr jako
redukovaný s použitím aktuálně nejdostupnější a nejlepší technologie (BAT).
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný úřad
podle § 21 zákona na základě těchto informací prodlužuje platnost stanoviska
k posouzení vlivů provedení záměru „Výstavba větrných elektráren Bor v k.ú.
Damnov a Málkovice u Boru“ na životní prostředí vydaného pod č.j.: ŽP/2274/12
dne 26. 3. 2012, a to o 5 let, tedy do dne 26. 3. 2022. Podmínky stanoviska
vydaného pod č.j.: ŽP/2274/12 dne 26. 3. 2017 zůstávají nadále v platnosti.
Odůvodnění:
Dle § 9a odst. 3 zákona zástupce oznamovatele podal dne 24. 2. 2017 žádost
o prodloužení stanoviska, ve které písemně prohlásil, že nedošlo k podstatným
změnám realizace záměru, podmínek v dotčeném území, k novým znalostem
souvisejícím s věcným obsahem dokumentace a vývoji nových technologií využitelných
v záměru. Stanovisko se prodlužuje za podmínky realizace v něm navržených opatření
s tím, že uvedené podmínky stanoviska budou respektovány v následujících stupních
projektové dokumentace záměru a budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo
opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních nebo jiných řízeních,
pokud nebudou do té doby splněny.
Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje vyjádření dotčených
orgánů státní správy, ani příslušné povolení podle zvláštních předpisů.
Oznamovatel před žádostí o územní rozhodnutí zažádá zdejší úřad o vydání závazného
stanoviska, že záměr je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady
2011/92/EU. Platnost stanoviska může být na žádost oznamovatele záměru
prodloužena v souladu s § 9a 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).
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Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení IPPC + EIA
podepsáno elektronicky
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Obdrží:
Dotčené územní samosprávné celky:
Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
1.
Město Bor, náměstí Republiky 1, 348 02 Bor u Tachova
2.
Dotčené úřady státní správy:
1.
Městský úřad Tachov, Rokycanova 1, 347 01 Tachov
2.
Krajská hygienická stanice, Skrétova 15, Plzeň
ČIŽP, Klatovská 48, 301 22 Plzeň
3.
4.

Oznamovatel:
Výstavba větrných elektráren Bor v k.ú. Damnov a Málkovice u Boru

Dotčené odbory Krajského úřadu Plzeňského kraje s žádostí o vyjádření:
odbor životního prostředí
Na vědomí:
Praha

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování, Vršovická 65,
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