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1. Název záměru 
Větrná elektrárna Amerika 
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  
Záměrem je míněna výstavba jedné větrné elektrárny o výkonu 2,0 MW a výšce stožáru    
100-108 m, dále výstavba obslužné plochy a nové zhruba 50 m dlouhé příjezdové cesty k VE, 
úprava stávající přístupové komunikace a připojení podzemního kabelového vedení podél 
příjezdové komunikace a přes volné pozemky do trafostanice, která se bude nacházet 
v objektu bývalého průmyslového areálu, vzdáleném zhruba 500 m jihozápadně.  

V dokumentaci byly v průběhu zpracování dokumentace navrženy dva typy větrných 
elektráren - REPOWER MM92 a ENERCON E-82. 

 

3. Umístění záměru:  
Kraj:   Plzeňský   
obec:   Kasejovice  
Katastr:  Kasejovice   
 

4. Obchodní firma oznamovatele: 
VATEC elektornic  spol. s.r.o . 
 

5. IČ oznamovatele 
606 177 05 
 
 
 

6. Sídlo (bydliště) oznamovatele 
Paštiky 13 
Bezdědovice  
388 01 
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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 EIA 
a IPPC (č.j. ŽP/7353/08 ze dne 12. 6. 2008) 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  
„Větrná elektrárna Amerika, k.ú. Kasejovice, p.č. 1237“1 (dále jen posudek) na životní 
prostředí na základě oznámení, Dokumentace a všech podaných vyjádření v rozsahu podle 
přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb. v platném znění. 

Na základě určitých zjištěných skutečností byla Dokumentace vlivů záměru „Větrná 
elektrárna Amerika“ v řádném termínu vrácena k doplnění.  
 
Požadavky na Doplnění dokumentace  spočívaly zejména v následujících bodech: 
1. Biologické hodnocení – požadujeme podrobnější zpracování biologického 

inventarizačního průzkumu se zaměřením na avifaunu (nejlépe formou znaleckého 
posudku, kde bude autor garantovat výsledky tohoto průzkumu).  

2. Dendrologie – v případě možného kácení požadujeme doplnit o dendrologický posudek. 
3. Vlivy na ÚSES – možné vlivy záměru na ÚSES doložit posudkem autorizovaného 

projektanta územních systémů ekologické stability.   
4. Vlivy na veřejné zdraví – doplnit o číselné vyjádření poměru celkového počtu obyvatel a 

skutečně obtěžovaných obyvatel emisemi hluku a stroboefektem.  
5. Soulad s ÚP – doplnit o stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj dle metodického 

pokynu ohledně umísťování VTE a jejich souladu s územními plány.  
6. Doložit právní rozbor akceptovatelnosti požadavku uvedeném ve studii „Vyhodnocení 

umístění větrných elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny“ a to ochranné pásmo 
150 m od hranic lesa.   

 
Doplnění dokumentace bylo zpracovateli posudku zasláno dne 8.4. 2009, od tohoto data 
začala běžet lhůta pro zpracování posudku.  
 
Na základě prostudování Doplnění dokumentace bylo zjištěno, že:  
Ad1) nebyl splněn požadavek na podrobnější zpracování biologického inventarizačního 

průzkumu se zaměřením na avifaunu, a to nejlépe formou znaleckého posudku. 
Zpracovatel posudku oslovil investora s požadavkem o další doplnění. Na základě tohoto 
byl investorem požádán RNDr. Petr Musil, PhD a prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.,     
o oponentní posouzení dotčené studie. Toto vyjádření je součástí příloh Posudku.  
(příloha č.3).   

                                                
1 Název záměru se liší – název „Větrná elektrárna Amerika, k.ú. Kasejovice, p.č. 1237“ je uveden na 
informačním serveru EIA a „Větrná elektrárna Amerika“ je uvedeno v Oznámení i v Dokumentaci.  
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Ad6) za zcela dostačující nelze považovat splnění požadavku na právní rozbor podmínky 

ochranného pásma 150 m od hranic lesa, uvedeném ve studii „Vyhodnocení“. S faktem, 
že toto „nařízení“ nemá oporu v současné platné legislativě se ztotožňujeme, stejně tak 
jako s vyjádřením (dnes již bývalého) ministra Bursíka, že stanovení ochranného 
vizuálního pásma okolo přírodních parků se zdá být účelovou obstrukcí, jíž kraj 
podmiňuje výstavbu VE.   
 

Na základě prostudování došlých vyjádření k Doplnění dokumentace bylo zjištěno, že:  
a) připomínka MěÚ Nepomuk, odboru výstavby a ŽP ohledně souladu s ÚP vyžaduje zpětnou 

reakci – odborné stanovisko zpracovatele ÚPN SÚ Kasejovice. Tento byl vyzván 
zpracovatelem posudku k reakci na vznesenou připomínku.(viz příloha č.2). 

b) připomínka KÚPK, odboru životního prostředí ohledně možných vlivů na ÚSES  vyžaduje 
zpětnou reakci. RNDr. Obst byl zpracovatelem posudku požádán o vyjádření k dané 
připomínce - toto vyjádření je součástí přílohy posudku (příloha č.1).   

c) v Dokumentaci ani v Doplnění dokumentace není přiloženo jasné stanovisko Zastupitelů 
města – pouze vyjádření starostky města, nepodložené případnými usneseními aj. Na 
základě telefonického dotazu bylo od starostky obce zjištěno, že dosud žádné usnesení 
přijato nebylo, ani s vyjádřením souhlasu či nesouhlasu s plánovanou výstavbou VE.  
Protože ve vyjádření místních občanů nelze nalézt jednoznačné stanovisko (připomínky 
formou „petic“ - č.22 a č.15), požádal zpracovatel posudku jednotlivé zastupitele o své 
osobní vyjádření k problematice.     
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Posudek o vlivech záměru „Větrná elektrárna Amerika“ na životní prostředí je zpracován jako 
odborná oponentura Dokumentace vlivů tohoto záměru na životní prostředí.  

Posouzení je provedeno zejména z hlediska: 
∗ úplnosti 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, a to po stránce 
odborné tak i formální. Je zde prověřena úplnost a správnost předkládaných údajů,  úroveň 
jejich zpracování a prezentace. 
 

1. Úplnost Dokumentace (oznámení)                                                                                               
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby v rozsahu přílohy č. 4 
zákona č. 100/2001 byla zpracována oprávněnou osobou - RNDr. Jiří Procházka, 
EKOAUDIT, spol. s.r.o., držitel osvědčení MŽP ČR č.j. 135/13/OPVŽ o odborné způsobilosti 
a držitel autorizace č.j. 43139/ENV/06 ke zpracování Dokumentace a posudku podle zákona 
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.  

Z formálního hlediska splňuje Dokumentace požadavky kladené na ni citovaným zákonem. 
Vlastní Dokumentace má 74 stran (části A - H) a její součástí jsou i samostatné přílohy (část 
H). Na základě požadavku zpracovatele posudku byla Dokumentace doplněna. Doplnění 
dokumentace je další přílohou.   
Na rozdíl od textu Dokumentace „Větrná elektrárna Danielka“ je pod záložkou č.8  skutečně 
přiložena studie Posouzení vlivu na lidské zdraví. Zde již také není za touto studií vložen text 
„Zdravotní rizika…..“, tento lze nalézt pod záložkou Příloha č.10. V tomto případě tedy 
nedošlo k pochybení při řazení jednotlivých studií a kompletaci celé Dokumentace. Ovšem i 
zde musíme vytknout pochybení s ohledem na to, že u daného textu („Zdravotní rizika…) 
zcela chybí uvedení autora. V zápatí textu je uvedeno SZÚ Praha, centrum hygieny životního 
prostředí, není ale úplně jasné, kdo je autorem textu, zda se jedná o výtah apod.  

Dokumentace z hlediska soustředěných podkladů, údajů a dokladů je vzhledem k charakteru 
záměru a jeho lokalizaci dostačující pro posouzení vlivů předmětného záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví a ukončení procesu posuzování podle zák. č. 100/2001 Sb. 
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Přílohy:Mapové, obrazové, grafické a textové přílohy: 
 č.   1  Mapa lokalizace větrné elektrárny 
 č.   2    Zákres elektrárny a souvisejících staveb v katastrální mapě  
 č.   3  Schéma zařízení větrné elektrárny   
 č.   4    Roční monitoring avifauny - Ornitologická studie  
 č.   5    Hluková studie  
 č.   6    Krajinná studie  
 č.   7    Stroboskopický efekt   
 č.   8    Studie vlivu na zdraví obyvatel  
 č.   9    Vyjádření k VE (včetně povinných příloh) 
 č.   10   Zdravotní rizika při provozu větrných elektráren  
 Ostatní přílohy: (Doplnění dokumentace )  
 č.   1   Vrácení Dokumentace 
 č.   2   Vyjádření o předložení zprávě o ročním monitoringu avifauny u obce Kasejovice  
 č.   3 Dendrologický průzkum   
 č.   4   Hodnocení vlivů na ÚSES 
 č.   5   Odborné stanovisko k posouzení vlivu na veřejné zdraví 
 č.   6   Stanovisko zpracovatele ÚPN SÚ 
 č.   7   Vyjádření k umístění VE Danielka a Amerika…100m od kraje lesa 
 č.   8   Vyjádření ministea ŽP - M. Bursíka 
 č.   9   Metodické doporučení MMR      
 
 

2.  Správnost údajů uvedených v Dokumentaci (oznámení) včetně 
použitých metod hodnocení 

Pro posouzení vlivu předmětného záměru na životní prostředí byla na základě Oznámení a 
vydaného závěru zjišťovacího řízení (dále jen ZZŘ) zpracována Dokumentace v rozsahu 
podle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. Zpracovatel Dokumentace vycházel z podkladů 
vznikajících v období přípravného procesu záměru a také na základě odborných studií, 
připomínek vznesených Krajského úřadu Plzeňského kraje (dále jen KÚPK) a orgány státní 
správy (dále jen OSS) ve vydaném závěru zjišťovacího řízení.  

A. Údaje o oznamovateli 

Bez připomínek  
 

B. Údaje o záměru 
Celkově lze konstatovat, že z hlediska správnosti údajů uvedených v Dokumentaci nejsou k 
části B zásadní připomínky. Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu a v souladu 
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s přílohou č.4 zákona č.100/2001 Sb. Uváděné údaje byly konfrontovány s výstupy 
podkladových substudií.  

V kapitole B.I.7 (předpokládaný termín zahájení realizace záměru) původně předpokládaný 
termín (podzim 2009) se s ohledem na časový posun související s požadovaným Doplněním 
dokumentace již nejeví jako reálný. Jde ale pouze o formální nedostatek.  

V kapitole B.III.3 (odpady)  - pro období likvidace s výhradou k neuvedení ani přibližného 
odhadu množství a druhu odpadu (nezávisle na technologii likvidace).   
 
V kapitole B.III.5 (doplňující údaje) bychom očekávali 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 studie „Vyhodnocení“).     
 

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 
Členění kapitoly C.I a C.II není po formální stránce standardní – neodpovídá osnově přílohy 
č.4 (kap. C). Některé části chybí (území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, území hustě 
zalidněná v C.I a Obyvatelstvo, kulturní památky v části C.II) nebo jsou součástí kapitoly 
jiné, jejíž název a zařazení se odlišuje od osnovy přílohy č.4.  
Lze ovšem konstatovat, že všechny potřebné údaje v těchto kapitolách lze dohledat a že se 
jedná spíše o formální nedostatek, který by v konečném hodnocení nemohl mít vliv na závěry 
Dokumentace.  
Co se týče správnosti uváděných dat, není (až na níže uváděné jednotlivosti) připomínek.  
 

Kapitola C.I je členěna na tyto podkapitoly:  

C.I.1 – Charakter území a jeho využití 
C.I.2 – ÚSES 
C.I.3 – přírodně chráněná území, jiná chráněná území a ochranná pásma 

 
  ÚSES - Záměr je situován v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru Štírka – 

Třemšín, jehož osa vede cca 900m Z směrem. Tato bezprostřední blízkost segmentu 
ÚSES může znamenat určité riziko narušení stávající funkce biokoridoru a ovlivnění 
migračních toků. Z tohoto důvodu bylo požadováno Doplnění dokumentace  o vyjádření 
se k možným vlivům na ÚSES. (viz. kap.D.I.7). 

  Dle Dokumentace je vzdálenost záměru od hranic  Přírodního parku Pod Štědrým cca 0,2 
km Z směrem. Dle zpracovatele posudku se jedná spíše o cca 140m.  

  VKP - Dle Dokumentace není VE situována uvnitř ani v těsné blízkosti významného 
krajinného prvku (VKP). S tímto tvrzením nelze zcela souhlasit – Záměr je situován v  
blízkosti VKP ze zákona – lesa (cca 90m od nejbližšího porostu). Toto umístění je  mimo 
ochranné pásmo lesa ze zákona.   
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  Mimo v Dokumentaci jmenovaného území EVL Březinský rybník (7,5 km SV) je známo 

ještě území EVL Rybník Vočert a Lazy, a to ve vzdálennosti cca 7 km SV.  
 
Kapitola C.II.3 se zabývá spíše zařazením dotčeného prostoru z hlediska biogeografického, 
fytogeografického a krajinně- ekologického. 
Flora – bez připomínek   
Fauna –   S ohledem na značnou citlivost tohoto tématu v rámci plánovaných záměrů 
výstavby VE bylo jedním z požadavků v rámci doplnění Dokumentace i podrobnější 
zpracování biologického průzkumu (nejlépe formou znaleckého posudku), se zaměřením na 
avifaunu. Zde ale musíme konstatovat, že doplněná Dokumentace tento požadavek ne zcela 
splnila - v textu je pouze potvrzení o členstí p. Kováře (autora monitoringu) v české 
společnosti ornitologické a vyjádření k provedenému ročnímu monitoringu. Odborné kvality 
dotyčného v žádném případě nezpochybňujeme, naopak oceňujeme přístup člověka „z 
terénu“,  znalého lokality, ale doplněk jsme požadovali spíše jako potvrzení a jakousi garanci 
uváděných závěrů. Na základě tohoto byl investor požádán, aby doložil oponentní posudek na 
ornitologickou studii tak, aby byla dostatečně zajištěna odbornost a nezávislost napadené 
studie. Tento požadavek byl splněn, oponentní vyjádření jednoho z našich významných 
ornitologů (v současné době působícího na PF UK v Praze) RNDr. Petra Musila, PhD, navíc 
garantované vyjádřením prof. RNDr. Vladimíra Bejčka, CSc. (vedoucího katedry ekologie a 
pedagoga Fakulty životního prostředí v Praze a čestného člena vědecké rady České 
zemědělské univerzity v Praze) lze dle názoru zpracovatele posudku považovat jako 
dostatečnou záruku kvality a správnosti komentované studie. Vyjádření je součástí příloh 
Posudku (příloha č.3).  
   

Kapitola C.II.5 (klima a ovzduší) - Není zmínka o stavu ovzduší v posuzované oblasti – jedná 
se ale spíše o technickou poznámku, případný provoz VE nemá na kvalitu ovzduší žádný vliv. 
Oproti osnově přílohy č.4 je nadstandardně zařazena i podkapitola C.II.6 (větrné podmínky) – 
mohla být součátí kapitoly klimatické podmínky. Jinak zpracování klimatologické studie 
hodnotící větrné poměry v dané lokalitě hodnotíme jako pozitivum.    
 
Kapitola C.II.7 Krajina, kultura, úroveň životního prostředí – je zařazena mimo rámec  - jak 
již bylo zmíněno v úvodu – osnovy přílohy č.4. V Dokumentaci uvedená kapitola ale obsahuje 
několik témat, včetně těch, které jsou součástí osnovy EIA. Kapitola je zpracována  poměrně 
přehledně a má dostatečnou výpovědní hodnotu s ohledem na historii a součastnost obce, 
obyvatelstvo a jeho životní  úroveň. Co zde ovšem postrádáme je jakýkoliv nástin stavu 
krajiny, popř. krajinného rázu, resp. popis dotčené krajiny – tuto informaci přináší následně 
kapitola C.III – Celkové zhodnocení kvality ŽP v dotčeném území.      
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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 DI.1 (Vlivy na obyvatelstvo)  - Soc-ekonom důsledky – 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 VE instalovanou 
v katastru obce.  
Při hodnocení socioekonomických dopadů větrných elektráren je možno se setkat s tvrzeními, 
že přítomnost větrných elektráren může přispět k rozvoji turistického ruchu v dané oblasti. To 
dle našeho názoru platí, resp. platilo pouze v období výstavby prvních „exemplářů“.  
Pohled na větrné elektrárny může považovat za zajímavý projíždějící návštěvník, ale vybral 
by si tuto lokalitu i pro bydlení či rekreaci? Souhlasíme proto s názorem, že je potřeba 
podpořit zájem turistů budováním navazující infrastruktury (infocentra, naučné stezky aj.).  
Dokumentace však neobsahuje informaci o názoru veřejnosti v blízkých obcích na realizaci 
záměru. Není jasné, jaký je většinový názor dotčených občanů. Na základě vyjádření 
k oznámení, Dokumentaci i Doplněné dokumentaci záměru je zřejmé, že veřejnost je v této 
věci rozdělena (někteří občané zaslali souhlasná vyjádření, zatímco jiní nikoliv, přičemž lze 
předpokládat, že jejich vyjádření do určité míry kopíruje většinový názor v obci). Názor 
místních občanů by měl být zahrnut do rozhodovacího procesu jako jedno z kritérií, zda 
záměr bude realizován či nikoliv. V Dokumentaci mu z tohoto hlediska není přikládána 
odpovídající váha.  

Zdravotní důsledky – z tohoto pohledu jsou podstatné právě výstupy ze studie Posouzení vlivu 
na lidské zdraví, která vychází jak z výstupů a dat Hlukové studie, tak ze závěrů studie 
Stroboskopického efektu. S ohledem na citlivost tohoto tématu bylo oznamovateli zadáno 
doplnit tuto studii v rámci Doplnění dokumentace o konkrétní údaj, a to číselné vyjádření 
celkového počtu obyvatel skutečně obtěžovaných.   

V kapitole DI.2 (Vlivy ovzduší a klima) považujeme některé informace za diskutabilní. 
Ekologický přínos navržených větrných elektráren je dokladován mimo jiné na základě 
vyčíslení množství emisí do ovzduší, které by jinak vznikly výrobou 4.380 MWh energie 
(hodnota ročního energetického výnosu VE) v uhelných elektrárnách. Čtenáři tak může být 
podsouvána představa, že k tomuto snížení emisí vlivem provozu VE skutečně dojde.  
Uvedený přístup sice zcela chápeme jako relevantní a odůvodněnou snahu o jakési vysvětlení 
nutnosti a potřebnosti využívání obnovitelných zdrojů energie, přesto je nutno podotknout, že:  

a) významná část elektrické energie je vyráběna z jádra, nikoliv pouze z uhlí; 
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b) použité hodnoty emisí vycházejí z roku 2000 - za téměř 9 let došlo k zásadním 
změnám legislativy v oblasti ovzduší, včetně stanovení nových emisních limitů, jsou 
uplatňovány emisní stropy, starší technologie jsou modernizovány a nahrazovány 
zařízeními splňujícími BAT apod.  

 
Kapitola DI.6 (Vlivy na faunu a floru) vychází z Ročního monitoringu avifauny vybraného 
území v k.ú. Kasejovice.  Z důvodu citlivosti problematiky možných vlivů především na 
avifaunu bylo požadováno v rámci Doplnění dokumentace podrobnější zpracování 
biologického inventarizačního průzkumu se zaměřením na avifaunu, a to nejlépe formou 
znaleckého posudku. (více viz komentář ke kap. C.II.3 – fauna, str.11) Dalším požadavkem 
na Doplnění bylo dendrologické posouzení prostoru, kde (viz Dokumentace, kap.D.IV) lze při 
úpravě stávající cesty předpokládat kácení stromů. Toto posouzení je součástí přílohy č.2 
Doplnění dokumentace.  
 
Kapitola DI.7 (Vlivy na ZCHÚ, oblasti NATURA, ÚSES a jiná chráněná území a jejich 
ochranná pásma) – je zařazena nadstandardně, popisuje možné vlivy záměru na výše uvedené 
ZCHÚ. S ohledem na umístění záměru v blízkosti osy NRBK bylo v rámci Doplnění 
dokumentace požadováno doložení možných vlivů na ÚSES, a to posudkem autorizovaného 
projektanta. Dle závěrů tohoto posudku (příloha č.4 k Doplnění dokumentace) „nebude mít 
lokalizace záměru vliv na stabilitu, konektivitu ani na celkovou funkčnost ÚSES neregionální, 
regionální či lokální úrovně, a to ani co se týče možného kumulativního působení.“.    
 
I přes určité výše specifikované nejasnosti a drobné nedostatky je možné konstatovat, že 
kapitola D.I obsahuje veškeré podstatné informace nebo odkazy na ně.  
 
V kapitole D.III (Charakteristika rizik při možných haváriích a nestandardních stavech) 
postrádáme zmínku o technologickém zabezpečení proti možnému opadu námrazy z lopatek 
rotoru. Tato obava, dle zkušeností, bývá ze strany občanů velmi často prezentována – na 
tomto místě by bylo vhodné k dané problematice zařadit technicky vysvětlující komentář.  
V kap. D.IV (Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení popř. kompenzaci nepříznivých 
vlivů na ŽP) chybí dle zpracovatele posudku rozdělení jednotlivých opatření dle fází procesu 
– výstavby, provozu likvidace. Jedná se spíše o dílčí nedostatek, tento je doplněn v posudku 
na základě vyhodnocení a doručených vyjádření a opatření jsou specifikována níže jako 
podmínky stanoviska v kapitole III. bodu 6.  

Obsah kapitoly D.V (Charakteristika použitých metod prognózování při hodnocení vlivů na 
ŽP) uvádí podrobný přehled metod a metodických postupů použitých ve znaleckých 
posudcích a podkladových studiích, které byly zpracovány buď osobami s příslušnou 
autorizací nebo odborně způsobilými s patřičným zaměřením své činnosti. Nezahrnuje ale 
metody použité pro Posouzení vlivů záměru na veřejné zdraví.    
 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


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. 15/70 
Název záměru Větrná elektrárna Amerika  
Zadavatel: Krajský úřad Plzeňského kraje  
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,  436 01, info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 
 
Podobný problém lze najít i kapitole D.VI (Charakteristika nedostatků a neurčitostí), ani zde 
není zmíněn Posouzení vlivů na lidské zdraví, přičemž samotná studie tyto zmiňuje.  
 

E. Porovnání variant řešení záměru 
Variantní řešení bylo zpracováno. Byla hodnocena nulová varianta. Dokumentace záměru je 
zpracována v jedné variantě umístění. Jako variantní je zde hodnoceno použití různých typů 
technologií, a to pro použití typu Repower MM92 a Enercon E-82. Lze konstatovat, že 
porovnání variant je v předložené Dokumentaci v odpovídající podobě obsaženo.   

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  
„podpory místních obyvatel“, které považujeme za jedno z velmi významných hledisek pro 
další průběh schvalovacího procesu. Ostatními uvedené závěry lze považovat za poměrně 
vyvážené  a korektní (vyjma některých aspektů rozebraných v jiných částech posudku).   
 

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 v zásadě souhlasit. Na základě 
znalosti krajiny v zájmovém území se domníváme, že bychom při tomto hodnocení 
pravděpodobně došli k obdobným závěrům (vždy se při tomto hodnocení vyskytuje 
nespecifikovatelná míra subjektivity). 
 

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 č.7.  
Kromě tohoto je přiloženo dalších  9 příloh, které doplňují textovou část o přílohy mapové, 
grafické, či ve většině o plná znění zpracovaných studií. 
Jako nedostatek shledáváme absenci přílohy č. 7 – Posouzení vlivu na lidské zdraví, ačkoliv 
tato je uvedena v seznamu příloh. Vycházíme tedy z textu studie, která je uvedena jako 
součást Dokumentace na záměr VTE Amerika a která hodnotí oba záměry kumulativně.  
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3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní 
prostředí 

Záměr byl předložen jako jednovariantní s ohledem na možné umístění, v rámci posuzované 
Dokumentace byly hodnoceny jen varianty použitých technologií, a to s ohledem na hluk, 
stroboskopický efekt a možné dopady na lidské zdraví.  
S ohledem na technologické provedení obou posuzovaných typů se typ Enercon jeví 
zpracovateli posudku jako vhodnější, a to především s ohledem na fakt, že se jedná o 
technologii bezpřevodovkovou, která je méně hlučná a zároveň i technologicky bezpečnější 
v případě možné havárie (je nutno posuzovat vždy nejhorší možný stav).  
 
 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


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. 18/70 
Název záměru Větrná elektrárna Amerika  
Zadavatel: Krajský úřad Plzeňského kraje  
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,  436 01, info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 
 
Technické a technologické řešení a rovněž navržený způsob provozování VE 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 pro potřeby posouzení vlivů na ŽP a veřejné 
zdraví v Dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno a lze jej považovat za nejlepší 
dostupnou techniku s ohledem na požadavky ochrany životního prostředí. 
 
Pro návrh stanoviska Krajského úřadu Plzeňského kraje jako příslušného úřadu (dále jen 
příslušného úřadu) nejsou z hlediska popisu navržené technologie a technického řešení 
uvedeného v této kapitole formulována žádná 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 stručný 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.  
Protože tento soubor opatření nebyl rozdělen na jednotlivé fáze „životnosti záměru“, bylo toto 
doplněno zpracovatelem posudku, včetně doplnění některých opatření. 
Soubor opatření včetně návrhu monitoringu je zahrnut i do podmínek návrhu stanoviska, 
který je součástí tohoto posudku. 
 
a) Podmínky pro období výstavby 

  Před započetím výstavby bude provedeno orientační měření hlukového pozadí dotčené 
lokality. 

  Na začátku stavebních prací bude orná půda z míst výstavby shrnuta a deponována. 
Deponie orné půdy budou co nejdříve po ukončení výstavby zrušeny a ornice 
rozhrnuta na zemědělsky obdělávané pozemky. 

  Po ukončení doby výstavby bude půdní pokryv v blízkosti větrné elektrárny a podél 
přístupové cesty uveden vhodnými postupy (zemědělskými pracemi) do původního 
stavu. 

  Zásahy do půdního krytu realizovat mimo hnízdní období (mimo 1. 4. - 31. 7.). 
V případě nezbytnosti provedení zásahu v tomto období lze toto realizovat při 
zajištění biologického dozoru odborným pracovníkem, který stanoví podmínky, kdy a 
jakým způsobem lze zásahy realizovat na základě aktuálního výskytu a hnízdění 
druhů na lokalitě. 

  Po dobu výstavby elektrárny a souvisejících staveb bude stavební společnost striktně 
dodržovat požadavky majitelů a správců inženýrských sítí souvisejících s touto 
stavbou. 

  Manipulační plocha bude na základě investičního záměru zrušena, stejně tak jako 
nadměrné části přístupové komunikace. Štěrkový materiál z těchto ploch bude 
odbagrován a bude likvidován v souladu s doporučením odboru ŽP, pravděpodobně 
jako inertní zásypový materiál na skládky odpadů, nebo na rekonstrukce polních cest. 

  Do projektové dokumentace zapracovat postupy ke sledování a omezování znečištění 
veřejných komunikací zeminou, v případě potřeby zajistit čištění silnic za účelem 
snížení prašnosti podél trasy přepravy stavebních materiálu. Četnost přejezdu 
přizpůsobit atmosférickým podmínkám (podmáčení při silných deštích apod.). 

  Během výstavby VE budou dodržována veškerá bezpečnostní opatření pro manipulaci 
s nebezpečnými látkami a odpady tak, aby byly minimalizovány možné negativní 
vlivy na podzemní vodu, půdu a horninové prostředí.  

  Při výstavbě větrné elektrárny bude dodržen správný technologický postup při montáži 
zařízení. 
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  Při úpravě stávající polní cesty podél okraje lesa bude rozšíření situováno pouze na 
jednu stranu cesty, nikoliv po obou, aby byly co nejméně narušeny stávají  biotopy.  

  V případě nutného kácení postupovat v souladu s § 8 zákona č.114/1992 Sb.   

  Rozšíření stávající cesty a výstavba nové přístupové cesty bude zajištěna z přírodních 
materiálů s propustností dešťové vody. 

  Výstavbou nebudou dotčeny významné plochy dřevin, v opačném případě budou na 
náklady investora tyto obnoveny. 

 

 
b) Podmínky pro období provozu 

  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.  

  Pro prokazatelné dodržení hygienického limitu je nutné změnit obytnost výpočtového 
bodu 3 (RD čp.323). 

  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 VE podléhá nařízení civilního a vojenského letectva, druh  
požadovaného osvětlení bude investorovi sdělen příslušným úřadem. 

  Pravidelnými kontrolami technického stavu zařízení, bezodkladnou realizací oprav 
a technickou údržbou bude provozovatel elektrárny zajišťovat bezchybnost provozu 
větrné elektrárny, zvláště pak po stránce hlukové a vizuální. 

  Na stožáry větrné elektrárny nebudou umisťovány žádné reklamy ani reklamní 
poutače. 

  Pro příznivější přizpůsobení objektu do podvědomí lidí je důležitá informovanost 
o účincích výstavby provozu větrné elektrárny na místní obyvatele i podnikatelské 
subjekty, a to vytvořením informačního centra (případně informačních tabulí 
v blízkosti elektrárny), po dohodě s okolními obcemi i z jiných významných 
pohledových bodů.  

  Z hlediska bezpečnosti je možné do blízkosti větrné elektrárny umístit varovné cedule 
upozorňující na možnou tvorbu námrazy v zimních měsících a na jejich možné 
odpadávání od blízkosti cesty podél okraje lesa. 

  Po zahájení zkušebního provozu bude realizováno měření hluku z VTE, nejlépe 
v místech použitých ve zpracované hlukové studii. Na základě zjištěných výsledků 
budou upraveny maximální hodnoty výkonu elektrárny. 

 
c) Podmínky pro období likvidace záměru 

  Po ukončení provozu větrné elektrárny bude toto zařízení demontováno a bude 
zajištěno, aby terén byl uveden do přijatelného stavu (náklady provozovatele). Toto  
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bude ujednáno ve smlouvě s městem Kasejovice, pokud nebude místo využito pro 
obdobný záměr výstavby nového zařízení. O realizaci terénních úprav rozhodne 
v době likvidace stavby příslušný stavební odbor v souladu s rozhodnutím orgánu 
ochrany přírody. 

  Na další kompenzační opatření může investor přistoupit po dohodě se zastupitelstvem 
přímo dotčené obce, případně dalších vizuálně dotčených obcí pod dohledem 
pověřeného odboru ŽP a dalších institucí.  

 
d) Návrh monitoringu 

  Z důvodu předpokládaného delšího časového odstupu od provedeného biologického 
průzkumu a zahájením stavby doporučuje zpracovatel posudku, aby před zahájením 
prácí 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 z důvodů případného 
zjištění, zda se na ovlivněných lokalitách (okolí nové cesty, podzemních kabelových 
přípojek atd.) nenachází nepůvodní invazní druhy rostlin. 

  V období výstavby provádět průběžný ekologický monitoring. 

  Na základě výsledků měření hluku ve zkušebním provozu bude navržen systém 
monitorování hlukové zátěže související s provozem větrných elektráren. Návrh bude 
před uvedením stavby do trvalého provozu projednán s příslušným orgánem ochrany 
zdraví. 

  Investor zajistí provedení monitoringu zaměřeného na sledování dopadu na avifaunu 
(vč. netopýrů) v daném území, a to během min. jednoho roku po kolaudaci stavby.  

  Vzhledem k očekávané životnosti VE se jako nejvhodnější jeví uskutečnit monitoring 
v prvním roce a po vyhodnocení výsledků pak provést zjednodušený monitoring po 5 
letech. Tento by se měl zaměřit pouze na vyřešení otázek, které vyplynou ze závěrů 
monitoringu z prvního roku provozu.  

Hlavním výstupem monitoringu by mělo být: 
∗ vyhodnocení změn avifauny v okolí VE (ornitologický průzkum); 
∗ vyhodnocení kolizí zjištěné vyhledáváním uhynulých ptáků a netopýrů v      

akčním radiu VE (toto je zapotřebí provádět metodicky a je doporučeno     
využít speciálně cvičeného psa). 

Opodstatnění následného monitoringu     
∗ Vzhledem ke stále převládajícímu nedostatku konkrétních údajů týkajících 

se mnohých ptačích druhů a vlivu větrných elektráren na ně by měl být 
prováděn průběžný monitoring vlivu stavby a provozu VE na ptáky, a to 
celoročně za použití metodiky, kterou doporučují LANGSTON et PULLAN 
(2003). Tímto způsobem by byly získány konkrétní údaje o vlivu na 
jednotlivé druhy (kterých je z podobných staveb v rámci střední Evropy 
velmi málo a jsou metodicky často nevhodně řešeny), ale navíc může být 
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takto prokázána bezproblémovost těchto staveb, případně mohou být 
vykryty a včasně řešeny chyby a problémy s VE souvisejícími. Jen za 
předpokladu použití a dodržení přesné metodiky sledování vlivů VE na 
obratlovce, resp. ptáky, bude možné v budoucnu přesně posoudit a zhodnotit 
jejich přímé i nepřímé vlivy. 

∗ Způsob provedení a forma zpracování výstupu z monitoringu by byla 
předmětem dohody mezi zhotovitelem a objednatelem, závěrečná písemná 
zpráva shrnující výsledky jednoročního, případně až pětiletého monitoringu 
by však byla vypracována tak, aby mohla být předána některému 
zainteresovanému odbornému subjektu zastupujícího zájmy státní ochrany 
přírody - Krajský úřad nebo středisko Agentury ochrany přírody a krajiny 
ČR. (obecně doporučovaný způsob monitoringu avifauny cit. Studie Větrný 
park Česká Rybná – Vliv stavby na avifaunu, Zdeněk Polášek, 2007) 
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH 
VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI  
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Ve lhůtách stanovených zákonem č. 100/2001 Sb. se k posuzovanému OZNÁMENÍ vyjádřili: 
 

1. KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni,  - požadavek dalšího posuzování, doplnění o 
studie. 

2. ČIŽP, OI Plzeň – nepožadují další posuzování 
3. Město Kasejovice, nesouhlas (požadavek dalšího posuzování - vliv na krajinný ráz, 

emise hluku, nesoulad s ÚPD) 
4. občané Kasejovic, - nesouhlas (Hluk, krajinný ráz.)  
5. Myslivecké sdružení Kasejovice, - nesouhlas (možný negativní dopad na zvěř) 
6. Občanské sdružení na ochranu přírody a krajiny Plzeňska, požadavek dalšího 

posuzování 
7. Mgr. Pavel Löffelmann, nesouhlas (negativní vliv na zdraví, na zvěř, požadavek 

dlouhodobého ornitologického pozorování, umístění min. do vzdálennosti 2,3 km od 
obydlí, odvolání se na emise hluku, stroboefekt….) 

8. Občanské sdružení BIOPRO, souhlasí, požadavek zpracování HS, Vlivu na krajinu)  
9. Občanské sdružení „Na Skále“, nesouhlasí (vliv na krajinný ráz)  

 
Většinu konkrétních připomínek a požadavků zpracovatel Dokumentace zapracoval do textu. 
Mnohé z připomínek pak byly spíše osobním názorovým vyjádřením – na tyto připomínky 
není možné očekávat reakci.  
Zpracovatel posudku nepovažuje za nutné se jednotlivě ke všem vyjadřovat, protože mnohé 
se opakují i v připomínkách k Dokumentaci, proto je na ně reagováno v této další části.  
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K posuzované Dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí a Doplnění dokumentace bylo 
příslušnému úřadu doručeno 35 vyjádření a stanovisek od 26 subjektů - dotčených obcí, 
územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů a občanů.   
Zpracovateli posudku byla výše uvedená vyjádření zaslána spolu s Dokumentací a Doplněním 
dokumentace. 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 a 
následně k DOPLNĚNÍ DOKUMETACE vyjádřili: 
 
 
A) DOTČENÉ SPRÁVNÍ ÚŘADY: 

1. KHS Plzeňského kraje:  
a) k Dokumentaci (č.j. KHS/HOK/11077-21/08 ze dne 14/5 2008)  
- S předloženou dokumentací 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 se nepředpokládá zdravotní riziko pro 
obyvatelstvo.  
b) k Doplnění dokumentace  (č.j. KHS/HOK/5244-21/09)- trvají na předešlém vyjádření (viz 
výše).   

Stanovisko zpracovatele posudku:  
Bez připomínek.   
 

2. ČIŽP  OI Plzeň  
a) k Dokumentaci – (č.j. ČIŽP/43/IPP/0800361.004/08/ZMK) z hlediska ochrany přírody 
upozorňují na nutnost dodržení §12 odst.2 zákona 114/1992 Sb. Před započetím stavby 
doporučují provedení biologického průzkumu dotčené lokality. Oddělení ochrany ovzduší, 
odpadového hospodářství a vod nemají připomínek.  
Z hlediska ochrany přírody, s odvoláním na závěr studie vlivu na krajinný ráz, upozorňují na 
nutnost dodržení ust. § 12 ost.2 zákona 114/1992 Sb.  
b) k Doplnění dokumentace  (č.j. ČIŽP/43/IPP/0900183.004/09/ZMK) – trvají a odkazují se 
na předešlé vyjádření (viz výše)   

 
Stanovisko zpracovatele posudku:  
Bez připomínek.   
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B) DOTČENÉ ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÉ CELKY 

 
3. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí 

a) k Dokumentaci – (č.j. ŽP/6585/08 ze dne 27.5. 2008) 
1. Upozorňují, že dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením – postrádají 

vyhodnocení vlivu na dřeviny rostoucí mimo les.   
2. Jako nepřijatelné považují umístění záměru do prostoru ochranného pásma NRBK. 

Nesouhlasí s v Dokumentaci uvedeným nulovým vlivem na VKP.  
3. Upozorňují za záměnu slov „průmyslová“ a „průměrná“ (hodnota krajiny) s 

pochybami, že se jedná o chybu v psaní.  
4. Výhrady proti uvedeným minimalizačním opatřením vlivů na krajinný ráz, včetně 

nesouladu s uvedeným počtem těchto opatření (15 versus 11). 
5. Obhajoba v Dokumentaci rozporované závaznosti studie „Vyhodnocení možností 

umístění VE z hlediska ochrany přírody a krajiny….“ (dále jen „Vyhodnocení“) s 
tím, že jejím cílem je vyhodnocení územních limitů charakteristik krajinného rázu 
atd. a má být jedním z podkladů pro vydávání závazných stanovisek OOP v zájmu 
eliminace negativních dopadů posuzovaných staveb na ŽP.  

6. Upozorňují, že posuzování vlivů na ŽP dle zákona č.100/2001 Sb. je samostatný 
proces, který neovlivňuje vydání závazného stanoviska dle §12 zák. 114/1992 Sb., 
v rámci tohoto řízení může být jako součást dokazování pořízeno hodnocení vlivu 
staveb na KR.  

7. Upozorňují, že i bez dalšího posuzování je umístění VE v dané lokalitě nepřijatelné – 
VE leží v ochranném vizuálním pásmu přírodního parku Pod Štědrým.       

b) k Doplnění dokumentace  (č.j ŽP/2724/09 ze dne 13/3 2009)  
8.  Upozorňují, že pozemek s dřevinami, kterých se týká dendrologické posouzení, je 

v majetku obce Kasejovice, jejíž věcí je péče o dřeviny. Není známo, jaké řízení má 
být vedeno popř. jaké rozhodnutí má být vydáno k ořezu spodních větví některých 
stromů stojících podél cesty – dle zákona 114/1992 Sb., povolit ořez větví nelze.  

9.   nesouhlasí s naplněním požadavku zpracovatele posudku o Doplnění dokumentace  o 
podrobnější biologický průzkum. 

10. Není pravda, že do zásad územního rozvoje bylo rámcové vymezení ÚSES převzato 
z ÚTP Nadregionální a regionální ÚSES, ale z Generelu RÚSES Plzeňského kraje.  

11. Vymezení NRBK Štírka – Třemšín v dotčené lokalitě neodpovídá významu NRBK, 
bylo pravděpodobně převzato z původního vymezení ÚSES, které zpracoval Ing. 
Frei (ten neměl patřičnou autorizaci). 

12. Považují za nutné doplnit dokumentaci o stanovisko MŽP ohledně vymezení a 
hodnocení nadregionálního systému ekologické stability.    
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Stanovisko zpracovatele posudku:  

1. Z důvodu této připomínky bylo zpracovatelem posudku zadáno doplnit Dokumentaci  
o dendrologické posouzení - v případě možného kácení. Dendrologické vyhodnocení 
je součástí Doplnění dokumentace (pří.č.2, Doplnění dokumentace).   

2. Z důvodu této připomínky bylo zpracovatelem posudku zadáno provést hodnocení 
možného ovlivnění ÚSES a toto doložit posudkem autorizovaného projektanta ÚSES 
(Bylo doplněno v rámci Doplnění dokumentace ). Dle závěrů tohoto posudku (příloha 
č.4 k Doplnění dokumentace) „nebude mít lokalizace záměru vliv na stabilitu, 
konektivitu ani na celkovou funkčnost ÚSES neregionální, regionální či lokální 
úrovně, a to ani co se týče možného kumulativního působení.“ Vliv na VKP bychom 
také spíše posoudili jako minimální, ne nulový. Jedná se jistě o minimálně vizuální 
ovlivnění VKP ze zákona – lesa.  

3. Toto považujeme také za pochybení, ovšem bez předpokladu, že bylo účelné.  
4. Nesoulad v počtu zde skutečně je, nelze jej ovšem považovat za pochybení, které by 

mohlo měnit závěry Dokumentace. Dle zkušeností je provedení jiných než 
v Dokumentaci uvedených minimalizačních opatření prakticky nemožné. Souhlasíme 
s tvrzením zpracovatele (str.60, Dokumentace), že viditelnost 150 m vysokých staveb 
je značná a nedají se předpokládat významná opatření k jejich zaclonění.  

5. Posuzování vlivů na životní prostředí dle zák. č. 100/2001 Sb. je samostatný proces, 
který neovlivňuje vydání závazného stanoviska dle zák. č. 114/1992 a naopak. Má-li 
studie sloužit jako podklad pro vydání takových stanovisek, má být i jako podklad 
chápána a využívána. Dle názoru zpracovatele posudku se nelze na tuto studii ale 
odvolávat – není zákonnou nornou.  

6. Hodnocení vlivu na KR je již součástí Dokumentace.  
7. Problematiku ochranného vizuálního pásma přírodních parků v rozsahu 3 km česká 

legislativa nezná. Jak je i z vyjádření ministra ŽP Martina Bursíka (již bývalého) 
z 10/10 2008 (příloha č.8 Doplnění dokumentace) zřejmé, je výhrada vůči stanovení 
tohoto ochranného pásma oprávněná: (citujeme)„…Takto stanovené omezení nemá 
oporu v zákoně o ochraně přírody a krajiny a zdá se být účelovou obstrukcí…“  Při 
prostudování studie „Vyhodnocení“ jsme zjistili, že členem odborného kolegia byl i 
Ing. Kokoška, který zde za odbor ŽP KÚPK vyřizuje připomínku. O nezávislosti 
studie „Vyhodnocení“ tedy svědčí i fakt, že se na její tvorbě určitým způsobem 
podíleli i lidé (např. jako odborní konzultanti), kteří zastávají funkce, k jejímž 
pravomocím patří i „nezávisle“ rozhodovat v příslušné věci.       

8. Dle závěrů studie (dendrologického posouzení) „je u některých stromů v případě 
potřeby doporučen ořez spodních větví, není třeba je kácet. Kmeny hodnotných stromů 
je třeba při transportu technologie chránit bedněním“.  Zákon 114/1992 Sb., skutečně 
ořez větví neřeší, avšak ani nikde taxativně nezakazuje. Z toho lze usuzovat, že 
případný ořez větví je záležitostí majetkoprávních vztahů, bylo by vhodné tuto 
skutečnost konzultovat s majiteli stromů. Je ale třeba upozornit na fakt, že majitel má 
ze zákona povinnost řádně o dřeviny pečovat (§7 odst. 2).  

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


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. 29/70 
Název záměru Větrná elektrárna Amerika  
Zadavatel: Krajský úřad Plzeňského kraje  
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,  436 01, info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 
 

9. Zde ale musíme konstatovat, že doplněná Dokumentace tento požadavek skutečně ne 
zcela splňuje - v textu je doloženo potvrzení o členstí p. Kováře (autora monitoringu) 
v české společnosti ornitologické a vyjádření k provedenému ročnímu monitoringu. 
Odborné kvality dotyčného v žádném případě nezpochybňujeme, naopak oceňujeme 
přístup člověka „z terénu“,  znalého lokality, ale doplněk jsme požadovali spíše jako 
potvrzení a jakousi garanci uváděných závěrů. Na základě tohoto byl investor 
požádán, aby doložil oponentní posudek na ornitologickou studii tak, aby byla 
dostatečně zajištěna odbornost a nezávislost napadené studie. Tento požadavek byl 
splněn, oponentní vyjádření jednoho z našich významných ornitologů (v současné 
době působícího na PF UK v Praze) RNDr. Petra Musila, PhD, navíc garantované 
vyjádřením prof. RNDr. Vladimíra Bejčka, CSc. (vedoucího katedry ekologie a 
pedagoga Fakulty životního prostředí v Praze a čestného člena vědecké rady České 
zemědělské univerzity v Praze) lze dle názoru zpracovatele posudku považovat jako 
dostatečnou záruku kvality a správnosti komentované studie. Vyjádření je součástí 
příloh Posudku (příloha č.3).  

10. Na základě připomínky byl požádán o reakci RNDr. Petr Obst – autor vyjádření 
z požadavku na Doplnění dokumentace ohledně možných vlivů na ÚSES (příloha č.1). 
Dle Obsta (citace):„Rámcové vymezení ÚSES v předmětném území tedy skutečně 
pochází z ÚTP, je nicméně pravda, že do ZÚR se dostalo prostřednictvím Generelu 
RÚSES Plzeňského kraje (BÍLEK ET AL 2005), v němž bylo výrazně upřesněno 
vymezení především regionálních prvků ÚSES, které ovšem do hodnoceného (a 
v mapové příloze) zakresleného území nezasahují……. Na předmět připomínkované 
studie – tj. na hodnocení vlivu VE Danielka a Amerika na ÚSES relevantního okolí – 
toto opomenutí nemá vliv“. (konec citace).  

11. Na základě připomínky byl požádán o reakci RNDr. Petr Obst – autor vyjádření 
z požadavku na Doplnění dokumentace ohledně možných vlivů na ÚSES (příloha č.1). 
Dle Obsta (citace):„Z posuzovaného hlediska nicméně uvedená historie není příliš 
podstatná, stejně jako není podstatné, zda Ing. Frei měl či neměl autorizaci ÚSES. 
V předložené studii totiž není hodnocen vliv VE na NRBK Štírka – Třemšín ve 
vymezení dle ÚPSÚ Kasejovice (to je ve studii uvedeno pouze pro úplnost), ale je 
hodnocen vliv VE na celý lesní komplex, jímž probíhá osa NRBK dle ÚTP (resp. 
Generelu ÚSES Plzeňského kraje a ZÚR Plzeňského kaje), a na případné další 
krajinné prvky, které se v rámci OP NRBK mohou stát součástí zmíněného 
neregionálního biokoridoru a posilovat jeho koridorový efekt....“. Dle této reakce 
nemá připomínkovaná skutečnost žádný vliv na konečné hodnocení vlivu VE 
Danielka na ÚSES.    

12. Zpracovatel posudku na základě vyhodnocení vlivů od RNDr. Obsta (autorizovaného 
projektanta ÚSES) toto nepovažuje za nutné.   
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4. Rada Plzeňského kraje, Ing. Petr Smutný, člen Rady pro oblast ŽP. 
a) k Dokumentaci -  bez vyjádření 
b) k Doplnění dokumentace (RŽPZ/79/09 ze dne 18/3 2009) - v rámci svého pověření 
k zastupování kraje v rozsahu zákona č. 100/2001 Sb. a č. 76/2002 Sb., nemá žádné 
připomínky  

Stanovisko zpracovatele posudku:  
Bez připomínek.   
 
 

5. Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí:  
a) k Dokumentaci (č.j. 7654-562/VŽP/08/L ze dne  20/5 2008))  

13. Krajina kol lokality elektrárny vyniká kontrastem terénu sníženiny lnářsko – 
blatenské rybniční soustavy s mnoha rybníky a jemně členitého horizontu 
pahorkatiny s mohutnějšími siluetami Brd. Harmonické měřítko pak spočívá 
v souladu jednotlivých prvků krajiny s celkovým měřítkem krajiny. Při mimořádné 
výšce VE umístěné na velmi citlivém místě z hlediska reliéfu terénu ovlivní tato 
zřetelně nejen okolí vlastní lokality do vzdálenosti 6 km, ale i vzdálenější krajinná 
panoramata. Svými dimenzemi se bude z měřítka krajiny jednoznačně vymykat a 
zasahovat do něj velmi silně až likvidačně. Krajinný ráz, k jehož uchování byly 
v tomto území vyhlášeny přírodní parky Brdy, Třemšín a Pod Štědrým, bude 
navrhovanou stavbou velmi silně narušen. Umístění této stavby z hlediska zákona 
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody je naprosto nepřijatelné.   

b) k Doplnění dokumentace  (č.j. VŽP/808/2009-Le ze dne 11.3.2009) 
14. Požadované vyhodnocení „souladu s ÚP“ považuje za nedostatečné a v rozporu 

s Vyhláškou o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Kasejovic, dle níž 
je před zástavbou všeho druhu chráněna ostatní plocha k.ú. Kasejovice, ve které se 
nachází i pozemek určený pro výstavbu VE. V případě změny požadavků na využití 
nezastavěné krajiny je nutno vypracovat změnu ÚP, k čemuž nedošlo a proto zde VE 
nelze umístit.     

Stanovisko zpracovatele posudku:  
13. Přírodní park je území s významnými soustředěnými estetickými a přírodními 

hodnotami, které není současně chráněno jako ZCHÚ. Přírodní park (zkracováno 
jako PřP) je obecně chráněné území podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 
a krajiny. Přírodní parky zřizují krajské úřady vyhláškou, ve které omezují činnosti, 
jež by mohly vést k rušení, poškození nebo k zničení dochovaného stavu území. 
Přírodní park lze tedy chápat jako území se soustředěnými významnými estetickými 
a přírodními hodnotami sloužící k ochraně význačného krajinného rázu, ale 
především také jako oblasti klidu přispívající k ekologické stabilitě hospodářsky 
využívaných oblastí, mající rekreační význam (hlavně v okolí velkých měst). 
Předchůdcem přírodních parků byly tzv. klidové oblasti, které však byly zřizované 
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pro omezení negativních vlivů na rekreační využívání těchto oblastí. Z klidových 
oblastí se podle uvedeného zákona staly přírodní parky. Jejich zřízení byl jeden 
z nástrojů obecné ochrany přírody. Plánovaná VE je umístěná mimo hranice 
Přírodního parku Pod Štědrým, jehož hranice se ale nachází v blízkosti plánované 
VE. Míra zásahu do znaku krajinného rázu je v Krajinné studii (příloha č.6) 
hodnocena jako slabá; hodnocení vychází z platné metodiky (Vorel I., Bukáček R., 
Matějka P., Culek M., Sklenička P., 2003). Nelze souhlasit s tvrzením, že umístění 
této stavby by bylo v rozporu se zákonem 114/1992 Sb. 

14. Na základě připomínky byl požádán o reakci Ing.arch. Petr Frei - autor vypořádání 
požadavku na Doplnění dokumentace ohledně možných vlivů na ÚSES (příloha č.2). 
Zpracovatel posudku považuje toto vyjádření za dostatečné, dle něj je autor ÚPN SÚ 
Kasejovice Ing. Arch. Frei jedinou oprávněnou osobou, která může podat odborný 
výklad k dané problematice. Požadovaný údaj o souladu s ÚP měl ukázat 
„připravenost“ území pro daný záměr, ovšem není relevantní z hlediska posuzování 
vlivů na ŽP (i záměry, které jsou v souladu s územními plány mohou mít v konečném 
důsledku značné vlivy na ŽP a mohou být nerealizovatelné a naopak). V případě 
nevyjasněného stavu je možno nechat zpracovat změnu ÚP (z vyžádaných reakcí 
zastupitelů je ostatně zřejmé, že by mohla být průchodná).  

 
6. Město Kasejovice:  

a) k Dokumentaci (č.j. 352/2008 ze dne 96/ 2008 ze dne 30/5 2008) –  
15. z hlediska KR je Dokumentace v rozporu se studií „Vyhodnocení“. 
16. ornitologická studie je zpracována amatérským členem ornitolog. spolku, ne 

odborníkem  
17. fotovizualizace jsou zkreslené a zmanipulované 
18. požadavek odborného posouzení a vyjádření poskytovatelů komunikačních služeb. 
19. nejsou řešeny zdravotní důsledky na Motel Agro, je pouze uvedeno, že vliv bude 

zanedbatelný, což považují za nedostačující. 
20. není vzat v úvahu plánovaný silniční obchvat Kasejovic. 
21. nepodpoří výstavbu s ohledem na ve studii Vlivu na veřejné zdraví uvedený fakt, že 

není vyloučeno negativní vnímání sluchově postřehnutelného hluku VE. 
22. podotýkají, že v Dokumentaci uvedená zmínka o možných finančních kompenzacích 

nemůže nikdy nahradit zdraví občanů.  
b) k Doplnění dokumentace  (č.j. 234/2009 ze dne ?) 

23. Vlivy na veřejné zdraví – poukazují, že navrhovaný dům č.p.323 je neobyvatelné 
zbořeniště, ale objekt v poloviční vzdálenosti je zde opomenut. Na tento upozorňovali 
již v předchozím vyjádření k Dokumentaci (Motel Agro.) 

24. Nesouhlasí s vyjádřením zpracovatele ÚPN SÚ Kasejovice, Ing.arch. Petra Freie, že 
navržené VE nejsou v rozporu s ÚPN SÚ Kasejovice. 

25. Předložené Metodické doporučení nepovažují za předmětné - neobsahuje razítko, 
podpis. 
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26. Postrádají vyjádření ŘSD ohledně silničního obchvatu, který přiblíží komunikaci 
k stavbě VE. 

27. Se stavbou nemohou souhlasit na základě vyjádření Odborného stanoviska 
k posouzení vlivu na veřejné zdraví, z kterého vyplývá, že bude postiženo relevantně 
téměř 50% občanů Kasejovic.  

 
Stanovisko zpracovatele posudku:  

15. Zmíněná studie (dále jen „Vyhodnocení“) není v textu Dokumentace opomenuta.  Po 
prostudování této studie „Vyhodnocení“ musíme konstatovat, že obsahuje řadu 
nesouladů se současnou platnou legislativou ČR (např. uplatňování tzv. pásem 
vizuální ochrany). Lze tedy souhlasit s tvrzením, že studie je v rozporu se závěry 
Dokumentace. (dále též Stanovisko zpracovatele posudku - reakce č.9, 6), ovšem 
studie má být pouze podkladem pro rozhodování, není zákonnou normou.  

16. Na základě této připomínky byl oznamovatel požádán o podrobnější zpracování 
biologického průzkumu se zaměřením na avifaunu, nejlépe formou znaleckého 
posudku. V doplnění bylo doloženo vyjádření p. Makoně ze Záchranné stanice 
živočichů Plzeň – DESOP, který hodnotí jeho znalosti (p. Kováře, autora 
ornitologické studie) jako dostatečné. Další viz reakce č.9.  

17. Fotovizualice jsou provedeny jako digitální model umístění VE do krajiny, určité  
zkreslení bude na takových modelech vždy přítomno. V žádném případ ale nelze 
souhlasit s názorem, že jde o účelové zmanipulování.  

18. Není předmětem EIA. Navíc součástí Přílohy č.9 v Dokumentaci je vyjádření ČHMÚ 
ohledně vlivu na radiolokační zařízení, ve kterém je sděleno, že nemají zásadních 
námitek.   Analogové vysílání TV bude nahrazeno nejpozději v roce 2012 vysíláním 
digitálním, větrné elektrárny nemají vliv na příjem digitálního signálu televizního 
vysílání. 

19.  V HS je Motel Agro posuzován jako výpočtový bod (Příl. Dokumentace č. 4, str. 5) 
č.1 a 2. Dle uvedené informace nejsou tyto výpočtové body Motelu Agro dle NV 
148/2006 Sb. chráněným venkovním prostorem staveb2 a nejsou tedy v hodnocení 
uvažovány. (Dle KN má budova č.p. 384 jako způsob využití uvedeno „objekt 
občanské vybavenosti“.) Z těchto údajů vychází i závěry v Ing. Potužníkové v 
Odborném stanovisku k posouzení vlivu na veřejné zdraví (Příloha č.5 k Doplnění 
dokumentace).  Není tedy pravdou, že zdravotní důsledky dopadů na Motel Agro 
nejsou řešeny.   

20. Plánovaný silniční obchvat je v Hlukové studii brán na zřetel. Plánovaná stavba 
obchvatu nemá s plánovanou výstavbou společného víc, než možné kumulativní vlivy 
hluku. Tyto jsou ale v HS popsány (str.4, Příloha č.4 Dokumentace). Jako kritický se 
zde jeví výpočtový bod č.8 (RD.388) – zde je ale nutno podotknout, že vypočtené 

                                                
2 Zákon 258/2000 Sb., díl 6, §30, odst.3 - chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m 
okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, 
jakož i funkčně obdobných staveb. 
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hodnoty akustického tlaku jsou především hodnotami pozadí. Vliv provozu VE zde 
není prokázán.  

21. Toto tvrzení skutečně ve studii (příloha č.9 k Dokumentaci, str. 14,19) RNDr. Jiřík 
uvádí. V závěru Odborného stanoviska Ing. Potužníkové (příloha č.5 Doplnění 
dokumentace, str.19) je uveden možný počet obtěžovaných osob konkrétně (41 -47 
což je 16-18% obtěžovaných v denní době a 31-41, což je 12-15% obtěžovaných 
v noční době). Je třeba ale zároveň uvést skutečnost, že k těmto odhadům je nutno 
přistupovat s určitou obezřetností, protože se jedná o nadsazený odhad počtu 
obtěžovaných, resp. maximální odhad počtu obtěžovaných osob.  

22. Finance jistě zdraví osob nahradit nemohou. Ovšem na základě výstupů odborných 
studií nelze konstatovat, že existence VE bude mít zásadní negativní vliv na zdraví 
občanů v popisované lokalitě. 

23. Viz Stanovisko č.15. Součástí HS (Příloha č. 4, 2/2008, příloha2.) je vznesena 
podmínka, že pro prokazatelné dodržení hygienického limitu je nutné změnit obytnost 
výpočtového bodu 3 (RDčp.323).  Ohledně Motelu Agro – stanovisko č.19.         

24. Viz reakce č.14  
25. Metodické doporučení (Příloha č. 9 Doplnění) skutečně postrádá odkaz na zdroj. Co je 

ovšem nutno podotknout je fakt, že ke konci roku 2008 byla zrušena platnost 
zmiňovaného metodického sdělení (MMR z 10. 5. 2007) nazvaného Možnost 
umisťování větrných elektráren a malých vodních elektráren v nezastavěném území. V 
této souvislosti byla upravena metodika Stavby a zařízení pro výrobu energie z 
vybraných obnovitelných zdrojů, která metodické sdělení původně obsahovala. (viz 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2874 ). Na základě této metodiky (citujeme) „je 
možné umístění VTE v nezastavěném území pouze v souladu s charakterem území, 
s ohledem na jeho měřítko a krajinný ráz, nutno zohlednit velké nároky na výšku – 
VTE s výškou stojanu nad 35 m nebo větrný park doporučujeme umístit ve vzdálenosti 
několika stovek metrů od obytné zástavby a v pohledové izolaci“.  Nutno je ale  
vycházet ze znění (zákonů, vyhlášek norem apod), které bylo v platnosti v době 
zahájení procesu posuzování.  

26. Není součástí EIA, navíc není důvod k pochybnostem – přiblížení zdaleka nebude 
takové, aby bylo v rozporu s plánovanou výstavbou. Silniční ochranné pásmo 
stanoví zákon č. 13/1997 Sb. mimo souvisle zastavěná území a rozumí se jím prostor 
ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti:  

• 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní 
komunikace anebo od osy větvě jejich křižovatek  

• 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a 
ostatních místních komunikací I. třídy 

• 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy 
a místní komunikace II. třídy 

27. V Odborném posouzení vlivu na zdraví není nikde uvedeno, že (citujeme) „bude 
postiženo relevantně téměř 50% občanů Kasejovic.“(!). Nerozumíme, odkud byl 
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převzat údaj o možném obtěžování 50% obyvatel. Jedná se zajisté o pochybení 
pisatelky. V závěru Odborného stanoviska Ing. Potužníkové (příloha č.5 Doplnění 
dokumentace  str.19) je uveden možný počet obtěžovaných osob konkrétně (41-47 což 
je 16-18% obtěžovaných v denní době a 31-41, což je 12-15% obtěžovaných v noční 
době). K těmto odhadům je nutno přistupovat s určitou obezřetností, protože se jedná 
o nadsazený odhad počtu obtěžovaných - jedná se o horní odhad % obtěžovaných, 
resp. maximální odhad počtu obtěžovaných osob. 

 
 
c) OBČANSKÁ SDRUŽENÍ, OBČANÉ 

7. Občanské sdružení Na Skále 
a) k Dokumentaci (ze dne 28/5 2008) –  

28. Nesouhlas s výstavbou a požadavek vrácení Dokumentace k přepracování. Za 
směrodatnou považují studii „Vyhodnocení“. Informace o socio-ekonomických 
vlivech považují za zavádějící – VE nevytváří pracovní místa, lidé nechtějí bydlet v 
jejich blízkosti, klesají ceny nemovitostí a pozemků.  

29. Poukazují na možný stav, kdy po ukončení výstavby se stane provozovatelem jiná 
firma a žádné dary a kompenzace nikdo vyplácet nebude.  

30. Nesouhlasí s tvrzením, že VE budou cloněny terénem a lesním porostem.  
31. Nesouhlasí s tvrzením, že nedochází k odmršťování námrazy do širokého okolí.       

b) k Doplnění dokumentace  – (ze dne 26/3 2009) 
32. Požadavky o doplnění nebyly úplně splněny (biologie, vlivy na zdraví) 
33. Byly opomenuty připomínky MS Čihadlo ohledně vlivů na faunu, především ptactvo 

(čáp černý). 
34. Požadují podrobný 2-3letý ornitologický průzkum, tak jako je zvykem ve vyspělých 

zemích. 
35. Domnívají se, že došlo ke zpochybnění studie „Vyhodnocení možností umístění 

VE….“, tato byla zpracována s ohledem na příliš hrubé měřítko, které bylo použito 
v metodickém pokynu MŽP, a které není schopno postihnout řadu významných 
aspektů a hodnot krajiny.     

Stanovisko zpracovatele posudku:  
28. Dle §8 odst.2 zák.č. 100/2001 Sb3., může Dokumentaci příslušný úřad vrátit pouze 

v případě, že neobsahuje náležitosti dle jmenovaného zákona.  Toto ovšem není tento 
případ. Studii „Vyhodnocení“ nelze považovat za směrodatnou, jejím cílem je 
vyhodnocení územních limitů charakteristik krajinného rázu atd. a má být jedním 
z podkladů pro vydávání závazných stanovisek OOP v zájmu eliminace negativních 
dopadů posuzovaných staveb na ŽP. Je průkazné (dle zkušeností z jiných míst a obcí), 
že výstavba VE na katastru obce přináší nemalý finanční přínos, jedná se zpravidla o 
pravidelný roční příjem do obecních rozpočtů - v tomto smyslu nejsou informace 

                                                
3 Posuzování probíhá dle zákona, který byl v platnosti v době zahájení procesu. V tomto případě tedy zákon 
100/2001 Sb., ve znění zákona č. Zde se pak jedná o §8 odst.4 zákona 100/2001 Sb.,  
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zavádějící. Vliv realizace záměru na ceny nemovitostí nespadá pod dikci zák. č. 
100/2001 Sb., lze podotknout, že budování záměru nebude mít vliv na jiné 
nemovitosti ve smyslu jejich vyvlastnění, demolice apod. Osnova samotné 
Dokumentace sice obsahuje kapitolu Hmotný majetek a Vlivy na hmotný majetek – 
zde je ale cílem hodnotit přímé vlivy, tedy možnost určitého fyzického poškození či 
destrukce majetku, ke kterému by mohlo dojít provozem záměru.  

29. Vlastnické vztahy nejsou předmětem EIA. Co se týče financí je třeba tyto vzájemné 
budoucí smluvní vztahy řádně právně ošetřit.  

30. V připomínce bohužel není uvedeno, kde konkrétně je toto tvrzení uvedeno. Bez 
tohoto nelze posoudit, zda-li je uvedené tvrzení vytrženo z kontextu textu nebo je 
uvedeno v závěru apod. Dle provedených vizualizací a komentářů k nim (příloha č.5 
str.27)  je možné konstatovat, že v některých pohledech jsou VE skutečně částečně 
cloněny.  

31. Vzhledem k zavádějícím informacím v médiích (v připomínce uvedené odmršťování 
ledu v Pavlově) je nutno zdůraznit, že problematika namrzajícího rotoru je v současné 
době již technicky a softwarově zabezpečena tak, že případné roztočení lopatek 
s námrazou je technologicky zcela nemožné. Riziko opadu námrazy z VE je tedy 
stejné jako u jiných výškových zařízení (stromy, vedení VN atd.)      

32. Ohledně nesplnění požadavku na Doplnění biologie – reakce č. 9. 
33. Vyhodnocení vlivu záměru na zvěř obsažené v Dokumentaci je zpracováno 

dostatečně. Ani dlouholetými zkušenostmi s provozem větrných elektráren v Evropě 
nebyl negativní vliv na lovnou zvěř prokázán. Jak je uvedeno i v Dokumentaci, 
ukazuje se, že si zvěř na věrné elektrárny poměrně rychle přivykne a vyskytuje se poté 
i v jejich bezprostřední blízkosti. Obavy státní správy myslivosti proto nesdílíme. Co 
se týče čápa černého, dle provedeného ročního monitoringu avifauny (příloha č.3 
Dokumentace) je teoreticky možný jeho přelet na lokalitami stavby obou VE. V roce 
2006 byl 2x pozorován cca 4 km SZ od míst předpokládané stavby, v okruhu cca 2 km 
vzdušnou čarou od lokalit pro stavbu VE nebyl pozorován při žádné z 15 kontrol 
tohoto území.  

34. Na základě zkušeností posuzování výstaveb VE můžeme s určitostí říci, že 
požadavkem OSS bývá provedení ročního ornitologického průzkumu, tento časový 
rozsah by měl být v takových případech zcela relevantní.  

35. Připomínce nerozumíme – nelze jasně odpovědět na nejasně definovaný podnět.   
 
 

8. Občanské sdružení „Jaderný odpad – děkujeme nechceme!“ 
a) k Dokumentaci – bez vyjádření  
b) k Doplnění dokumentace (ze dne 26/3 2009) -   – s projektem souhlasí a žádají o jeho 
podporu. Jeho realizace přispěje k naplňování ES o podpoře výroby elektřiny z OZE                
a naplnění závazku ČR o výrobě 8% elektřiny do roku 2010 z OZE.  
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Stanovisko zpracovatele posudku:  
Bez komentáře 
 

9. Občanské sdružení Nová energie 
a) k Dokumentaci (ze dne 28/5 2008) 

36. Vyjadřují podporu uvedenému záměru, žádají odbor životního prostředí KÚPK, aby se 
bezvýhradně připojil k plnění evropských závazků o v oblasti OZE a aby maximálně 
vstřícně posuzoval nejen tento projekt využití OZe. 4  

37. Uvádějí znepokojení nad skutečnostmi, které by toto posuzování mohlo ovlivnit 
(ochranné pásmo 3 km od přírodních parků, opominutí využití větrné energie 
v energetické koncepci Plzeňského kraje, závazné stanovisko Rady PK – nesouhlas 
s výstavbou VE)  

b) k Doplnění dokumentace  - bez vyjádření  

Stanovisko zpracovatele posudku:  
36. Bez komentáře – s připomínkou souhlasíme.  
37. Ochranné vizuální pásmo (viz „Vyhodnocení“) nemá oporu v zákoně.  

 
 

10. Občanské sdružení BIOPRO 
a) k Dokumentaci (Ze dne 26/5 2008) – s projektem souhlasí a žádají o jeho podporu. Jeho 
realizace přispěje k naplňování ES o podpoře  výroby elektřiny z OZE  a naplnění závazku 
ČR o výrobě 8% elektřiny do roku 2010 z OZE.  
b) k Doplnění dokumentace - trvají na svém původním vyjádření (viz výše)  
 
Stanovisko zpracovatele posudku:  
Bez komentáře 
 
 

11. Myslivecké sdružení Čihadlo Kasejovice 
a) k Dokumentaci (ze dne 30/5 2008) 

38. Vyslovují nesouhlas s plánovanou stavbou, domnívají se, že průzkum byl proveden 
povrchně a týká se živočichů, kteří se v lokalitě nevyskytují.  

39. Upozorňují na výskyt sov (zde i hnízdí), došlo zde i vyhnízdění čápa černého. 
Uvedená lokalita je využívána k tahu velkých ptáků 

40. Nesouhlasí s tvrzením, že se jedná o průmyslově zatížené území. 
b) k Doplnění dokumentace  (ze dne 24/3 2009)- trvají na svém nesouhlasu se stavbou VE. 

                                                
4 Celý další rozsáhlý příspěvek je koncipován jako bezvýhradná podpora tohoto projektu, 
nepovažujeme za nutné zde uvádět výtah tohoto příspěvku.  
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41. Upozorňují, že provedený ornitologický průzkum je neúplný a neobjektivní, nebyl 
posuzován vliv na zvěř. Odkaz na své vyjádření k Dokumentaci.   

 
Stanovisko zpracovatele posudku:  

38. S tvrzením o povrchním provedení průzkumu nesouhlasíme. Vyhodnocení vlivu 
záměru na zvěř obsažené v Dokumentaci je zpracováno dostatečně. Ani dlouholetými 
zkušenostmi s provozem VE v Evropě nebyl negativní vliv na lovnou zvěř prokázán. 
Jak je uvedeno i v Dokumentaci, ukazuje se, že si zvěř na větrné elektrárny poměrně 
rychle přivykne a vyskytuje se poté i v jejich bezprostřední blízkosti. Obavy 
Mysliveckého sdružení proto nesdílíme. 

39. Co se týče výskytu sov, během ročního průzkumu zde (na základě zprávy) sovy 
zaznamenány nebyly, dle celorepublikového hlediska není oblast v okolí elektráren 
ornitologicky příliš významná, nejedná se o tahovou oblast. Problematiku čápa 
černého řeší reakce na připomínku č.29. Se zněním zprávy se ztotožňuje i zpracovatel 
oponentury (RNDr. Musil, příloha č.3) 

40. S tvrzením, že se nejedná o průmyslově zatížené území, souhlasíme.  
41. O objektivitě provedeného průzkumu nemáme důvod pochybovat. Přesto v rámci 

požadavků na Doplnění dokumentace  byl ze strany zpracovatel posudku vznesen 
požadavek, aby bylo podáno podrobnější zpracování biologického průzkumu se 
zaměřením na avifaunu, a to především formou znaleckého posudku (garance 
výsledků).  Co se týče vlivu na zvěř: je obecně považováno z fakt, že pro drobné 
živočichy (hmyz, obojživelníci, plazi, drobní savci) jsou VE stavbami, které jsou zcela 
mimo jejich práh vnímání. Dle mnohých dalších pozorování a studií neodpuzují VE 
v době provozu ani živočichy větší, četnost výskytu před a po výstavbě byla prakticky 
shodná (snad jen v době výstavby se četnost sníží, důvodem je pak rušení hlukem ze 
stavebních prací).  

 
 

Občané 
12. Hana Hájková, Nepomuk 

a) k Dokumentaci (ze dne 27/5 2008) -  k záměru se vyjadřuje kladně, je přesvědčena, že 
existence VE nijak nenaruší život obyvatel v této oblasti, pokud budou splňovat všechny 
hygienické limity.  
b) k Doplnění dokumentace  - bez vyjádření  

Stanovisko zpracovatele posudku:  
Bez komentáře 
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13. František a Milada Sudovi, Kasejovice 
a) k Dokumentaci (ze dne 27/5 2008) -  Návrh výstavby vítají a pokládají jej za příspěvek 
k řešení energetické situace v ČR. 5 
b) k Doplnění dokumentace (ze dne 26/3 20009) - Návrh výstavby vítají a pokládají jej za 
příspěvek k řešení energetické situace v ČR. 
 
Stanovisko zpracovatele posudku:  
Bez komentáře 
 

14. Vladimír Jadrný, Kasejovice 
a) k Dokumentaci -  bez vyjádření  
b) k Doplnění dokumentace  (ze dne 10/3 2009) –  

42. Vyjadřuje zásadní nesouhlas s plánovanou výstavbou. Upozorňuje na hrubý zásah do 
krajinného rázu.  

43. Nevěří, že nebude odlétávat námraza.  
44. Počet obtěžovaných osob, uvedených ve studii nepovažuje za správné, obtěžováni 

v noci budou všichni už jen pomyšlením na pohled na VE.   
   

Stanovisko zpracovatele posudku:  
42. Co se týče zásahu do krajinného rázu, Dokumentace přiznává plánované výstavbě 

střední negativní vliv na estetické a harmonické měřítko krajiny. S tímto hodnocením 
se jako zpracovatel posudku ztotožňuji, existence VE bude jistě mít určitý negativní 
vliv na krajinu dotčené oblasti.   

42. Viz reakce ve Stanovisku zpracovatele posudku č. 27 
43. Jak píše Ing. Potužníková (Příloha č. 5 Doplnění dokumentace , 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.    

 
15. Emil Vyskočil, Kasejovice 

a) k Dokumentaci -  bez vyjádření  
b) k Doplnění dokumentace (ze dne 24/3 2009) - součástí je příloha s podpisy 19 občanů 
Kasejovic 
                                                
5 Celý příspěvek je koncipován jako bezvýhradná podpora tohoto projektu, nepovažujeme za 
nutné zde uvádět výtah tohoto příspěvku.  
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44. Vyjadřuje zásadní nesouhlas s plánovanou výstavbou VE, ani doplněná Dokumentace 
dle něj nepřinesla žádná fakta o nutnosti této výstavby. Upozorňují na narušení 
krajinného rázu – umístěním VE dojde k panoramatické změně vedoucí k estetickému 
znehodnocení krajiny.  

45. Poukazuje na poklesy cen nemovitostí v souvislosti s výstavbou VE.   
  
Stanovisko zpracovatele posudku:  

45. Účelem Doplněné dokumentace nebylo přinést nová fakta o nutnosti výstavby – 
požadavky na doplnění v ní byly konkrétně stanoveny a doložení nutnosti výstavby 
mezi tyto požadavky nebylo. V další reakci na narušení krajinného rázu lze odkázat na 
stanoviska na připomínky uvedené v předcházejících částech, viz reakce č. 37.   

46. Viz reakce č. 24 
 
 

16. Ing. Jana Holečková  
a) k Dokumentaci – vyjadřuje souhlas s plánovanou výstavbou VE 
b) k Doplnění dokumentace  - bez vyjádření  
  
Stanovisko zpracovatele posudku:  
Bez komentáře  
 

17. Ing. Ctirad Prokeš  
a) k Dokumentaci – vyjadřuje podporu projektu s odkazem na své 2,5leté zkušenosti 
s provozem VE v Protivanově u Prostějova. Vyvrací dohady o hluku pocházejících z VE, o 
jejich vlivu na zvěř (divoce žijící i hospodářskou). Uznává možné negativní vnímání 
některých lidí s ohledem na zásah do krajinného rázu  
b) k Doplnění dokumentace  - bez vyjádření  
  
Stanovisko zpracovatele posudku:  
Bez komentáře  
 

18. František Konvář, Nepomuk 
a) k Dokumentaci -  bez vyjádření  
b) k Doplnění dokumentace  (ze dne 23/3) – se záměrem souhlasí, ve větrné elektrárně vidí 
výsledek  technické vyspělosti v přeměně živlu v námi potřebnou elektrickou energii.  

Stanovisko zpracovatele posudku:  
Bez komentáře 
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19. Jan Jedlička, Nepomuk, Na Vinici 551 
a) k Dokumentaci -  bez vyjádření 
b) k Doplnění dokumentace (ze dne 22/3 2009) – se záměrem souhlasí, poukazuje na 
zkušenosti v sousedním Německu, kde je prakticky ukázáno, jak je třeba něco pro životní 
prostředí udělat.  

Stanovisko zpracovatele posudku:  
Bez komentáře  
 

20. Helena a Vratislav Valentovi, Kasejovice 256 
a) k Dokumentaci -  bez vyjádření 
b) k Doplnění dokumentace (ze dne 30/3 2009) – se záměrem souhlasí, věří, že projekt bude 
pro město přínosem. Podivují se nad délkou projednávání ekologického projektu.   
 
Stanovisko zpracovatele posudku:  
Bez komentáře  
 

21. Občané obce Životice 
a) k Dokumentaci -  bez vyjádření 
b) k Doplnění dokumentace (ze dne 22/3 2009) – vyjádření souhlasu se záměrem, podpořený 
podpisy 28 občanů obce.   
  
Stanovisko zpracovatele posudku:  
Bez komentáře  
 

22. Občané obce Kasejovice  
a) k Dokumentaci -  bez vyjádření 
b) k Doplnění dokumentace (ze dne 22/3 2009) – vyjádření souhlasu se záměrem, podpořený 
626 (!) podpisy občanů obce.   
  
Stanovisko zpracovatele posudku:  
Bez komentáře 
 
  

23. Michal Kolář, Přešín 71 
a) k Dokumentaci (ze dne 28/5 2008) – se záměrem souhlasí, podotýká, že studie 
„Vyhodnocení“ má být pouze podkladem a (cituje) v žádném případě nenahrazuje proces 
hodnocení vlivů na životní prostředí nebo územní řízení. Požaduje nezávislé posuzování 
projektu.       
b) k Doplnění dokumentace bez vyjádření 
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Stanovisko zpracovatele posudku:  
Bez komentáře  
 

24. Helena Štěpánková, Hradiště 21 
a) k Dokumentaci (ze dne 27/5 2008) – záměr podporuje, podotýká že ve své dlouholeté práci 
ve školství se vždy zajímala o ochranu životního prostředí, dle ní je jednou z možností i 
budování VE.       
b) k Doplnění dokumentace bez vyjádření 

Stanovisko zpracovatele posudku:  
Bez komentáře  
 

25. Vladimír Hruška a Simona Jetmarová, Chloumek 25 
a) k Dokumentaci (č.j. ŽP/7036/08 ze dne 30/5 2008) – záměr podporuje, podotýká že jejich 
provozem není produkován žádný odpad, že se stanou alternativou pro výrobu energie, že se 
jejich výstavbou zabývá mnoho vyspělých evropských států. Podotýkají, že oblast Kasejovic 
je pro tento záměr vhodná – budou stát na místě bývalého nevzhledného průmyslového 
areálu, v blízkosti mezinárodní silnice.        
b) k Doplnění dokumentace bez vyjádření 

Stanovisko zpracovatele posudku:  
Bez komentáře  
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ 
AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU 
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 
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souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.5 tohoto zákona. 43/70 
Název záměru Větrná elektrárna Amerika  
Zadavatel: Krajský úřad Plzeňského kraje  
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,  436 01, info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 
 
Po prostudování předložené Dokumentace, všech doručených připomínek a vyjádření  
k Oznámení, Dokumentaci a k Doplnění dokumentace, 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 „Větrná elektrárna 
Amerika“ na životní prostředí, a to při výstavbě a provozu stručně charakterizovat takto:  
 
1. Vlivy na zdraví obyvatelstva. 

Vlivy větrných elektráren na zdraví lidí není možno účinně eliminovat, a to zejména  
z důvodů, které spočívají v samotném negativním postoji a vymezení se vůči existenci VE  
v krajině u některých obyvatel. Jedná se narušení tzv. faktoru pohody, který může být 
v takových případech narušen i za situace, kdy jsou zcela průkazně dodrženy hygienické 
limity pro hluk. Toto lze pak eliminovat zejména dostatečnou vzdáleností od obytných sídel. 
Tato podmínka bude v případě navrhované VE splněna za dodržení podmínek vyplývající 
z HS, tedy omezením výkonu VE Danielka a VE Amerika (kumulace) a změnou obytnosti 
výpočtového bodu č.3 (RD č.p. 323). Zástavba obce Kasejovice začíná ve vzdálenosti cca 
1000 m. V těchto vzdálenostech lze vyloučit stroboskopické a tzv. diskoefekty.                        
Z Dokumentace je zřejmé, že hlavním příspěvkem hluku bude především příspěvek hlukové 
zátěže - stávající silnice. Domníváme se proto, že dodržování platných limitních hodnot 
stanovených pro denní a noční dobu deklarované v Dokumentaci jsou průkazné.  
Souhlasíme s doporučením provést měření hluku, včetně tónové složky, resp. infrazvuku před 
samotnou kolaudací stavby. Souhlasíme se závěry Dokumentace, že vlivy na zdraví lze 
kvalifikovat jako minimálně negativní (nevýznamné).  
 
2. Vlivy na krajinný ráz 

Vliv větrných elektráren na krajinný ráz je dle zkušeností s posuzováním VE v podmínkách 
České republiky na většině lokalit považován za nejvýznamnější zásah do životního prostředí. 
Vliv na krajinu byl vyhodnocen jako nejvýznamnější vliv na životní prostředí. Hodnocení 
krajinného rázu, které je součástí Dokumentace, považujeme za vyvážené, jeho součástí jsou i 
počítačové vizualizace záměru v krajině a vyhodnocení viditelnosti v krajině. Vyhodnoceno je 
i kumulativní působení záměru se sousedním záměrem - VE Danielka.  Souhlasíme se závěry 
Dokumentace, že záměr zasáhne do krajinného rázu a vliv na krajinu  lze kvalifikovat jako 
středně negativní.  
 
 
3. Vliv na ovzduší a klima  

Vliv na čistotu ovzduší lze předpokládat pouze v období několika měsíců během výstavby. Při 
dodržování opatření navržených v Dokumentaci bude tento vliv málo významný a přijatelný. 
V období provozu budou vlivy na ovzduší nevýznamné. Za nepřímý pozitivní vliv lze 
považovat zvyšování procenta podílu obnovitelných zdrojů, jejichž využívání má výrazně 
nižší vliv na životní prostředí než zdroje obnovitelné. Kapacita obnovitelných zdrojů včetně 
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VE je ovšem omezená. Souhlasíme se závěry Dokumentace, že vlivy na ovzduší budou 
nulové. 
 
4. Vlivy na faunu a floru 

Obecně bývají provozem větrných elektráren potenciálně nejvíce ohroženými skupinami 
netopýři a velcí ptáci, zejména čáp bílý a čáp černý. Podkladem pro hodnocení byl roční 
podrobný ornitologický průzkum v okolí lokality, průzkum byl zpracován specialistou, který 
se problémem v regionu delší dobu zabývá. Nejbližší hnízdiště čápa bílého bylo zjištěno cca 
3km od místa záměru, což lze považovat za dostatečnou vzdálenost k vyloučení možného 
vlivu. Hnízdění čápa černého v okolí nebylo zjištěno, a to s určitostí v okruhu cca 2 km. 
Na ostatní ptáky, z nichž nejvíce zastoupení v lokalitě jsou pěvci, by provoz VE neměl mít 
negativní vliv. Druhy na lokalitě či v její blízkosti hnízdící patří mezi naše běžné druhy.   
Výstavbu VE na posuzované lokalitě lze uskutečnit bez obav ze závažnějších rizik pro 
posuzovaný předmět zájmu ochrany přírody. Souhlasíme se závěry Dokumentace, že vlivy na 
floru a faunu lze kvalifikovat jako nevýznamné. 
 
5. Vlivy na ZCHÚ, přírodní parky, VKP, Natura 

Vliv na ekosystémy, ÚSES, VKP a zvláště chráněná území byl v textu Dokumentace  
v Doplnění dokumentace  vyhodnocen jako nevýznamný, přímý vliv jako nulový.  
Tyto závěry jsou v rozporu se studií „Vyhodnocení“. Dle studie (citujeme, str.27):„s ohledem 
na potenciální výstavbu větrných elektráren a dalších vertikálních staveb je nutné zvláště 
chráněná území chránit nejenom uvnitř jejich hranic, ale též vně jejich hranic před tzv. 
vizuální kontaminací a tedy před snížením estetických hodnot těchto chráněných ploch. 
Důvodem zavedení institutu vizuálních ochranných pásem je skutečnost, že hranice 
vyhlášených ZCHÚ nebyly ve své době definovány s ohledem na stavby s tak významným 
vizuálním impaktem, jakými jsou právě větrné elektrárny.“. Následně jsou definovány 
vizuální ochranná pásma (1-3km), a to jak u ZCHÚ tak i u Přírodních parků. Je nutno ovšem 
konstatovat, že tato vytvořená ochranná vizuální pásma nenacházejí oporu v zákonech ČR a 
nejsou tudíž platným územním limitem.  
Vlivy na ÚSES byly posouzeny v Doplnění dokumentace (příloha č.4) – dle tohoto odborného 
vyjádření nemají posuzované záměry (VE Danielka i Amerika) negativní vliv na ÚSES.   
Souhlasíme se závěry Dokumentace, že vlivy na ZCHÚ  lze kvalifikovat jako nevýznamné. 
 
 
6. Vlivy na vodu, půdu a hmotný majetek a kulturní památky 

Vlivy na tyto složky ŽP lze vyloučit. Ohledně kulturních památek je jediným možným vlivem 
jejich vizuální ovlivnění. Toto je hodnoceno ve studii hodnocení krajinného rázu.  
Souhlasíme se závěry Dokumentace, že vlivy na hmotný majetek lze považovat za 
minimální.  
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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  
 
 

záměr 
Větrná elektrárna Amerika   

je svou podstatou a s ohledem na možné vlivy na ŽP a veřejné zdraví, v dané lokalitě 
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 i s možnými kumulacemi PŘIJATELNÉ.   
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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: 
VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA AMERIKA  
     

2. Kapacita záměru:  
Záměrem je míněna výstavba jedné větrné elektrárny o výkonu 2,0 MW a výšce stožáru 100-
108 m, dále výstavba obslužné plochy a nové zhruba 50 m dlouhé příjezdové cesty k VE, 
úprava stávající přístupové komunikace a připojení podzemního kabelového vedení podél 
příjezdové komunikace a přes volné pozemky do trafostanice, která se bude nacházet 
v objektu bývalého průmyslového areálu zhruba 500 m jihozápadně.  

Text předkládané Dokumentace hodnotí vliv dvou výše jmenovaných technologií – 
REPOWER MM92 a ENERCON E-82.  
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3. Umístění záměru : 
kraj: Plzeňský 
obec: Kasejovice   
KÚ:      664308 Kasejovice 
 
 

4. Obchodní firma oznamovatele    
Provozovatel projektu: VATEC elektronics spol. s.r.o.  
 
 

5. IČ oznamovatele        
60617705 
 
 

6. Sídlo oznamovatele                 
Paštiky 13, Bezdědovice 388 01 
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Název záměru Větrná elektrárna Amerika  
Zadavatel: Krajský úřad Plzeňského kraje  
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,  436 01, info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 
 
 
II. Průběh posuzování  

1. Oznámení   
Zpracovatel: RNDr. Jiří Procházka, EKOAUDIT, spol. s.r.o., držitel 

osvědčení MŽP ČR č.j. 135/13/OPVŽ o odborné způsobilosti a držitel 
autorizace č.j. 43139/ENV/06 ke zpracování Dokumentace a posudku 
podle zákona 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 zveřejnění:      29.6.2007 
Závěr zjišťovacího řízení:    31.7.2007 
 
Ze závěru zjišťovacího řízení vyplynulo, že záměr bude dále posuzován.  
  

2. Dokumentace 
Zpracovatel: RNDr. Jiří Procházka, EKOAUDIT, spol. s.r.o., (další viz 

výše).  

Datum zveřejnění:         2.5. 2008 
Vrácení Dokumentace k doplnění   22.7. 2008 
Zveřejnění Doplněné dokumentace:   27.2. 2009 
 

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 

 
Na základě určitých zjištěných skutečností byla Dokumentace vlivů záměru „Větrná 
elektrárna Amerika“ v řádném termínu vrácena k doplnění (viz str.7).  
 
Vrácení Dokumentace k doplnění   22.7. 2008 
Datum předání Doplněné dokumentace    8.4. 2009 
Datum předložení posudku:       9.6. 2009 
 
Na základě došlých vyjádření k Dokumentaci a Doplnění dokumentace požádal zpracovatel 
posudku o dodatečné doplnění informací a reakci  (vyjádření) odborníků. Z těchto vyjádření 
je následně vycházeno při formulacích vypořádání jednotlivých připomínek (viz. kap.V). 
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Posudek dle  §9 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
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Název záměru Větrná elektrárna Amerika  
Zadavatel: Krajský úřad Plzeňského kraje  
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,  436 01, info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 
 

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

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti 
a) OZNÁMENÍ 
Datum zveřejnění oznámení:      29. 6. 2008 
Datum ukončení zjišťovacího řízení:     31. 7. 2008 
 
Ve zjišťovacím řízení se k oznámení záměru vyjádřilo celkem 9 subjektů: 

1. KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni,   
2. ČIŽP, OI Plzeň  
3. Město Kasejovice,  
4. občané Kasejovic,   
5. Myslivecké sdružení Kasejovice,  
6. Občanské sdružení na ochranu přírody a krajiny Plzeňska,  
7. Mgr. Pavel Löffelmann,  
8. Občanské sdružení BIOPRO,   
9. Občanské sdružení „Na Skále“.   

 
Krajský úřad obdržel oznámení záměru zpracované dle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 
uvedeného zákona došel příslušný orgán k závěru, že záměr „Větrná elektrárna Amerika“ 
bude dále posuzován podle citovaného zákona. 

 
 
b) DOKUMETACE 
Datum zveřejnění Dokumentace:       2. 5. 2008 
Předání ke zpracování posudku      23. 6. 2008 
Datum vrácení Dokumentace k doplnění    22. 7. 2008 
Datum zveřejnění Doplněné Dokumentace     27. 2. 2009 
Předání ke zpracování posudku        8. 4. 2009 
 
K Dokumentaci a k Doplnění dokumentace  se vyjádřilo celkem 25 subjektů: 

1. KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni,   
2. ČIŽP, OI Plzeň  
3. KÚPK, OŽP 
4. Rada Plzeňského kraje  
5. MěÚ Nepomuk – odbor výstavby a ŽP,  
6. Město Kasejovice,  
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Název záměru Větrná elektrárna Amerika  
Zadavatel: Krajský úřad Plzeňského kraje  
Zpracovatel: Mgr.Luboš Motl,  držitel autorizace podle zák.č.100/2001 Sb. – Č.j.:1522/243/OPŽV/99 
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7. Občanské sdružení „Na Skále“.   
8. Občanské sdružení „Jaderný odpad, děkujeme, nechceme“.   
9. Občanské sdružení „Nová energie“.   
10. Občanské sdružení BIOPRO,   
11. Myslivecké sdružení Čihadlo Kasejovice,  
12. Občané města Kasejovice 
13. Občané města Životice 
14.  – 25. občané (H. Hájková, manž. Sudovi, V.Jadrný, E. Vyskočil, F. Konvář,                       

J. Jedlička, H. a V. Valentovi, ing. J. Holečková, ing. C. Prokeš, M. Kolář,  V. Hruška,                         
H. Štěpánková,)    

 
c) POSUDEK  
Datum předání posudku      9.6. 2009  
Datum zveřejnění posudku:     bude doplněno 
Veřejné projednání se uskutečnilo:    bude doplněno 
   
 
Shrnutí: 

Hodnocená Dokumentace řeší vliv záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, i přes dílčí 
v textu posudku výše zmíněné nedostatky, dostatečných způsobem, některá dílčí pochybení 
byla v příslušných kapitolách korigována.  

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.  

K Dokumentaci EIA došla vyjádření od celkem 25 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 výhrady uvedené v došlých vyjádřeních se liší v míře posouzení ovlivnění 
krajinného rázu. Zatímco Dokumentace vyhodnotila vliv záměru jako středně silný a záměr za 
akceptovatelný, ve většině došlých vyjádření je tento vliv záměru považován za významný 
v míře, která brání jeho případné realizaci. Nadměrný vliv záměru na krajinný ráz je 
zdůvodňován zejména nevhodností lokalizace podle studie „Vyhodnocení“, narušením 
harmonického měřítka krajiny a výrazným ovlivněním rysů 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.   
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Název záměru Větrná elektrárna Amerika  
Zadavatel: Krajský úřad Plzeňského kraje  
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,  436 01, info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 
 
Závěry veřejného projednání: 
Veřejné projednání se konalo dne ………..od …………….hod.  v ……………………            
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. 

 
Vyjádření k Dokumentaci a k Doplnění dokumentace  zahrnutá do Stanoviska: 
- Vyjádření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, č.j. 

KHS/HOK/11077-21/08 ze dne 14/5 2008 (v rámci zkušebního provozu budou závěry 
hlukové studie ověřeny měřením hluku ve výpočtových bodech). 

- ČIŽP OI Plzeň, č.j. ČIŽP/43/IPP/0800361.004/08/ZMK ze dne 27/5 2008 (před započetím 
stavby provést orientační biologický průzkum). 

 
Vyjádření k posudku dokumentace vlivů na životní prostředí zahrnutá do Stanoviska: 

Bude doplněno 
 
Ostatní uvedená vyjádření, která byla doručena v průběhu posuzovacího procesu,  
neobsahovala takové připomínky či konkrétní požadavky, jež by bylo nutno zohlednit 
v podmínkách stanoviska k posuzovanému záměru. 
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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. 53/70 
Název záměru Větrná elektrárna Amerika  
Zadavatel: Krajský úřad Plzeňského kraje  
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,  436 01, info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 
 
III. Hodnocení záměru 

1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní 
prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti 

Posuzovaným záměrem je stavba větrné elektrárny v blízkosti obce Kasejovice. Jedná se o 
plánovanou výstavbu jedné větrné elektrárny o výkonu 2,0 MW a výšce stožáru 100-108 m, 
dále výstavbu obslužné plochy a nové, zhruba 50 m dlouhé, příjezdové cesty k VE, úpravu 
stávající přístupové komunikace a připojení podzemního kabelového vedení podél příjezdové 
komunikace a přes volné pozemky do trafostanice – ta se bude nacházet v objektu bývalého 
průmyslového areálu zhruba 500 m jihozápadně.  

Po prostudování Dokumentace, Doplnění dokumentace a všech odborných podkladových 
studií, doručených vyjádření a po konzultacích s příslušnými odborníky lze vlivy záměru 
"Větrná elektrárna Amerika" na životní prostředí charakterizovat takto: 
 
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.  
 
Vlivy na podzemní a povrchové vody 
Při dodržení technologické kázně nebudou podzemní vody realizací a provozem záměru 
výrazně ovlivněny. Realizací záměru nevzniká potřeba vody ani odpadní vody. Povrchové 
vody nebudou záměrem dotčeny. 
 
Vlivy na půdu 
Důsledkem realizace není žádný vliv týkající se záboru půdy ze zemědělského půdního fondu 
ani nebudou ovlivněny pozemky určené k plnění funkce lesa.  

 
Vlivy na přírodu 
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. Vlivy na krajinu se nevymykají 
standardním situacím u obdobných projektů. 
Realizace záměru přímo neovlivňuje evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.  
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Na dotčené lokalitě byl proveden ornitologický a přírodovědný průzkum, z jehož závěrů 
vyplývá, že realizace záměru by neměla mít významný negativní dopad na avifaunu tohoto 
území, nedojde k výraznému snížení druhové diverzity živočišných a rostlinných druhů 
v dotčeném území. Zhodnocení vlivu na faunu je v dokumentaci zpracováno kvalitně a 
souhlasíme s jeho závěry.  
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). 
 
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. U části populace lze předpokládat 
určité negativní vnímání větrných elektráren jako výsledek změn krajinného rázu a tím také 
pravděpodobnost narušení faktoru pohody.     
 
Vlivy na hlukovou situaci 
Souhrnné výsledky Hlukové studie předpokládají provoz VE bez omezení výkonu v denní 
době a omezení výkonu obou VE v noční době. Co se týče technologie, je doporučena 
technologie Enercon E-82, tu by bylo možné provozovat s redukcí výkonu sousedního záměru 
- VE Danielka.  
 
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. 
 
Na základě předloženého oznámení a 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.  
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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 

Záměr byl předložen jako jednovariantní s ohledem na možné umístění, v rámci posuzované 
Dokumentace byly hodnoceny jen varianty použitých technologií, a to s ohledem na hluk, 
stroboskopický efekt a možné dopady na lidské zdraví.  
S ohledem na technologické provedení obou posuzovaných typů se typ Enercon jeví 
zpracovateli posudku jako vhodnější, a to především s ohledem na fakt, že se jedná o 
technologii bezpřevodovkovou, která je méně hlučná.  
 

5. Vypořádání vyjádření k Dokumentaci (oznámení) a k posudku 
 

5.1. Vypořádání vyjádření k oznámení 
K oznámení byla doručena vyjádření od celkem 9 subjektů, z nichž 3 se záměrem souhlasí,      
1 má k záměru určité výhrady a požaduje další posuzování a 5 subjektů se záměrem 
nesouhlasí.  
Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly souhrnně uvedeny v závěru 
zjišťovacího řízení a jsou v Dokumentaci vypořádány dostatečným způsobem. V posudku 
jsou shrnuty v kapitole V. 
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5.2. Vypořádání vyjádření k Dokumentaci 
K Dokumentaci a k Doplnění dokumentace bylo předloženo celkem 35 vyjádření od 25 
subjektů, z nichž je vyjádřen 18*souhlas, 5*nesouhlas, 2 připomínkující subjekty považují 
hodnocení v některých aspektech za nedostatečné, požadují obezřetnost při hodnocení v 
důsledku obavy z realizace záměru, resp. požadují doplnění některých údajů v dalším stupni 
přípravy záměru.  
Vypořádání, resp. komentáře ke všem požadavkům a připomínkám obsaženým v doručených 
vyjádřeních je zpracováno v kapitole V. posudku. 

 
5.3. Vypořádání vyjádření k posudku 

Bude případně 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.  

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP a IPPC 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 
odstavec 3 téhož zákona  

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

 

k záměru stavby 

Větrná elektrárna Amerika    
ve variantě navržené oznamovatelem, firmou 

VATEC electronics spol. s.r.o. 
 

za podmínky realizace opatření navržených ve stanovisku o hodnocení vlivu záměru na 
životní prostředí s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány a 
budou zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení. 

Podmínky souhlasného stanoviska: 

e) Podmínky pro období výstavby 

  Na začátku stavebních prací bude orná půda z míst výstavby shrnuta a deponována. 
Deponie orné půdy budou co nejdříve po ukončení výstavby zrušeny a ornice 
rozhrnuta na zemědělsky obdělávané pozemky. 

  Po ukončení doby výstavby bude půdní pokryv v blízkosti větrné elektrárny a podél 
přístupové cesty uveden vhodnými postupy (zemědělskými pracemi) do původního 
stavu. 

  Zásahy do půdního krytu realizovat mimo hnízdní období (mimo 1. 4. - 31. 7.). 
V případě nezbytnosti provedení zásahu v tomto období lze toto realizovat při 
zajištění biologického dozoru odborným pracovníkem, který stanoví podmínky, kdy a 
jakým způsobem lze zásahy realizovat na základě aktuálního výskytu a hnízdění 
druhů na lokalitě. 

  Po dobu výstavby elektrárny a souvisejících staveb bude stavební společnost striktně 
dodržovat požadavky majitelů a správců inženýrských sítí souvisejících s touto 
stavbou. 
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  Manipulační plocha bude na základě investičního záměru zrušena, stejně tak jako 
nadměrné části přístupové komunikace. Štěrkový materiál z těchto ploch bude 
odbagrován a bude likvidován v souladu s doporučením odboru ŽP, pravděpodobně 
jako inertní zásypový materiál na skládky odpadů, nebo na rekonstrukce polních cest. 

  Do projektové dokumentace zapracovat postupy ke sledování a omezování znečištění 
veřejných komunikací zeminou, v případě potřeby zajistit čištění silnic za účelem 
snížení prašnosti podél trasy přepravy stavebních materiálu. Četnost přejezdu 
přizpůsobit atmosférickým podmínkám (podmáčení při silných deštích apod.). 

  Během výstavby VE budou dodržována veškerá bezpečnostní opatření pro manipulaci 
s nebezpečnými látkami a odpady, tak aby byly minimalizovány možné negativní 
vlivy na podzemní vodu, půdu a horninové prostředí.  

  Při výstavbě větrné elektrárny bude dodržen správný technologický postup při montáži 
zařízení. 

  Po dobu výstavby elektrárny a souvisejících staveb bude stavební společnost striktně 
dodržovat požadavky majitelů a správců inženýrských sítí souvisejících s touto 
stavbou. 

  Při úpravě stávající polní cesty podél okraje lesa bude rozšíření situováno pouze na 
jednu stranu cesty, nikoliv po obou, aby byly co nejméně narušeny stávají  biotopy.  

  V případě nutného kácení postupovat v souladu s § 8 zákona 114/1992 Sb.   

  Rozšíření stávající cesty a výstavba nové přístupové cesty bude zajištěna z přírodních 
materiálů s propustností dešťové vody. 

  Výstavbou nebudou dotčeny významné plochy dřevin, v opačném případě budou na 
náklady investora tyto obnoveny. 

 
 
f) Podmínky pro období provozu 

  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. 

  Pro prokazatelné dodržení hygienického limitu je nutné změnit obytnost výpočtového 
bodu 3 (RDčp.323). 

  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 VE podléhá nařízení civilního a vojenského letectva, druh  
požadovaného osvětlení bude investorovi sdělen příslušným úřadem. 

  Pravidelnými kontrolami technického stavu zařízení, bezodkladnou realizací oprav 
a technickou údržbou bude provozovatel elektrárny zajišťovat bezchybnost provozu 
větrné elektrárny, zvláště pak po stránce hlukové a vizuální. 
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  Na stožáry větrné elektrárny nebudou umisťovány žádné reklamy ani reklamní 
poutače. 

  Pro příznivější přizpůsobení objektu do podvědomí lidí je důležitá informovanost 
o účincích výstavby provozu větrné elektrárny na místní obyvatele i podnikatelské 
subjekty, a to vytvořením informačního centra (případně informačních tabulí 
v blízkosti elektrárny), po dohodě s okolními obcemi i z jiných významných 
pohledových bodů.  

  Z hlediska bezpečnosti je možné do blízkosti větrné elektrárny umístit varovné cedule 
upozorňující na možnou tvorbu námrazy v zimních měsících a na jejich možné 
odpadávání od blízkosti cesty podél okraje lesa. 

  Po zahájení zkušebního provozu bude realizováno měření hluku z VE, nejlépe 
v místech použitých ve zpracované hlukové studii. Na základě zjištěných výsledků 
budou upraveny maximální hodnoty výkonu elektrárny. 

 
g) Podmínky pro období likvidace záměru 

  Po ukončení provozu větrné elektrárny bude toto zařízení demontováno a bude 
zajištěno, aby terén byl uveden do přijatelného stavu (náklady provozovatele). Toto  
bude ujednáno ve smlouvě s městem Kasejovice, pokud nebude místo využito pro 
obdobný záměr výstavby nového zařízení. O realizaci terénních úprav rozhodne 
v době likvidace stavby příslušný stavební odbor v souladu s rozhodnutím orgánu 
ochrany přírody. 

  Na další kompenzační opatření může investor přistoupit po dohodě se zastupitelstvem 
přímo dotčené obce, případně dalších vizuálně dotčených obcí pod dohledem 
pověřeného odboru ŽP a dalších institucí.  

 
h) Návrh monitoringu 

  Z důvodu předpokládaného delšího časového odstupu od provedeného biologického 
průzkumu a zahájením stavby doporučuje zpracovatel posudku, aby před zahájením 
prácí 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 z důvodů případného 
zjištění, zda se na ovlivněných lokalitách (okolí nové cesty, podzemních kabelových 
přípojek atd.) nenachází nepůvodní invazní druhy rostlin. 

  V období výstavby provádět průběžný ekologický monitoring. 

  Na základě výsledků měření hluku ve zkušebním provozu bude navržen systém 
monitorování hlukové zátěže související s provozem větrných elektráren. Návrh bude 
před uvedením stavby do trvalého provozu projednán s příslušným orgánem ochrany 
zdraví. 

  Investor zajistí provedení monitoringu zaměřeného na sledování dopadu na avifaunu 
(vč. netopýrů) v daném území, a to během min. jednoho roku po kolaudaci stavby.  
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  Vzhledem k očekávané životnosti VE se jako nejvhodnější jeví uskutečnit monitoring 
v prvním roce a po vyhodnocení výsledků pak provést zjednodušený monitoring po 5 
letech. Tento by se měl zaměřit pouze na vyřešení otázek, které vyplynou ze závěrů 
monitoringu z prvního roku provozu.  

Hlavním výstupem monitoringu by mělo být: 
∗ vyhodnocení změn avifauny v okolí VE (ornitologický průzkum); 
∗ vyhodnocení kolizí zjištěné vyhledáváním uhynulých ptáků a netopýrů v      

akčním radiu VE (toto je zapotřebí provádět metodicky a je doporučeno     
využít speciálně cvičeného psa). 

Opodstatnění následného monitoringu     
∗ Vzhledem ke stále převládajícímu nedostatku konkrétních údajů týkajících 

se mnohých ptačích druhů a vlivu větrných elektráren na ně, by měl být 
prováděn průběžný monitoring vlivu stavby a provozu VE na ptáky, a to 
celoročně za použití metodiky, kterou doporučují LANGSTON et PULLAN 
(2003). Tímto způsobem by byly získány konkrétní údaje o vlivu na 
jednotlivé druhy (kterých je z podobných staveb v rámci střední Evropy 
velmi málo a jsou metodicky často nevhodně řešeny), ale navíc může být 
takto prokázána bezproblémovost těchto staveb, případně mohou být 
vykryty a včasně řešeny chyby a problémy s VE souvisejícími. Jen za 
předpokladu použití a dodržení přesné metodiky sledování vlivů VE na 
obratlovce, resp. ptáky, bude možné v budoucnu přesně posoudit a zhodnotit 
jejich přímé i nepřímé vlivy. 

∗ Způsob provedení a forma zpracování výstupu z monitoringu by byla 
předmětem dohody mezi zhotovitelem a objednatelem, závěrečná písemná 
zpráva shrnující výsledky jednoročního, případně až pětiletého monitoringu 
by však byla vypracována tak, aby mohla být předána některému 
zainteresovanému odbornému subjektu zastupujícího zájmy státní ochrany 
přírody - Krajský úřad nebo středisko Agentury ochrany přírody a krajiny 
ČR. (obecně doporučovaný způsob monitoringu avifauny cit. Studie Větrný 
park Česká Rybná – Vliv stavby na avifaunu, Zdeněk Polášek, 2007) 

 
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 2 roky 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.  
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Datum vydání stanoviska: 
 
 
 
 
 
Otisk razítka příslušného úřadu: 
 
 
 
 
 
 
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¨ 
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Přílohy 
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Příloha č.1 – reakce na připomínku (č.10,11) OŽP KÚPK ohledně vlivu na ÚSES 
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Příloha č.3 – vyžádaný oponentní posudek na biologické hodnocení lokality           
(reakce na připomínku č.9 atd.) 

 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


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. 67/70 
Název záměru Větrná elektrárna Amerika  
Zadavatel: Krajský úřad Plzeňského kraje  
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,  436 01, 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 
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