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Přehled zkratek
BPEJ
ČGS
ČOV
EIA
EVL
HPP
CHOPAV
k.ú.
MŽP
n.m.
NEL
N
NP
NRBK
NV
LBC
LBK
O
OZKO
PP
PR
PUPFL
s.r.o.
TKO
ÚSES
ZPF

bonitovaná půdně-ekologická jednotka
Česká geologická služba
čistírna odpadních vod
posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)
evropsky významná lokalita
hrubá podlahová plocha
chráněná oblast přirozené akumulace vod
katastrální území
Ministerstvo životního prostředí
nad mořem
nepolární extrahovatelné látky
nebezpečný odpad
nadzemní podlaží
nadregionální biokoridor
Nařízení vlády
lokální biocentrum
lokální biokoridor
ostatní odpad
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
přírodní památka
přírodní rezervace
pozemky určené k plnění funkcí lesa
společnost s ručením omezeným
tuhý komunální odpad
územní systém ekologické stability
zemědělský půdní fond
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Úvod
Tento posudek byl zpracován na základě pověření Krajského úřadu Středočeského kraje č.j.
214851/2011/KUSK ze dne 9.11.2011.
Požadavek na zpracování posudku dle zák. 100/2001 Sb. v platném znění byl vznesen ze strany krajského
úřadu Středočeského kraje 2.11. 2011.
Na základě výběrového řízení byla zpracována Smlouva o zpracování posudku mezi Krajským úřadem
Středočeského kraje a fy. Bucek, s.r.o., zastoupené ing. Pavlem Cetlem, jako autorizovanou osobou podle
zákona č. 100/2001Sb.
Předmětem posudku byla dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen dokumentace)
Větrná elektrárna Kozmice
kterou zpracovala, dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, RNDr. Petr
Obst, Vilémov 35, 396 01 Humpolec (osvědčení odborné způsobilosti č.j. 17832/2781/OPVŽP/01,
autorizace 41659/ENV/06).
Dle údajů zpracovatele dokumentace posuzovaná stavba spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. do
kategorie II, bod 3.2 „Větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 500 kWe nebo s
výškou stojanu přesahující 35 metrů..“.
Před zpracováním dokumentace proběhlo zjišťovací řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. Dokumentace je
tedy druhým materiálem, vypracovaným k posuzovanému záměru v režimu uvedeného zákona.
Dokumentace vycházela z Oznámení (Větrná elektrárna Kozmice) a dále rozvíjela posouzení jednotlivých
složek životního prostředí rozpracované v Oznámení. Při zpracování dokumentace byly zohledněny závěry
zjišťovacího řízení a písemná vyjádření příslušných úřadů, samosprávy a veřejnosti, které byly akceptovány
a následně zapracovány do textu.
Dokumentace EIA, kterou zpracovala autorizovaná osoba RNDr. Petr Obst na základě § 8 zákona č.
100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 4, je datována na srpen 2011. Tato dokumentace byla rozeslána a
zveřejněna Krajským úřadem Středočeského kraje dne 7.9.2011.
K datu 8.11.2011 byly zpracovateli posudku předány všechny vyjádření a připomínky k předmětné
dokumentaci.
Dne 9.1.2012 byl Odboru životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje předán zpracovaný
posudek.
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ČÁST I

(ZÁKLADNÍ ÚDAJE)

I.1. Název záměru
Větrná elektrárna Kozmice

I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Projektovaná stavba zahrnuje následující objekty:
I.

větrná elektrárna Vestas V90 o jmenovitém výkonu 2 MW;

II.

obslužná komunikace: štětovaná cesta navazující na silnici III/1104 a jejím prostřednictvím na
regionální silniční síť;

III.

manipulační plocha: zpevněná (štětovaná) plocha cca 40 × 25 m při úpatí tubusu VE;

IV.

přípojná kabelová trasa: podzemní kabel 22 kV k určenému přípojnému bodu.

Ad I.: Vestas V90 je větrná elektrárna s třílistou turbínou, bezobslužná, řízená automatickými systémy s
možností dálkového ovládání, vybavená vyhříváním rotoru a pohyblivých dílů generátorovny
(ochrana proti námraze) a protibleskovou ochranou. Relevantní technické parametry elektrárny
podává následující tabulka:

Stavba elektrárny má dvě technologicky odlišné etapy: betonáž základové desky probíhá obvyklým
způsobem v patřičně dimenzovaném výkopu, stavba vlastní věže je montáží ze stavebnicových
komponent pomocí těžké mechanizace (trailery, těžkotonážní jeřáb).
Ad II. a III: Obslužná komunikace je zpevněná (štětovaná) cesta o celkové délce cca 250 m a šířce 4,5 m
se štětovanou manipulační plochou (25 × 40 m) u paty tubusu věže. Cesta s manipulačními
plochami bude vybudována způsobem obvyklým při stavbách komunikací tohoto typu. Obslužná
komunikace je určena výhradně pro výstavbu a následnou údržbu elektrárny.
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Ad IV.: Podzemní kabelové vedení ve výkopu o hloubce min. 1,25 m a délce cca 250 m k přípojnému
sloupu vrchního vedení 22 kV. Výkop bude z větší části kopírovat trasu vrchního vedení 22 kV (po
dohodě s provozovatelem rozvodné sítě bude veden v ochranném pásmu zmíněného vedení).
Následný bezobslužný provoz větrné elektrárny vyžaduje pouze občasné návštěvy údržbářů, nasazení těžké
techniky bude nutné v případě závažnější, na místě neopravitelné závady technologie.

I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
kraj:
správní obec s rozšířenou působností:
obec:
katastrální území:

Středočeský
Benešov
Kozmice
Kozmice u Benešova

I.4. Obchodní firma oznamovatele
Vítr s.r.o.

I.5. IČ oznamovatele
27624641

I.6. Sídlo (bydliště) oznamovatele
U rybníka 664
250 64 Hovorčovice

I.7. Oprávněný zástupce oznamovatele:
Karel Voják
jednatel společnosti
Na Výšinách 875/20
170 00 Praha 7
tel.: 731 248 593
e-mail: vojak@vitrcz.cz
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ČÁST II.

(POSOUZENÍ DOKUMENTACE)

II.1. Úplnost dokumentace
Z hlediska naplnění osnovy dle přílohy č. 4 zákona 100/2001 Sb. je možno posuzovanou dokumentaci
označit za úplnou.
Z hlediska věcného naplnění obsahu jednotlivých kapitol byly ze strany zpracovatele posudku vzneseny
dílčí výhrady komentované v následných kapitolách. Tyto výhrady však nejsou zásadního charakteru a
nikterak nezpochybňují tvrzení uvedené v předchozím odstavci.

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod
hodnocení
Při studiu dokumentace byla věnována pozornost především obsahové a věcné správnosti uvedených
údajů, případné stylistické chyby, překlepy a další drobné chyby pokud nepřesahují únosnou míru a
nesnižují vypovídací schopnost textu nejsou v dalším textu posudku komentovány.
Citace či úryvky z dokumentace a příloh jsou psány tučnou kurzívou.

Část A - Údaje o oznamovateli
Kapitola obsahuje údaje úplné a správné, ze strany zpracovatele posudku k nim nejsou připomínky.

Část B - Údaje o záměru
Kapitola uvádí základní údaje o vstupech a výstupech a základní popis navrhované technologie. Dále je v
dokumentaci uveden postup výstavby.
Z hlediska vstupů (viz kap. B.II.) nemá posuzovaný záměr významné nároky, požadavky na dovoz surovin
a dodávku energií za provozu jsou minimální, v průběhu výstavby je nejvýznamnější období budování
základu, tedy doprava betonu a případně odvoz výkopku nevyužitelného k terénním úpravám (celkem cca
170 nákladních vozidel).
Z hlediska výstupů připadají v úvahu odpady produkované v průběhu výstavby, případně demontáže po
skončení životnosti VE. Během provozu je nejvýznamnějším uváděným výstupem hluk a vliv na krajinný
ráz.
Celkově zpracovatel posudku považuje zpracování části B dokumentace jako dostatečné a správné.

Část C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
Zpracovatel posudku v zásadě považuje způsob zpracování této kapitoly za správný. V následujícím textu
se zpracovatel posudku vyjadřuje k některým kapitolám Dokumentace poněkud podrobněji v následujících
odstavcích:
C.1.

Environmentální charakteristiky území

Popisy jednotlivých složek životního prostředí, dotčených posuzovaným záměrem, jsou provedeny
dostatečně a obsahují relevantní údaje pro posouzení vlivů záměru na životní prostředí.
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C.2.

Stav ovlivnitelných složek životního prostředí

Jednotlivé kapitoly jsou zpracovány odpovídajícím způsobem. Informace o biologii, krajinnému rázu, hluku
a dotčeném obyvatelstvu jsou doplněny podrobnějšími údaji v jednotlivých přílohách dokumentace.
C.2.

Celkové zhodnocení kvality životního prostředí

Ke kapitole nejsou ze strany zpracovatele posudku podstatnější připomínky, jedná se o stručné shrnutí
podstatných údajů, údaje v kapitole doplňují údaje doprovodných studií.
C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení
Ke kapitole nejsou ze strany zpracovatele posudku podstatnější připomínky.

Část D - Hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí
D.I.
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení
jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Hodnocení vlivů záměru vychází z „Posouzení vlivu hluku, stroboskopického efektu a elektromagnetického
záření na veřejné zdraví“ (příloha H.5.3.) zpracované Ing. Danou Potužníkovou, držitelkou osvědčení
odborné způsobilosti č. 3/2009. Posouzení se mimo hluk, stroboskopický efekt (flicker) a elektromagnetické
záření zabývá také infrazvukem a nízkofrekvenčním hlukem.
Působení flicker efektu je vyhodnoceno samostatnou studií (příloha H.5.1.) vlastní vyhodnocení je
provedeno výpočtovým programem G.L.I. SHADE 3.91.
Působení hluku je vyhodnoceno samostatnou hlukovou studií zpracovanou výpočtovým programem Hluk
plus 8.26profi. (příloha H.5.2.)
Ze závěru tohoto posouzení vyplývá následující:
U VTE nejsou instalovány žádné významné zdroje elektromagnetického záření a nelze tedy očekávat jeho
vznik a šíření do prostor, kde by mohlo způsobit ohrožení zdraví obyvatel. Nepředpokládá se vliv
stroboskopického efektu a flicker efekt se neprojeví v takové míře, aby vyvolal epileptické záchvaty u
citlivých jedinců. Provoz VTE z odborného hlediska nebude zdrojem infrazvuku, resp. nízkofrekvenčního
hluku v posuzovaných obcích. Jediným relevantním negativním vlivem na obyvatelstvo by tedy mohl být
hluk z provozu VTE. Působení hluku je vyhodnoceno samostatnou hlukovou studií zpracovanou
výpočtovým programem Hluk+.
Vyhodnocení zdravotních vlivů na obyvatelstvo je provedeno standardním způsobem odpovídajícímu
očekávaným důsledkům a významu stavby, s uvedenými závěry lze souhlasit.
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

Záměr za provozu není zdrojem emisí do ovzduší, vliv výstavby je hodnocen jako málo významný až
nevýznamný, proto nebyla tato kapitola podrobněji rozpracována ani hodnocena modelovým výpočtem. S
postupem v zásadě souhlasím, etapa výstavby je natolik krátká, že její výpočtové hodnocení nemá smysl.
Etapa provozu nevnáší do prostředí žádné významné množství emisí (s výjimkou občasných příjezdů
osobního vozidla správce).
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Součástí dokumentace je hluková studie, která specifikuje zdroje hluku, chráněný venkovní prostor
(výpočtové body) a výpočet hladin hluku z provozu VTE. Výpočtový model byl zvolen tak, aby vypočtené
hodnoty LAeq,T horními odhady skutečných hodnot.
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Použité postupy a výsledky výpočtů jsou korektní a nemáme k nim významné připomínky. Hodnocení a
závěry dokumentace o vlivech záměru na hlukovou situaci jsou správné.
Z porovnání s hygienickými limity vyplývá, že hladiny hluku z elektrárny jsou v nejbližším, resp. nejvíce
dotčeném chráněném venkovním prostoru prokazatelně podlimitní, a to ve vztahu k hygienickému limitu
pro denní (LA,eq = 50 dB) i noční dobu (LA,eq = 40 dB).
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Autor dokumentace stručně komentuje potenciální možnosti ovlivnění v průběhu výstavby a provozu, vliv
na povrchové i podzemní vody hodnotí zpracovatel jako nevýznamné.
Ke kapitole i k závěrům nemá zpracovatel posudku významnějších připomínek.
D.I.5. Vlivy na půdu

K této kapitole nemá zpracovatel posudku žádné připomínky. Otázka souhlasu s odnětím není předmětem
procesu EIA, rozhodne o něm příslušný orgán v samostatném řízení.
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

K této kapitole nemá zpracovatel posudku žádné připomínky.
D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Zhodnocení vlivu na faunu, flóru a ekosystémy je v dokumentaci zpracováno dostatečně. Je dále doplněno
studiemi v příloze dokumentace (biologické hodnocení, příloha H.5.4.). K této kapitole nemá zpracovatel
posudku žádné podstatnější připomínky.
D.I.8 Vlivy na krajinu

K údajům v této kapitole nemá zpracovatel posudku žádné zásadní výhrady. Vlivy na krajinu jsou podrobně
vyhodnoceny v příloze dokumentace (viz příloha H.5.5.). Se závěry hodnocení se lze víceméně ztotožnit.
Lze také souhlasit s konstatováním, že vliv posuzované stavby se bude především projevovat
v bezprostředním okolí, kde jej lze hodnotit jako převážně velmi významný.
D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

K této kapitole nemá zpracovatel posudku žádné zásadnější připomínky, pouze tu, že se zpracovatel
dokumentace mohl alespoň stručně zmínit o v současné době často diskutované problematice
uvažovaného vlivu větrných elektráren na cenu nemovitostí v jejich blízkosti.
D.I.10 Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu

K této kapitole nemá zpracovatel posudku žádné připomínky.
D.II
Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti
a možnosti přeshraničních vlivů
K této kapitole nemá zpracovatel posudku podstatnější připomínky, v zásadě jsou zde shrnuty údaje
uvedené v kapitole D.I.
Využití číselného vyhodnocení významnosti jednotlivých vlivů a jejich následné matematické zpracování v
procesu EIA nepovažuje zpracovatel posudku za příliš vhodné, nicméně jeho použití jako doplněk
obvyklého verbálního vyhodnocení je možné. Presentované výsledky však bývají předmětem rozsáhlé
diskuze o použité metodice, významnosti jednotlivých kriterií, rozsahu použité škály atd.
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D.III

Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

Se závěry této kapitoly zpracovatel posudku souhlasí, přesto se domnívá, že se zde mohl autor alespoň
stručně věnovat nejznámějším katastrofickým scénářům presentovaných odpůrci větrné energetiky jako
např. požár gondoly, destrukce vrtule atd.
Tato připomínka však nesnižuje celkovou kvalitu dokumentace, uvedení výše zmíněných informací by
pouze ovlivnilo obsah připomínek veřejnosti (na jednu stranu by veřejnost věděla, že se tím zpracovatel
zabývá, na druhou stranu by odpůrci stavby uvítali, že tyto "katastrofy" zpracovatel dokumentace
připouští).
D.IV
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na
životní prostředí
V posuzované dokumentací bylo uvedeno celkem 24 opatření k prevenci, vyloučení, snížení, nebo
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí, opatření jsou řazeny podle jednotlivých složek životního
prostředí.
V části IV tohoto posudku jsou tato opatření rekapitulována i se stručným vyjádření zpracovatele posudku.
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů
V kapitole je konstatováno, že dokumentace byla zpracována metodou kvalifikovaných expertních odhadů
na základě údajů z použitých podkladů (jak dodaných zadavatelem, tak získaných z jiných zdrojů), a na
základě vlastních průzkumů, výpočtů, matematických modelů a praktických zkušeností řešitelů.
Z hlediska zpracovatele posudku je podstatné, že dokumentace je zpracována v rozsahu přílohy č. 4 k
zákonu č. 100/2001 Sb. a její přílohu tvoří doprovodné studie zpracované odpovídajícím způsobem dle
příslušných metodik. Metody použité při zpracování jednotlivých studií jsou komentovány v příslušných
kapitolách jednotlivých studií.
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů
K obsahu kapitoly nemáme podstatnějších připomínek.

Část E.

Porovnání variant

Dokumentace vyhodnocuje 2 varianty - aktivní a nulovou. Rozsah hodnocených variant odpovídá zadání
(záměr není navržen variantně). Kapitola v zásadě konstatuje přípustnost aktivní varianty a odkazuje se na
konstatování a závěry předchozích kapitol a doprovodných studií.
K obsahu kapitoly nemáme podstatnějších připomínek.

Část F.

Závěr

Dokumentace vyhodnocuje záměr (na základě veškerých dílčích i celkových výsledků hodnocení) jako
proveditelný, za podmínky dodržení všech opatření k prevenci, vyloučení a snížení negativních dopadů
stavby na životní prostředí a veřejné zdraví.
Na základě veškerých dílčích i celkových výsledků hodnocení je výstavba větrné elektrárny v lokalitě
Kozmice záměrem akceptovatelným,
S vyhodnocením závažnosti jednotlivých vlivů zpracovatel posudku v zásadě souhlasí. Celkovou
akceptovatelnost záměru budu komentovat v příslušné kapitole posudku.
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II.3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
V dokumentaci byla uvedena pouze 1 aktivní varianta řešení spočívající v realizaci větrné elektrárny a
příslušné infrastruktury (komunikace, manipulační plocha, vyvedení výkonu). Tato varianta je porovnána s
nulovou variantou (nerealizace stavby).
K tomuto postupu nemá zpracovatel posudku připomínky.

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující
státní hranice
V dokumentaci je uvedeno, že vlivy překračující státní hranici jsou vyloučeny. Zpracovatel posudku s tímto
konstatováním souhlasí.
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ČÁST III.

(POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM
NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O
ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ)
Návrh technického řešení záměru „Větrná elektrárna Kozmice“ odpovídá technickým řešením použitým při
výstavbě jiných větrných elektráren a respektuje zkušenosti získané při jejich budování a provozu v jiných
lokalitách.
Technologie navržená pro lokalitu Kozmice bude tvořena 1 generátorem o výkonu 2000 kW, který jeu
schopny pracovat při rozpětí rychlosti větru 3,5 - 25 m/s (12,6 - 90 km/h). Otáčky rotoru se pohybují v
rozmezí 8 - 17 ot/min. Generátor elektrické energie bude poháněn třílistou vrtulí s průměrem rotoru 90 m.
Zařízení pracuje na principu maximálního možného využití větrné energie pomocí optimalizovaných
systémů a s tím souvisí i snaha potlačení provozní hlučnosti. Hlučnost zařízení svědčí o ztrátě využitelné
energie, která je převáděna do chvění konstrukce, aerodynamického odporu zařízení, event. dalších ztrát,
které namáhají konstrukci zařízení a jejich vnějším projevem je zvýšení hluku. Řízení elektráren je zajištěno
pomocí procesoru, který naklání listy vrtule a natáčí celé zařízení proti směru větru pro optimalizaci využití
větrného výkonu. Procesor zajišťuje také odstavení větrné elektrárny při rychlosti větru mimo provozní
oblast a opětovný start stroje za vhodných větrných podmínek.
Stavebně je konstrukce větrných elektráren postavena na požadavku samočinné funkce zařízení bez
nutnosti stálé obsluhy. Pro vlastní elektrárny je potřebné dočasné vynětí plochy ze ZPF na dobu
předpokládané životnosti zařízení. Vynětí ze ZPF představuje jednak samotnou plochu každé větrné
elektrárny (základ tvoří betonový blok rozměru 15x15m = 225m2, výška základového bloku je cca 2 m),
jednak plochy doprovodných staveb – především přístupových komunikací.
Architektonicky i barevně bude objekt řešen jako stavba, která má svým charakterem odpovídat
nejobvyklejší barvě oblohy, současně budou respektovány požadavky ÚCL ČR na typy a odstíny nátěru,
včetně světelného překážkového značení.
Environmentální rizika vyplývají především z nebezpečí havárie. Ve světě však nejsou známy časté případy
havárií větrných elektráren z důvodu zhroucení jejich konstrukce, které by se přihodily za extrémních
větrných podmínek. Elektrárny budou vybaveny zařízením pro odpojení z provozu v případě vytvoření
námrazy. Další rizika spočívají v dopravní zátěži související s výstavbou zařízení.
Navržené technické řešení "Větrné elektrárny Kozmice" odpovídá současnému stupni poznání pokud jde o
účinnost a spolehlivost zařízení. Zvolený výrobce – VESTAS je již sám o sobě zárukou vysoké kvality a
efektivity vlastního technického zařízení. Technické parametry zvolené technologie odpovídají požadavkům
na minimalizaci jejích vlivů na životní prostředí a na veřejné zdraví.
S navrženým technickým řešením tedy zpracovatel posudku souhlasí a pokládá jej za vhodné.
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ČÁST IV.

(POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
Ochrana ovzduší
Zpracovatel dokumentace nenavrhuje žádná opatření v průběhu provozu VE, ve fázi výstavby navrhuje
následující opatření:
1. pro dopravu materiálů na staveniště budou stanoveny přepravní trasy minimalizující zatěžování
silniční sítě a vedené pokud možno mimo obytnou zástavbu;
2. doprava bude minimalizována volbou vhodných nákladních vozidel a jejich plným vytížením;
3. používané nákladní automobily a stavební stroje budou splňovat emisní limity, stanovené právními
předpisy pro jednotlivé škodliviny;
4. v případě potřeby bude během stavby technika před výjezdem na veřejné komunikace čištěna a
bude zajištěno i čištění komunikace v dotčeném úseku (strojní nebo ruční zametání, kropení,
apod.);
5. při přepravě sypkých prašných materiálů bude náklad zakrýván plachtami;
6. deponie sypkých a/nebo prašných materiálů budou v rámci staveniště vymezeny tak, aby byla co
nejméně dotčena okolní obytná zástavba;
7. v případě velké prašnosti při zemních pracích budou příslušné partie staveniště skrápěny.
Komentář zpracovatele posudku:

S návrhem zpracovatel posudku souhlasí - uvedená opatření jsou pro provádění takovýchto staveb běžně
vyžadovány a měly by být podrobně popsány v projektu organizace výstavby který je běžnou součástí
projektové dokumentace
podmínku přebírám do návrhu stanoviska ve znění:

V návaznosti na projekt organizace výstavby budou specifikována opatření minimalizující nepříznivé vlivy
na obyvatelstvo (omezení souběhu hlučných technologií, minimalizace prašnosti příjezdových komunikací,
vynášení materiálu ze staveniště apod.).

Opatření ke snížení hlučnosti
Opatření pro období výstavby záměru:
1. pro dopravu materiálů na staveniště budou stanoveny přepravní trasy minimalizující zatěžování
silniční sítě a vedené pokud možno mimo obytnou zástavbu;
2. doprava bude minimalizována volbou vhodných nákladních vozidel a jejich plným vytížením;
3. budou používány nákladní automobily a stavební stroje v řádném technickém stavu a opatřené
předepsanými kryty pro snížení hladin hluku;
4. hlučnější stavební mechanismy budou nasazovány podle předem zpracovaného harmonogramu v
co nejmenším časovém souběhu;
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5. motory nákladních automobilů a stavebních strojů budou po dobu údržby, přestávek a odstávek
vypnuty.
S návrhem zpracovatel posudku souhlasí - uvedená opatření jsou pro provádění takovýchto staveb běžně
vyžadovány a měly by být podrobně popsány v projektu organizace výstavby který je běžnou součástí
projektové dokumentace
podmínku přebírám do návrhu stanoviska ve znění:

V návaznosti na projekt organizace výstavby budou specifikována opatření minimalizující emise hluku v
průběhu dopravy, nakládky a vykládky a v průběhu terénních prací. Stavební práce a související doprava
bude realizována výhradně v denní době.
Opatření za provozu větrné elektrárny:
1. elektronickým systémem regulace otáček bude upraven noční provozní režim elektrárny tak, aby
byly ve všech chráněných sídelních lokalitách v okolí posuzované lokality dodrženy přípustné
hodnoty hluku pro noční dobu,
2. účinnost navrhovaného opatření bude ověřena měřením hluku před a po instalaci VE; měřící místa
(referenční body) budou upřesněny po konzultaci s příslušnou HS.
3. v následném provozu je technologii nutno odpovídajícím způsobem udržovat, aby se z důvodu
nadměrného opotřebení nebo nestandardního chodu nezvyšoval provozní hluk zařízení.
S návrhem zpracovatel posudku souhlasí
podmínku přebírám do návrhu stanoviska

Ochrana povrchových a podzemních vod
Opatření pro období výstavby záměru:
1. na staveništi bude minimalizováno skladování látek škodlivých vodám; nezbytná množství látek
této kategorie budou skladována odpovídajícím způsobem (např. barely se záchytnou vanou),
přičemž je nutno zamezit únikům škodlivých látek do okolního prostředí a v případě havárie
postupovat podle schváleného havarijního řádu stavby, zejména neprodleně zajistit adekvátní
sanační práce;
2. používané nákladní automobily a stavební stroje budou v odpovídajícím technickém stavu z
hlediska možných úkapů nebo úniků ropných látek;
3. stavební stroje budou na staveništi plněny palivy pouze v nezbytných případech, kdy by plnění
mimo areál bylo organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné;
4. s výjimkou běžného denního ošetření nebudou na staveništi prováděny opravy ani údržba
mechanismů;
5. vznikající odpady budou tříděny a bude vedena jejich evidence, budou určena a technicky
vybavena místa na dočasné skladování nebezpečných odpadů a sběrná místa na separovaný
odpad (stanoviště sběrných nádob);
6. odpady (zejména kategorie N) budou na lokalitě dočasně shromažďovány pouze po nezbytnou
dobu a to v určených, patřičně zabezpečených prostorech;
7. zneškodňování (odstranění, využití) odpadů oprávněnými osobami bude smluvně zajištěno;
smlouvy se zneškodňovateli odpadů budou přiloženy k evidenci odpadů.
S návrhem zpracovatel posudku souhlasí
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podmínku přebírám do návrhu stanoviska ve znění:

•

Součástí plánu organizace výstavby bude havarijní plán pro případ ohrožení jakosti povrchových
nebo podzemních vod. Zároveň zde budou uvedena opatření k zamezení vzniku havárie a postupy
k odstranění následků případné havárie.

•

Na staveništi budou k dispozici prostředky pro sanaci úniku pohonných hmot nebo jiných
škodlivých látek.

•

Pro dopravu v průběhu stavebních a konstrukčních prací bude využívána stávající existující síť
komunikací a přístupových cest.

•

Odpady vzniklé při výstavbě budou předány k odstranění osobě která je k jejich převzetí podle
zákona č.185/2001 Sb. zákona oprávněna

•

V rámci výstavby bude dodržována platná legislativa, například zákon č.185/2001 Sb. o odpadech,
zákon č.356/2003 Sb. o chemických látkách, zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, zákon č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody, zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a další.

Ochrana půdy a horninového prostředí
Opatření pro období výstavby záměru:
1. z hlediska následného využití materiálu skrývek a výkopových zemin je nutno během stavebních
prací zajistit oddělené deponování ornice a podložních zemin.
S návrhem zpracovatel posudku souhlasí
podmínku přebírám do návrhu stanoviska

Ochrana biotopů, flóry a fauny
Opatření pro období výstavby záměru:
1. stavební práce je žádoucí realizovat v termínu mezi koncem srpna a koncem března, tj. mimo
hnízdní období ptáků;
2. bude vyloučen pojezd nákladních automobilů ve volné krajině mimo komunikace a vymezené
staveniště;
3. zejména jako preventivní opatření proti ruderalizaci území a šíření invazních druhů rostlin budou
důsledně rekultivovány všechny plochy, dotčené stavebními pracemi.
S návrhem zpracovatel posudku souhlasí
podmínku přebírám do návrhu stanoviska

Opatření za provozu elektrárny:
1. v noci a za snížené viditelnosti nebude osvětlován rotor, světelné zabezpečení věže bude řešeno
pouze bílým (za dne) a červeným (v noci) přerušovaným světlem na vrcholu gondoly
S návrhem zpracovatel posudku souhlasí
podmínku přebírám do návrhu stanoviska

Ochrana krajinného rázu
Opatření pro období výstavby záměru:
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1. zařízení je nutno udržovat zařízení pohledově v perfektním stavu (pravidelné nátěry povrchu,
zachování elegantních hladkých linií stavby bez dodatečných instalací různých ochozů, antén,
venkovních kabelů apod.).
S návrhem zpracovatel posudku souhlasí
podmínku přebírám do návrhu stanoviska ve znění:

Zařízení bude udržováno v pohledově perfektním stavu, na stožár nebudou umisťována žádné dodatečné
pohledově výrazné konstrukce, doplňky nebo reklamy.

Ochrana hmotného majetku a kulturních památek
Opatření pro období výstavby záměru:
1. v případě archeologického nálezu během stavebních prací je dodavatel stavby povinen umožnit
archeologický výzkum lokality v souladu s platnou právní úpravou.
S návrhem zpracovatel posudku souhlasí
podmínku přebírám do návrhu stanoviska

Ochrana veřejného zdraví
Opatření pro ochranu veřejného zdraví byla uvedena a zpracovatelem posudku komentována v
předchozích odstavcích.
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ČÁST V.

(VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K
DOKUMENTACI)
Zpracovatel posudku obdržel od příslušného úřadu (Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11,
150 21 Praha 5) celkem 10 vyjádření k dokumentaci.
V této příloze uvádíme jejich přehled a vypořádání případných připomínek nebo námitek, požadavky na
zapracování do dokumentace jsou akceptovány, v textu však není tato skutečnost akcentována .
Plný text připomínek je uveden v příloze, v rámci následujícího textu je vždy v černém rámečku uvedena
citace připomínky, v dalším odstavci (již bez orámování) je uveden stručný komentář zpracovatele
posudku.
K vypořádání byly ze strany příslušného úřadu předány následující připomínky:
1. Středočeský kraj, ing. Miloš Petera, náměstek hejtmana ze dne 23.9.2011, č.j.:
188467/2011/KUSK
2. Obecní úřad Kozmice, ze dne 16.9.2011, č.j.: Od-340/11
3. Obec Teplýšovice ze dne 11.10.2011, č.j.: 0253/11/OÚ/JŠk
4. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, ze dne 22.9.2011, č.j.:KHSSC
43 443/2011
5. Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí ze dne 26.9.2011, č.j.MUBN/63613/2011
6.
Česká
inspekce
životního
prostředí,
OI
Praha,
ze
dne
5.9.2011,
č.j.:ČIŽP/41/IPP/1005930.002/11/PBA
7. Doc. MUDr. Jaroslav Blahoš, Ph.D. ze dne 6.9.2011
8. Občané a majitelé nemovitostí v Kozmicích, ze dne 7.10.2011
9. Johana Lenke, ze dne 29.9.2011
10. Lenka, Miroslava a Václav Edrovi, , ze dne 10.10.2011
Kopie těchto vyjádření jsou součástí přílohy zpracovaného posudku.

1.

Středočeský kraj, ing. Miloš Petera, náměstek hejtmana ze dne 23.9.2011

č.j.: 188467/2011/KUSK

Komentář zpracovatele dokumentace:

Z textu připomínek obce Teplýšovice (i občanů) vyplývá, že jde spíše o rozdílný názor zpracovatele
dokumentace a zmíněného respondenta na závažnost vlivu hodnoceného záměru na uvedené složky
životního prostředí. Podrobněji je názor zpracovatele posudku na připomínky obce a občanů rozepsán v
následujícím textu (v rámci vypořádání jednotlivých připomínek).
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Vyhodnocení zdravotních rizik bylo posouzeno i příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví (příslušná
KHS), který je v této problematice kompetentním orgánem státní správy a k vyhodnocení nemá
připomínek.

2. Obecní úřad Kozmice, ze dne 16.9.2011,
č.j.: č.j.: Od-340/11

Komentář zpracovatele dokumentace:

Připomínku není třeba komentovat - obec záměr akceptuje bez připomínek.

3. Obec Teplýšovice ze dne 11.10.2011,
č.j. 0253/11/OÚ/JŠk

Komentář zpracovatele dokumentace:

Obec vychází z toho, že hodnocené území, resp. jeho krajinný ráz již byl v minulosti narušen liniovými
stavbami vedení vysokého napětí či redukcí původně pestřejší krajinné mozaiky stávajícím velkoplošným
zemědělským využíváním krajiny. Přes tyto zásahy jsou však krajinný ráz území a hodnoty zdejší krajiny
obyvateli vyzdvihovány a vnímány stále kladně. Naději v další zlepšení stavu v území vidí obec ve
spolupráci se zemědělci. Cílem je alespoň dílčím způsobem v rámci možného kompromisu další zlepšení
stavu krajiny v k.ú. Kozmice. Z těchto důvodů obec považuje další vnos technicistních staveb do území již
za nepřijatelný.
Obec vnímá přes všechny negativní dopady minulosti zdejší krajinu stále jako esteticky kvalitní a pro život
zdejších obyvatel přitažlivou s tím ovšem, že záměr takového charakteru jakým je umístění VE, již není pro
ni přijatelný. Naproti tomu zpracovatel dokumentace se odvolává na objektivizovaná kriteria dnes
všeobecně uznávané metodiky hodnocení vlivů na krajinný ráz a výše citovanou studii (VOREL, 2009) s
tím, že na základě takto vyhodnocených kriterií a studie zdejší území není krajinářsky natolik cenné a
záměr umístění VE ještě snese. Toto odlišné vnímání roviny toho, co je či není již dále v krajině přijatelné,
je velmi častým výsledkem hodnocení vlivů na krajinný ráz. Z podstaty problematiky samotné se ukazuje,
že ani objektivizovaný metodický postup nezaručí konzistentní a objektivní interpretaci hodnocených jevů
(přičemž zpracovatel posudku považuje způsob hodnocení vlivu větrné elektrárny Kozmice na krajinný ráz
za korektní a jeho závěry za věcně správné). Navíc estetické vnímání krajiny je natolik subjektivní
záležitostí, že nikdy nemůže dojít k širšímu společenskému konsenzu.
Předmětná VE tedy nebude v daném místě jedinou technickou stavbou. V blízkosti navrhovaného záměru
již nyní jsou vedení vysokého a velmi vysokého napětí s poměrně robustními stožáry v krajině výrazně
viditelnými. Tímto konstatováním nechceme naznačit rezignaci na možné negativní ovlivnění krajinného
rázu, spíše jen připomenout, že je "menší zlo" umístit takovouto stavbu do takovéhoto území než do volné
krajiny, nedotčené technicistními stavbami.
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Komentář zpracovatele dokumentace:

Zpracovatel hlukové studie ve výpočtovém modelu zpracoval a vyhodnotil nejhorší možnou expozici
(vkládaná vstupní data výpočtu mají charakter maximálních možných hodnot, ve výpočtu je uvažováno, že
VTE má kulovou charakteristiku vyzařování hluku (tzn. VTE je natočena směrem k výpočtovému bodu) a
výpočet je proveden pro odrazivý terén). Výsledky získané z takto zadaného výpočtového modelu jsou
tedy horním odhadem očekávané situace.

Komentář zpracovatele dokumentace:

Jakkoli stavba větrné elektrárny má nesporně vliv na krajinný ráz území, v případě VE Kozmice se jedná o
záměr jediného věže, která bude vzdálena od nejbližší obytné budovy v severní části obce Teplýšovice cca
900 m. Dle názoru zpracovatele posudku nemůže jediný objekt VE komplexně negativně ovlivnit větší část
složek životního prostředí. Na základě současných znalostí a závěrů dokumentace se tak jedná především
o vliv na stávající krajinný ráz území, kterým do životního prostředí proponovaný záměr může významněji
zasáhnout.
Zpracovatel posudku si je na druhé straně vědom toho, že hledisko působení a estetické vnímání
technicistních objektů v krajině je z podstaty problematiky ovlivněné subjektivními pocity a je tedy
legitimní, že pro určitou část populace je např. působení byť i "jen" jednoho objektu VE v krajině,
považováno z hlediska estetického vnímání takto dotčené krajiny jako výrazně rušivé a tedy pro danou
osobu nepřijatelné.
Otázka ovlivnění cen nemovitostí výstavbou VE, tedy předpoklad jejich automatického snížení vinou
přítomnosti VE, však není jednoznačná. Na ceně nemovitostí se podílí řada nejrozličnějších faktorů, vč.
jejich vzájemné kombinace. V současnosti cenu nemovitostí určuje především poloha (tj. vzdálenost a
dopravní dostupnost) obce vůči významnějším socioekonomickým centrům jako zdrojů pracovních
příležitostí, tedy i možnost dojížďky za prací. V rekreačně exponovaných lokalitách (zejména horské a
podhorské oblasti), kde se na socioekonomických aktivitách významně podílí služby v oblasti rekreace a
ubytování, pochopitelně cenu nemovitostí určuje atraktivita území (atraktivní poloha hraje významnou roli
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v možnost pronájmu nemovitosti k rekreaci). V oblastech, kde je však vysoká nezaměstnanost, nebo jsou
sídla daleko od významnějších center, je pochopitelně cena nemovitostí nižší a atraktivita přírodního či
krajinného rámce cenu nemovitostí ovlivňuje jen málo. Hodnocené území se nachází v relativní blízkosti
české metropole, kde dostupnost výrazně zvyšuje blízkost procházející dálnice D1. Území a širší oblast je
součástí nasávací zóny pražské sídelní aglomerace a právě blízkost Prahy se nejvýrazněji odráží na cenách
nemovitostí. Značná část lidí z Prahy se odstěhovala na blízký venkov (také mnoho lidí z jiných krajů se do
přilehlých venkovských oblastí v okolí Prahy přistěhovala) a do metropole pouze dojíždí za prací. Právě tato
poptávka již dlouhodobě výrazně určuje cenu nemovitostí na trhu. Přičemž jako hlavní důvod pro tento styl
života byla nejčastěji udávána možnost pořízení rodinného domu za dostupnější cenu, než je rodinné
bydlení v Praze, kde jsou ceny nemovitostí již dlouhodobě mimo finanční možnosti valné části obyvatelstva.
V současnosti klesá obliba bydlení v novostavbách v rámci převážně monofunkčních satelitů bez dalších
služeb a infrastruktury a upřednostňuje se bydlení v přirozeně rostlých venkovských sídlech či v menších
městech v okolí Prahy (např. Beroun, Benešov apod.). Přestože i atraktivita obytného prostoru hraje svoji
roli při stanovení ceny nemovitostí, v současnosti ji určuje především nabídka pracovních příležitostí a
dostupnost služeb. V tomto kontextu není předpoklad, že by jeden izolovaný objekt VE mohl výrazněji
cenu nemovitostí ovlivnit. Navíc lze předpokládat, že pokud by se současná ekonomická krize dále
prohlubovala, bude faktor polohy vzhledem k možnosti pracovního uplatnění ještě více rozhodovat a to u
většiny obyvatelstva. Pochopitelně u elitní skupiny obyvatel s vysokými příjmy, sociálním statutem a
značnou mobilitou, stejně jako u malé, leč specifické skupiny obyvatel, jež akcentuje spíše alternativní a
harmoničtější životní způsob (i za cenu ekonomického propadu a rezignace na udržení konzumně vnímané
životní úrovně) nebude marginální poloha sídla hrát významnou roli. Zde lze předpokládat značnou
preferenci vysoce kvalitního obytného prostředí. U této specifické (ale výrazně menšinové) skupiny
obyvatelstva pochopitelně může být realizace záměru (jaký představuje VE Kozmice) vnímána jako výrazně
rušivý prvek v prostředí kde žije, či limitující pro volbu bydlení.
Co se týče obavy z vlivů rotujícího stínu tak se v tomto případě z velké části jedná o negativní aspekt
podrobné a pečlivé práce zpracovatele dokumentace, který v rámci principu předběžné opatrnosti
vyhodnocuje možné (nikoli však jistě) negativní vlivy. Výsledky jeho práce jsou pak vnímány a někdy i dále
interpretovány s akcentací všech možných rizik. Zpracovatel dokumentace dle našeho názoru možné
negativní vlivy definoval a vyhodnotil správným způsobem a v dokumentaci také navrhl možná opatření
pro další snížení jejich vlivu.

Komentář zpracovatele dokumentace:

S tímto konstatováním zpracovatel posudku souhlasí, pokud se však pohybujeme v této argumentační
rovině je třeba zmínit, že také obyvatelé bydlící v klidném a relativně nezatíženém prostředí konzumují
výrobky (energii nebo předměty) jejichž výroba zatěžuje životní prostředí v okolí této výroby a občané
bydlící v jejich okolí jsou vystavováni nestandardním rušivým elementům se spoustou nejistot,
pochybností, hrozeb a rizik.
Úroveň a rozsah rušivých či jinak negativních vlivů na životní prostředí vyvolaná stavbou VE Kozmice byla
definována a vyhodnocena předmětnou dokumentací EIA.

Komentář zpracovatele dokumentace:

Občané obce mají samozřejmě právo vyjádřit svůj názor a tento názor bude příslušnými orgány v celkovém
vyhodnocení záměru také vzat v úvahu.
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S ohledem na skutečnost, že v ČR i v jiných zemích je v provozu již mnoho let relativně velké množství
větrných elektráren, dokonce i stejného typu a výrobce jako je v případě navrhovaného záměru,
nepokládám za opodstatněné označovat záměr stavby VE Kozmice za experiment.

4. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, ze dne
22.9.2011,
č.j. KHSSC 43 443/2011

Komentář zpracovatele dokumentace:

Připomínku není třeba komentovat, požadavky budou převzaty do návrhu podmínek pro realizaci.

5. Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí ze dne 26.9.2011,
č.j.MUBN/63613/2011

Komentář zpracovatele dokumentace:

Zpracovatel posudku se domnívá, že předložené hodnocení na krajinný ráz bylo provedeno korektně. V
rámci místa krajinného rázu (MKR) Kozmice - Teplýšovice je vyhodnocen vliv (míra kolize) pro
charakteristiky harmonické měřítko hodnotou -2 a harmonické vztahy v krajině v rozptylu mezi hodnotami
-1 a -2. V rámci vymezené oblasti krajinného rázu (OKR) Ondřejovsko-Divišovská vrchovina jsou vlivy (míra
kolize) pro obě charakteristiky vyhodnoceny jako méně významné, s rozptylem mezi hodnotami 0 a -1.
Nižší dopad působení VE v rámci OKR Ondřejovsko-Divišovská vrchovina je pochopitelně dán větším
rozsahem vymezeného území, v rámci nějž jsou odstupové vzdálenosti od objektu VE již značné. Z
hlediska měřítek takto vymezené krajiny (velký rozsah krajinného rámce a jeho pohledových horizontů) je
pohledové působení izolovaného objektu VE méně intenzivní. Objekt VE se pak v dálkových pohledech
prosazuje již méně. Dle soudu zpracovatele posudku tomu výsledky hodnocení míry projevu zpracovatelem
dokumentace odpovídají a jeví se tedy vcelku jako relevantní.
Z hlediska vyhodnocení pohledového ovlivnění z prostorů přírodního parku Hornopožárský les či CHKO
Blaník lze konstatovat, že z těchto dálkových pohledů (dosahujících vzdálenost cca 15 či 24 km) je možno
míru intenzity pohledového působení hodnotit jako již značně omezenou. Je to dáno jednak tím, že v
těchto odstupech se na snížené viditelnosti objektu VE, se výrazněji spolupodílejí i atmosférické jevy, jež
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dále viditelnost snižují. Velká část krajinných prostorů v rámci PP Hornopožárský les a CHKO Blaník tvoří
pohledově odstíněné prostory lesních celků. Z hlediska významnosti je pak nutno dodat, že izolovaný
objekt VE Kozmice by v dálkových pohledech kontaminoval jen velmi malou část širších pohledových
horizontů. Působení jediného objektu VE v takto široce vymezeném krajinném prostoru je možno
považovat za méně významné. Totéž platí i pro možný pohledový střet při průhledu od kostela ve Chvojnu
přes zámek Konopiště směrem na severovýchod do prostoru proponované VE. V takto velkém odstupu
není schopen objekt VE působit natolik dominantně aby pohledově „přebil“ siluetu konopišťského zámku
jako kulturní dominantu území.
Zpracovatel posudku si je na druhé straně vědom toho, že hledisko působení a estetické vnímání
technicistních objektů v krajině je z podstaty problematiky ovlivněné subjektivními pocity. Je tedy legitimní,
že pro určitou část populace je např. působení byť i "jen" jednoho objektu VE v krajině, považováno z
hlediska estetického vnímání takto dotčené krajiny jako výrazně rušivé a tedy pro danou osobu
nepřijatelné. Odlišné vnímání roviny toho, co je či není v krajině přijatelné, je velmi častým výsledkem
hodnocení vlivů na krajinný ráz. Z podstaty problematiky samotné se ukazuje, že ani objektivizovaný
metodický postup nezaručí konzistentní a objektivní interpretaci hodnocených jevů a tyto, dá se říci
"patové" situace, jsou velmi časté a pro danou problematiku typické.
V konkrétním případě je třeba také vzít v úvahu i skutečnost, že předmětná VE nebude v daném místě
jedinou technickou stavbou. V blízkosti navrhovaného záměru již nyní jsou vedení vysokého a velmi
vysokého napětí s poměrně robustními stožáry v krajině výrazně viditelnými. Tímto konstatováním
nechceme naznačit rezignaci na možné negativní ovlivnění krajinného rázu, spíše jen připomenout, že je
"menší zlo" umístit takovouto stavbu do takovéhoto území než do volné krajiny, nedotčené technicistními
stavbami.

6. Česká inspekce životního prostředí, OI Praha, ze dne 5.9.2011,
č.j.:ČIŽP/41/IPP/1005930.002/11/PBA

Komentář zpracovatele dokumentace:

U orla mořského, lze konstatovat, že má jako velký dravec značný akční radius. Jeho potravní nároky
zahrnují především ryby a vodní ptáky, s oblibou např. loví jiné velké ptáky, jako jsou např. husy a to
zvláště oslabené jedince. Okolí proponované VE s absencí vodních ploch nepředstavuje pro něj atraktivní
území. V širším území byl zjištěn jeho náhodný výskyt u rybníků u Čeňovic. I když jeho zalétnutí do
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prostoru VE pochopitelně nelze zcela vyloučit, při lovu potravy jej lze předpokládat právě ve zmíněné
lokalitě jižně od Kozmic. Při tazích se pak pohybuje ve vyšších letových hladinách.
Čáp bílý se v dotčeném území nevyskytuje, nejblíže je doloženo jeho hnízdění v Chotýšanech, 8 km jižně
od prostoru záměru VE. V rámci pozorování v lokalitě nebyl zastižen a území v prostoru proponované VE a
blízkém okolí se nejeví pro něj atraktivní.
Z hlediska vyhodnocení rizik pro oba druhy je nutno vycházet z toho, že prostor VE není pro oba druhy
z hlediska potravní a biotopové nabídky optimální či atraktivní a ani neleží na spojnici mezi hnízdištěm a
potravním stanovištěm (oba druhy zde ani v přilehlém okolí nehnízdí a nejsou zde pro ně vhodné potravní
příležitosti). Z výše uvedeného zpracovatel posudku jisté riziko (které ostatně nelze nikdy úplně vyloučit)
považuje stále ještě za akceptovatelné, neboť se jedná v případě VE Kozmice o záměr jediné větrné
turbíny, navíc umístěné z hlediska potenciálních střetů s oběma druhy v prostoru, který je s ohledem na
jejich bionomii neatraktivní, tedy poloze málo konfliktní.
Zpracovatel posudku doporučuje na základě připomínky ČIŽP k navrženým opatřením k potlačení kolizí u
netopýrů, aby tato byla jako závazná součást podmínek v další fázi územního řízení (viz Návrh stanoviska).
Rovněž doporučujme aby závaznou součástí podmínek v další fázi územního řízení bylo i stanovení
zkušebního provozu a v rámci něj nařízený roční monitoring s tím, že pokud by se potvrdila zvýšená
mortalita, budou neprodleně realizovaná příslušná opatření (především omezení provozu VE v citlivých
obdobích během roku tj. změna provozního řádu VE apod.).

7. Doc. MUDr. Jaroslav Blahoš, Ph.D. ze dne 6.9.2011

Komentář zpracovatele dokumentace:

Respondent vyjadřuje nesouhlas s umístěním VTE ve vzdálenosti menší, než 2 km, svůj požadavek
podrobněji nezdůvodňuje. Jeho názor se pravděpodobně opírá o nějaké obecné informace presentované v
článcích věnovaných možným rizikům VE (především publikovaných odpůrci výstavby VE) tyto odstupové
vzdálenosti jsou však obvykle uváděny pro větrné parky s větším počtem elektráren, tedy ne pro soliterní
výstavbu jedné elektrárny. Dle našeho názoru byl vliv konkrétního technického řešení (VE Kozmice)
dostatečným způsobem vyhodnoceno a je za daných podmínek přípustné.

Komentář zpracovatele dokumentace:

Možné dopady záměru na obyvatelstvo byly adekvátním postupem posouzeny v hlukové studii (Ing. A.
Jiráska), studii Flicker efekt (RNDr. Petr Obst) a v autorizovaném Posouzení vlivu hluku, stroboskopického
efektu a elektromagnetického záření na veřejné zdraví (Ing. Dana Potužníková) se závěrem, že v případě
dodržení stanovených opatření nelze předpokládat poškození zdraví a možná zdravotní rizika vyplývající z
instalace VTE jsou vyhodnocena jako akceptovatelná.
Je pravdou, že šíření akustického vlnění (hluku) muže být ovlivněno atmosférickými podmínkami, avšak
zpracovatel hlukové studie zvolil konzervativní přístup, tj. zpracoval a vyhodnotil nejhorší možnou expozici
(vkládaná vstupní data výpočtu mají charakter maximálních možných hodnot, ve výpočtu je uvažováno s
kulovou charakteristikou vyzařování hluku VTE (tzn. VTE je natočena směrem k výpočtovému bodu) a
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výpočet je proveden pro odrazivý terén). Výsledky získané z takto zadaného výpočtového modelu jsou
tedy horním odhadem očekávané situace.
Výsledky výpočtu budou po uvedením VE do provozu verifikovány měřením.

Komentář zpracovatele dokumentace:

Připomínku není třeba komentovat, požadavek na provedení měření je zahrnut do návrhu podmínek pro
realizaci.

Komentář zpracovatele dokumentace:

Z výsledků hlukové studie je patrné, že ani při stavu bez omezení (regulace) výkonu VTE nebudou
překročeny hygienické limity hluku v denní ani v noční době. Při zohlednění nejistoty výpočtu 2 dB není
však ve výpočtových bodech 1-3 dodržení hyg. limitu v noční době prokazatelné, a proto je pro provoz VTE
v noční době navržen omezený provoz na mod 1.
Respondent požaduje konkrétní podmínky regulace. Těmito podmínkami, jak uvádí provedené studie a je
uvedeno výše je regulace výkonu VTE na mod 1 a provedení této regulace výkonu v noční době, tj. v době
od 22,00 h do 6,00 h.
Nutnost regulace a jeho rozsah doporučujeme upřesnit na základě výsledků autorizovaného měření v rámci
zkušebního provozu.

Komentář zpracovatele dokumentace:

Možné dopady záměru na obyvatelstvo byly adekvátním postupem posouzeny se závěrem, že v případě
dodržení těchto stanovených opatření nelze předpokládat poškození zdraví a možná zdravotní rizika
vyplývající z instalace VTE jsou vyhodnocena jako akceptovatelná. Provoz VTE lze nastavit tak, aby splnily
legislativní omezení. Opatření, která omezují provoz VTE, se vztahují k noční době, v denní době může být
VTE provozována bez omezení. Navržené opatření je standardním postupem a není důvod jej
zpochybňovat. V rámci zkušebního provozu bude dále provedeno kontrolní měření. Pokud občané budou
mít v budoucnu obavy z překročení hygienických limitu, mohou se obrátit na příslušný orgán ochrany
veřejného zdraví s požadavkem kontrolních měření.
Podmínku regulace výkonu VTE na mod 1 v noční době (tj. od 22,00 h do 6,00 h) zahrnujeme do
podmínek souhlasného stanoviska.
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Komentář zpracovatele dokumentace:

Základová betonová deska pylonu větrné elektrárny mívá obvykle mocnost cca 2 m a je zahrnuta zeminou
o mocnosti cca 1 m. K zahrnutí se používá původní podorniční vrstva na kterou se rozprostře původní
ornice. Objem betonové směsi nutné pro vybudování základu tedy bude činit přibližně 450 m3, což
odpovídá cca 90 vozidlům (domíchávačům pro dopravu 5 m3 betonu), případně méně při dopravě s
použitím vozidel o větší nosnosti (např. při objemu 9 m3 bude třeba pouze 50 vozidel).
Co se týče úvahy o množství odvezené zeminy tak tazatelem uvedené množství neodpovídá realitě.
Odvezena mimo lokalitu záměru bude pouze část výkopové zeminy z budování základu (ta část, která bude
nahrazena betonem. Ornice (a podorniční vrstva) bude využita k opětovnému zahrnutí výkopu, ornice
sejmutá v místě komunikace a manipulační plochy bude rozprostřena v okolí stavby (vrstva v síle několika
cm), část podorniční vrstvy bude pravděpodobně využita při vyrovnávání drobných nerovností v prostoru
manipulační plochy. S ohledem na náklady za dopravu a uložení je ze strany stavebníka vždy zájem
minimalizovat přebytky zeminy, jejichž odvoz je nutný.
Uváděný počet vozidel je v etapě EIA třeba vždy považovat za orientační, v tomto případě se však jedná o
odhad dostatečně přesný, umožňující posouzení významnosti vlivu na životní prostředí.

Komentář zpracovatele dokumentace:

Požadavek na uvedení míst pro uložení či využití odpadů vzniklých při likvidaci záměru po skončení
životnosti není realizovatelný. Pokud by odpady byly odváženy na skládku tak není v současné době
známo, která ze stávajících skládek bude ještě v té době v provozu, případně kde vznikne skládka nová. S
ohledem na materiály používané pro výstavbu VE však předpokládáme, že většina materiálu bude
recyklována (buď na místě nebo v jiné lokalitě) a následně opět použita pro nějaký druh výstavby
(kamenivo, podrcený beton atd.). Obdobně bude nakládáno také s kovovými odpady, které jsou již nyní
žádanou surovinou. U dalších materiálů také předpokládáme spíše recyklaci nebo nějaký druh následného
využití než uložení na skládku.
Podrobnosti o dopravních trasách, kácených dřevinách a další podobné informace budou upřesněny teprve
v průběhu zpracování prováděcí projektové dokumentace a následně budou vyhodnoceny také z hlediska
vlivu na životní prostředí v rozsahu obvyklém pro tento stupeň přípravy stavby.
V etapě EIA s ohledem na krátkou dobu trvání etapy výstavby a relativně nízký počet vozidel nepokládáme
tento vliv za podstatný.
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Komentář zpracovatele dokumentace:

Závěry Mgr. Kočvary vychází z více zdrojů, včetně provedeného terénního průzkumu za využití příslušné
techniky a metodických postupů užívaných pro lokalizaci aktivit netopýrů. Je zcela standardní vycházet i ze
závěrů jiných průzkumů, hodnocení a šetření dopadů na ornitofaunu a netopýry u již provedených
analogických záměrů VE. Zde je nutno připomenout, že autor biologického průzkumu spolupracoval
s místním ornitologem.
S principem předběžné opatrnosti jako takovým nelze jinak než souhlasit, a vydání kladného či záporného
stanoviska bude pochopitelně vycházet z komplexního zhodnocení vlivů záměru jako celku na všechny
složky životního prostředí a veřejné zdraví obyvatel.

Komentář zpracovatele dokumentace:

Autor biologického hodnocení v kapitole 4.1. - Přehled zjištěných druhů, konkrétně jmenuje 16 druhů
netopýrů, kteří se v hodnoceném území vyskytují. Z nich potenciálně ohrožených záměrem uvádí 2 druhy,
především netopýra rezavého (Nyctalus noctula) a dále pak netopýra hvízdavého (Pipistrellus pipistrellus).
Obsah věty "Údaje z ČR nejsou zatím nikterak alarmující, a je vhodné jim věnovat pozornost především
s ohledem na místa početného výskytu netopýrů a přibývající počet VTE“, byť není z hlediska větné
syntaxe dobře formulován, chápeme jako upozornění na potenciální riziko kumulativních vlivů VE, za
předpokladu zvyšování jejich počtů na území ČR a to zvláště u VE umisťovaných do lokalit se zvýšeným
výskytem netopýrů.
Možnost dalšího ornito/chiropterologického průzkumu může být jako součást podmínek případného
souhlasného stanoviska stanovena v rámci zkušebního provozu VE. Takto již byly ošetřeny jiné záměry VE,
kdy byl v rámci zkušebního provozu nařízen roční monitoring s tím, že pokud by se potvrdila zvýšená
mortalita, budou neprodleně realizovaná příslušná opatření (především omezení provozu VE v citlivých
obdobích během roku tj. změna provozního řádu VE apod.).
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Komentář zpracovatele dokumentace:

Je jistě žádoucí výsledky biologického průzkumu hodnotící potenciální dopady VE na avi/chiropterofaunu v
konkrétní lokalitě uvést i do širšího kontextu (především z hlediska rizika kumulativních vlivů) a přihlédnout
k odborným stanoviskům organizací jako je ČESON či ČSO. Zde je nutno uvést, že navržená opatření
z hlediska minimalizace rizika kolizí u netopýrů vychází právě z doporoučení ČESON.
Nicméně ze žádného právního předpisu nevyplývá nějaká zákonná povinnost zajištění odborné studie
právě u těchto organizací (sdružení). Česká společnost ornitologická je dobrovolné zájmové sdružení
profesionálních pracovníků i amatérů zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků. Je tedy třeba rozlišovat,
zda se jedná o zájmové či profesní sdružení, nebo orgán státní správy nesoucí za svá rozhodnutí zákonem
přesně definovanou odpovědnost a pravomoce. Přesto je dle našeho soudu užitečné a žádoucí výsledky
průzkumů z lokality s odborníky z řad ČSO či ČESON konzultovat.
S napadáním věrohodnosti a objektivnosti Mgr. Kočvary však autoři posudku nesouhlasí. Otázku vědecké
hodnoty jeho práce se necítí zpracovatel posudku hodnotit, je však třeba mít na paměti, že kriteria na
vědeckou práci a expertní posudek mohou být rozdílná jak po formální stránce tak i co se týče obsahu.
Mgr. Kočvara se problematice vlivu větrných elektráren na avifaunu věnuje dlouhodobě a jeho zkušenosti v
této oblasti jsou značné.

Komentář zpracovatele dokumentace:

Jak již bylo výše popsáno, je možné v rámci podmínek k realizaci záměru požadovat (pochopitelně pouze
za předpokladu, že bude vydáno souhlasné stanovisko) v rámci zkušebního provozu VE další podrobný
ornitologický průzkum. Jeho rozsah doporučujeme upřesnit také na základě stanoviska příslušného orgánu
ochrany přírody.
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Komentář zpracovatele dokumentace:

S podmínkou souhlasíme, předpokládáme, že ani ze strany investora není nějaký významný zájem stavbu
dělit. Připomínku není třeba dále komentovat, požadavky budou převzaty do návrhu podmínek pro
realizaci.

Komentář zpracovatele dokumentace:

Zhodnocení větrného potenciálu lokality je věcí investora a rizika jeho podnikatelského záměru.
V rámci procesu posuzování vlivu na životní prostředí se ekonomické aspekty nevyhodnocují, u staveb
jiného charakteru hodnocených v procesu EIA (například těžba surovin, výrobní závod, obchodní centra
atd.) se tento typ dotazu nevyskytuje ani od občanů ani od orgánů státní správy přitom riziko z ukončení
činnosti takového záměru je výrazně nižší než u větrné elektrárny, která je snadno demontovatelná a
přemístitelná na jinou lokalitu - lze ji tedy například prodat jinému provozovateli, který si ji odveze na jinou
lokality.
Z hlediska posuzování vlivů je podstatné, že provoz VE byl vyhodnocen ve všech podstatných aspektech a
že z toto vyhodnocení vyplynulo, že realizace záměru je přípustná.

Komentář zpracovatele dokumentace:

Hodnocení vlivu na krajinný ráz bylo dle našeho soudu provedeno korektně, nicméně zpracované
vizualizace (pohledové scény) mohly zahrnout i několik pohledů z míst s výskytem kulturních dominant.
Otázka ovlivnění cen nemovitostí výstavbou VE, tedy předpoklad jejich automatického snížení vinou
přítomnosti VE, však není jednoznačná. Na ceně nemovitostí se podílí řada nejrozličnějších faktorů, vč.
jejich vzájemné kombinace. V současnosti cenu nemovitostí určuje především poloha (tj. vzdálenost a
dopravní dostupnost) obce vůči významnějším socioekonomickým centrům jako zdrojů pracovních
příležitostí, tedy i možnost dojížďky za prací. V rekreačně exponovaných lokalitách (zejména horské a
podhorské oblasti), kde se na socioekonomických aktivitách významně podílí služby v oblasti rekreace a
ubytování, pochopitelně cenu nemovitostí určuje atraktivita území (atraktivní poloha hraje významnou roli
v možnost pronájmu nemovitosti k rekreaci). V oblastech, kde je však vysoká nezaměstnanost, nebo jsou
sídla daleko od významnějších center, je pochopitelně cena nemovitostí nižší a atraktivita přírodního či
krajinného rámce cenu nemovitostí ovlivňuje jen málo. Hodnocené území se nachází v relativní blízkosti
české metropole, kde dostupnost výrazně zvyšuje blízkost procházející dálnice D1. Území a širší oblast je
součástí nasávací zóny pražské sídelní aglomerace a právě blízkost Prahy se nejvýrazněji odráží na cenách
nemovitostí. Značná část lidí z Prahy se odstěhovala na blízký venkov (také mnoho lidí z jiných krajů se do
přilehlých venkovských oblastí v okolí Prahy přistěhovala) a do metropole tak z širšího okolí dojíždí za prací
značné množství obyvatel. Právě tato poptávka již dlouhodobě výrazně určuje cenu nemovitostí na trhu.
Přičemž jako hlavní důvod pro tento styl života byla nejčastěji udávána možnost pořízení rodinného domu
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za dostupnější cenu, než je rodinné bydlení v Praze, kde jsou ceny nemovitostí již dlouhodobě mimo
finanční možnosti valné části obyvatelstva. V současnosti je již zaznamenán pokles poptávky po bydlení v
novostavbách v rámci převážně monofunkčních satelitů bez dalších služeb a infrastruktury. Naopak se více
upřednostňuje bydlení v přirozeně rostlých venkovských sídlech či v menších městech v okolí Prahy (např.
Beroun, Benešov apod.). Přestože i atraktivita obytného prostoru hraje svoji roli při stanovení ceny
nemovitostí, v současnosti ji určuje především nabídka pracovních příležitostí a dostupnost služeb. V tomto
kontextu tedy máme pochybnost, že by jeden izolovaný objekt VE mohl výrazněji cenu nemovitostí v
dotčeném území ovlivnit. Navíc lze předpokládat, že pokud by se současná ekonomická krize dále
prohlubovala, bude faktor polohy vzhledem k možnosti pracovního uplatnění ještě více rozhodovat a to u
většiny obyvatelstva. Pochopitelně u elitní skupiny obyvatel s vysokými příjmy, sociálním statutem a
značnou mobilitou, stejně jako u malé, leč specifické skupiny obyvatel, jež akcentuje spíše alternativní a
harmoničtější životní způsob (i za cenu ekonomického propadu a rezignace na udržení konzumně vnímané
životní úrovně) nebude marginální poloha sídla hrát významnou roli. Zde lze naopak předpokládat značnou
preferenci vysoce kvalitního obytného prostředí. U této specifické (ale výrazně menšinové) skupiny
obyvatelstva pochopitelně může být realizace záměru (jaký představuje VE Kozmice) vnímána jako výrazně
rušivý prvek v prostředí kde žije, či limitující pro volbu bydlení.
Otázka ovlivnění cen nemovitostí výstavbou VE, tedy předpoklad jejich automatického snížení vinou
přítomnosti VE, není jednoznačná. Na ceně nemovitostí se podílí řada nejrozličnějších faktorů, vč. jejich
vzájemné kombinace. V současnosti cenu nemovitostí určuje především poloha (tj. vzdálenost a dopravní
dostupnost) obce vůči významnějším socioekonomickým centrům jako zdrojů pracovních příležitostí, tedy i
možnost dojížďky za prací. V oblastech, kde je však vysoká nezaměstnanost, a sídla jsou daleko od
významnějších center, je pochopitelně cena nemovitostí nižší a ani případná atraktivita přírodního či
krajinného rámce cenu nemovitostí obvykle výrazněji neovlivňuje. Hodnocené území se nachází v relativní
blízkosti české metropole, kde dostupnost výrazně zvyšuje blízkost procházející dálnice D1. Území a širší
oblast je tedy součástí nasávací zóny pražské sídelní aglomerace a právě blízkost Prahy se nejvýrazněji
odráží na cenách nemovitostí. Značná část lidí v okolí do metropole dojíždí za prací. Právě tato skutečnost
již dlouhodobě výrazně určuje cenu nemovitostí na trhu. Přestože i atraktivita obytného prostoru hraje
svoji roli při stanovení ceny nemovitostí, v současnosti cenu určuje především nabídka pracovních
příležitostí a dostupnost služeb a dle našeho soudu by tento faktor s narůstající ekonomickou hrál ještě
významnější roli. V tomto kontextu tedy máme pochybnost, že by jeden izolovaný objekt VE mohl výrazněji
cenu nemovitostí v dotčeném území ovlivnit.
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Komentář zpracovatele dokumentace:

Lze konstatovat, že intenzita pohledových střetů VE v průhledech s kulturními dominantami v sídlech a v
krajině bude s narůstajícím odstupem od objektů VE klesat. Přesto mohou existovat specifické pohledové
situace, kdy objekt VE bude stávající kulturní dominantu "přebíjet" a sám se de facto stane novou kulturní
dominantou území, a to i z pohledů z větších odstupových vzdáleností. Narušení či poškození obrazu
historických sídel a drobných sakrálních staveb v okolí ve zmíněných lokalitách skutečně nelze vyloučit. Dle
našeho soudu ovšem jediný objekt VE nemůže tento obraz narušit plošně ale pouze pomístně, přičemž
míra tohoto narušení může být místo od místa různě intenzivní. Jinak tomu bývá u rozsáhlých větrných
parků, které zabírají celé výseky krajiny a jeho rozsáhlé pohledové horizonty a tak krajinu narušují zásadně
a určujícím způsobem. To však není případ VE Kozmice.
K nesouhlasu s tvrzením, že "Ve sledovaném území nebyly identifikovány žádné přírodní ani kulturněhistorické hodnoty natolik významné nebo v takové pozici v krajině, aby byly neakceptovatelně ovlivnitelné
projektovanou stavbou" lze konstatovat, že z nejvýznamnějších hodnot kulturního a historického významu
hodnoceného území lze uvažovat především o zámku Konopiště. Ten je však ve značném odstupu od místa
záměru VE Kozmice a působení jedné věže by v této vzdálenosti nepotlačilo zámek jako kulturní dominantu
širokého okolí. Obdobně je tomu u přírodního parku Hornopožárský les a CHKO Blaník, které lze považovat
za nejvýznamnější přírodní hodnoty v širším okolí proponované stavby. Hora Blaník pak představuje i
dominantu kulturně historickou. Ty však leží již ve vnější, okrajové zóně, ve značném odstupu od prostoru
záměru. Značná část těchto území je lesnatá a tudíž z velké části pohledově hůře prostupná a z jejich
prostorů tedy bude pohled na objekt VE víceméně omezen či znemožněn úplně. Ve větších odstupech je
pak nutno počítat s četným podílem dnů s horší viditelností vlivem atmosférických jevů a počasí.
Konstatování, že "Žádný krajinný prvek nebude ale posuzovanou stavbou dotčen“ je formulován ve smyslu,
že fyzicky prostor realizace VE nenaruší žádné krajinářsky cenné prvky jakými jsou rozptýlená krajinná
zeleň, remízky, lesní porosty, trvalé travní porosty apod., tedy struktury, které jsou často registrovány jako
významné krajinné prvky, nebo jsou součástí ÚSES. Ostatně v bližším okolí proponovaného záměru se
takové prvky nevyskytují, záměr je navržen na orné půdě. Ve smyslu krajinářském, z hlediska vlivů na
krajinný ráz je však možno konstatovat, že VE této velikosti narušují především harmonické vztahy
v krajině a zřejmě v tomto smyslu je výše uvedený výrok vnímán a kritizován.
Úskalím problematiky hodnocení vlivů na krajinný ráz je častý střet vnosu citové složky místních obyvatel
jak svoji krajinu, kde žijí vnímají s tím, jak se na takové území dívá posuzovatel, který tuto citovou vazbu
k území většinou nemá. Dalším problémem je to, že není jednoznačně definováno, kdy je záměr VE ještě
akceptovatelný a kdy již tuto hranici přijatelnosti překročil. Doporučené metodické postupy sice umožňují
objektivizaci procesu identifikace dotčených znaků a hodnot krajinného rázu, nicméně stanovení
akceptovatelnosti ovlivnění těchto znaků a hodnot, které má z hodnocení dále vyplynout, již tak
jednoznačné z podstaty problému není a nemůže ani být. Míru akceptovatelnosti tedy v reálné situaci spíše
ovlivňuje právě postoj dotčených obyvatel území, než závěry posuzovatele, jakkoli jsou postoje dotčených
obyvatel často subjektivní a emočně podbarvené, dané jejich citovým vztahem ke krajině, ve které žijí.

Komentář zpracovatele dokumentace:

Dle názoru zpracovatele posudku není v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí v případě
navržené stavby VE Kozmice vyjádření Národního památkového ústavu nutné.
Sám autor připomínky v závěru svého dopisu uvádí, že o tomto záměru i svých výhradách k němu
informoval Národní památkový ústav (NPÚ). Krajský úřad středočeského kraje (jako příslušný orgán řídící
proces posuzování vlivu VE Kozmice na ŽP) ani zpracovatel posudku neobdrželi od NPÚ žádné vyjádření
týkající se předmětného záměru. Z toho vyvozujeme, že ani NPÚ nepokládá za nutné se k záměru
vyjadřovat.
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Komentář zpracovatele dokumentace:

V rámci procesu EIA nelze nařídit provedení referenda ani definovat podmínky za kterých se bude konat.

Komentář zpracovatele dokumentace:

Zpracovatel dokumentace ve svém hodnocení vlivů na krajinný ráz přihlédl ke koncepcím a strategickým
dokumentům k dané problematice relevantních. Je jí především studie Vyhodnocení krajinného rázu
Středočeského Kraje (VOREL et AL. 2009). Celkové závěry hodnocení vlivů VE Kozmice na krajinný ráz s
výsledky této studie korespondují. Hodnocené území (v rozsahu vymezeném jako místo krajinného rázu)
náleží do kategorie kulturní krajiny s průměrnou krajinářskou hodnotou - typ B0, kde hodnocená lokalita a
její, objektem VE výrazněji vizuálně ovlivnitelné okolí, nepatří mezi krajiny se soustředěnými estetickými
hodnotami, ani mezi krajiny utvářené harmonickým měřítkem a vztahy a kde vymezené místo krajinného
rázu není součástí žádného území se zvýšenou ochranou krajinného rázu, jak je tato studie definuje.
Energetická koncepce středočeského kraje nepovažuje větrné elektrárny za významný zdroj elektrické
energie a proto jim věnuje pouze okrajovou pozornost. V energetické koncepci středočeského kraje se
uvádí (Programy - varianty definované pro naplnění cílů), že výroba elektřiny ve větrných elektrárnách je
podmíněně environmentálně šetrná a umožňuje užití elektřiny nezávisle na elektrizační soustavě. Program
je obecně hodnocen negativně podle kritéria vlivu na estetickou hodnotu životního prostředí.
Nicméně citovaná koncepce předpokládá rozvoj větrné energetiky a uvádí že stávající stav využívání na
území SČK činí 0,05 [GWh/rok]; reálný cíl pro rok 2020 je 15 [GWh/rok].

Komentář zpracovatele dokumentace:

Připomínku není třeba komentovat, jedná se o citaci a interpretaci legislativy.

Komentář zpracovatele dokumentace:

Dle mého názoru autorka studie vlivu na lidské zdraví v žádném případě nebagatelizuje vliv hluku na lidské
zdraví. Autor připomínky pravděpodobně nenapadá obecnou rovinu ale spíše významnost vlivu hluku
posuzovaného zařízení. Dále požaduje klarifikaci výsledků Společností hygieny a komunální medicíny
(případně jinou odbornou společností).
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Dle údajů uvedených na webových stránkách Společnosti hygieny a komunitní medicíny (SHKM) České
lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) jde o dobrovolné sdružení lékařů, dalších
vysokoškoláků a ostatních pracovníků ve zdravotnictví, jejichž odborným zájmem je hygiena a komunitní
medicína, primární prevence, ochrana a podpora veřejného zdraví. Jde tedy o zájmové profesní sdružení,
které při vší úctě k němu nemůže suplovat odbornou činnost úřadů a institucí, které mají danou
problematiku ve své pravomoci.
Z hlediska zákona 100/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 353/2004 Sb. k zákonu
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí je oprávněn vyhodnocovat vliv na veřejné zdraví
pouze držitel odborné způsobilosti vydané ministerstvem zdravotnictví ČR. Dle evidence držitelů osvědčení
odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví dostupném na webových stránkách
ministerstva (http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/evidence-drzitelu-osvedceni-odborne-zpusobilostipro-posuzovani-vlivu-na-verejne-zdravi_4760_5.html) Společnost hygieny a komunitní medicíny jako držitel
odborné způsobilosti uvedena není.
Jako zpracovatel posudku podporuji diskuzi s odborníky a profesními organizacemi a spolupráci s nimi v
rámci celého procesu posuzování vlivu na životní prostředí, ale jejich rozhodovací pravomoc v rámci EIA je
dle mého názoru vyloučena.

8. Občané a majitelé nemovitostí v Kozmicích, ze dne 7.10.2011

Komentář zpracovatele dokumentace:

Proponovaný záměr bude představovat výrazný zásah do stávajícího krajinného rázu v území. Intenzita
pohledového působení však bude s narůstajícím odstupem od objektu VE klesat. Jistě, jedná se o výrazný,
leč soliterní objekt, který se však svým charakterem a měřítkem vymyká běžným stavbám v území. Na
druhou stranu je třeba vzít v úvahu skutečnost, že předmětná VE nebude v daném místě jedinou
technickou stavbou. V blízkosti navrhovaného záměru již nyní jsou vedení vysokého a velmi vysokého
napětí s poměrně robustními stožáry v krajině výrazně viditelnými. Tímto konstatováním nechceme
naznačit rezignaci na možné negativní ovlivnění krajinného rázu, spíše připomenout, že je "menší zlo"
umístit takovouto stavbu do takovéhoto území než do volné krajiny, nedotčené technicistními stavbami.
Dle názoru zpracovatel posudku nejvíce poškozují krajinu rozsáhlé větrné parky čítající i desítky věží, které
zcela určují charakter dotčených území už tím, že zcela zabírají celé rozsáhlé pohledové horizonty. Právě
tento typ větrných parků považujeme v naší relativně hustě osídlené krajině za obzvláště nevhodný. To
však není případ proponované VE Kozmice.

Komentář zpracovatele dokumentace:

Z výsledků hlukové studie je patrné, že ani při stavu bez omezení (regulace) výkonu VTE nebudou
překročeny hygienické limity hluku v denní ani v noční době. Při zohlednění nejistoty výpočtu 2 dB není
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však ve výpočtových bodech 1-3 dodržení hyg. limitu v noční době prokazatelné, a proto je pro provoz VTE
v noční době navržen omezený provoz na mod 1.

(citace www.windbyte.co.uk)

Komentář zpracovatele dokumentace:

Při konzervativním odhadu výroby el. energie (viz dok. str.25) 4 420 MWh ročně lze očekávat přibližně
emisní úspora 5 171 t emitovaného CO2 při výrobě el. energie z uhlí. V přepočtu podle střední výhřevnosti
hnědého uhlí z mostecké pánve (Důl ČSA) nebude spáleno 15 670 tun hnědého uhlí.
Tato úspora bude dosažena při provozu VE a její pravděpodobnost je nesrovnatelně vyšší než
pravděpodobnost požáru elektrárny.

Komentář zpracovatele dokumentace:

Dodavatel větrných elektráren a zástupce fy. VESTAS v ČR fy. NIKO s.r.o. tuto informaci nepotvrdil, nic
méně v rámci projektu budou respektovány požadavky a doporučení výrobce. V této souvislosti
připomínám, že nejbližší obytný objekt je od VE vzdálen 505 m.
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Komentář zpracovatele dokumentace:

Reference a zkušenosti - zde by se nemělo slučovat provozování a stavba větrné elektrárny.
Provozovatel sám nebude stavbu provádět to bude zajišťovat odborná firma mající příslušná oprávnění jak
z hlediska stavebního zákona tak i z hlediska elektroinstalace. Vlastní montáž pylonu a turbíny mimo jiné i
s ohledem na záruční podmínky mohou provádět jen vyprané firmy. Samo provozování či vlastnění
takového zařízení výrazné nároky na specielní kvalifikaci neklade. Údržbu, opravy atd. obvykle zajišťuje
externě odborná firma.
Předmět podnikání - to zda budoucí provozovatel má v OR zapsaný příslušná předmět podnikání je z
hlediska vlivu na životní prostředí irelevantní. Pokud investor obdrží všechna nutná povolení a přistoupí k
výstavbě zajisté si daný předmět podnikání do OR nechá zapsat.
Forma podnikání - Převážná většina společností s ručením omezeným v ČR má v obchodním rejstříku
zapsáno základní jmění 200 000 Kč. Vyplývá to z požadavku na minimální výši základního jmění (po jeho
zvýšení z původních 100 000 Kč). V případě společnosti Vítr s.r.o. se nejedná o nic nezákonného ale spíše
o obvyklý stav. Obava ze zanechání technologie vlastnímu osudu nepokládám za opodstatněné, železo jako
konstrukční materiál stožáru a další kovy použité v zařízení obvykle znamenají hodnotu dostatečnou pro
financování demontáže a přepravy ke zneškodnění či využití.

9. Johana Lenke, ze dne 29.9.2011

Komentář zpracovatele dokumentace:

Možné dopady záměru na obyvatelstvo byly adekvátním postupem posouzeny se závěrem, že v případě
dodržení stanovených opatření (regulace výkonu VTE na mod 1 v noční době) nelze předpokládat
poškození zdraví a možná zdravotní rizika vyplývající z instalace VTE jsou vyhodnocena jako
akceptovatelná.
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Vzhledem k tomu, že připomínka neobsahuje konkrétní citaci studie není možno posoudit, zda se uváděná
vzdálenost vztahuje i na realizaci jediného stožáru VE nebo na "větrný park" s instalovanými několika
desítkami stožárů. Údaj o vzdálenosti se pravděpodobně opírá o nějaké obecné informace presentované v
článcích věnovaných možným rizikům VE (především publikovaných odpůrci výstavby VE). Dle našeho
názoru byl vliv konkrétního technického řešení (VE Kozmice) dostatečným způsobem vyhodnoceno a je za
daných podmínek přípustné.

Komentář zpracovatele dokumentace:

Dle zpracované hlukové studie bude změna stávajícího stavu sluchově postihnutelná a tím vnímatelná
pouze v částech obcí, které nejsou zatíženy hlukem z jiných zdrojů (zejména hluk z provozu dopravy po
pozemních komunikacích, popř. hluk vyvolaný větrem). U většiny objektů v posuzované lokalitě hluk z
provozu VTE zanikat v hluku pozadí v denní i noční době.
Z komplexního posouzení všech aspektů vyplývá, že za předpokladu realizace navržených opatření
(regulace výkonu VTE na mod 1 v noční době), nedojde k nedodržení hygienických limitů hluku.

Komentář zpracovatele dokumentace:

Dle závěrů „Posouzení vlivu hluku, stroboskopického efektu a elektromagnetického záření na veřejné
zdraví“ (Ing. Dana Potužníková, držitelka osvědčení odborné způsobilosti č. 3/2009) se u navržené VTE
nepředpokládá vliv stroboskopického efektu a flicker efekt se neprojeví v takové míře, aby vyvolal
zdravotní problémy u citlivých jedinců.
Z polohy záměru vyplývá, že potenciálně nejvíce exponovaná obytná zástavba, tedy několik obytných
objektů na okraji obce Kozmice patřící do oblasti teoretického dosahu rotujícího stínu, může být
zasahováno v zimních měsících (kdy je poloha slunce nízko nad obzorem a stíny jsou nejdelší). V tomto
období je však intenzita slunečního svitu (i počet jasných dní) nižší.

Komentář zpracovatele dokumentace:

Záměr bude představovat výrazný zásah do stávajícího krajinného rázu v území. Intenzita pohledového
působení však bude s narůstajícím odstupem od objektu VE klesat. Jistě, jedná se o výrazný, leč soliterní
objekt, který se však svým charakterem a měřítkem vymyká běžným stavbám v území. Na druhou stranu
je třeba vzít v úvahu skutečnost, že předmětná VE nebude v daném místě jedinou technickou stavbou. V
blízkosti navrhovaného záměru již nyní jsou vedení vysokého a velmi vysokého napětí s poměrně
robustními stožáry v krajině výrazně viditelnými. Tímto konstatováním nechceme naznačit rezignaci na
možné negativní ovlivnění krajinného rázu, spíše připomenout, že je "menší zlo" umístit takovouto stavbu
do takovéhoto území než do zcela volné krajiny, nedotčené technicistními stavbami.
Dle názoru zpracovatel posudku nejvíce poškozují krajinu rozsáhlé větrné parky čítající i desítky věží, které
zcela určují charakter dotčených území už tím, že zcela zabírají celé rozsáhlé pohledové horizonty. Právě
tento typ větrných parků považujeme v naší relativně hustě osídlené krajině za obzvláště nevhodný. To
však není případ proponované VE Kozmice.

Komentář zpracovatele dokumentace:
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Otázka ovlivnění cen nemovitostí výstavbou VE, tedy předpoklad jejich automatického snížení vinou
přítomnosti VE, však není jednoznačná. Na ceně nemovitostí se podílí řada nejrozličnějších faktorů, vč.
jejich vzájemné kombinace. V současnosti cenu nemovitostí určuje především poloha (tj. vzdálenost a
dopravní dostupnost) obce vůči významnějším socioekonomickým centrům jako zdrojů pracovních
příležitostí, tedy i možnost dojížďky za prací. V rekreačně exponovaných lokalitách (zejména horské a
podhorské oblasti), kde se na socioekonomických aktivitách významně podílí služby v oblasti rekreace a
ubytování, pochopitelně cenu nemovitostí určuje atraktivita území (atraktivní poloha hraje významnou roli
v možnost pronájmu nemovitosti k rekreaci). V oblastech, kde je však vysoká nezaměstnanost, nebo jsou
sídla daleko od významnějších center, je pochopitelně cena nemovitostí nižší a atraktivita přírodního či
krajinného rámce cenu nemovitostí ovlivňuje jen málo. Hodnocené území se nachází v relativní blízkosti
české metropole, kde dostupnost výrazně zvyšuje blízkost procházející dálnice D1. Území a širší oblast je
součástí nasávací zóny pražské sídelní aglomerace a právě blízkost Prahy se nejvýrazněji odráží na cenách
nemovitostí. Značná část lidí z Prahy se odstěhovala na blízký venkov (také mnoho lidí z jiných krajů se do
přilehlých venkovských oblastí v okolí Prahy přistěhovala) a do metropole pouze dojíždí za prací. Právě tato
poptávka již dlouhodobě výrazně určuje cenu nemovitostí na trhu. Přičemž jako hlavní důvod pro tento styl
života byla nejčastěji udávána možnost pořízení rodinného domu za dostupnější cenu, než je rodinné
bydlení v Praze, kde jsou ceny nemovitostí již dlouhodobě mimo finanční možnosti valné části obyvatelstva.
V současnosti klesá obliba bydlení v novostavbách v rámci převážně monofunkčních satelitů bez dalších
služeb a infrastruktury a upřednostňuje se bydlení v přirozeně rostlých venkovských sídlech či v menších
městech v okolí Prahy (např. Beroun, Benešov apod.). Přestože i atraktivita obytného prostoru hraje svoji
roli při stanovení ceny nemovitostí, v současnosti ji určuje především nabídka pracovních příležitostí a
dostupnost služeb. V tomto kontextu není předpoklad, že by jeden izolovaný objekt VE mohl výrazněji
cenu nemovitostí ovlivnit. Navíc lze předpokládat, že pokud by se současná ekonomická krize dále
prohlubovala, bude faktor polohy vzhledem k možnosti pracovního uplatnění ještě více rozhodovat a to u
většiny obyvatelstva. Pochopitelně u elitní skupiny obyvatel s vysokými příjmy, sociálním statutem a
značnou mobilitou, stejně jako u malé, leč specifické skupiny obyvatel, jež akcentuje spíše alternativní a
harmoničtější životní způsob (i za cenu ekonomického propadu a rezignace na udržení konzumně vnímané
životní úrovně) nebude marginální poloha sídla hrát významnou roli. Zde lze předpokládat značnou
preferenci vysoce kvalitního obytného prostředí. U této specifické (ale výrazně menšinové) skupiny
obyvatelstva pochopitelně může být realizace záměru (jaký představuje VE Kozmice) vnímána jako výrazně
rušivý prvek v prostředí kde žije, či limitující pro volbu bydlení.

10. Lenka, Miroslava a Václav Edrovi, , ze dne 10.10.2011

Komentář zpracovatele dokumentace:

Zpracovatel hlukové studie zpracoval a vyhodnotil nejhorší možnou expozici (vkládaná vstupní data
výpočtu mají charakter maximálních možných hodnot, ve výpočtu je uvažováno s kulovou charakteristikou
vyzařování hluku VTE (tzn. VTE je natočena směrem k výpočtovému bodu) a výpočet je proveden pro
odrazivý terén). Výsledky získané z takto zadaného výpočtového modelu jsou tedy horním odhadem
očekávané situace.
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Pro zjištění stávající hlukové situace v území bylo provedeno měření hluku pozadí. Měření bylo informativní
a bylo provedeno v blízkosti nejbližšího chráněného prostoru staveb z pohledu umístění VTE. Měření hluku
pozadí zohledňuje reálný stav (tj. všechny stávající zdroje hluku, terén atd.). U většiny objektů v
posuzované lokalitě bude hluk z provozu VTE zanikat v hluku pozadí v denní i noční době.

Komentář zpracovatele dokumentace:

Otázka sociálně ekonomického přínosu je z hlediska celkového vyhodnocení vlivů pouze okrajová. Přínos
využívání obnovitelných zdrojů energie a jejich podíl na celkové výrobě (tedy i spotřebě) elektrické energie
je stále předmětem diskuzí (odborných i laických).
Možné negativní vlivy a jejich dopady na veřejné zdraví byly odpovídajícím způsobem zohledňujícím místní
podmínky vyhodnoceny v dokumentaci.

Komentář zpracovatele dokumentace:

Díky velmi rozvinuté přenosové soustavě v ČR je možné elektrickou energii dopravovat na velké
vzdálenosti a není tedy nutné v jednotlivých obcích budovat lokální zdroje el. energie, proto není správné
posuzovat investice na výrobu nebo přenos elektrické energie pouze z lokálního hlediska. Je přitom
naprosto jasné, že přínosy se "rozprostírají" na celé území (díky přenosové soustavě) oproti tomu negativa,
tedy negativní vlivy na životní prostředí a lidské zdraví se nejpodstatněji projevují především v blízkosti
zdrojů tuto energii vyrábějících.
Osobně se domnívám, že vliv na lidské zdraví jedné větrné elektrárny jsou naprosto nesrovnatelné
například s vlivy těžby uhlí nebo s provozem tepelné elektrárny. Přesto i v jejich blízkosti (dolů a tepelných
elektráren) žijí občané a respektují veřejnou prospěšnost takových aktivit. Oproti tomu působí odpor
obyvatel jiných oblastí strpět byť minimální podíl výroby elektrické energie ve svém okolí docela kuriozně.
Především proto, že také tito obyvatelé energii potřebují a odebírají a dopady na ně jsou nesrovnatelně
nižší (tedy fakticky odmítají být byť v minimálním rozsahu solidární) .

Komentář zpracovatele dokumentace:
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Ve studii popsané omezení výstavby ve volné krajině není blíže specifikováno, jedná-li se o obytnou či
zástavbu jiného typu. Z hlediska znehodnocení krajiny suburbanizačními trendy je dle našeho soudu
především významný rozvoj obytné zástavby mimo kompaktní strukturu stávajících sídel a šíření
skladových areálů podél významných komunikací, protože tyto stavby jsou jednoznačně nejčastěji
realizovány. Pochopitelně negativně lze hodnotit i potenciální výstavbu větrných elektráren, zejména pak
rozsáhlých větrných parků, nicméně projekty těchto, dá se říci výjimečných staveb, nejsou v porovnání
s tempem šíření logistických center a skladových areálů tak běžné.

Komentář zpracovatele dokumentace:

Respondent se obává nedodržování regulačních podmínek (regulace výkonu VTE na mod 1 v noční době,
tj. v době od 22,00 h do 6,00 h). Navržené opatření je standardním postupem a není důvod jej
zpochybňovat. V rámci zkušebního provozu bude provedeno kontrolní měření. Pokud občané budou mít v
budoucnu obavy z překročení hygienických limitu, mohou se obrátit na příslušný orgán ochrany zdraví s
požadavkem kontrolních měření.
Podmínku regulace výkonu VTE na mod 1 v noční době a kontrolní měření hluku ve zkušebním provozu
zahrnujeme do podmínek souhlasného stanoviska.

Komentář zpracovatele dokumentace:

Občané mají na vyjádření svého názoru právo, k tomuto názoru bude příslušným orgánem bezpochyby při
svém rozhodování přihlížet.
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ČÁST VI.

(CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU)
Posuzovaný záměr „Větrná elektrárna Kozmice“ představuje výstavbu jedné větrné elektrárny o
instalovaném elektrickém výkonu 2 MW o výšce stožáru 105 m a průměru rotoru 90 m.
Z hlediska životního prostředí je potenciálně nejvýznamnějším zásahem vliv na krajinný ráz, na větrnou
energetiku obecně a tedy i na investiční záměr „Větrná elektrárna Kozmice“ není jednotný a jednoznačný
názor ani mezi odborníky na jednotlivé složky životního prostředí. Ochránci přírody a krajiny preferují
zachování krajinného rázu, technicky zaměření odborníci v oblasti životního prostředí vnímají více přínosy
technického řešení zamýšlené investice a preferenci alternativního zdroje energie.
Na základě údajů uvedených v dokumentaci a s ní souvisejících studií, technickém popisu záměru a
vlastního šetření pokládáme za realizovatelnou navrženou variantu zahrnující výstavbu jedné větrné
elektrárny v rozsahu popsaném v předmětné dokumentaci.
Vlivy na ornitofaunu a chiroterofaunu byly na základě průzkumů vyhodnoceny jako přípustné, s ohledem
na ochranu netopýrů byla stanovena podmínka vypínání VE při nižších rychlostech větru kdy jsou
pravděpodobné přelety netopýrů.
Dále byla s ohledem na princip předběžné opatrnosti stanovena podmínka na vypínání elektrárny v období
15.11. až 27.1. v době mezi 10:00 a 12:00 jako prevence proti případnému negativnímu působení flicker
efektu na obytnou zástavbu.
Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci a při respektování opatření k ochraně životního prostředí a
veřejného zdraví rezultujících z procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
o posuzování vlivů na ŽP v platném znění lze konstatovat, že záměr je přijatelný. Posuzovaný záměr
nebude mít nepřípustné nepříznivé vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Životní prostředí jako celek
tedy nebude ovlivněno nad únosnou míru.
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ČÁST VII.

(NÁVRH STANOVISKA)

KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí a zemědělství, OIP
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Č.j.:
Vyřizuje:
tel.:
fax:
e-mail:
datum:

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.

Název záměru
Větrná elektrárna Kozmice

2.

Kapacita (rozsah) záměru

Projektovaná stavba zahrnuje následující objekty:
I.

větrná elektrárna Vestas V90 o jmenovitém výkonu 2 MW;

II.

obslužná komunikace: štětovaná cesta navazující na silnici III/1104 a jejím prostřednictvím na
regionální silniční síť;

III.

manipulační plocha: zpevněná (štětovaná) plocha cca 40 × 25 m při úpatí tubusu VE;

IV.

přípojná kabelová trasa: podzemní kabel 22 kV k určenému přípojnému bodu.

Ad I.: Vestas V90 je větrná elektrárna s třílistou turbínou, bezobslužná, řízená automatickými systémy s
možností dálkového ovládání, vybavená vyhříváním rotoru a pohyblivých dílů generátorovny
(ochrana proti námraze) a protibleskovou ochranou. Relevantní technické parametry elektrárny
podává následující tabulka:
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Stavba elektrárny má dvě technologicky odlišné etapy: betonáž základové desky probíhá obvyklým
způsobem v patřičně dimenzovaném výkopu, stavba vlastní věže je montáží ze stavebnicových
komponent pomocí těžké mechanizace (trailery, těžkotonážní jeřáb).
Ad II. a III: Obslužná komunikace je zpevněná (štětovaná) cesta o celkové délce cca 250 m a šířce 4,5 m
se štětovanou manipulační plochou (25 × 40 m) u paty tubusu věže. Cesta s manipulačními
plochami bude vybudována způsobem obvyklým při stavbách komunikací tohoto typu. Obslužná
komunikace je určena výhradně pro výstavbu a následnou údržbu elektrárny.
Ad IV.: Podzemní kabelové vedení ve výkopu o hloubce min. 1,25 m a délce cca 250 m k přípojnému
sloupu vrchního vedení 22 kV. Výkop bude z větší části kopírovat trasu vrchního vedení 22 kV (po
dohodě s provozovatelem rozvodné sítě bude veden v ochranném pásmu zmíněného vedení).
Následný bezobslužný provoz větrné elektrárny vyžaduje pouze občasné návštěvy údržbářů, nasazení těžké
techniky bude nutné v případě závažnější, na místě neopravitelné závady technologie.

3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
kraj:
správní obec s rozšířenou působností:
obec:
katastrální území:

4.

Středočeský
Benešov
Kozmice
Kozmice u Benešova

Obchodní firma oznamovatele
Vítr s.r.o.

5.

IČ oznamovatele
27624641

6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele
U rybníka 664
250 64 Hovorčovice

7.

Oprávněný zástupce oznamovatele
Karel Voják
jednatel společnosti
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Na Výšinách 875/20
170 00 Praha 7
tel.: 731 248 593
fax.: e-mail: vojak@vitrcz.cz

II.

PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ

1.

Oznámení
Zpracovatel:

RNDr. Petr Obst,
G.L.I., sdružení podnikatelů, Vilémov 35, 396 01 Humpolec

Datum předložení:

2.

15.04.2010

Dokumentace
Zpracovatel:

RNDr. Petr Obst,
G.L.I., sdružení podnikatelů, Vilémov 35, 396 01 Humpolec

3.

4.

Číslo autorizace:

41659/ENV/06 (osvědčení č. 17832/2781/OPVŽP/01)

Datum předložení:

07.09.2011

Posudek
Zpracovatel:

Ing. Pavel Cetl, Bucek, spol. s r.o., Pekařská 76, 602 00 Brno

Číslo autorizace:

46325/ENV/06 (osvědčení č. 1713/209/OPVŽP/97)

Datum předložení:

8.1. 2012

Veřejné projednání
Místo:
Datum:
Čas:

5.

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti

Předmětný záměr podléhá procesu podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a
o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon). Na základě oznámení záměru podaného
společností Vítr s.r.o., provedl krajský úřad ve smyslu ustanovení § 7 zákona zjišťovací řízení.
Po přezkoumání záměru a vyhodnocení připomínek k oznamovanému záměru krajský úřad shledal, že
svým charakterem a rozsahem tento záměr odpovídá kritériím procesu projednání vlivu na životní prostředí
a je nezbytné jej projednat v dalším stupni, tedy předložit dokumentaci, zpracovat oponentní posudek a
provést veřejné projednání záměru v intencích zákona.
Zahájení další fáze procesu posuzování vlivu na životní prostředí ve věci stavby Větrná elektrárna Kozmice
bylo po předložení příslušné dokumentace. Její zveřejnění bylo oznámeno dne 7.9.2011 pod č.j.
173638/2011/KUSK.
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Zpracováním posudku byl dne 9.11.2011 pod č.j. 214851/2011/KUSK pověřen Ing. Pavel Cetl, Bucek,
s.r.o., Pekařská 76, 602 00 Brno.
Oznámení záměru i dokumentace byly zveřejněny a předloženy dotčeným správním úřadům a dotčeným
územním samosprávným celkům, v úplném souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb.
Zpracovaný posudek byl řádně zveřejněn dopisem ze dne ………. zn. …………… a zainteresované subjekty a
veřejnost byla vyzvána k podávání připomínek v zákonné lhůtě.
Vlivy záměru „Větrná elektrárna Kozmice“ na životní prostředí byly posouzeny ze všech podstatných
hledisek.
Podrobně jsou výsledky veřejného projednání specifikovány v zápisu z veřejného projednání č.j.: ……… ze
dne ………

6.
Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela
zahrnuta
Vyjádření k dokumentaci:
1. Středočeský kraj, ing. Miloš Petera, náměstek hejtmana ze dne 23.9.2011, č.j.:
188467/2011/KUSK
2. Obecní úřad Kozmice, ze dne 16.9.2011, č.j.: Od-340/11
3. Obec Teplýšovice ze dne 11.10.2011, č.j.: 0253/11/OÚ/JŠk
4. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, ze dne 22.9.2011, č.j.:KHSSC
43 443/2011
5. Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí ze dne 26.9.2011, č.j.MUBN/63613/2011
6.
Česká
inspekce
životního
prostředí,
OI
Praha,
ze
dne
5.9.2011,
č.j.:ČIŽP/41/IPP/1005930.002/11/PBA
7. Doc. MUDr. Jaroslav Blahoš, Ph.D. ze dne 6.9.2011
8. Občané a majitelé nemovitostí v Kozmicích, ze dne 7.10.2011
9. Johana Lenke, ze dne 29.9.2011
10. Lenka, Miroslava a Václav Edrovi, , ze dne 10.10.2011

III.

HODNOCENÍ ZÁMĚRU

1.

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

Záměr byl posouzen z pohledu ovlivnění životního prostředí s použitím současných metod posuzování vlivů
staveb tohoto druhu na životní prostředí. Byly posouzeny jednotlivé výstupy použitého typu technologie do
životního prostředí a na charakter okolní krajiny, včetně její současné environmentální zátěže.
Z hlediska životního prostředí je nejvýznamnějším vlivem vliv na krajinný ráz. Vliv záměru na krajinný ráz
posuzovaného území lze hodnotit jako významný, s ohledem na počet a umístění elektráren se však
nejedná o vliv neakceptovatelný. Vzhledem k omezené životnosti větrných elektráren a jejich relativně
snadné odstranitelnosti se jedná o vliv dočasný, respektive časově omezený.
Realizace předmětné stavby je podmíněna udělením výjimky ze zákazů u zvláště chráněných živočichů
podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. a omezením výkonu elektrárny s ohledem na možné dopady flicker
efektu a případně také s ohledem na možné kolize netopýrů.
Vlivy na ostatní složky životního prostředí jsou s ohledem na polohu a typ záměru málo významné.
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Záměr stavby " Větrná elektrárna Kozmice " nemůže mít vliv na lokality soustavy NATURA 2000.
Vlivy na ostatní složky životního prostředí jsou s ohledem na polohu a typ záměru málo významné.

2.

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání
pokud jde o znečišťování životního prostředí

Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví vycházející z procesu posuzování vlivů
na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí pro fázi realizace a provozu záměru.

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 ochraně životního prostředí a veřejného zdraví vycházející z procesu posuzování vlivů
na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí pro fázi realizace a provozu záměru.

4.

Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí

V rámci dokumentace byla předložena pouze 1 varianta. Diskuze o možném technickém řešení spojená s
optimalizací rozsahu záměru proběhla již před zpracováním dokumentace EIA.
Varianta navrhovaného řešení byla z hlediska vlivu na životní prostředí vyhodnocena jako přípustná,
zpracovatel posudku s tímto závěrem souhlasí, souhlas podmiňuje splněním dále uvedených podmínek.

5.

Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku

Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Větrná elektrárna Kozmice“ na životní prostředí, která jsou
předmětem řešení posudku o vlivech uvedeného záměru na životní prostředí a vyjádření k tomuto posudku
jsou vypořádána v tomto stanovisku příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí, resp. v rámci podmínek tohoto stanoviska.
Všechna obdržená vyjádření jsou archivována na Krajském úřadě Středočeského kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství.

6.

Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění
nepřijatelnosti záměru

Na základě „dokumentace“, „posudku“, „veřejného projednání“ podle §9, odst. 9, vyjádření k nim
uplatněných a doplňujících informací vydává Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství jako příslušný úřad podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), z hlediska
přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí
SOUHLASNÉ STANOVISKO
k záměru
„Větrná elektrárna Kozmice“
v rozsahu:
I.

větrná elektrárna Vestas V90 o jmenovitém výkonu 2 MW;
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II.

obslužná komunikace: štětovaná cesta navazující na silnici III/1104 a jejím prostřednictvím na
regionální silniční síť;

III.

manipulační plocha: zpevněná (štětovaná) plocha cca 40 × 25 m při úpatí tubusu VE;

IV.

přípojná kabelová trasa: podzemní kabel 22 kV k určenému přípojnému bodu.

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících stupních
projektové dokumentace stavby a zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.
Podmínky souhlasného stanoviska:
Níže uvedený návrh opatření sumarizuje doporučení uvedená v dokumentaci, doporučení vzešlá z
vyhodnocení došlých vyjádření k oznámení a dokumentaci záměru v rámci posudku a doporučení, vzešlá z
vyhodnocení průběhu veřejného projednání:

ve fázi přípravy a výstavby
•

Pokud to bude možné stavbu VE včetně navazující infrastruktury doporučujeme řešit v rámci
jednoho povolovacího řízení.

•

Bude zajištěna výjimka z ochranných podmínek dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992
odst. 2 pro následující druhy:
křepelka polní (Coturnix coturnix)
netopýr rezavý (Nyctalus noctula)
netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus)

•

Rozsah žádosti o výjimky bude konzultován s dotčeným orgánem ochrany přírody - s Krajským
úřadem Středočeského kraje, včetně upřesnění podmínek monitoringu v době zkušebního provozu
(viz níže).

•

Zásahy do půdního krytu a případné odstraňování vegetace bude prováděno v období mimo
hnízdění (tedy mimo měsíce od 1.4. do 31.7.). Pokud bude nezbytné provést zásah již v tomto
období, je nutno zajistit biologický dozor odborným pracovníkem, který stanoví podmínky, kdy a
jakým způsobem lze zásahy realizovat a to na základě aktuálního výskytu a hnízdění druhu na
lokalitě. Takový postup musí být konzultován a schválen orgánem ochrany přírody.

•

Prováděné výkopy budou zabezpečeny proti pádu obojživelníků a drobných živočichů, resp. bude
zajištěna průběžná kontrola výkopů a vysbírání těchto živočichů ze dna výkopů, zvláště pak před
zahrnutím zeminou nebo betonáží.

•

V návaznosti na projekt organizace výstavby budou specifikována opatření minimalizující
nepříznivé vlivy na obyvatelstvo (omezení souběhu hlučných technologií, minimalizace prašnosti
příjezdových komunikací, vynášení materiálu ze staveniště apod.).

•

Stavební a konstrukční práce, včetně související dopravy, budou prováděny v denní dobu. V
denních hodinách bude prokazatelně zajištěno splnění hygienických limitů hluku.

•

Součástí plánu organizace výstavby bude havarijní plán pro případ ohrožení jakosti povrchových
nebo podzemních vod. Zároveň zde budou uvedena opatření k zamezení vzniku havárie a postupy
k odstranění následků případné havárie.

•

Na staveništi budou k dispozici prostředky pro sanaci úniku pohonných hmot nebo jiných
škodlivých látek.

•

Pro dopravu v průběhu stavebních a konstrukčních prací bude využívána stávající existující síť
komunikací a přístupových cest.

•

Odpady vzniklé při výstavbě budou předány k odstranění osobě která je k jejich převzetí podle
zákona č.185/2001 Sb. zákona oprávněna

•

V rámci výstavby bude dodržována platná legislativa, například zákon č.185/2001 Sb. o odpadech,
zákon č.356/2003 Sb. o chemických látkách, zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, zákon č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody, zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a další.
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•

V případě zjištění archeologického nálezu v průběhu zemních prací budou okamžitě přerušeny
práce a nález bude zajištěn proti ztrátě, poškození nebo zničení. Nález bude ohlášen stavebnímu
úřadu a orgánu státní památkové péče, případně archeologickému ústavu. Dále bude postupováno
podle dispozic těchto orgánů.

•

Z hlediska následného využití materiálu skrývek a výkopových zemin je nutno během stavebních
prací zajistit oddělené deponování ornice a podložních zemin

•

Jako preventivní opatření proti ruderalizaci území a šíření invazních druhů rostlin budou důsledně
rekultivovány všechny plochy, dotčené stavebními pracemi.

ve fázi provozu:
•

V rámci zkušebního provozu za standardním režimu chodu VE bude prováděn roční monitoring
zaměřený na ptactvo a netopýry, zahrnující období hnízdění, tahu a zimování. Monitoring bude
prováděn odborně způsobilou osobou k vypracování biologického hodnocení. Bude zpracována
roční zpráva, která bude předložena Krajskému úřadu. Na základě výsledků monitoringu, pokud
budou potvrzeny kolize s netopýry, bude noční provoz v období od poloviny července do konce
října omezen, kdy budou VE zastaveny a to při rychlostech větru nižších jak 6 m.s -1. Po té bude
proveden následný monitoring v rámci takto omezeného režimu.

•

Podrobnosti provádění monitoringu budou upraveny v provozním řádu (četnost, velikost sledované
plochy, zodpovědná osoba, způsob předávání informací, nakládání s uhynulými jedinci apod.).

•

V rámci zkušebního provozu za standardním režimu chodu VE bude provedeno autorizované
měření hluku, místa měření budou konzultována s příslušnou KHS. Měření hluku doporučujeme
provést v průběhu zkušebního provozu 2x, z toho jednou v zimním období (se sněhovou
pokrývkou).

•

Na základě měření hluku upřesnit nutnost omezení výkonu VE v nočním provozu

•

V noci a za snížené viditelnosti nebude osvětlován rotor, světelné zabezpečení věže bude řešeno
pouze bílým (za dne) a červeným (v noci) přerušovaným světlem na vrcholu gondoly a bude
navrženo tak, aby nebylo viditelné ze spodní strany, případně ze stran. Řešení bude konzultováno
s úřadem pro civilní letectví.

•

Před uvedení zařízení do provozu bude zpracován provozní řád upravující provádění kontrol a
údržby zařízení, zvláštní postupy pro případ havárií či nestandardních provozních stavů (havarijní
plán).

•

Zařízení bude technicky zabezpečeno proti možnému úniku látek závadných vodám.

•

Zařízení bude udržováno v pohledově perfektním stavu, na stožár nebudou umisťována žádné
dodatečné pohledově výrazné konstrukce, doplňky nebo reklamy.

•

Bude zajištěna péče o travnaté plochy v okolí elektráren (zajistit jejich kosení).

•

V rámci provozu bude dodržována platná legislativa, například zákon č.185/2001 Sb. o odpadech,
zákon č.356/2003 Sb. o chemických látkách, zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, zákon č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody, zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a další.

•

Případné likvidace objektů provádět v souladu s platnou legislativou ČR, aby nedošlo k
negativnímu ovlivnění životního prostředí.

•

Po ukončení dočasného záboru a ukončení provozu zajistí provozovatel navrácení pozemku do
ZPF.

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy ani příslušná povolení podle
zvláštních předpisů.
Datum vydání stanoviska:
Otisk razítka příslušného úřadu:
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