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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1. Název záměru 

ODSTRANĚNÍ STAVBY – GOLFPARK PODBOŘÁNKY 

Pod pojmem „odstranění stavby“ se v tomto případě nejedná o likvidaci celého 

záměru, ale o odstranění, změnu či úpravu několika objektů, včetně činností 

souvisejících s provozem záměru, resp. o další změny a úpravy (např. odstranění 

nepůvodních dřevin, záměna odpočívadel a j.). 

2. Kapacita (rozsah) záměru 

Jedná se o areál 9-ti jamkového golfového hřiště.  

Tento záměr podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. je řazen do kategorie II, bodu 

10.8  Sportovní areály na ploše nad 1 ha – golfová hřiště. 

Celé devítijamkové golfové hřiště je realizováno v území o výměře cca 25 ha. 

Ø Z toho však pouze 6,5 ha zabírá plochu golfového hřiště, na kterou již bylo 

dříve vydáno územní rozhodnutí (ÚR č.j. 839/99). Jedná se pouze o prostor 

dvou drah (druhá a třetí dráha), přičemž každá dráha je vybavena odpalištěm, 

jamkovištěm a překážkami. 

Do tohoto „povoleného území“ je rovněž zařazena cvičná louka s částečně 

krytým odpalištěm (tzv. driving range). 

Ø Ostatní území o výměře 18,5 ha není využíváno v souladu se stavem 

katastru nemovitostí, a ani v souladu s dříve vydaným územním 

rozhodnutím ÚR č.j. 839/99 – a to i přesto, že bylo stavebním úřadem 

Jesenice v létech 2000 a 2001 třikrát (na základě tří ohlášení) konstatováno, že 

proti dílčím malým stavbám (golfové překážky, zavlažovací systém a j.) nejsou 

námitky. Městský úřad Rakovník – OŽP udělil i souhlas se zásahem do 

krajinného rázu výstavbou dvou rybníčků a souhlas s dotčením ochranného 

pásma lesa. Tato část je nazývána tzv. „nepovoleným územím“. 
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Ø Celkem lze konstatovat, že zde až dosud nedošlo k úplnému souladu se 

zákonnými povinnostmi – a to v „nepovoleném“ a ani v „povoleném“ území. 

Proto je stávající hřiště z hledisek vlivů na životní prostředí posuzováno 

jako celek na celkové ploše 25 ha. 

Ø Za hlavní problematické okruhy lze označit : 

a) Bezpečnost náhodných chodců (negolfistů), využívajících veřejnou 

cestu (vedenou v katastru nemovitostí pod č.p.p. 1723 a 1724). Tito 

chodci mohou být ohrožováni provozem golfového hřiště – a to za 

situace, kdy tato cesta není ve vlastnictví provozovatele tohoto golfového 

areálu. Tento stav je rozporný i ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích v platném znění, který se vztahuje i na polní a 

lesní cesty. 

b) Druhým problematickým okruhem je golfová dráha č. 6 (resp. její 

odpaliště), která zasahuje do luk sousedících s Podbořáneckým potokem. 

Odpaliště této dráhy je obklopeno mokřadním stanovištěm charakteru 

tužebníkových lad se zbytky pcháčových luk. Byly zde zjištěny dva 

zvláště chráněné druhy, a to upolín evropský (Trollius europaeus) a 

prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) – s doplňkem řady dalších druhů 

typických pro společenstva mokřadních luk. 

c) Vedle těchto dvou nejzávažnějších problémových okruhů existuje 

několik dalších, které jsou vyvolány výstavbou tohoto golfového areálu, 

a které bude nutné řešit (např. vlivy na ráz krajiny uvnitř hranic 

Přírodního parku Jesenicko, vliv na významné krajinné prvky). 

3. Umístění záměru 

Kraj   ...........................................   Středočeský 

Obec   .........................................    Jesenice (okres Rakovník), část obce Podbořánky 

Katastrální území   .....................    Podbořánky 

Předmětné golfové hřiště je situováno na travnatých pozemcích v JZ sousedství sídla 

Podbořánky. 
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Ø Ze severní strany je ohraničeno silnicí II/206 spojující obce Žihle – 

Podbořánky – Žďár. 

Ø Jižní ohraničení tohoto golfového areálu je tvořeno lesním porostem a místní 

vodotečí na jeho okraji. 

Ø Celé předmětné území je součástí Přírodního parku Jesenicko. 

4. Obchodní firma oznamovatele 

GOLF PARK Podbořánky, s.r.o. 

5. IČ oznamovatele 

257 94 574 

6. Sídlo oznamovatele 

a) Podbořánky 17,  270 33 Jesenice 

b) Zmocněncem oznamovatele v rozsahu všech úkonů souvisejících s GOLF 

PARK Podbořánky, s.r.o. je  

RNDr. Gabriela Licková, PhD. 

rodné číslo : 675829/1397 

jednatelka společnosti MISOT, s.r.o., Kostelní 505/2,  350 02 Cheb 

IČ : 263 42 626 

bytem :  Blanická 166/20,  350 02 Cheb 

 

 

 

 

 

 

 

 



POSUDEK  na dokumentaci EIA  

ODSTRANĚNÍ STAVBY GOLFPARK PODBOŘÁNKY                                        

Ing. Stanislav Štýs, DrSc. 
ECOCONSULT PONS  

Most, Ant.Dvořáka 2190 
 
 

 6 

 

II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE 

1. Úplnost dokumentace 

Po prostudování dokumentace předmětného záměru mohu konstatovat : 

1.1 Celkové zpracování dokumentace odpovídá z hledisek struktury i obsahu 

příloze č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., Náležitosti dokumentace. 

1.2 Kvalitu posuzované dokumentace lze zdůraznit i skutečností, že vedoucí 

zpracovatelského týmu, Mgr. Gabriela Licková zajistila zpracování 

důležitých tématických subsystémů odborně fundovanými specialisty : 

Pro úseky 

Ochrana krajinného rázu   .........................    Doc.Ing. Petr Sklenička, CSc. 

Botanika a dendrologie    ..........................    Ing. Radek Pelc 

Zoologie    .................................................    Mgr. Ondřej Kydlíček 

Kartografie, krajinný ráz a zemědělství  ...    Tomáš Krejčí 

Zdravotní rizika    ......................................    Ing. Jitka Růžičková     

1.3 Kladně lze hodnotit i to, že předepsaný obsah dokumentace je doplněn těmito 

přílohami : 

− Shrnutí vyjádření ze závěru zjišťovacího řízení provedeného Krajským 

úřadem Středočeského kraje pod zn. 146000/2007/KUSK dne 8.11.2007 

− Studie „Posouzení z hlediska ochrany krajinného rázu“ 

− Zhodnocení přírodního stanoviště s výskytem zvláště chráněných druhů 

rostlin, včetně biologického hodnocení 

− Inventarizace dřevin a návrh sadových úprav 

− Žádost o odnětí půdy ze ZPF 

− Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hledisek územně 

plánovací dokumentace 

− Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k hodnocení důsledků 

předmětného záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
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− Zásah do lokálního biokoridoru BK 41 a biotopu zvláště chráněných 

druhů rostlin 

− Nepřímý vliv GOLF PARKU Podbořánky na přírodní rezervaci 

Rybníčky u Podbořánek 

− Provozní řád – předpis pro používání přípravků na ochranu trávníků 

golfového areálu 

− Posouzení vlivů GOLF PARKU Podbořánky na veřejné zdraví 

Všechny tyto dokumenty rozšiřují faktografii a lépe umožňují osvětlit celou 

problematiku tohoto golfového areálu. 

 

2. Správnost metod uvedených v dokumentaci včetně používání metod hodnocení 

Při zpracování posuzované dokumentace bylo použito celé řady žádoucích metod, 

které umožnily nejen co nejúplněji charakterizovat dosavadní vývoj, stav i 

prognózu dalšího vývoje GOLF PARKU Podbořánky. 

Jednalo se logicky o zajišťování dostatečných podkladů ze strany provozovatele 

tohoto golfového areálu, o terénní průzkumy, o jednání s příslušnými orgány 

státní správy a obcí, s oponenty provozovatele hřiště, s hráči, se zpracovatelem 

územního plánu, o posuzování různých aspektů v kontextu a s ohledem na 

dosažený stupeň poznání.  

Kladem je, že dokumentace navázala nejen na obsah předchozího oznámení, ale 

že je založena i na vypořádání připomínek vznesených k oznámení. 

 

3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí 

Problematika variantnosti je v tomto případě atypická. Je to dáno tím, že je 

posuzován záměr, který byl v první etapě devítijamkového hřiště již zrealizován a 

hřiště je běžně provozně využíváno – přes řadu administrativních a věcných 

nedostatků. 

Z uvedeného vyplývá, že uplatnění klasické nulové varianty (odstoupení od 

záměru výstavby) je v tomto případě nereálné. 
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Dokumentace řeší tuto situaci dvouvariantně, kdy 

Ø varianta I    

představuje úplné či dílčí odstranění staveb GOLF PARKU Podbořánky, 

přičemž je řešena v těchto alternativách :  

− Zrušit všechny stavby a zařízení v „nepovolené“ části areálu a obnovit 

zde zemědělský způsob obhospodařování v souladu se současným 

stavem uvedeným v katastru nemovitostí, přičemž by golfový provoz 

zůstal pouze v rozsahu „povolené“ části; 

− Odstranit všechny stavby v „povoleném“ i „nepovoleném“ území a 

ukončit provoz GOLF PARKU Podbořánky; 

Ø varianta II 

představuje zajištění dodatečného stavebního povolení pro celé území 9-ti 

jamkového golfového areálu v plošném rozsahu cca 25 ha. 

Tato varianta především předpokládá 

− poměrně snadno řešitelné žádoucí úpravy objektů, které jsou v rozporu 

ve sféře vlivů na ráz krajiny v Přírodním parku Jesenicko, 

− vyřešením problematiky bezpečné průchodnosti v prostoru dráhy č. 4, 

− ochranářsky uspokojivé vyřešení situace v prostoru dráhy č. 6 – 

v kontextu s nutnou ochranou mokřadního biotopu a zvláště 

chráněných druhů rostlin. 
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Pro přehlednost uvádím tabelární vyjádření této variantní problematiky : 

 

 
I.A  Návrat k intenzivní zemědělské činnosti na většině plochy nepovoleného hřiště 
       (tj. zajištění souladu stavu KN se stavem skutečným) 

 
I.B  Nové využívání území – extenzivní zemědělské hospodaření na loukách, 
        pastvinách namísto původní intenzivní zemědělské výroby a (nebo) namísto 
        dnešního hřiště 
 

I. 
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B
 

 
I.C  Odstranění všech staveb včetně staveb povolených v povoleném území, tj. 
        úplné ukončení provozu golfu v k.ú. Podbořánky 
 

  
II.A  Způsob řešení ochrany biotopu v dráze 
č. 6 je navržen omezením intenzivní údržby 
v ploše stanovené RNDr. Křivancem 
 

 
 
II.B.1  přesun k jamce č.5 a 
            zachování 4 PAR 
 
 
 
 
II.B.2  vymístění celé dráhy č. 
             6 + 5 
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Pro celé území hřiště za předpokladu 
splnění dvou podmínek, a to :  

1. dojde k zajištění bezpečnosti 
všech chodců procházejících po 
cestě k.ú. Podbořánky č.p.p.KN 
1723 a 1724  (tj. úprava hry 
v dráze č. 4 a zajištění volného 
vstupu do lesního komplexu, 
nacházejícího se jižně od obce a 

2. dojde k zajištění 
životaschopnosti botanicky 
cenného biotopu v dráze č. 6. 

  Pozn.: V úvahu přichází i situační 
odklonění   předmětné cesty 
dle návrhu p. Augustina 
Kroupy. 
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II.B.3  přesun k jamce č.6 a 
            snížení na 3 PAR 
 
 

 

 

V dokumentaci je problematice variantnosti věnována žádoucí pozornost, se 

závěrem vytvoření věcných a administrativních podmínek pro zajištění 
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dodatečného stavebního povolení – za předpokladu respektování bezpečnosti ve 

vztahu k chodcům negolfistům,  podmínek ochrany zvláště chráněných druhů 

rostlin a odstranění prvků, které jsou v rozporu se zásadami ochrany místního rázu 

krajiny. 

 

4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující státní 

hranice 

Posuzovaný záměr v žádném případě přeshraniční vliv mít nebude. 
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III. POSOUZENÍ  TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA 

DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Problematika znečišťování životního prostředí je v posuzované dokumentaci (většinou 

variantně) řešena v dostatečném rozsahu a kvalitě, především v souvislostech s výstupy 

(kap. B.III), dále průřezově v kontextu s charakteristikou stavu životního prostředí 

v dotčeném území (kap. C), a v souvislostech s komplexní charakteristikou a 

hodnocením vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí (kap. D). 

Celkem lze k této problematice konstatovat, že : 

Ø výstupy ve vztahu ke kvalitě ovzduší, odpadních vod, k odpadům, hlučnosti, 

vibracím a k zápachu jsou pro obě základní varianty environmentálně podobné a 

únosné. 

Ø K environmentálně rizikovým situacím by zde mohlo dojít (mimo živelné 

katastrofy) nedodržením bezpečnostních předpisů – a to v případech obou 

základních variant (odstranění stavby i dodatečné stavební povolení). 

v Za předpokladu zrušení golfového hřiště a obnovy zemědělské výroby 

v daném území by se jednalo o riziko kontaminace prostředí v důsledku 

nevhodné manipulace s PHM, hnojivy a s přípravky pro ochranu rostlin, 

v totéž lze ovšem konstatovat v souvislostech s alternativou dodatečného 

stavebního povolení a provozu golfového areálu, neboť i ten bude na celé ploše 

vybaven zatravněním. 

Za předpokladu dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů lze ovšem 

v obou případech předpokládat, že zde k neúnosnému znečišťování životního 

prostředí docházet nebude. 
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, 

SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

V těchto souvislostech je důležité vycházet z širšího okruhu problémů, které mají 

s životním prostředím přímou i nepřímou souvislost. Navíc je účelné zdůraznit, že do 

sféry životního prostředí nutno řadit i vlivy působící do sociální sféry, které mají 

v tomto případě značnou váhu. 

V dokumentaci je v kap. D.IV  Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, 

popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí navrhován soubor okruhů 

opatření, která korespondují vesměs s tím, že v dokumentaci se doporučuje k realizaci 

varianta II – dodatečné stavební povolení, a sice za předpokladu splnění těchto 

hlavních podmínek : 

1. že dojde k zajištění bezpečnosti všech chodců procházejících po cestě v k.ú. 

Podbořánky, č.p.p. KN 1723 a 1724. Je třeba zvážit i možnost odklonění cesty; 

2. že dojde k zajištění životaschopnosti botanicky cenného biotopu v dráze č. 6; 

3. že dojde k takovému řešení, které se stane souladným se zásadami existence 

Přírodního parku Jesenicko, zvláště chráněných území a rostlin a významných 

krajinných prvků; 

4. že budou respektována účinná opatření, která eliminují negativní působení 

hydrologických a melioračních opatření na režim podzemních vod, na jehož 

vydatnosti jsou obyvatelé a rekreanti Podbořánek závislí. (V těchto souvislostech 

nutno vysvětlit kritické poznámky na téma znehodnocování režimu podzemních vod 

hlubinným čerpáním vody do obou rybníků); 

5. že bude realizován takový systém výživy travního porostu golfového areálu, který 

zaručí, že nebude ani kvalitativně znehodnocován vodní zdroj – prameniště 

Podbořánky; 

6. že bude respektován požadavek maximální hrací návštěvnosti 30 až 50 lidí za den. 

V mimořádných případech bude požádán o souhlas příslušný úřad ochrany přírody; 
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7. že provozovatel GOLF PARKU Podbořánky 

a) v případě, že bude drátěný plot mezi parkovištěm a cvičnou plochou využíván 

krátkodobě, bude ozeleněn s pomocí popínavých rostlin, 

b) pokud bude tento plot dlouhodobý, bude nahrazen stálým živým plotem; 

8. že budou uspokojivě vyřešeny střety vyplývající z faktu, že je celé území GOLF 

PARKU Podbořánky součástí místní honitby. 

9. Bude-li předmětný areál využíván pro sportovní účely i v zimním období, musí být 

tento záměr předem odsouhlasen OŽP MěÚ v Rakovníku. 

10. Podmínkou provozu 9-ti jamkového golfového hřiště je však i nezbytnost, aby 

oznamovatel v žádoucím předstihu zajistil všechna nutná povolení pro provoz tohoto 

areálu. Jedná se o  

a) stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje – odboru životního prostředí 

a zemědělství (ve smyslu § 9 zákona č. 100/2001 Sb.), 

b) souhlas se zásahem do krajinného rázu Přírodního parku Jesenicko, které 

v tomto případě vydává OŽP MěÚ Rakovník, 

c) další souhlasy podle zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění : 

v povolení staveb zasahujících do prvků ÚSES a do VKP, které v tomto 

případě vydává OŽP MěÚ Rakovník, 

v udělení výjimky pro zásah do biotopu zvláště chráněných rostlin, které 

vydává Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPaZ, 

d) souhlas příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu – pro 

zajištění vynětí příslušných pozemků ze ZPF, což v tomto případě, kdy se 

jedná o výměru přesahující 10 ha, řeší Ministerstvo životního prostředí, odbor 

ochrany přírody a krajiny, odd. ochrany ZPF, 

e) souhlas se zásahem do 50 m ochranného pásma lesa, které vydává MěÚ 

Rakovník, OŽP, 

f) územní rozhodnutí pro využití příslušného území a umístění staveb, které 

vydává stavební úřad Jesenice. 
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Pozn.:  toto územní rozhodnutí musí být vydáno vždy až po dodání stanoviska 

EIA – které má však v tomto případě pouze doporučující charakter, 

g) vodoprávní povolení pro realizaci hydrotechnických či melioračních opatření, 

pro zásobování pitnou vodou a pro nakládání s odpadními vodami – které 

v tomto případě vydává MěÚ Rakovník, OŽP, 

h) stavební povolení (popř. ohlášení či neohlášení staveb), které vydává Stavební 

úřad Jesenice. 

Všechna výše uvedená opatření jsou v posuzované dokumentaci velmi podrobně 

uplatněna v kap. D.IV a B.I.2. 

Předpokládám, že budou-li respektována  a kladně vyřízena, lze akceptovat stanovisko 

zpracovatele dokumentace, kterým doporučuje k realizaci variantu II.A. 

Po prostudování  

v oznámení včetně připomínek a závěru zjišťovacího řízení, 

v dokumentace EIA předmětného záměru, 

v všech zaslaných vyjádření k dokumentaci, a to jak dotčených orgánů, 

občanských sdružení i občanů, 

jsem došel k přesvědčení, že základním předpokladem úspěšné realizace předmětného 

záměru vedle respektování podmínek výše uvedených pod čísly 1 až 10 je dosažení 

souladného stavu obyvatel a rekreantů Podbořánek se záměry oznamovatele. 

V těchto souvislostech považuji informační dokument oznamovatele ze dne 20.8.2008 

adresovaný občanům a rekreantům Podbořánek, který jsem obdržel 17.9.2008 za kladný 

počin, který přispěje ke zreálnění informovanosti a zkvalitnění vzájemných vztahů (viz 

přílohu 2). 
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený 

správní úřad dokumentaci záměru „Odstranění stavby - GOLF PARK Podbořánky“ 

v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. zveřejnil, obec Jesenice u Rakovníka o zveřejnění 

požádal a dotčené správní úřady ve smyslu § 8, odst. 2) a 3) zákona požádal o vyjádření 

k dokumentaci. 

Z dotčených územních samosprávných celků zaslaly stanoviska : 

6.1 Středočeský kraj – Ing. Vilém Žák, náměstek hejtmana 

Z dotčených správních úřadů zaslaly vyjádření : 

6.2 Městský úřad Rakovník, OŽP 

6.3 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje 

6.4 Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha 

6.5 Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň 

6.6 Myslivecké sdružení Bor – Podbořánky 

6.7 Občanské sdružení Severočeský OCELOT 

6.8 Občané   -  Ing. Augustin Kroupa 

-  Václav Somol 

-  Alena Kumštátová a Petr Kumštát 

-  Roman Zach a Andrea Králová 

-  Václav Vondráček zastupovaný JUDr. Petrem Kužvartem  

-  Mgr. Martina Baborová 

-  Ing. Pavlína Kotzová 

-  Ing. Jan Čejka, PhD. 

K jednotlivým písemným vyjádřením : 

ad. 1. Středočeský kraj 

Souhlasí s dokumentací k záměru za podmínek uvedených v kapitole D.IV 
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ad. 2. Městský úřad Rakovník, OŽP   

Z hledisek orgánu ZPF upozorňují, že před vydáním územního rozhodnutí je 

nutno požádat o vydání závazného stanoviska – souhlasu s trvalým odnětím 

ZPF pro použití půdy k nezemědělským účelům na celou dotčenou plochu. 

Z hledisek vodního hospodářství se upozorňuje na to, že systém zavlažování 

pozemků je vodním dílem, tedy stavbou, a že proto podléhá povolení 

příslušným vodoprávním úřadem. 

Z hledisek státní správy myslivosti se upozorňuje na migraci spárkaté zvěře 

přes golfový areál a na to, že pokud bude požadováno prohlásit pozemky za 

nehonební, je nutné požádat Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPaZ. 

Z hledisek státní správy lesů se vyjadřuje nesouhlas s návrhem řešení veřejné 

komunikace na parcelách č. 1723 a 1724 jak je uvedeno v dokumentaci. Námět 

na řešení uváděn není. 

Z hlediska orgánu ochrany přírody : 

Ø Požadavek, vzít v úvahu požadavky ve vyjádření MěÚ Rakovník, OŽP 

č.j. OŽP 4233/2007 ze dne 22.5.2007 zaslané Krajskému úřadu 

Středočeského kraje. 

Ty zdůrazňují rozpory mezi ochranářskými aspekty v rámci Přírodního 

parku Jesenicko, charakterem a provozem golfového areálu, dále vlivů na 

prvky ÚSES, chráněná území a zvláště chráněné rostliny a VKP. Kritizují 

použití geograficky nepůvodních rostlin a živočichů, realizaci 

nepovolených vodních nádrží a uplatnění řady pro přírodu cizorodých 

prvků – v rozporu s charakterem rázu krajiny v Přírodním parku Jesenicko. 

Nemá námitek proti legalizaci nepovoleného rozšíření golfového hřiště dle 

mapky za následujících podmínek : 

1. Golfové hřiště bude mít zcela přírodní charakter bez doprovodných 

civilizačních prvků jako jsou odpočivné plochy s lavičkami, 

odpadkovými koši, nejrůznější tyče, informačními panely, hodinami 

v krajině apod. Z dálky by nemělo být patrné, že se v krajině nachází 
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golfové hřiště. Jako vzor pro vzhled golfparku doporučuje golfové 

hřiště u Krásného Dvora u Podbořan, které je velice citlivě umístěné 

v anglickém zámeckém parku a je bez výrazných negativních prvků. 

Z celého areálu hřiště budou odstraněny tyče a kolíky, informační 

panely. Směrovky by zde neměly být. Doporučuje situaci řešit vydáním 

podrobného plánku golfistům nebo jako způsobem užívaným na 

golfovém hřišti Krásný Dvůr u Podbořan. Pokud nebude možné 

odstranit bílé tyče a kolíky z celého areálu a hřiště by nemohlo mít 

přírodní charakter, doporučuje nulovou variantu a hřiště v daném místě 

nelegalizovat. 

2. Uvnitř golfparku nebudou umísťována žádná technická zařízení nad 

povrchem jako např. záchytné sítě apod. 

3. Hřiště nebude oploceno (lze však využít oplocení živým plotem 

z geograficky původních druhů dřevin). Stávající oplocení severní části 

by mělo být pokud možno zkráceno, plot by měl být natřen tmavě 

zelenou barvou a měl by být osázen popínavými dřevinami. 

4. Měl by být předložen podrobný kvalitní projekt ozelenění celého 

areálu, včetně stávajícího vysazeného ozelenění (na mnohých místech 

zcela nevhodného pro volnou krajinu přírodního parku). Projekt by měl 

respektovat danou krajinu přírodního parku, včetně geograficky 

původních druhů dřevin. Nevhodné a geograficky nepůvodní druhy by 

měly být odstraněny. Mimořádnou pozornost věnovat zejména výsadbě 

vzrostlejších listnatých druhů dřevin, odstranění smrků apod. Výsadbu 

doporučujeme zejména s balem a stromy s obvodem kmínku nad 14 – 

16 cm. 

5. Vodní prvky by měly mít přírodní charakter, měly by být bez 

vodotrysků a nepřírodních prvků. Velice podrobně by měl být řešen 

projekt vhodného ozelenění vodních nádrží, který by měl být předložen 

OŽP. Geograficky nepůvodní druhy ryb by měly být odstraněny. 

V horní části areálu by měla být zvážena dřevěná oblouková lávka mezi 

horními jezírky. Měla by být odstraněna nebo alespoň v její těsné 
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blízkosti by měly být vysázeny větší geograficky původní listnaté 

stromy (s obvodem kmínku cca 16 cm a nejlépe s balem a zajištěním 

dostatečné následné péče) a keře. 

6. Na stromy nebudou přibíjeny žádné cedule. 

7. V areálu nebudou umísťovány žádné deponie zeminy, haldy, skládky, 

nebude zde skladován žádný materiál. Stávající výše uvedené deponie a 

haldy, uložený materiál budou urychleně odstraněny. 

8. V areálu nebudou umísťovány žádné přístřešky, stany, plachty, drobné 

stavbičky, maringotky apod. 

9. Odpaliště č. 6 by mělo být zrušeno vzhledem k existenci významného 

biotopu a vzhledem k jeho ohrožení. Lokalitu odpaliště č. 6 by bylo 

vhodné zahrnout do zvláště chráněného území přírodní rezervace 

Rybníčky u Podbořánek. Měl by být podrobně posouzen vliv 

chemických látek především na významný biotop u odpaliště č. 6 a ve 

vazbě na cenné přilehlé louky. Dále pak by měl být posouzen vliv 

intenzivního sekání na lokalitu a měla by být posouzena možnost vrátit 

lokalitu do přirozenějšího stavu. 

10. Měl by být předložen podrobný projekt míst, kde budou používány 

chemické látky, herbicidy, pesticidy, hnojiva apod., včetně četnosti 

používání těchto látek. Počet míst, kde budou výše uvedené látky 

aplikovány by měl být co nejmenší jak do počtu, tak do plochy. 

Všechny tyto problémové okruhy byly zpracovateli dokumentace vzaty v úvahu 

a jsou navrhovány k řešení tak, aby bylo dosaženo souladu s příslušnými 

předpisy a hledisky únosných činností provozovaných v rámci Přírodního 

parku Jesenicko. 

Ø V zájmu předběžné opatrnosti doporučují minimalizovat případný počet 

hráčů a uplatnit limit max. 50 hráčů/den. 

Dokumentace s takovýmto omezením počítá. 
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Ø V části nepovoleného golfového hřiště byla zničena lokalita velice 

vzácných rostlin (vstavačů a upolínů), a je žádoucí tuto lokalitu maximálně 

obnovit.  

Tomuto problémovému okruhu je v dokumentaci, včetně přílohy č. 3, 

věnována pozornost a jsou navrhována opatření k zajištění žádoucí 

stanovištní kvality tohoto biotopu, k ochraně a podpoře uvedených zvláště 

chráněných rostlinných druhů. 

Ø V nepovolené části golfového hřiště se nachází VKP ze zákona a také 

prvky ÚSES. Je zde zdůrazněna zásada, že vytváření územního systému 

ekologické stability je veřejným zájmem, na kterém se podílejí nejen obce 

a stát, ale i vlastníci pozemků. 

Tato zásada je v dokumentaci v rámci řešení příslušných problémových 

okruhů důsledně uplatňována. 

Ø Upozorňuje se na rozpor mezi provozem golfového hřiště a bezpečným 

užíváním diskutované cesty na parcelách č. 1723 a 1724. 

Dokumentace naznačuje oboustranně přijatelná řešení. O tom, že si je 

mimořádné závažnosti tohoto problémového okruhu provozovatel hřiště 

plně vědom svědčí i to, že tento problém řeší i ve své deklaraci ze dne 

20.8.2008, kde se uvádí : 

„Zásadním problémem hřiště je omezení volného průchodu po veřejné 

cestě. V jejích dvou úsecích dochází ke křížení s dráhou letu míčku a je 

tedy v těchto úsecích nebezpečná. Obnovu této cesty vyžadují sousedé, aby 

měli volný přístup do lesa. Obnova však vyžaduje vykácení několika 

vzrostlých stromů a odstranění keřů, protože cesta nebyla již delší dobu 

využívána. Proto provozovatel hřiště souhlasí s návrhem svého souseda – 

p. Augustina Kroupy – o odklonění cesty. Odklon by neomezoval 

sportování, ani by si nevynutil kácení.“ 

Tato oboustranná komunikace bude jistě iniciovat přijatelné řešení a bude 

východiskem diskuze během veřejného projednání – z čehož by měl vzejít 

návrh přijatelný pro všechny účastníky. 
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Ø Na několika místech vyjádření MěÚ – OŽP Rakovník, že se trvá na 

přírodním charakteru celého hřiště bez civilizačních prvků .... golfová 

hřiště vytvářejí novou falzifikovanou krajinu, která má většinou nízkou 

biodiverzitu díky intenzivnímu hnojení a sekání určitých míst .... 

Dokumentace se tímto problémem na několika místech včetně příloh 

zabývá a doporučuje přijatelná řešení. 

Ø Vyjádření rozsáhle polemizuje s tématikou účelnosti únosného počtu 

golfových hřišť – a naznačuje, že je jich v dané oblasti již nadbytek ... 

Tento problém musí být řešen na úrovni územně plánovacích aktivit obce, 

resp. vyššího územního celku. 

Ø Na několika místech se polemizuje s tématikou geograficky nepůvodních 

dřevin, které se doporučují k přesazení : „Myslíme si, že odborné 

posouzení geograficky nepůvodních druhů dřevin ve vhodnou dobu a 

zajištění kvalitní péče je možné a v daném místě žádoucí.“ 

Pozn.: Když se jedná o geograficky nepůvodní dřeviny, tak se jejich 

přesazení jeví jako diskutabilní. Neříká se, kam přesadit. 

Všechny uváděné problémové okruhy jsou do obsahu dokumentace 

v různých souvislostech zakomponovány a navrhováno jejich řešení. 

ad. 3. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje 

Ze závěrů uvedených v dokumentaci vyplývá, že nejlepším řešením je 

dodatečné stavební povolení pro celé území hřiště za předpokladu splnění dvou 

podmínek, které se týkají volného vstupu do lesa pro obyvatele a zajištění 

životaschopnosti botanicky cenného biotopu v dráze č. 6. 

Konstatuje se, že dokumentace je zpracována v souladu s požadavky ochrany 

veřejného zdraví a že s posuzovanou dokumentací souhlasí. 

ad. 4. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha 

Ø Z hledisek odpadového hospodářství bez připomínek 
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Ø Z hledisek ochrany ovzduší bez připomínek 

Ø Je poukazováno na stanovisko zaslané k oznámení, kdy k akci nebyly 

žádné připomínky. Toto stanovisko je i nadále v platnosti. 

Ø Z hledisek ochrany přírody se zdůrazňuje, že „část realizovaného 

nepovoleného golfového hřiště (jamky č. 4 až 6) zasahuje do funkčního 

lokálního systému ekologické stability (ÚSES), dále do biotopu zvláště 

chráněných druhů rostlin (upolín evropský a prstnatec májový) a do 

významných krajinných prvků (VKP) ze zákona (vodní tok, údolní niva a 

les). Jsou rušeny a zřizovány cesty, vytvořeny byly nové prvky na 

golfovém hřišti (altánek, mostek, lavička, palisáda přes mokřad). 

Prováděny jsou terénní úpravy, budují se jezírka pro závlahové účely. 

Ø Je upozorňováno na nesoulady v tématickém okruhu využívání půdy a 

nutnost legálního postupu na úseku odnímání zemědělské půdy ze ZPF. 

Ø Je kritizována skutečnost, že došlo k rozšíření hřiště bez nutných povolení. 

Ø Je uplatňováno hledisko „dráhy č. 4, 5 a 6 zcela vymístit a upolínovou 

louku chránit v rámci začlenění do stávajícího zvláště chráněného území 

přírodní rezervace Podbořanské rybníčky.“ 

Tento požadavek se však již vymyká agendě posuzování životního prostředí 

golfového areálu, neboť se týká možného rozšíření přírodní rezervace. 

Ø ČIŽP preferuje variantu I.C s tím, že dojde k odstranění staveb, ale v rámci 

územního řízení o změně využití území budou stanovena závazná pravidla 

ke zřízení a provozování GOLF PARKU Podbořánky v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v návaznosti na další právní 

normy chránící životní prostředí. 

ad. 5. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň 

Vzhledem k tomu, že v případě zachování celého areálu nebo odstranění 

nepovolených staveb nedochází k výraznému ohrožení podzemních ani 

povrchových vod, nejsou k akci žádné připomínky. 
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ad. 6. Myslivecké sdružení Bor – Podbořánky 

Ø Kritika nezákonného zřízení golfového areálu a narušení původního 

ekosystému. 

Ø Upozornění na rozpor mezi právem myslivosti v areálu golfového hřiště a 

zákazem vstupu pro osoby a psy. 

Ø Poukaz na to, že výstavbou golfového areálu došlo v dané oblasti nejen ke 

zhoršení životního prostředí, ale i úrovni mezilidských vztahů v oblasti. 

Ø Myslivecké sdružení Bor – Podbořánky podporuje nulovou variantu. 

ad. 7. Občanské sdružení Severočeský OCELOT 

Ø Kritika nelegální výstavby a provozu golfového hřiště. 

Ø Poukazuje se na nepřípustný vliv provozu golfového hřiště na cenné 

ekosystémy v území drah č. 4, 5 a 6 (VKP a ÚSES). 

Ø Kritika omezování pohybu veřejnosti po cestě s p.p.č. 1723 a 1724. 

Ø Doporučení provozovat pouze rozsah tzv. rodinného hřiště z r. 1999. 

Ø Polemika s autorkou dokumentace, týkající se řady detailních zpracování 

může být vysvětlena pouze osobním dialogem. 

Ø Požaduje se uplatnění nulové varianty – s tím, že bude-li mít investor i 

nadále zájem o výstavbu golfového areálu, posoudit nově jeho umístění 

v několika územních variantách. 

ad. 8. Připomínky občanů 

8.1 Ing. Augustin Kroupa 

upozorňuje na nejasnosti týkající se ohrožení vodního režimu v daném 

území, se zvláštním zřetelem na sousedství sídla Podbořánky. 

Provozovatel golfového areálu by měl zajistit hydrogeologické posouzení 

této situace a garantovat, že provoz GOLF PARKU Podbořánky nenaruší 

kvalitu a ani vydatnost studní v Podbořánkách. 
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8.2 Václav Somol 

Ø Podrobně informuje o snižující se ekologické hodnotě mokřadní 

louky jako biotopu zvláště chráněných rostlin na parcelách č. 854 

část, 855, 862, 863, 864, 866, 867, 869, 870, 871, 872, 873, 874 a 

877 část, vše v k.ú. Podbořánky. 

Ø Doporučuje využít příležitost a toto území přičlenit do sousední 

přírodní rezervace. 

Tato záležitost koresponduje s řadou dalších připomínek a bude řešena 

v kontextu s nutností zajistit garanci žádoucí bonity tohoto biotopu 

zvláště chráněných rostlin. 

Problematika začlenění tohoto území do sousední přírodní rezervace se 

vymyká z jednání o vlivech na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. 

8.3 Alena Kumštátová a Petr Kumštát 

Ø Kritizují provozovatele golfového areálu za to, že stávající golfové 

hřiště budoval bez příslušných povolení. 

S tím lze jen souhlasit – a je to zodpovědně řešeno i v dokumentaci. 

Ø Kritizují záměr rozšiřovat hřiště na 18-ti jamkové, a s tím spojují i 

podezření z „vyššího zájmu“, a s tím spojeného podezření z korupce 

a úplatkářství. 

Ø V návaznosti na to kritizují i MěÚ OŽP Rakovník z benevolence při 

udělování souhlasu se zásahem do krajinného rázu Přírodního parku 

Jesenicko, včetně souhlasu se zásahem do 50-ti metrového 

ochranného pásma lesa. 

8.4 Roman Zach a Andrea Králová 

Ø V této připomínce je reagováno hlavně na projednávání návrhu 

změny územního plánu, které se uskutečnilo 13.9.2006 v Jesenici, 

jehož součástí bylo rozšíření golfového hřiště na 18-ti jamkové. 

Pisatelé se odvolávají na petici, která vyjadřuje s tímto záměrem 

zásadní nesouhlas. 
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Současné projednávání vlivů na životní prostředí se tohoto případu 

netýká, neboť se jedná o hřiště 9-ti jamkové. 

Ø Autoři připomínky kritizují hydrologické aspekty dvou retenčních 

nádrží s argumentem, že „... voda do nich je čerpána ze spodních 

vodních zdrojů. Nemají proto přírodní charakter rybníčků, jak je 

uváděno.“ 

Navíc zpochybňují původ vody – s podezřením, že je odčerpávána 

z Podbořanského potoka. 

Oba tyto aspekty jsou v dokumentaci řešeny a bylo by vhodné, kdyby je 

zpracovatelka při veřejném projednání podrobněji vysvětlila. 

Ø Upozorňují na to, že v oblasti jamek č. 4, 5 a 6 je biozóna dvou 

chráněných rostlin – upolín evropský a prstnatec májový. 

Tato připomínka je uplatňována mnohokrát a dokumentace ji registruje a 

řeší. 

8.5 Václav Vondráček zastupovaný JUDr. Petrem Kužvartem  

Ø „Posudkář by měl být upozorněn na fakt, že v dané lokalitě na 

načerno zhotoveném rozšíření hřiště probíhá navzdory zákonu 

rutinní provoz a veřejné užívání cest je znemožňováno.“ 

Tyto skutečnosti jsou zcela jednoznačně v dokumentaci nejen 

konstatovány, ale několikrát i zdůvodňovány – s náměty na řešení tohoto 

nelegálního stavu. 

Ø Autor vyjádření upozorňuje na to, že „.... údajně pracovníci státní 

ochrany přírody objevili v území přírodní rezervace Rybníčky u 

Podbořánek další velmi vzácnou orchidejovou rostlinu koralici ...“ 

Vzhledem k tomu, že byl v rámci prací na dokumentaci proveden 

podrobný botanický průzkum na celé ploše 9-ti jamkového hřiště a v jeho 

východním sousedství, kde koralice zaznamenána nebyla, a protože se 

jedná o území přírodní rezervace, které není předmětem tohoto 

posuzování vlivů na životní prostředí, nepovažuji za nutné jako součást 
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tohoto posuzování akceptovat uvedený podnět orientovaný na vrácení 

dokumentace EIA a provedení dalšího podrobného biologického 

průzkumu rostlinných a živočišných druhů se zvláštním zaměřením na 

druhy zvláště chráněné. 

Pozn.:  Viz přílohu č. 3 „Zhodnocení přírodního stanoviště s výskytem 

zvláště chráněných druhů rostlin“, včetně biologického 

hodnocení z r. 2006 a přílohu č. 4 „Zásah do lokálního 

biokoridoru BK 41 a biotopu zvláště chráněných druhů rostlin“, 

jejímž autorem je autorizovaná osoba ÚSES, RNDr. Jan 

Křivanec, a jejíž součástí je i návrh řešení k zajištění veřejného 

zájmu dle příslušného zákona – ochranu ÚSES a vytvořit 

podmínky pro zachování zvláště chráněných druhů rostlin. 

Přílohou č. 5 se navíc prokazuje zanedbatelný vliv golfistů na 

přírodní rezervaci Rybníčky u Podbořánek. 

Má-li být proveden nový biologický průzkum na území PR Rybníčky 

u Podbořánek, měl by být realizován ve správní sféře státní ochrany 

přírody – čímž ovšem nevylučuji, že by se na něm mohl v rámci 

kompenzace podílet i provozovatel GOLF PARKU Podbořánky. 

Ø Autor vyjádření upozorňuje na to, že v JZ části hřiště, v tzv. 

biozóně, došlo k nedovoleným úpravám, jež negativně ovlivnily 

zdejší mokřadní biotop (zpevněná cesta a zakrytá šachta). 

Tyto skutečnosti jsou známé, měly by být mimo jiné i předmětem diskuze 

v rámci veřejného projednání – s cílem rozhodnout o optimálním řešení. 

Ø Autor vyjádření zpochybňuje způsobilost oznamovatele provozovat 

v chráněné krajině bezkonfliktním způsobem své komerční aktivity. 

V dokumentaci se nelegální postup při rozšiřování golfového hřiště 

nepopírá. Navrhuje se řada řešení, jak tento stav ex post uvést do 

souladu s českým právem. Část účastníků připomínkového řízení takovýto 

postup doporučuje, a to za podmínek uvedených v kapitole D.IV. 
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Ø Toto vyjádření obsahuje i požadavek následného ústního projednání 

ve věci podle zákona č. 100/2001 Sb. 

Tento požadavek bude logicky naplněn tím, že příslušný úřad zajistí dle § 

17 zákona č. 100/2001 Sb. veřejné projednání. 

8.6 Mgr. Martina Baborová 

Podporuje vydání dodatečného stavebního povolení pro golfové hřiště 

v Podbořánkách  podporuje dokončení procesu EIA, aby mohla být 

vydána potřebná rozhodnutí. 

8.7 Ing. Pavlína Kotzová 

Podporuje variantu dodatečného stavebního povolení. 

8.8 Ing. Jan Čejka, PhD. 

Ø Jednoznačně podporuje dokončení procesu EIA, a to ve variantě 

dodatečného stavebního povolení. 

Ø Upozorňuje na skutečnost mimořádně vitálního a četného 

kvetoucího upolínu evropského v lokalitě odpaliště jamky č. 6 – a to 

v rozsahu větším než před zahájením budování odpališť. 

Ø Dále upozorňuje na fakt, že poslední dobou vídá pravidelně 

obyvatele Podbořánek vyvážet traktorem plné valníky odpadu do 

potoka pod parkovištěm. 

Tuto skutečnost by měl autor vyjádření oznámit s konkretizací na 

příslušném úřadu, neboť se to vymyká z kauzy hodnocení vlivů na životní 

prostředí předmětného záměru Odstranění stavby – GOLF PARK 

Podbořánky. 
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA 

VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Po prostudování 

Ø Oznámení záměru 

ODSTRANĚNÍ STAVBY – GOLF PARK PODBOŘÁNKY, 

které bylo zpracované podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí, v platném znění, 

Ø Závěru zjišťovacího řízení 

vydaného na předmětný záměr Krajským úřadem Středočeského kraje – OŽPaZ ze 

dne 8.11.2007 pod zn.: 146000/2007/KUSK, včetně souboru připomínek ke 

zjišťovacímu řízení, uvedených v přílohách č. 1 a č. 1A k dokumentaci, 

Ø Dokumentace 

vypracované podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. k záměru  

ODSTRANĚNÍ STAVBY – GOLF PARK PODBOŘÁNKY 

RNDr. Gabrielou Lickovou, PhD. 

MISOT, s.r.o., Nám.Krále Jiřího z Poděbrad 507/6 

350 02  Cheb, tel.: 777 293 278 

včetně příloh : 

Příloha č. 1 a 

č. 1A           - 

 

Shrnutí vyjádření ze zjišťovacího řízení 

Příloha č. 2  -  Studie - Posouzení z hlediska ochrany krajinného rázu 

Doc.Ing. Petr Sklenička 

Příloha č. 3  - Zhodnocení přírodního stanoviště s výskytem zvláště chráněných 

druhů rostlin 

-  Zoologický průzkum – Mgr. Ondřej Kydlíček 

-  Botanický průzkum   -  Ing. Radek Pelc 

Příloha č. 4  -  Zásah do lokálního biokoridoru BK 41 a biokoridoru zvláště 
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chráněných druhů rostlin – RNDr. Jan Křivanec 

Golf park Podbořánky – dráha č. 6 stávajícího golfového hřiště – 

zásah do lokálního BK a biotopu zvláště chráněných druhů rostlin 

a péče o nelesní pozemky – Ing. Radek Pelc 

Příloha č. 5  -  PR Rybníčky u Podbořánek – nepřímý vliv golfového hřiště 

v Podbořánkách na PR Rybníčky u Podbořánek – kolektiv MISOT, 

s.r.o.  2005 - 2007 

Příloha č. 6  - Situace vydaných rozhodnutí pro území dnešního golfového hřiště 

Příloha č. 7  - Inventarizace dřevin a návrh sadových úprav – Ing. Radek Pelc a 

Tomáš Krejčí 

Příloha č. 8  - Žádost o odnětí zemědělské půdy ze ZPF – zprac. MISOT, s.r.o.  

Příloha č. 9  - Provozní řád – předpis pro používání přípravků na ochranu 

trávníků 

Příloha č. 10  - Popis hospodaření V.Hrona v JZ části dnešního hřiště v létech 

1995-2000 

Příloha č. 11   - Petice za zachování golfového hřiště v obci Podbořánky 

Příloha č. 12   - Dopis obci Jesenice – Podnět pro zpracovatele ÚPn – návrh řešení 

problematiky cestní sítě 

Příloha č. 13   - Vyhláška č. 9/1994 o zřízení Přírodního parku Jesenicko 

Příloha č. 14   - Posouzení vlivů na veřejné zdraví, Hodnocení zdravotních rizik 

Ing. Jitka Růžičková 

Ø Vyjádření – zaslaných k dokumentaci k záměru ODSTRANĚNÍ STAVBY – 

GOLF PARK PODBOŘÁNKY dotčenými orgány státní správy, územně 

příslušnými obcemi, občanským sdružením a občany 

konstatuji : 

Ø Dokumentace byla zpracována formálně i obsahově v souladu s přílohou č. 4 

k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 
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Ø Příslušný úřad dokumentaci v zákonném termínu zaslal k vyjádření dotčeným 

správním úřadům a dotčeným územním samosprávním celkům a zajistil zveřejnění 

informace o dokumentaci na internetu. 

Ø Na základě toho zaslali písemné vyjádření : 

− Středočeský kraj 

− Městský úřad Rakovník – OŽP 

− KHS Středočeského kraje – územní pracoviště Rakovník 

− ČIŽP OI Praha 

− ČIŽP OI Plzeň 

− Občanské sdružení OCELOT 

− Myslivecké sdružení Bor - Podbořánky 

− Václav Vondráček v zastoupení JUDr. Petra Kužvarta 

− Roman Zach a Andrea Králová 

− Ing. Augustin Kroupa 

− Václav Somol 

− Alena Kumštátová a Petr Kumštát 

− Ing. Jan Čejka, PhD. 

− Mgr. Martina Baborová 

− Ing. Pavlína Kotzová, 

jejichž obsahy jsem vypořádal v kap. VI. 

Ø Posuzovaný záměr 

ODSTRANĚNÍ STAVBY – GOLF PARK PODBOŘÁNKY 

VE VARIANTĚ   II.A 

považuji z hlediska vlivů na životní prostředí  

jako environmentálně únosný, 

a to za předpokladu splnění navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, 

popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí 

-   v kap. D.IV příslušné dokumentace 

-   a v kap. IV tohoto posudku. 
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VII. NÁVRH STANOVISKA 

V Praze dne   ............................ 

Č.j.:   ......................................... 

STANOVISKO K PODSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU     

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

podle § 10 zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 

 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1. Název záměru :                              Odstranění stavby – GOLFPARK Podbořánky 

2. Kapacita (rozsah) záměru :            Stávající 9-ti jamkové hřiště o celkové 

                                                                výměře cca 25, z toho 6,5 ha zabírají 2 dráhy 

                                                                a  1 cvičné odpaliště 

3. Umístění záměru :                          Kraj  ..............  Středočeský 

                                                                Obec  ............   Jesenice 

                                                                k.ú.  ..............   Podbořánky 

4. Oznamovatel :                                GOLF PARK Podbořánky, s.r.o. 

5. IČ oznamovatele :                          70891095 

6. Sídlo oznamovatele :                      270 33  Jesenice, Podbořánky 17 

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ 

1. Oznámení :                                   zpracovatel oznámení 

 MISOT, s.r.o. 

 Náměstí krále Jiřího z Poděbrad 507/6 

 350 02  Cheb 

 Datum předložení oznámení 

 ................................................ 
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2. Dokumentace :                             zpracovatel dokumentace 

RNDr. Gabriela Licková, PhD. 

autorizace ke zpracování dokumentace a  

posudku 

MISOT, s.r.o. 

Datum předložení dokumentace 

...................................................... 

3. Posudek :                                      zpracovatel posudku 

Ing. Stanislav Štýs, DrSc. 

osvědčení odborné způsobilosti 

č.j.:  5147/115/OVP/93 

Datum předložení posudku 

.............................................. 

4. Veřejné projednání                     bude upřesněno dodatečně 

5. Celkové zhodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti 

Celý proces hodnocení vlivů předmětného záměru na životní prostředí až dosud 

probíhal atypicky, neboť je v tomto případě posuzován objekt, který již byl 

vybudován a je provozován, takže k jeho posuzování dochází ex post. I za 

těchto okolností však posuzování prochází procedurálně v souladu se zákonem 

č. 100/2001 Sb. tak, že 

− oznamovatel předložil oznámení v souladu se zněním § 6 zákona. 

− Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a 

zemědělství jako příslušný úřad provedl v souladu s § 7 zákona zjišťovací 

řízení, kterým bylo rozhodnuto, že záměr bude posuzován podle zákona č. 

100/2001 Sb. v celém rozsahu. 

V závěru zjišťovacího řízení byly specifikovány dominantní problémy a 

požadavky směrované na zpracovatele dokumentace. 

− Následovalo zpracování dokumentace, a to oprávněnou osobou RNDr. 

Gabrielou Lickovou, PhD., MISOT, s.r.o. Cheb, 
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a to v souladu s § 8 zákona, přičemž byly respektovány i všechny 

relevantní požadavky obsažené v závěru zjišťovacího řízení. 

− Po ukončení připomínkového řízení byl jinou oprávněnou osobou, Ing. 

Stanislavem Štýsem, DrSc., vypracován posudek, a to v procesním 

souladu s § 9 zákona a obsahově dle přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb. 

− Příslušný úřad v souladu s § 9 odst. 7 zákona rozeslal posudek 

oznamovateli, dotčeným správním úřadům a dotčeným územním 

samosprávním celkům a zveřejnil posudek na internetu. 

Dále bude dopracováno. 

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

zahrnuta 

6.1 Středočeský kraj – Ing. Vilém Žák, náměstek hejtmana 

6.2 Městský úřad Rakovník, OŽP 

6.3 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje 

6.4 Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha 

6.5 Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň 

6.6 Myslivecké sdružení Bor – Podbořánky 

6.7 Občanské sdružení Severočeský OCELOT 

6.8 Občané   -  Ing. Augustin Kroupa 

-  Václav Somol 

-  Alena Kumštátová a Petr Kumštát 

-  Roman Zach a Andrea Králová 

-  Václav Vondráček zastupovaný JUDr. Petrem Kužvartem  

-  Mgr. Martina Baborová 

-  Ing. Pavlína Kotzová 

-  Ing. Jan Čejka, PhD. 
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III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU 

1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů na životní prostředí 

z hlediska velikosti a významnosti 

Výstavba golfového areálu Podbořánky byla situována v původně zemědělsky 

využívaném území. Souhrnně hodnoceno – v porovnání se stavem, kdy bylo toto 

území využíváno jako orná půda, došlo ve vztahu k přírodním subsystémům ke 

zlepšení situace, avšak v kontextu s vlivy na obyvatelstvo ke zhoršení, neboť 

hřiště, které není ze zcela pochopitelných důvodů veřejně přístupné, brání pohybu 

a občanské komunikaci. 

Za hlavní problematické okruhy lze v tomto případě označit negativní vlivy na 

ráz krajiny, neboť se jedná o území, které je součástí Přírodního parku 

Jesenicko, lokálně má dílčí vliv na prvky ÚSES, VKP ze zákona a na zvláště 

chráněné druhy rostlin. 

Významným problémem je, že hřištěm probíhá veřejná cesta, což se dotýká 

bezpečnosti chodců. 

Všechny tyto významné problematické okruhy jsou v dokumentaci řešeny. Na 

jednotlivé návrhy řešení však dosud existuje velká názorová odlišnost – takže 

konečné řešení bude muset být hledáno až ve finální etapě celého procesu 

posuzování – po průběhu veřejného projednání. 

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, 

pokud jde o znečišťování životního prostředí 

„Technologie“ provozování golfových hřišť je natolik propracovaná, že při 

správné aplikaci vztahů k životnímu prostředí vážnější problémy nevznikají. 

K environmentálně rizikovým situacím však může docházet i v těchto případech – 

nedodržováním bezpečnostních předpisů, nevhodnou manipulací s PHM, hnojivy, 

s přípravky na ochranu rostlin a pod. 



POSUDEK  na dokumentaci EIA  

ODSTRANĚNÍ STAVBY GOLFPARK PODBOŘÁNKY                                        

Ing. Stanislav Štýs, DrSc. 
ECOCONSULT PONS  

Most, Ant.Dvořáka 2190 
 
 

 34 

3. Návrh k opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci 

nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí 

V těchto souvislostech je důležité vycházet z širšího okruhu problémů, které mají 

s životním prostředím přímou i nepřímou souvislost. Navíc je účelné zdůraznit, že 

do sféry životního prostředí nutno řadit i vlivy působící do sociální sféry, které 

mají v tomto případě značnou váhu. 

V dokumentaci je v kap. D.IV  Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, 

snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí navrhován 

soubor okruhů opatření, která korespondují vesměs s tím, že v dokumentaci se 

doporučuje k realizaci varianta II – dodatečné stavební povolení, a sice za 

předpokladu splnění těchto hlavních podmínek : 

1. že dojde k zajištění bezpečnosti všech chodců procházejících po cestě v k.ú. 

Podbořánky, č.p.p. KN 1723 a 1724. Je třeba zvážit i možnost odklonění 

cesty; 

2. že dojde k zajištění životaschopnosti botanicky cenného biotopu v dráze č. 6; 

3. že dojde k takovému řešení, které se stane souladným se zásadami existence 

Přírodního parku Jesenicko, zvláště chráněných území a rostlin a 

významných krajinných prvků; 

4. že budou respektována účinná opatření, která eliminují negativní působení 

hydrologických a melioračních opatření na režim podzemních vod, na jehož 

vydatnosti jsou obyvatelé a rekreanti Podbořánek závislí. (V těchto 

souvislostech nutno vysvětlit kritické poznámky na téma znehodnocování 

režimu podzemních vod hlubinným čerpáním vody do obou rybníků); 

5. že bude realizován takový systém výživy travního porostu golfového areálu, 

který zaručí, že nebude ani kvalitativně znehodnocován vodní zdroj – 

prameniště Podbořánky; 

6. že bude respektován požadavek maximální hrací návštěvnosti 30 až 50 lidí 

za den. V mimořádných případech bude požádán o souhlas příslušný úřad 

ochrany přírody; 
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7. že provozovatel GOLF PARKU Podbořánky 

a)   v případě, že bude drátěný plot mezi parkovištěm a cvičnou plochou 

využíván krátkodobě, bude ozeleněn s pomocí popínavých rostlin, 

b)   pokud bude tento plot dlouhodobý, bude nahrazen stálým živým plotem; 

8. že budou uspokojivě vyřešeny střety vyplývající z faktu, že je celé území 

GOLF PARKU Podbořánky součástí místní honitby. 

9. Bude-li předmětný areál využíván pro sportovní účely i v zimním období, 

musí být tento záměr předem odsouhlasen OŽP MěÚ v Rakovníku. 

10. Podmínkou provozu 9-ti jamkového golfového hřiště je však i nezbytnost, 

aby oznamovatel v žádoucím předstihu zajistil všechna nutná povolení pro 

provoz tohoto areálu. Jedná se o  

a) stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje – odboru životního 

prostředí a zemědělství (ve smyslu § 9 zákona č. 100/2001 Sb.), 

b) souhlas se zásahem do krajinného rázu Přírodního parku 

Jesenicko, které v tomto případě vydává OŽP MěÚ Rakovník, 

c) další souhlasy podle zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění : 

v povolení staveb zasahujících do prvků ÚSES a do VKP, které 

v tomto případě vydává OŽP MěÚ Rakovník, 

v udělení výjimky pro zásah do biotopu zvláště chráněných 

rostlin, které vydává Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPaZ, 

d) souhlas příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu – 

pro zajištění vynětí příslušných pozemků ze ZPF, což v tomto 

případě, kdy se jedná o výměru přesahující 10 ha, řeší Ministerstvo 

životního prostředí, odbor ochrany přírody a krajiny, odd. ochrany 

ZPF, 

e) souhlas se zásahem do 50 m ochranného pásma lesa, které vydává 

MěÚ Rakovník, OŽP, 

f) územní rozhodnutí pro využití příslušného území a umístění staveb, 

které vydává stavební úřad Jesenice. 
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Pozn.:  toto územní rozhodnutí musí být vydáno vždy až po dodání 

stanoviska EIA – které má však v tomto případě pouze 

doporučující charakter, 

g) vodoprávní povolení pro realizaci hydrotechnických či 

melioračních opatření, pro zásobování pitnou vodou a pro 

nakládání s odpadními vodami – které v tomto případě vydává 

MěÚ Rakovník, OŽP, 

h) stavební povolení (popř. ohlášení či neohlášení staveb), které 

vydává Stavební úřad Jesenice. 

4. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí 

Za současné situace se názory na uplatnění variant velmi liší  

– od návrhu uplatnit variantu nulovou – odstranění golfparku 

-  po prosazování alternativy dodatečného stavebního povolení. 

Po komplexním zvážení celé situace se doporučuje realizovat variantu II 

dodatečné stavební povolení. 

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku 

Bude doplněno až po vyjádření k posudku. 

6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní 

prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru 

Bude rovněž doplněno dodatečně. 
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Datum zpracování posudku :                                                      

23. září 2008 

 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku 

Zpracoval :   Ing. Stanislav Štýs, DrSc. 

osvědčení odborné způsobilosti 

č.j. 5147/115/OVP/93 

Ant. Dvořáka 2190/66 

434 01  Most 

tel.:  606 721 058 
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PŘÍLOHY 

1. Plná moc daná jednatelem společnosti GOLF PARK Podbořánky Willi Dieterem 

Mgr. Gabriele Lickové, jednatelce společnosti MISOT, s.r.o, 

ze dne 07.06.2006 

2. Informační leták provozovatele GOLF PARKU Podbořánky 

ze dne 20.08.2008  

3. Zápis z jednání ze dne 13.09.2008 


