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1. Obchodní firma
VTE Pastviny s.r.o., Praha

2. IČ:
IČ -

00254398

DIČ - CZ00254398

3. Sídlo (bydliště):
Lužická 1538/10, Praha 2 , 120 00

4. Jméno,

příjmení,

bydliště

a

telefon

oznamovatele:
Ing. Zdeněk Matoušek - jednatel
Tlf. – 723 071 257
e-mail – mat2000@volny.cz

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

Ing. Kunčický
Tlf. - 417 559 525
e-mail - kuncicky@bpt.cz

oprávněného

zástupce
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ÚDAJE O ZÁMĚRU
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I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1
Výstavba „Farmy větrných elektráren Moldava - Pastviny“
Kategorie:
Kategorie II (záměry podléhající zjišťovacímu řízení)

Příslušný správní úřad :
Krajský úřad Ústeckého kraje
Číslo a popis záměru:
Projektované zařízení splňuje kritéria pro záměry vyžadující zjišťovací řízení podle
zákona č. 100/2001 Sb., příloha č. 1. - kategorie II, bod 3.2 (větrné elektrárny od maximálního
výkonu 5 kWe).

2. Kapacita (rozsah) záměru
Posuzovaným záměrem je novostavba 10 větrných elektráren REpower MM82 a dále i
navazující infrastruktury (úprava a stavba obslužných komunikací, pokládka kabelové trasy)
situované na území vrcholové partie Krušných hor, v prostoru vymezeném ze severu státní
hranicí a vrchy U hranice (severně, 785 m.n.m), Bojiště (západně, 821 m.n.m), Nad křížkem
(jižně, 856m.n.m) a Mackov (jihozápadně, 810 m.n.m)., v proměnlivé nadmořské výšce 750 850 m n.m.(mapa 4).
Rozsah:
§

10* (10 x 2 MW) VTE typu REpower MM82 o celkovém jmenovitém výkonu 20MW
(výška věže 80 m a průměr rotoru 82m – celková výška 121 m)

§

Dočasná stavba na dobu 20 let

§

Zastavěná plocha pod patkami VTE 10 * 182,25m2 (13,5*13,5) =1822,5m2
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§

cca 4115 m obslužných komunikací (z toho 1030 m zcela nové příjezdové
komunikace + cca 300 m stávajících upravených cest + 2785 m nově zbudovaných
obslužných komunikací)

§

cca 5365 m kabelových tras (4115 m kabelového vedení ve společném výkopu + 1250
samostatně ISDN do místa připojení v k.ú. Moldava)

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj: Ústecký
Obec: Moldava
Katastrální území: Pastviny u Moldavy

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry
(realizovanými, připravovanými, uvažovanými)
Zájmová lokalita se nachází v k.ú. Pastviny u Moldavy v Krušných horách, v západní části
bývalého okresu Teplice, u státních hranic se SRN a JZ od obce Moldava. Správně náleží
zájmové území k městu Duchcov.
Výstavba 10 ks větrných elektráren na parc.č. 140/3, 171, 79, 258/1 v k.ú. Pastviny je projekt
směřující k využití větrné energie na vhodných lokalitách vrcholových partií Krušných hor.
Z hlediska stavebního se jedná o novostavbu technických zařízení a navazující infrastruktury
(kabelové elektrické a datové vedení, obslužné komunikace a trafostanice) pro výrobu
elektrické energie z obnovitelných zdrojů (kinetické energie větru) – větrné elektrárny (dále
jen VTE). Projekt představuje výstavbu 10 ks (10x 2MW) VTE o celkovém instalovaném
výkonu 20 MW. Tato farma VTE bude vybudována na následujících pozemcích - parc.č.
140/3, 171, 79, 258/1.
Součástí je i
•

výstavba kabelového vedení v délce 5365 m vedoucí z jednotlivých lokalit s VTE do
přípojného místa distr.soustavy ČEZ na parc. č. 258/1 a ISDN do stávající jednotné
sítě v k.ú. Moldava
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•

cca 4115 obslužných a příjezdových komunikací (z toho 3815 m zcela nové
komunikace + cca 300 m stávajících upravených cest), napojených na silnici

-

Krušnohorskou magistrálu. (mapa 10)

Kumulace s jinými záměry
Ve vzdálenosti cca 4,5 – 7 km JV směrem jsou situovány 3 VTE (Větrná farma U tří pánů)
obdobné výkonové a rozměrové kategorie – Enercon E70 o celkové výšce 121m, cca 4 km
S směrem, již na území Německa, je v činnosti farma 3 menších strojů staršího typu téhož
výrobce. Vzhledem k poměrně značné vzdálenosti těchto větrných parků tato kumulace ani
zdaleka nedosáhne nežádoucí úrovně „vizuální neprostupnosti“ krajiny a lze ji tedy považovat
za málo významnou až nevýznamnou. Grafické posouzení kumulativních vlivů na krajinný
ráz je řešeno ve studii „Hodnocení krajinného rázu“, (Obst, 9/2006)

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního
prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Charakter záměru
Projekt větrné elektrárny představuje výstavbu 10 ks (10x2 MW) VTE typu REpower MM82
o celkovém instalovaném výkonu 20 MW.
Tato VTE budou vybudovány na lokalitě v k.ú.Pastviny u Moldavy (mapa 4)
Projekt zahrnuje výstavbu VTE, kabelových tras, přístupových komunikací, manipulačních
ploch .
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Legislativa
Zejména povinnosti plnit limity evropské unie v oblasti alternativních zdrojů přiměly vládu
ČR k přijetí rozhodnutí o podpoře investičních záměrů využívající potenciál větrné energie.
Tento záměr vláda ČR potvrdila přijetím usnesení vlády č. 50 z 12.ledna 2000 energetická
politika, v níž se předpokládá využití energetického potenciálu větru v území s průměrnou
rychlostí větru větší než 5 m.s -1. Cílem je zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na celkové
spotřebě primárních energetických zdrojů ze současných 1,5 % na cca 3 až 6 % k roku 2010 a
cca 4-8% k roku 2020.
Výkupní cena je stanovena zákonem č.180/2005 Sb.ze dne 31.března 2005 o podpoře
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně zákonů (Zákon o podpoře
využívání obnovitelných zdrojů).

Environment
Podmínky pro využití

větrných elektráren v posuzované lokalitě jsou dány větrným

potenciálem dané lokality (mapa 1,2). V rámci celého procesu EIA byly pak na těchto větrně
vhodných lokalitách hledána místa odpovídající i místním přírodním podmínkám, a to
zejména s ohledem na minimalizaci negativních dopadů na okolní prostředí. Je nutné
zdůraznit, že proces projektové přípravy a posuzování záměru z hlediska vlivů na životní
prostředí probíhá souběžně. Zpracování projektové dokumentace je usměrňováno výstupy
vyplývajícími z procesu EIA. Samotný výběr lokality (mapa 3,4) odrážel některé informace
o jeho environmentálních kvalitách a existenci souvisejících staveb.

Při výběru lokalit se přihlíželo zejména k těmto skutečnostem:
1. vybrat lokality s dostatečným větrným potenciálem a s dostatečným volným prostorem
pro zjištění laminárního proudění větru (nejméně turbulentního)
2. vyhnout se poddolovaným územím a ochranným pásmům
3. zohlednit výsledky biologického průzkumu a výstavbou i samotným provozem neohrozit
existenci citlivých ekosystémů
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4. respektovat převažující tahy avifauny
5. respektovat systém „NATURA 2000“
6. dodržet dostatečnou vzdálenost od trvale obydlených objektů v souvislosti s hlukovými
emisemi VTE

Sociálně ekonomické faktory výběru
Pro obec představuje realizace jednak finanční přínos vycházející ze smluvních závazků
investora a obce a jednak se tu otevírá možnost existence pracovních míst dočasně vzniklých
při výstavbě. Navrhovaná lokalita pro realizaci záměru umístění VTE leží v blízkosti silniční
sítě, která bude využita pro dopravu technologie. (mapa 10).

Při celkovém hodnocení kvality životního prostředí a jeho únosného zatížení se budeme držet
hlavních charakteristik dotčeného území :
•

je posuzováno území málo osídlené

•

lokalita je dostatečně větrná a s minimem překážek, bránících laminárnímu proudění
vzduchu;

•

blízkost elektrického vedení a odpovídající kapacita přípojné trafostanice;

•

vhodné geologické podmínky pro založení stavby;

•

dostupnost pro těžké stavební mechanismy (dlouhé trailery a těžkotonážní
jeřáby);

•

pozemky ve vlastnictví či dlouhodobém pronájmu investora;

•

dostatečná vzdálenost obytných budov

•

území není součástí EVL a vymezených prvků ÚSES

•

území je součástí SPA Východní Krušné hory

•

území není součástí zvláště chráněných území ani jejich ochranných pásem

•

území je poměrně turisticky využíváno – cyklostezka Krušnohorská magistrála vede
při jižním okraji plochy uvažovaného záměru

•

území je antropologicky pozměněné

•

jen část posuzovaného území je využíváno zemědělsky (kosení), zbytek leží ladem
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6. Popis technického a technologického řešení záměru
Účelem připravované stavby je realizace VTE a využití obnovitelného energetického zdroje,
kterým je vítr. (mapa 2)
Tabulka 1 - Technické parametry elektrárny:
Design
Jmenovitý výkon

2000 kW

Připojení při rychlosti větru

3,0 m/s

Jmenovitá rychlost větru

12,0 m/s

Odpojení při rychlosti větru

25 m/s

Rotor
Průměr

82 m

Opsaná plocha

5,281 m2

Počet listů

3

Otáčky

8,5 - 17,1 min-1 (+12,5 %)

List rotoru
Délka

40,0 m

Materiál

skelný laminát / skořepinová konstrukce

Nastavení do směru větru
Konstrukce

4 natáčecí pohony s planetovou převodovkou

Stabilizace

kotoučová brzda s 10 třmeny kotoučové brzdy

Převodovka
Konstrukce

1 stupňová planetová převodovka, 1 čelní ozubené kolo nebo 1 planetový převod, 2
čelní ozubená kola

Převodový poměr

i=105,4

Generátor
Jmenovitý výkon

2000 kW

Konstrukce

dvojnásobně napájený asynchronní generátor, 4-pólový

Měnič

šířkou pulsu modulovaný 1GBT měnič

Otáčky

900-1800 min-1 (+12,5%)

Jmenovité napětí

690 V

Ochrana

IP54

Řídící systém
Konstrukce

řídící systém nastavení úhlu listu a rychlosti

Stožár
Konstrukce

trubkový ocelový stožár

Výška náboje

80 m

Základ

Železobetonový základ, provedení založení podle místních půdních podmínek

Bezpečnostní systém

3 samostaně natáčivé listy (řízení výkonu pitch)
bezpečnostní brzda rotoru
kompletní systém čidel teploty a otáček
integrovaný systém ochrany proti blesku
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Tabulka 2- referenční výnos při rychlosti větru = 5,5 m/s ve výšce 30 m
(podle Rayleightova rozložení, přibližné údaje)

Výška náboje
[m]
59,0
80,0
100,0

Eenergetický výnos
[MWh/rok]
4,323
4,896
5,356

Zdroj: www.ewcz.cz
Design

Architektonické a výtvarné řešení stavby je dáno použitou technologií. (typ REpower MM82)
VTE budou celoplošně natřeny standardním matně šedým nátěrem RAL 7035 a opatřeny
světelným značením, což je v souladu s metodickým pokynem MŽP tak s předpisem
Ministerstva dopravy L 14-Letiště.

Komunikace

Součástí připravované stavby je výstavba účelových komunikací (mapa 10), které budou
sloužit pro zpřístupnění území navrhované stavby a pro její obslužnost.
Jedná se o cca 4115 m obslužných a příjezdových komunikací (z toho 3815 m zcela nové
komunikace + cca 300 m stávajících upravených cest), napojených na silnici

-

Krušnohorskou magistrálu. Většina cest bude vedena mimo stávající z důvodu zachování
únosného charakteru cest.

Spodní stavba pro VTE

Základová konstrukce je tvořena železobetonem, velikost základů je 13,5 * 13,5m = 182,5m2.
Nadzemní část bude kruhová o průměru 5,60 m (standardní způsob založení)

Členění projektu výstavby VTE

Stavba je logicky členěna do tří celků:
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•

Stavba obslužných komunikací,

•

Stavba datových a el. kabelů a kabelového vedení k přípojnému bodu

•

Stavba vlastní technologie VTE
o Realizace gravitačních základů
o Montáž tubusu
o Usazení gondoly
o Zprovoznění systémů

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení – 7/2008
Dokončení – 9/2008

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
VÚSC:

Ústecký kraj

ÚSC:

Moldava

9. Výčet navazujících rozhodnutí dle §10 odst. 4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat.
•

§ 12 odst. 2 zák.114/1992 Sb. - souhlas z hlediska krajinného rázu správy OÚ obcí s
rozšířenou působností

•

§ 45e odst.2 zák. 114/1992 Sb. – souhlas k činnostem v PO - KÚ

•

§ 45i odst.11 zák.114/1992 Sb. - stanovení kompenzačních opatření – KÚ

•

§ 56 odst.1 zák. 11/1992 Sb. – výjimky ze zákazu ZCHD rostlin a živočichů – OD – KÚ,
KOD a SOD – správy CHKO
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•

§ 63 odst. 1 zák. 114/1992 Sb. – souhlas ke zřizování a rušení veřejně přístupných
účelových komunikací, stezek a pěšin – pověřený OÚ

•

§ 67 odst. 4 zák.114/1992 Sb. - rozhodnutí o rozsahu a nezbytnosti náhradních opatřeních
- OOP příslušný k povolení zásahu

•

§ 68 odst.3 zák.114/1992 Sb. - provádění zásahů ke zlepšení přír. a kraj. prostředí všechny OOP

•

§ 9 odst.1 zák. 334/1992 Sb. - souhlas s odnětím ze ZPF – orgán ochrany ZPF

•

Stavební řízení – stavební povolení– dle zák. 50/1976 Sb*., stavební úřad Teplice

•

Územní rozhodnutí - – dle zák. 50/1976 Sb*., stavební úřad Teplice

•

Kolaudační rozhodnutí - dle zák. 50/1976 Sb*., SU Teplice

a další, které vyplynou z požadavků OOP

__________________________________________________________________________
* v 1/2007 bude v platnosti nový stavební zákon – bude nutno řídit se tímto zákonem
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II. Údaje o vstupech
1. Půda
Předkládaný záměr výstavby VTE není náročný na zábor půdy. Zábor půdy a vyjmutí ze
zemědělského půdního fondu se týká zejména pozemků umístěných pod základovou deskou
VTE a dalších doplňkových staveb, zejména manipulačních ploch a obslužných komunikací.
V průběhu výstavby bude v první fázi stavby sejmuta z ploch dočasného záboru humusová
vrstva o mocnosti 10–15 cm, humus bude rozprostřen na pozemcích investora podél obslužné
komunikace nebo (po ukončení stavby) zpět na stavbou dotčené pozemky, uváděné do
původního stavu.
Pokud se budeme zmiňovat o změně užívání pozemků, je zde nutné zdůraznit, že bude
provedeno rozdělení pozemků dle funkčních požadavků stavby VTE (pozemky pod VTE,
komunikace) a pouze tyto pozemky budou vyjmuty z ZPF. Jednalo by se o vynětí půdy o
rozloze 1822,5 m2 pod patkami VTE. Je nutné konstatovat, že investor jedná s příslušným
pozemkovým fondem o podmínkách vydání předběžného souhlasu k vynětí půdy ze ZPF.
tabulka 3 - Přehled pozemků pod VTE se základními údaji o pozemku
Parc. č.

Výměra

Druh

(m2)

pozemku

140/3

136714

TTP

171

46588

79

66154

BPEJ/tř. ochrany

ochrana

Využití záměru

93631/II

ZPF

Plocha pod VTE

TTP

93631/II

ZPF

Plocha pod VTE

Orná půda

93631/II

ZPF

Plocha pod VTE

ZPF

Plocha pod VTE

93621 (44305)/I.
258/1

384922

TTP
93631 (340617)/II
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Charakteristika tříd ochrany: (dle metod. pokynu č.j. OOLP/1067/96)
II – jsou zde půdy zemědělské, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF se jená o půdy vysoce
chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování jen podmíněně
zastavitelné.
I - půdy bonitně nejcennější, převážně v plochách rovinných nebo jen málo sklonitých, ty lze
odejmout ze ZPF pouze vynímečně.

velikost záboru
Zábor půdy lze rozdělit na dočasný a trvalý.
•

Dočasný zábor se bude týkat pozemků, jež budou dotčeny stavebními činnostmi
(montážní plochy) a při pracích souvisejících s pokládkou podzemních kabelů a
výstavbou komunikací. Tyto pozemky budou po ukončení stavebních prací uvedeny
do původního stavu a nadále budou složit svému původnímu účelu.

•

Trvalý zábor proběhne na těch pozemcích, kde dojde k výstavbě některých z částí
projektu (patky pod VTE, komunikace).
Jedná se o 13,5*13,5m * 10 VTE = 1822,5 m2
Nové komunikace - 3815 m /4,5 = 847,7 m2
Celkový zábor – cca 2670,2 m2

2. Voda (například zdroj vody, spotřeba)
Samotný posuzovaný záměr nemá v době svého provozu nároky na dodávku vody. Voda
bude potřeba ve fázi výstavby, a to hlavně k výrobě betonové směsi pro základové desky
VTE. Betonová směs nebude vyráběna v místě výstavby VTE. Betonovou směs budou do
místa výstavby dopravovat míchací vozy.
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3. Ostatní surovinové a energetické zdroje (například druh,
zdroj, spotřeba)
Posuzovaná stavba je sama zdrojem energie, v době provozu nebude mít nároky na přísun
energií naopak el. energii bude „vyrábět“ z energie větru. Tato energie, tady spíše větrný
potenciál (mapa 1,2) lokality může být svým způsobem chápán jako energetický zdroj.
Surovinové zdroje se týkají především stavebních materiálů (beton, kamenná drť, štěrk), ty
budou v patřičném množství dovezeny, nebo pokud to bude možné, tak budou použity i
původní stavební materiály (kamenná drť) pocházející z okolí místa stavby.

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba
souvisejících staveb)
Související stavby budou zejména obslužné komunikace (mapa 10). Investor zvážil variantu
použití stávajících cest. Tam, kde to je možné, budou tyto cesty použity ( cesta sloužící
k napojení na státní, obecní), protože ale cesty jsou z větší části pro dopravu nadměrných
nákladů nevyhovující, budou stavěny cesty nové (měly by kopírovat cesty stávající) nebo
dojde k úpravě stávajících cest, zejména k úpravě poloměrů zatáček a šířky cest tak, aby bylo
možné dopravit předmětnou technologii. Nové cesty budou na úrovni polních cest, pouze
s prašnou úpravou krytu (štěrková cesta se zakalením). Bude upřednostňována výstavba
nových cest, zejména z důvodu zachování okolních zelených pásů. Celková šířka komunikace
včetně krajnic bude 4.5 m.

Kabelové trasy, nadzemní vedení

a)silnoproud
Pro vyvedení výkonu obou VTE budou provedeny přípojky VN. Místo jejich připojení na
stávající linku bylo určeno jejím provozovatelem – ČEZ Distribuce a.s. V zabudované
technologii je již osazeno trafo pro přeměnu vyrobené ele. energie na požadované napětí
22kV. Připojení se provede zemním VN kabelem, který bude uložen v hloubce 1m. Místo
napojení (do zapojovacího místa odběratele přes transformátor 2500 kVA) je vedle VTE
č. 10, na pozemku č. 258/1. Délka kabelové trasy je cca 4115 m.
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b) slaboproud
Bude se jednat o propojení jednotlivých VTE linkou ISDN do sítě Českého Telecomu, a.s.
Místo napojení do sítě Český Telecom a.s. je v katastru obce Moldava. Délka tohoto vedení je
ve společném výkopu s vedením VN, tj. 4115m a dále ještě v samostatném výkopu 1250m.
Zde j třeba podotknout, že výkop pro toto samostatné kabelové vedení je šířka a hloubka
výkopu menší než pro společné vedení s 22kv.
Jedná se o“
Samostatné vedení ISDN

hloubka 80 cm

šířka 35 cm

Společné vedení ISDN a Vn

hloubka 80 cm

šířka 50 cm
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III. Údaje o výstupech
1. Ovzduší
Pokud budeme posuzovat předkládaný záměr z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší je možné
konstatovat, že z hlediska samotného provozu VTE není znám případ negativního vlivu
posuzované technologie na kvalitu ovzduší. Naopak, pokud se použije jako náhrada za
technologii spalující fosilní paliva nebo biohmotu, můžeme jednoznačně deklarovat
pozitivní vliv z hlediska dopadu na kvalitu ovzduší.
Výstavba VTE

Za kombinaci liniového a plošného zdroje znečištění ovzduší lze považovat staveniště po
dobu provádění výkopových prací a během navážení a hutnění materiálu na obslužnou
komunikaci. Staveniště bude zdrojem prachu a emisí z výfukových plynů stavebních strojů
a nákladních vozidel. Působení zdroje bude nahodilé. Pokud budeme posuzovat předkládaný
záměr ve fázi výstavby, je nutné konstatovat, že některé negativní dopady na jednotlivé
složky se mohou nebo budou jistě vyskytovat. Působení zdroje bude nahodilé a časově
omezené. Jedná se zejména o následující okruh problémů:
•

emise ze spalovacích motorů dopravních prostředků a stavebních strojů.

•

krátkodobé zvýšení prašnosti s ohledem na nepříznivé meteorologické podmínky –
sucho.

Množství automobilů pro stavbu 1 VTE

(NA musí splňovat normy EURO 3)

betonáž a stavební vozidla

35 NA

těžké NA pro vztyčení jeřábu

18 NA

těžké NA s komponenty turbíny

18 NA

(výstavba cest

150 NA)

celkem = 71 * 10 NA – 710 NA

během stavby – celkem 710 + 150 = 860 NA v průběhu cca 3 měsíců ( 860/90=9,5 NA
denně)
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Odhad množství emisí z provozu těžkých nákladních aut (vybrané ukazatele emisních faktorů
pro EURO 3, výpočtový rok 2010):

škodlivina

20 km/hod (v g/km)

60 km/hod (v g/km)

CO

6,15

3,09

NOx

3,34

1,76

SO2

0,02

0,01

CxHy

2,48

0,92

PM

0,47

0,20

Tabulka 4 – emisní faktory znečišťujících látek
Provoz VTE
Při provozu VTE nebude kvalita ovzduší ovlivněna.

2. Odpadní vody
Odpadní vody nebudou posuzovaným záměrem stavby produkovány. Pokud budeme za
odpadní vody považovat vody dešťové, lze konstatovat, že jejich množství nebude vybočovat
z normálu (stok z konstrukcí VTE a komunikací) a jejich likvidace bude zajištěna vsakem do
okolního terénu. Je třeba zdůraznit, že tyto vody nebudou kontaminovány znečišťujícími
látkami.

Množství odpadních vod a místo vypouštění

Jak po dobu výstavby tak během provozu nebude posuzovaný objekt zdrojem odpadních vod
splaškových ani technologických. Vznikající dešťové odpadní vody se budou zasakovat do
přilehlých pozemků (luk).
Ubytování stavebních dělníků a s ním spojené odpady a odpadní vody budou řešeny mimo
posuzovanou lokalitu, kde se předpokládá umístění buněk nebo maringotek, chemického WC
a nádrže na vodu.
Vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost

Při provozu VTE nebudou použity čistící zařízení, nebudou vypouštěny znečištěné vody.
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3. Odpady
Přehled zdrojů odpadů
Při provozu větrné elektrárny bude vznikat pouze minimální množství odpadů během
pravidelné údržby zařízení. Zdrojem odpadů bude především stavba, která bude produkovat
výkopovou zeminu (17 05 04 Zemina a kamení, kat. O) ze základů věže elektrárny, která
bude použita do hutněné podkladové vrstvy obslužné komunikace. (Orgánem, který provádí
dozor nad odpadovým hospodářstvím, nesmí být požadováno, aby investor ukládal zeminu na
skládku!). Dále budou vznikat odpady související se stavební a montážní činností. V převážné
většině se bude jednat o obaly z technologických celků. Vznikající odpady budou odváženy
údržbářskými četami mimo lokalitu a likvidovány v rámci odpadového hospodářství
organizacemi, pověřené prováděnými pracemi.

Kategorizace a množství odpadů
Tabulka 5 - kvalifikovaný odhad možných odpadů vznikajících při stavbě:
Poř.
č.
1
2

3

název odpadu

kód

kategorie

zdroj odpadu

směsné obaly

15 01 06

O

obaly od použitých materiálů

směsi nebo oddělené frakce
betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků neuvedené
pod číslem 17 01 06
dřevo

17 01 07

O

nadbytečný nebo náhodně
znehodnocený základový beton

17 02 01

O

odpadní stavební dřevo (bednění
základových desek)

4

plasty

17 02 03

O

odpadní plasty z montáže
technologických celků věže

5

kabely neuvedené pod 17 04 10

17 04 11

O

instalace kabelů

6

železo a ocel

17 04 05

O

armování základových desek

Při provozu větrné elektrárny bude vznikat pouze minimální množství odpadů během
pravidelné údržby zařízení. Předpokládané typy vznikajících odpadů uvádí následující
tabulka:
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Tabulka 6 – odpad při provozu VTE
Poř.
č.

název odpadu

kód

kategorie

1

nechlorované hydraulické minerální oleje

13 01 10

N

2

nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 05

N

3

kovové obaly

15 01 04

O

4

směsné obaly

15 01 06

O

5

obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami znečištěné

15 01 10

N

6

absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

15 02 02

N

7

železo a ocel

17 04 05

O

8

směsné kovy

17 04 07

O

9

kabely neuvedené pod 17 04 10

17 04 11

O

10

papír a lepenka

20 01 01

O

11

zářivky a jiný odpad obsahující Hg

20 01 21

N

Množství odpadů vzniklých při provozu bude minimální, vzniklé jen při pravidelné údržbě.

Způsoby nakládání s odpady

Výkopová zemina (17 05 04 Zemina a kamení, kat. O) ze základů věží elektráren bude
použita do hutněné podkladové vrstvy obslužné komunikace.
Potřebné meziskládky budou řešeny v dalším stupni projektové dokumentace. Rovněž budou
specifikovány prostory pro shromažďování případných nebezpečných odpadů v době
výstavby. Odpady budou zneškodňovány mimo lokalitu, v rámci odpadového hospodářství
stavebních a montážních firem, případně po vzájemné dohodě.
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Při provozu větrné elektrárny bude vznikat pouze minimální množství odpadů během
pravidelné údržby zařízení. Vznikající odpady budou odváženy údržbářskými četami mimo
lokalitu a likvidovány v rámci odpadového hospodářství organizace, pověřené prováděnými
pracemi.

Likvidace technologie po skončení doby životnosti
Obchodní zákoník také řeší vytvoření povinné rezervy firmy, kdy nejnižší částka je stanovena
na 5% z ročního zisku firmy. Stanovami firmy se dá tato částka zvýšit. Tato rezerva by tedy
měla být k dispozici v případě ukončení činnosti a měla by být použita např. k likvidaci VTE.
Je však nutné postupovat podle platných norem a zákonů v době ukončení životnosti
technologie. V současné době je neseriózní předjímat postupy likvidace VTE zejména
s ohledem na vývoj legislativy a nových technologií zpracování odpadů.

4. Ostatní
Hluk

Hygienické limity jsou stanoveny nařízením vlády č.148/2006 Sb. ze dne 15.března 2006
„O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.“
Při zahájení provoz VTE bude zapotřebí provést kontrolní měření. Nebude-li splněn daný
hygienický limit nejvyšší přípustné hladiny hluku (v noci či v případě výskytu nadlimitních
hodnot za určitých klimatických podmínek), bude nutné požadovat snížení výkonu VTE či
úpravu režimu provozu VTE..

V době výstavby:
V období výstavby bude zdrojem hluku především doprava a provoz automobilů na
příjezdových a obslužných komunikacích, parkovištích a manipulačních plochách, dalším
zdrojem bude hluk z použitých stavebních a montážních technologiích, udává se v rozmezí
mezi 80–95 dB(A) ve vzdálenosti 5 metrů, hluk nákladních vozidel 70–82 dB(A) ve
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vzdálenosti 5 m. Stavební a montážní práce budou prováděny pouze v pracovní dny a v denní
době. Tento zdroj hluku bude však pouze dočasný – předpokládá se cca max. 3 měsíce.
Tabulka 7 – hlučnost stavebních strojů

Zdroje hluku
Nákladní automobily
Autojeřáb
Rýpadlo
Buldozer
Kompresor + sbíječka
Svářecí agregát

Předpokládaná hladina hluku LAekv dB /A/
80 – 90
80 – 85
85 – 90
85 – 95
90 – 100
75 – 80

V době provozu:
V době provozu je zdrojem hluku samotný provoz VTE. Pro zhodnocení vlivu VTE na
hlukovou situaci byl zpracován odborný posudek (Ing. Aleš Jiráska, příloha- Dílčí studie a
posudky č.1). Vlivy na hlukovou situaci podrobněji řeší kap. D/I, odst. 3 .

Vibrace

Při provozu VTE nebyly vibrace zaznamenány.

Záření

Během výstavby ani za provozu nebudou, s výjimkou svářecích prací při armování
základových desek, používány zdroje ultrafialového a infračerveného záření, nebudou
používány zdroje rentgenového ani radioaktivního záření a posuzované zařízení samo není
zdrojem žádného z uvedených typů záření. Předmětná technologie neprodukuje záření, které
by ohrožovalo živé organismy. V úvahu připadá záření elektromagnetické, které však není
pro živé organismy zdraví škodlivé, alespoň podle zatím známých a dostupných údajů
a zjištění. Elektromagnetická záření přenosových tras jsou dostatečně odstíněna, jednak
obalem kabelu a jednak uložením v zemi.
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Zápach

Předmětná technologie za standardního stavu tzn. za stavu, kdy nedochází k nepředvídaným a
mimořádným jevům či okolnostem nepředstavuje z hlediska zápachu významný zdroj.
Zdrojem zápachu by v případě havárie či požáru mohla být samotná větrná elektrárna. Za
běžného provozu se nepočítá se zatížením okolí zápachem.

Jiné výstupy

Stroboskopický efekt
Jedním z projevů, doprovázejících provoz větrné elektrárny je tzv. stroboskopický efekt,
nebo také discoefekt (v německé literatuře), případně též efekt rotujícího stínu. Tyto tři
nejčastěji používané termíny označují jev, vyvolaný sluncem, svítícím skrz otáčející se rotor
elektrárny: stíny, míhající se v pravidelných intervalech krajinou.
Stroboskopický efekt (discoefekt, efekt rotujícího stínu), vyvolaný stíny rotorů větrné farmy,
bude na lokalitě pochopitelně přítomen. Z důvodu posouzení vlivu stroboefektu byl zpracován
odborný posudek – Rndr. Petr Obst – držitel autorizace k hodnocení vlivů staveb, činností
technologií na ŽP dle zák. 100/2001 Sb. Závěry posudku viz kap. D, část 1, odst. 3. ( příloha
- Dílčí studie a posudky č.2 - Stroboskopický efekt)

5. Doplňující údaje
Významné terénní úpravy

Předmětná stavba

a její technologie vyžaduje určité zásahy, byť minimální, do terénu.

Především se jedná o nutnost vybudovat základové desky jednotlivých větrných elektráren.
Základové desky jsou v podstatě betonové kvádry o patřičných rozměrech, ke kterým se
upevňuje samotný tubus větrné elektrárny. Základy musí být dostatečně hmotné, tak aby
zajistily patřičnou stabilitu celé stavby větrné elektrárny. Zásahy do krajiny budou spočívat
v umístění betonového základu pod úroveň terénu, ve své konečné fázi dojde k přiměřené
úpravě okolí tohoto základu tak, aby jeho těleso nenarušovalo okolní vzhled a v případě
odstranění větrné elektrárny nebylo jako rušivý prvek v krajině.
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K dalším zásahům do krajiny dojde zejména při výstavbě obslužných komunikací. Zemní
práce budou téměř v celé délce trasy minimálního objemu, prakticky se bude jednat o úpravu
stávajícího krytu nebo doplnění nové konstrukce na pojížděnou plochu. Konečné terénní
úpravy pak zajistí dosypání a dorovnání rubových stran cesty (vytvoření krajnic, s výjimkou
montážních plošin). Montážní plošiny budou po osazení VTE na základy zrušeny a opětovně
přehrnuty humózní zeminou uloženou na dočasné mezideponii.
Samotný dopravní systém bude sloužit k :
1.

dopravě technologických celků a jejich instalaci.

2.

obsluze již fungujících větrných elektráren.

3.

k zajištění lesnické činnosti.

4.

jako turistická či cyklistická trasa

Systém komunikací byl proto navržen i s ohledem na to, aby jej bylo možno využívat turisty
lesníky, zemědělci či nájemci, kteří na blízkých pozemcích hospodaří. Při používání těchto
komunikací nebudou pak vznikat další „divoké cesty“, které pak způsobují škody na
pozemcích.

Hodnocení VTE dle jednotlivých metodik a použití podkladových materiálů

Samotná osnova tohoto dokumentu (oznámení dle přílohy č. 4 zák č. 100/2001 Sb.),
zohledňuje posuzování jednotlivých záměrů na krajinný ráz. Osnova analyticky rozpracovává
jednotlivé dílčí údaje o posuzovaném záměru tak, aby zpracovatel v kapitole:Doplňující údaje
- vliv na krajinný ráz měl dostatek podkladových informací pro vytvoření objektivního
závěru, a to právě syntézou dříve podaných konkrétních informací. Jako podkladové
materiály byly zpracovány některé studie sumarizující sebraná data. Podstatným zpracováním
jednotlivých studií byl také pohled různých odborných skupin, (biologové, krajináři, hlukaři,
zpracovatelé územního plánu).
Dalším důležitým metodickým dokumentem je Metodický pokyn AOPK ČR - V. Petříček,
K. Macháčková: Posuzování záměru výstavby větrných elektráren v krajině 2000.
V širším kontextu pro posouzení vlivu VTE na krajinný ráz se vycházelo z Metodického
doporučení AOPK ČR – I. Míchal: Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto zákona. 29/97
Farma větrných elektráren Moldavan - Pastviny
Název záměru
VTE s.r.o., Lužická 1538/10, Praha 120 00
Zadavatel:
Zpracovatel:
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb. – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

veřejné správě, 1999. Zpracovatel posudku na krajinný ráz uvádí fakt, že v době zpracování
tohoto studie neexistuje závazná metodika pro hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz. Jeho
studie proto vychází ze stávajících metodických doporučení (Vorel et al., 2004; Míchal et
al., 1999; Löw, 1999; Bukáček & Matějka, 1999; Petříček & Macháčková) a dále z
návrhů metodik vyhodnocování vlivů liniových staveb na krajinný ráz (Bajer et al., 2000;
Vorel, 1997; AECOTEM, 1988;

Kolektiv, 1994). Dotčené problematice byly rovněž

věnovány dva sborníky z pracovního semináře (Sklenička & Zasadil, eds., 1998), resp
z kolokvia (Vorel & Sklenička, eds., 1999) a konference (Vorel & Sklenička, eds., 2006),
které sloužily jako další podklad metodologického charakteru pro vypracování tohoto
elaborátu.

Protože si zpracovatel oznámení uvědomuje problematiku hodnocení vlivu staveb na krajinný
ráz, použil k hodnocení také některá metodická doporučení zpracovaná AOPK pro hodnocení
krajinného rázu a pro umisťování VTE do krajiny. Přesto, že jsou metodická doporučení
vytvořena pro podporu rozhodování příslušných orgánů veřejné správy (státní orgány a
zastupitelské orgány), jejich obsah a hlavně aplikace obsahu těchto metodických doporučení
přispěje k objektivnějšímu hodnocení v hodnocení vlivu VTE na krajinný ráz.

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto zákona. 30/97
Farma větrných elektráren Moldavan - Pastviny
Název záměru
VTE s.r.o., Lužická 1538/10, Praha 120 00
Zadavatel:
Zpracovatel:
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb. – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

C.

ÚDAJE

O

STAVU

ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
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1. Výčet

nejzávažnějších

environmentálních

charakteristik

dotčeného území

Identifikace dotčené lokality
Posuzované území se nachází na náhorní plošině Krušných hor, západně od polní cesty
vedoucí z Moldavy k silnici Fláje – Mikulov, Nové Město, v okolí vrchů Nad křížkem (k.
857,1) a Bojiště (k. 823,3) a na loukách (pastvinách) západně od těchto vrchů (směrem ke
státní hranici), v místech zaniklé obce Pastviny.(mapa 4)
Základny větrných elektráren jsou umístěny na loukách a pastvinách. Šest větrných elektráren
ve východní části se nachází na pravidelně kosených (spásávaných) stanovištích, zbývající
čtyři (ve východní části) se nacházejí na stanovištích delší dobu hospodářsky nevyužívaných.
Rostlinná společenstva jsou přirozená, avšak silně ochuzená. V místech bývalých letních stájí
skotu (u rybníčků) i silně ruderalizovaná. Stanoviště je převážně mezofilní, místy mírně
podmáčené. Jen ojediněle byly zaznamenány drobné lokální mokřady (u VE nejvíce
vysunutých k západu).

Územní systém ekologické stability krajiny
Popis výše uvedených prvků ÚSES v nejbližším okolí záměru (mapa5 ):

Plocha uvažovaného záměru leží ve vzdálenosti cca 18 km od nejbližšího nadregionálního
biocentra (NRBC) Jezeří.

JV směrem ve vzdálenosti cca 4 km se nachází hranice regionálního biocentra Flájský
potok. V směrem ve vzdálenosti cca 7,5 km se nachází hranice regionálního biocentra
U jezera, JJZ směrem ve vzdálenosti cca 5,5 km se nachází hranice regionálního biocentra
Palouček.
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Nejbližším nadregionálním biokoridorem (NRBK) je Božídarské rašeliniště – Hřenská
skalní města, jehož osa probíhá cca 3 km JVsměrem, jeho ochranné pásmo nezasahuje na
plochu uvažovaného záměru. .

Nejbližším regionálním biokoridorem je Domaslavické údolí – Duchcovské rybníky,
který leží JJV směrem ve vzdálenosti cca 4 km.

Zvláště chráněná území
Řešené území nespadá do žádného velkoplošného chráněného území – nejbližším je CHKO
České středohoří, a to ve vzdálenosti cca 24 km JV.
Plocha uvažovaného záměru se ani přímo nedotýká žádného maloplošného chráněného území
ve smyslu zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
V nejbližším okolí byly vyhlášeny tyto maloplošné ZCHÚ (mapa6):
•

V směrem ve vzdálenosti cca 10 km se nalézá přírodní rezervace Grünwaldské
vřesoviště - Vrchoviště rozvodnicového typu s blatkou, tokaniště a hnízdiště
tetřívka

•

JV směrem

ve vzdálenosti cca 5 km se nalézá přírodní památka Buky na

Bouřňáku. – předmětem ochrany je

Zbytek

staré bučiny s vlajkovými formami

korun
•

JJV směrem ve vzdálenosti cca 4 km se nalézá přírodní památka Domaslavické
údolí – předmětem ochrany je část údolí s prudkými skalnatými svahy a
suťovými porosty, reliktní bučiny s bohatou květenou

NATURA 2000
Ptačí oblast – Lokalita je součástí vyhlášené Ptačí oblasti Východní Krušné hory. (mapa7)
Evropsky významné lokality – žádná EVL do lokality uvažovaného záměru nezasahuje.

Dle vyjádření KÚ Ústeckého kraje může mít výstavba VTE Pastviny vliv na území
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. (příloha – vyjádření KÚ).
Z tohoto důvodu bude zpracován odborný posudek autorizovanou osobou.
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Území přírodních parků
Území uvažovaného záměru se nachází S směrem ve vzdálenosti cca 1 km od Přírodního
parku Loučenská hornatina. V širším okolí (cca 10 km V směrem) se nachází území
Přírodního parku Východní Krušné hory.
Toto přírodně cenné území je oproti posuzovanému záměru v takové vzdálenosti a pozici, že
nemohou být posuzovaným záměrem nijak ovlivněna. Jediné možné ovlivnění je z pohledu
posouzení vlivu na krajinný ráz.

Významné krajinné prvky
Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, §3 písm.b) je
významný krajinný prvek (VKP) definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní
plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
Zvláště chráněná část přírody je z této definice vyňata.
Posuzovaný záměr do VKP nezasáhne.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu
V blízkosti uvažovaného záměru se nevyskytují žádné architektonické ani historické památky,
které by mohla případná realizace záměru ovlivnit.

Tabulka 8 – přehled nejbližších významných památek
Ústecký kraj, Sídelní útvar/čast obce: "Moldava", Čechy
42705 / 5-2684 Moldava

cca 3 km SV

kostel Navštívení P. Marie

43183 / 5-2685 Moldava

„

hřbitov

42399 / 5-2686 Moldava

„

pomník Františka Koubka

„

měšťanský dům

42826 / 5-2687 Moldava

čp.113
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Území hustě zalidněná
V zájmové lokalitě se nenacházejí území hustě osídlená. Nejbližší zástavbou je obec Moldava
V Krušných horách, vzdálená cca 1 km od nejbližší VTE - zde je ke 31/12 2004 přihlášeno
185 obyvatel a jejich věkový průměr je 31,6 let.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Nejsou zpracovatelům dokumentace podrobněji známy (např. sesuvná území atp.). Poloha
záměru se nenachází v území, které by z hlediska podloží, geomorfologie, fyzikálně
chemických vlastností půd atp. mohlo být označeno za nad míru zatěžované.

Staré ekologické zátěže
Nejsou zpracovatelům dokumentace známy. V průběhu realizace se mohou staré zátěže ve
formě nepovolených skládek odpadů (černých skládek) objevit.

Extrémní poměry v dotčeném území
Extrémní poměry se mohou týkat klimatu a to zejména fenoménu vzniku námrazy. Ostatní
neobvyklé charakteristiky nejsou známy a zájmová oblast nijak nevybočuje z běžných hodnot,
které jsou dány nadmořskou výškou, polohou a reliéfem terénu a jejími dalšími
charakteristikami.
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2. Charakteristika

současného

stavu

životního

prostředí

v dotčeném území
Ovzduší a klima (klimatické faktory, kvalita ovzduší)

Ovzduší
Hodnocení míry znečištění ovzduší vychází z monitorování koncentrací znečišťujících látek
v přízemní vrstvě atmosféry v síti měřících stanic. Při hodnocení kvality ovzduší je zejména
sledován vztah zjištěných imisních hodnot k příslušným imisním limitům. Systematicky
a dlouhodobě jsou monitorovány koncentrace oxidu siřičitého, prašného aerosolu a oxidů
dusíku jako základních indikátorů znečištění ovzduší.
Zákonem č. 86/2002 Sb. jsou definovány oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (mapa 9)jako
prováděcím právním předpisem vymezená část území (zóna) nebo sídelní seskupení
(aglomerace), kde je překročena hodnota jednoho nebo více imisních limitů nebo cílového
imisního limitu pro ozon nebo hodnota jednoho či více imisních limitů zvýšená o příslušné
meze tolerance.
Nařízením vlády č. 350/2002 Sb. jsou také stanoveny imisní limity pro ochranu ekosystémů a
vegetace (příloha č. 1 k tomuto nařízení). Tyto musí být dodržovány v oblastech uvedených v
příloze č. 10 k tomuto nařízení:
-

území národních parků a CHKO,

-

území o nadmořské výšce 800 m n.m. a vyšší

-

ostatní vybrané přírodní lesní oblasti každoročně publikované ve věstníku MŽP

Uvažovaná oblast se nachází v tomto seznamu.
Výstavba záměru je v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje a má přímou návaznost
na ochranu ovzduší i plnění mezinárodních závazků.
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Klima
Hodnocené území ležící na vrcholovém plató Krušných hor se podle klimatické regionalizace
nachází na sv. okraji chladné klimatické oblasti CH 6 (Quitt 1971, 1975).
Charakteristika klimatické oblasti:
Klimaticky spadá zájmové území do okrsku CH 6. Tento je charakterizován typem klimatu
s krátkým až velmi krátkým, mírně chladným, vlhkým až velmi vlhkým létem, dlouhým
přechodovým obdobím, chladným jarem a mírně chladným podzimem, s dlouhou zimou
a dlouho trvající sněhovou pokrývkou - počet dní se sněžením, respektive se sněhovou
pokrývkou se pohybuje mezi 45 – 60. Průměrná roční teplota činí cca 5 °C.
Nadmořská výška území se pohybuje v rozmezí cca 750 - 850 m n. m.

Průměrná teplota v lednu

-4°C- -5°C

Průměrná teplota v červenci

14°C-15°C

Srážkový úhrn ve vegetačním období

600 - 700

Srážkový úhrn v zimním období

600 - 700

V klimatu řešeného území se výrazně uplatňuje vrcholový fenomén – v přechodných
obdobích na jaře a na podzim je zde značně snížená viditelnost při častých inverzních
situacích, charakteristickým jevem jsou zde také silné námrazy.
Znečištění ovzduší
Hodnocení míry znečištění ovzduší vychází z monitorování koncentrací znečišťujících látek
v přízemní vrstvě atmosféry v síti měřících stanic. Při hodnocení kvality ovzduší je zejména
sledován vztah zjištěných imisních hodnot k příslušným imisním limitům. Systematicky
a dlouhodobě jsou monitorovány koncentrace oxidu siřičitého, prašného aerosolu a oxidů
dusíku jako základních indikátorů znečištění ovzduší.
Zákonem č. 86/2002 Sb. jsou prováděcím právním předpisem definovány oblasti se
zhoršenou kvalitou ovzduší jako vymezená část území (zóna) nebo sídelní seskupení
(aglomerace), kde je překročena hodnota jednoho nebo více imisních limitů nebo cílového
imisního limitu pro ozon nebo hodnota jednoho či více imisních limitů zvýšená o příslušné
meze tolerance
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Tabulka 9 - Přehled stanic s nejvyššími naměřenými hodnotami v jednotlivých krajích
Stanice byla vybrána, pokud alespoň 1x překročila limitní hodnotu LV nebo byla alespoň 1x zařazena mezi 5
nejhorších stanic v kraji v dané charakteristice
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Voda
Česká strana Krušných hor je odvodňována do Ohře a Bíliny. Širší zájmové území je
odvodňováno řadou vodotečí, odvodňující oblast jak do Čech, tak na německou stranu,
v obou případech ale do povodí Labe. Jedná se o Bílý potok, Lomský, Liščí, Moldavský,
Flájský potok, Bouřlivec a Svídnice. Na uvedených vodotečích se dochovalo několik starších
menších retenčních nádrží a pro vodárenské účely byla vybudována na soutoku Flájského a
Radního potoka vodní nádrž Fláje. .
Hydrogeologické poměry stávajícího území lze charakterizovat jako hydrogeologický masiv
s obecně monotónními hydrodynamickými poměry a nízkou, především puklinovou
propustností hornin. Max. hloubka zvodní dosahuje cca 20 – 30 m . Území je charakteristické
především výskytem množství podpovrchových vod, tvořících zde množství mokřadů a
rašelinišť. (Obst, 9/2006)

Geologie, půda
Krušné hory vytváří plochou hornatinu s výškovou členitostí 200-500 m. Rozloha této
jednotky je 1 607 km2, střední výška je 707,6 m n. m., střední sklon je 7°45´. Převažují
horniny krušnohorského krystalinika (rulové jádro obklopené obalem svorové a fylitové série,
do nichž pronikly variské hlubinné vyvřeliny. Izolovaně se zachovaly denudační zbytky
třetihorních lávových příkrovů. Krušné hory jsou jednostranně ukloněné kerné pohoří
s rozsáhlými zbytky zarovnaných povrchů ve vrcholové části. Příkrý jv. zlomový svah je ve
východní polovině souvislý, jednostupňový cca 500-600 m vysoký, silně rozčleněný koryty
svahových potoků. V západní polovině je původní svah rozdělen opakovanými zdvihy, při
nichž na okraji pohoří vznikla nižší pásma vrchovin a pahorkatin. Nejvyšší bod je Klínovec
1244 m n. m. v Jáchymovské hornatině. Nad plochý zarovnaný povrch Krušných hor se
zvedají relikty sopečných tvarů, které ve třetihorách pravděpodobně dosahovaly značných
výšek. Svědčí o tom lávové proudy z těchto sopek, které se uchovaly v plochých údolích na
náhorní plošině (např. Špičák u Božího Daru).
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Podloží širšího okolí zájmového území reprezentují horniny krušnohorského krystalinika
proterozoického stáří, které jsou tvořeny především biotitickou a muskovit-biotitickou
pararulou a svory. Do části území zasahuje variská žíla ryolitu. Půdy jsou chudé, podzolové,
převážně hlinitopíščité a písčitohlinité. Nadmořská výška území činí cca 750 - 850 m n.m.

Přírodní zdroje
Přírodní zdroje jsou ty části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může
využívat k uspokojování svých potřeb. Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při
postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění
člověka. Neobnovitelné přírodní zdroje spotřebováváním zanikají. (zákon 17/1992 Sb.,
o životním prostředí).

V blízkosti lokality uvažovaného záměru se nacházejí zásoby přírodních zdrojů - fluoritové
ložisko Moldava se nalézá ve stejnojmenné obci, v údolí u pramene říčky Moldava, na hranici
s Německem. Moldavský revír tvoří asi 5 km dlouhou zónu směru SZ-JV, která probíhá od
státní hranice s Německem až k západnímu okraji teplického křemenného porfyru.
Moldava patřila mezi ekonomicky nejvýznamnější česká fluoritová ložiska vůbec. V roce
1994 byla těžba vzhledem k ekonomické situaci ukončena, přestože v podzemí zůstalo ještě
1,5 mil. tun ověřených zásob o kvalitě přes 50 %CaF2.

Fauna a flóra
K posouzení vlivů záměru na faunu a floru byl proveden ZÁKLADNÍ INVENTARIZAČNÍ
BIOLOGICKÝ PRŮZKUM (příloha – Dílčí studie a posudky.4) - cévnaté rostliny,
obratlovci, bezobratlí vymezeného zájmového prostoru, a to v období 3 -6/2006.
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Závěr průzkumu v dané lokalitě:
•

Botanika

V zájmovém území bylo zaznamenáno 86 taxonů cévnatých rostlin. Z tohoto počtu byly
zaznamenány 2 druhy zvláště chráněné podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., a to
v kategorii:
ohrožené:

prha arnika (Arnica montana)
koprník štětinolistý (Meum athamanticum)

Podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka F. ed. 2001) bylo
v zájmovém území zaznamenán 5 taxonů, a to v kategorii:
silně ohrožený:

kontryhel ledvinitý (Alchemilla reniformis)

ohrožený:

prha arnika (Arnica montana)

Vzácnější taxony vyžadující pozornost:
koprník štětinolistý (Meum athamanticum)
pryskyřník platanolistý (Ranunculus platanifolius)
všedobr horský (Imperartoria ostruthium)

•

Zoologie

Obojživelníci a plazi:
V celém zájmovém území včetně širších vztahů byl během průzkumu v roce 2006
zaznamenán jeden druh obojživelníka, který není zařazen do kategorie zvláště chráněných
druhů.
Byly zjištěny 3 druhy plazů, všechny patří mezi zvláště chráněné druhy, a to v kategorii:
Silně ohrožené:

ještěrka obecná
ještěrka živorodá

Kriticky ohrožené:

zmije obecná
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Ptáci
V celém zájmovém území včetně širších vztahů bylo během průzkumu v roce 2006
zaznamenáno 48 druhů ptáků, 15 druhů patří mezi druhy zvláště chráněné a to v kategorii:
Ohrožené –

Vlaštovka obecná
Ťuhýk obecný
Bramborníček hnědý
Hýl rudý
Krkavec obecný
káně lesní
sluka lesní
rorýs obecný

Silně ohrožené -

čáp černý
Bekasina otavní
Moták pilich
Tetřívek obecný
Chřástal polní
Sýc rousný
Krutihlav obecný

Je ale třeba upozornit na fakt, že všechny druhy volně žijících ptáků (nejen druhy zvláště
chráněné) jsou chráněny dle §5a zák. 114/1992 Sb.

Savci:
V celém zájmovém území včetně širších vztahů bylo během průzkumu v roce 2006
zaznamenáno 22 druhů savců, z nichž je 6 řazeno mezi druhy zvláště chráněné, a to
v kategorii:
Ohrožené –

veverka obecná

Silně ohrožené -

netopýr hvízdavý
Netopýr pestrý
Netopýr ušatý

Kriticky ohrožené -

netopýr velký
Netopýr černý
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Bezobratlí:
Na konkrétních posuzovaných lokalitách byly zjištěny čtyři druhy střevlíků, z nichž žádný
nepatří mezi zvláště chráněné druhy, dále bylo zjištěno 5 druhů denních motýlů, z nichž
žádný nepatří mezi zvláště chráněné druhy. Jediným bezobratlým, který je řazen mezi
druhy zvláště chráněné je zjištěný čmelák zemní.
(Viz příloha – Dílčí studie a posudky č.4)

Krajina
Dotčené území je situováno v příhraniční části Ústeckého kraje. Jedná se o členitou hornatinu
Krušných hor, budovanou jednostranně vyzdviženou krou s čelem obráceným prudkým
zlomovým svahem do české kotliny. Tato svahová část je rozčleněna hluboko zaříznutými
údolími potoků, odvádějících vodu do Ohře nebo do Bíliny. Tato erozně akumulační údolí
mají v podhůří vyvinuty nivy, přecházející v mocné náplavové kužely.
Vrcholová oblast Krušných hor má ráz slabě zvlněné krajiny pozvolna se snižující
k severovýchodu. V této části Krušných hor se vyskytují zbytky zarovnaného paleogenního
povrchu, které jsou částečně pokryté rašeliništi s charakteristickou flórou a faunou.
Geomorfologicky výraznými tvary v tomto plošinném reliéfu jsou ojedinělé suky z odolných
hornin (např. Plešivec). Na geomorfologické tvářnosti se zde podílely vedle ostatních
horotvorných činitelů především činnost vody a charakter hornin, v tomto případě hornin
krušnohorského krystalinika a hornin kvarterních.
Litologicky představuje krušnohorské krystalinikum velmi pestrou oblast, ve které se odráží
primární litologická pestrost, patrně dvoufázová regionální metamorfóza a intenzivní
zvrásnění.

Obyvatelstvo
V zájmové lokalitě se nenacházejí území hustě osídlená. Nejbližší obcí je Moldava,
roztroušená horská obec podél Moldavského potoka – dnes středisko rekreace a především
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zimní turistiky, rozprostírající se na cca 3243 ha a k 31.12. 2004 registrující 184 obyvatel,
z toho 106 mužů a 79 žen. Průměrný věk obyvatel je 31,6 let.

Hmotný majetek
Za hmotný majetek v tomto případě můžeme považovat technická zařízení různých právních
subjektů (železnice, silnice a další komunikace, vysílače, malá vodní díla, mosty apod.).
V případě, že se tohoto majetku dotknou některé činnosti spojené s výstavbou VTE, budou
(v mnoha případech již jsou ) požádáni oprávnění vlastníci o vyjádření a stanovení podmínek,
za kterých je možné potřebné stavební a jiné činnosti na jejich majetku provést.

Kulturní památky
V těsném okolí uvažovaného záměru se žádné významné kulturní památky nevyskytují nebudou výstavbou VTE dotčeny. Seznam nejbližších registrovaných kulturních památek
s přibližnými vzdálenostmi viz následující tabulka

42705 / 5-2684 Moldava

Cca 3 km SV

kostel Navštívení P. Marie

43183 / 5-2685 Moldava

„

hřbitov

42399 / 5-2686 Moldava

„

pomník Františka Koubka

„

měšťanský dům

42826 / 5-2687 Moldava

čp.113
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3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném
území z hlediska jeho únosného zatížení
Při celkovém hodnocení kvality životního prostředí a jeho únosného zatížení se budeme držet
hlavních charakteristik dotčeného území :
•

Dotčené území se nachází v Ústeckém kraji, správním městem je město Duchcov

•

Nejbližší CHKO je oblast České středohoří ( 24 km JV)

•

V dotčeném území (na ploše zamýšleného záměru či v jeho těsném okolí) se nenacházejí
prvky ÚSES, a to na lokální, regionální i nadregionální úrovni.

•

Dotčené území neleží v NP, CHKO, na ploše uvažovaného záměru nejsou vyhlášeny
národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky či přírodní
památky.

•

Dotčené území není součástí přírodního parku.

•

Dotčené území je součástí soustavy NATURA 2000 – PO Východní Krušné hory

•

Dotčené území je neobydlené, žádné zástavby se záměr bezprostředně nedotýká

•

V těsné blízkosti dotčeného území se nenacházejí žádné kulturní či historické památky

•

Dotčené území patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší

•

Dotčené území se nachází v oblasti antropologicky pozměněné

•

V dotčeném území nebyly zjištěny závažné extrémní poměry, které by mohly mít vliv na
proveditelnost záměru.

Hlavní charakteristika posuzovaného záměru:
•

Ele. energie je vyráběna z obnovitelného zdroje, jde o záměr dočasný

•

Záměr nebude produkovat znečišťující látky, hlukové emise jsou dle výpočtu hygienicky
přijatelné

•

Dojde k záboru půdy, ne však velkého svým rozsahem. Je zajištěna péče o související
pozemky

•

Nejzávažnějším problémem je posouzení vlivu záměru na krajinný ráz
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D.

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA
A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zájmová lokalita (mapa 3) je z hlediska hustoty osídlení vhodným místem pro realizaci
obdobného záměru. Vzhledem k malé hustotě zalidnění je negativní působení posuzovaného
záměru na obyvatelstvo minimální. V úvahu přicházejí negativní vlivy hlukové zátěže (dílčí
posudky a studie č. 1 Hluková studie), stroboskopického efektu (dílčí posudky a studie č. 2)
a estetického vnímání krajiny (dílčí studie a posudky č. 3Hodnocení vlivu na krajinný ráz ).
Tyto sledované veličiny jsou hodnoceny samostatnými odbornými studiemi a jsou řešeny
v samostatných kapitolách.
Z hlediska sociálně ekonomického má posuzovaný záměr na obyvatelstvo jednoznačně
pozitivní vliv. Jedná se o finance, které obec získá smluvními závazky od investora.
Vlivy záměru na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů lze hodnotit jako mírně
pozitivní.

2. Vlivy na ovzduší a klima
Posuzovaný záměr stavby nebude mít z hlediska svého provozu vliv na kvalitu ovzduší ani
neovlivní klima dané oblasti. VTE neprodukují žádné emise do svého okolí. Zdrojem
emitovaných škodlivin budou během výstavby automobily a stavební mechanismy. Charakter
těchto zdrojů znečištění bude ale jen dočasný a v souhrnu hlavně maloplošný a liniový.
Vzhledem k velké vlhkosti a příznivým rozptylovým podmínkám nebude ani problém
prašnosti tak význačný jako u jiných staveb obdobného charakteru.
Vlivy záměru na ovzduší a klima lze hodnotit jako nevýznamné v širším kontextu jako
pozitivní.
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3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky

Hluk
Hygienické limity jsou stanoveny nařízením vlády č.148/2006 Sb. ze dne 15.března 2006
„O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.“
Hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe
navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. Hygienický limit
v ekvivalentní hladině akustického tlaku, s výjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického
tlaku A LAeq, T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní
době podle přílohy č.3 k tomuto nařízení.
Korekce na druh chráněného prostoru:
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor přičítá další korekce
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A

0 dB
-10 dB.

LAeq, T má tedy pro sledovaný

chráněný venkovní prostor pro denní dobu LAeq,T =50 dB noční dobu hodnotu LAeq,T= 40 dB.
•

Pro objektivní zhodnocení vlivů na hlukovou situaci byl zpracován odborný posudek
(dílčí studie a posudky č. 1) – Ing. Aleš Jiráska, poradenství v oboru „Technická
akustika“.

Závěr hodnocení:

Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T ve výpočtových bodech
reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu při korekci na hluk pozadí nepřekračují
hygienické limity hluku stacionárních zdrojů v chráněném venkovním prostoru staveb pro
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denní i noční dobu za těchto minimálních předpokladů: pro denní i noční dobu při rychlosti
větru v = 9 ms-1 bez omezení výkonu VE (104.2 dB).
Případné nastavení ovládacího softwaru pro omezení výkonu VE je vhodné provést až po
zkušebním měření hluku po instalaci VE.
Vlivy záměru na hlukovou situaci lze tedy hodnotit jako nevýznamné.

Stroboskopický efekt
•

Z důvodu posouzení vlivu stroboefektu na okolní populaci a na faktor pohody byl
zpracován odborný posudek – RNDr. Petr Obst – držitel autorizace k hodnocení vlivů
staveb, činností technologií na ŽP dle zák. 100/2001 Sb. (příloha – Dílčí studie a
posudky č.2 - Stroboskopický efekt)

Závěr hodnocení:
Na základě závěrů studie lze z hlediska vlivu na okolní populaci a na faktor pohody ve
sledovaném území označit stroboskopický efekt větrných elektráren v lokalitě Pastviny za
nevýznamný.

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Stavba ani provoz projektovaného zařízení nemají prakticky žádný vliv na povrchové nebo
podzemní vody (s možnou výjimkou případných havarijních situací, způsobených
technologickou nekázní nebo poruchou mechanismů během stavby; tyto situace budou řešeny
v souladu s havarijním řádem staveniště, resp. provozovaného zařízení).
Vlivy záměru na povrchové a podzemní vody lze tedy hodnotit jako nevýznamné.

5. Vlivy na půdu
Stavbou hodnoceného záměru bude mechanicky narušen svrchní půdní horizont o mocnosti
10–15 cm na ploše cca 1822,5 m2 a horninové prostředí do hloubky 2–2,5 m v místě
základových desek věží, resp. 1,25 m v trase kabelu 22 kV a linky ISDN. Většina dotčených
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ploch musí být po ukončení stavby uvedena do původního stavu nebo vhodně rekultivována,
nadbytečný materiál bude využit v jiných částech staveniště.
Jako kompenzaci za negativní ovlivnění půdy a její zábor je zpracovatelem oznámení
navrženo kompenzační opatření, které spočívá ve výsadbě vhodných rostlinných společenstev
podél vzniklých komunikací či umělé vytvoření mezí a remízků, a to zejména z důvodu
posílení ekologické stability dané lokality.
Celkově lze tedy vliv záměru na půdu označit za málo významný.

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Provozem VTE nebude horninové prostředí lokality ani přírodní zdroje nijak ovlivňovány.
Jako přírodní zdroj, který bude při provozu využíván je možné považovat vítr a jeho energii.
Vlivy záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje lze tedy hodnotit jako nevýznamné.

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
V zájmovém území a jeho bezprostředním okolí jsou příslušným orgánem ochrany přírody
registrovány některé zvláště chráněné druhy živočichů uvedené v přílohách vyhlášky MŽP
ČR č. 395 / 1992 Sb., ve znění vyhl. č.175/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona ČNR č. 114 / 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v aktuálním znění.

VÝJIMKY ZE ZÁKONA č.114/1992 Sb.
Na základě zjištění bude nutno požádat v případě realizace před zahájením jakýchkoliv prací
o výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
(podle §56 zákona) pro následující druhy.
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Druh

Kategorie

Příslušný orgán ochrany přírody
k udělení výjimky podle § 56, zák.č.
114/1992Sb.

koprník štětinolistý

ohrožený

Krajský úřad Ústeckého kraje

zmije obecná

kriticky ohrožený

SCHKO Labské pískovce,

ještěrka obecná

silně ohrožený

SCHKO Labské pískovce,

ještěrka živorodá

silně ohrožený

SCHKO Labské pískovce,

netopýr velký

kriticky ohrožený

SCHKO Labské pískovce,

netopýr černý

kriticky ohrožený

SCHKO Labské pískovce,

netopýr hvízdavý

silně ohrožený

SCHKO Labské pískovce,

čáp černý

silně ohrožený

SCHKO Labské pískovce,

moták pilich

silně ohrožený

SCHKO Labské pískovce,

moták lužní

silně ohrožený

SCHKO Labské pískovce,

moták pochop

ohrožený

Krajský úřad Ústeckého kraje

jestřáb lesní

ohrožený

Krajský úřad Ústeckého kraje

tetřívek obecný

silně ohrožený

SCHKO Labské pískovce,

bekasína otavní

silně ohrožený

SCHKO Labské pískovce,

sluka lesní

ohrožený

Krajský úřad Ústeckého kraje

chřástal polní

silně ohrožený

SCHKO Labské pískovce,

křepelka polní

silně ohrožený

SCHKO Labské pískovce

ťuhýk obecný

ohrožený

Krajský úřad Ústeckého kraje

bramborníček hnědý

ohrožený

Krajský úřad Ústeckého kraje

hýl rudý

ohrožený

Krajský úřad Ústeckého kraje

Tabulka 10 – přehled druhů pro žádost o výjimku dle §56 zákona 114/ 1992 Sb
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Potenciální vliv větrných elektráren na ptáky může být rozdělen do dvou skupin:
přímé vlivy:
- zranění nebo zabití ptáků při kolizích s turbinami, případně jinými stavbami souvisejícími
s větrnými farmami
- smrt elektřinou,
- snížení hnízdní úspěšnosti nebo přežívání v blízkosti farem v důsledku vyrušování, změnou
habitatu, jeho degradací nebo fragmentací
- snížením dostupnosti některých typů potravy
nepřímé vlivy:
Mnohdy mohou ptáci trpět i nepřímým způsobem buď sekundárními vlivy spojenými se
změnami managementu v okolní krajině, stoupající predací (např. odlesnění i vlastní stavby
mohou poskytovat výhodná loviště, resp. stanoviště k vyhlížení kořisti pro některé druhy
predátorů) nebo vytlačením ptáků z blízkosti větrných elektráren. Může pak dojít k vytlačení,
resp. přemístění: migračních koridorů, místních letových tras, např. mezi nocovišti a místy
sběru potravy a hnízdících, odpočívajících a krmících ptáků v průběhu výstavby i provozu.

Závěr biologického hodnocení - Ondráček, Tejrovsky 10/2006, (příloha – Dílčí studie a
posudky č.4)
•

Botanika – z nalezených 94 taxonů cévnatých rostlin nejeden druh zvl. chráněný –
ohrožený druh koprník štětinolistý.

•

Zoologie – v zájmovém území se vyskytuje řada chráněných druhů, území navazuje
na významnou lokalitu tetřívka obecného na Grünwaldském vřesovišti.

Vzhledem k tomu, že populace tetřívka v oblasti Grünwaldského vřesoviště je dostatečně
silná a existuje úsus nerušit tetřívka jižně od hranice Nové město – Fláje, lze vlivy považovat
za akceptovatelné.
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8. Vlivy na krajinu
Z důvodu objektivního zhodnocení vlivů uvažovaného záměru na krajinný ráz byl zpracován
odborný posudek RNDr. Petr Obst – držitel autorizace k hodnocení vlivů staveb, činností
technologií na ŽP dle zák. 100/2001 Sb. (příloha – Dílčí studie a posudky č.3 – Hodnocení
krajinného rázu)
Souborné vyhodnocení posuzovaného záměru
a) vliv v místě krajinného rázu Pastviny
Plánovaná stavba zde bude novou antropogenní pohledovou dominantou, jejíž vliv na
krajinný ráz MKR bude významný až velmi významný, ovšem, vzhledem ke kontextu území,
s převážně indiferentním projevem
b) vliv v oblasti krajinného rázu flájsko – moldavské Krušnohoří
Vliv posuzovaného větrného parku na krajinný ráz vymezené oblasti krajinného rázu lze na
základě uvedených skutečností (viz příloha č.3)

označit za středně až málo významný,

s převážně indiferentním projevem.
c) kumulace vlivů projektované stavby s dalšími obdobnými záměry v předmětném
území
Vzhledem

k poměrně

značné

vzájemné

vzdálenosti

předmětných

větrných

parků

v posuzovaném území tato kumulace ani zdaleka nedosáhne nežádoucí úrovně „vizuální“
nepropustnosti krajiny“ a lze ji považovat za málo významnou až nevýznamnou.

Závěr:
Hodnocené VTE v lokalitě Pastviny jsou tedy z pohledu ochrany krajinného rázu záměrem
v dané lokalitě akceptovatelným a s přihlédnutím k výsledkům hodnocení lze z hlediska
kritérií stanovených §12 zákona 114/1992 Sb. Se stavbou vyslovit souhlas; podmínkou je zde
dodržení všech výše uvedených opatření (viz příloha) k minimalizaci případných negativních
dopadů záměru na ŽP.
(Obst, 10/2006)
Vlivy záměru na krajinu lze tedy hodnotit jako akceptovatelné.
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9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky se u posuzovaného záměru nepředpokládají .
Vlivy záměru na hmotný majetek a kulturní památky lze tedy hodnotit jako nevýznamné.

II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska

jejich

velikosti

a

významnosti

a

možnosti

přeshraničních vlivů
Pro zhodnocení současného a potenciálně možného stavu lze uvést následující hodnocení
(hodnocení podle dostupných informací metodou posouzení impaktu v impaktové matici
metodou číselného poměru (systém rating) podle Studies and methodologies, Scoping and
Guidelines, London 1981) Hodnocení je uvedeno v tabulce č. 5 a stupnice hodnocení
v tabulce č.6
Tabulka 11 - hodnocení podle dostupných informací metodou posouzení impaktu v impaktové
matici metodou číselného poměru
Ovlivněné systémy a složky prostředí

Hodnocení stavu
Současný stav =
bez vlivu

výsledný

Poznámka

A. Vlivy na obyvatelstvo
Hluk, námraza v přímé
blízkosti VTE
Finance ze smluvních
závazků
Rozvoj obcei, podpora
podnikání

zdravotní rizika

0

-1

sociální vlivy

0

+3

ekonomické vlivy

0

+4

klimatické vlivy

0

0

imisní zátěž

0

+5

Využívání obnovitelného
zdroje

vlivy na půdní poměry

0

-1

Dočasný zábor

vlivy na znečištění půdy

0

0

B. Vlivy na složky prostředí (ekosystémy)
Ovzduší

Půda
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Ovlivněné systémy a složky prostředí

Hodnocení stavu
Současný stav =
bez vlivu

výsledný

Poznámka

Voda
vlivy na vodní režim

0

0

vlivy na znečištění vod

0

0

Fauna

0

-1

Flora

0

0

vliv na sídelní útvary

0

0

vliv na zemědělství

0

-1

vliv na vodní hospodářství

0

0

vliv na estetiku území

0

+3/-3

Dle vnímání posuzovatele

vliv na dopravní systémy

0

+4

Rekonstrukce cest

živé organismy
Možnost ovlivnění
avifauny

C. Vlivy na antropogenní systémy

Vyjmutí půdy ze ZPF

tabulka 12 - Stupnice pro posouzení impaktu v impaktové matici metodou číselného poměru
(systém rating) podle Studies and methodologies, Scoping and Guidelines, London 1981

Známka

Popis impaktu

+5

Vysoce dlouhodobý, nadměrně prospěšný ( nejvyšší možné ocenění)

+4

Vysoce prospěšný, avšak krátkodobě nebo rozsahem omezený

+3

Významně prospěšný, je však krátkodobý na velkém území nebo dlouhodobý na malém
území

+2

Méně prospěšný, je však dlouhodobý nebo na velkém území

+1

Méně prospěšný na omezeném území

0

Žádný vliv

-1

Menší nepříznivé účinky na omezeném území

-2

Menší nepříznivé účinky, ale dlouhodobé nebo na rozsáhlém území
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Známka

Popis impaktu

-3

Významné nepříznivé účinky, dlouhodobým působením na malém území nebo
s krátkodobým působením na velkém území

-4

Vysoce nepříznivé účinky s krátkodobým působením nebo na omezeném území

-5

Vysoce nepříznivé účinky s dlouhodobým a územně rozsáhlým vlivem (nejnižší možné
ohodnocení)

Z hlediska vlivu předmětné stavby na jednotlivé složky životního prostředí lze jejich
významnost hodnotit pro:

OBYVATELSTVO
Méně prospěšný, je však dlouhodobý nebo na velkém území

EKOSYSTÉMY
Méně prospěšný na omezeném území

ANTROPOGENNÍ SYSTÉMY
Méně prospěšný, je však dlouhodobý nebo na velkém území
Nebo také žádný vliv

Možnost přeshraničních vlivů:
Vzhledem ke vzdálenosti od státních hranic zde nejsou podstatné vlivy hlukové zátěže ani
žádné další vlivy související s výstavbou VTE. Jediný možný vliv může být pohledové
znečištění krajiny a narušení linie horizontu. Dle zpracovatele posudku Vlivu na krajinný ráz
(Příloha – dílčí studie a posudky č.3) není hodnocený záměr v krajině zcela cizorodým
prvkem (řada VTE je situována v kontaktním území Saska).
Zpracovatel oznámení tedy na základě závěrů studií přeshraniční vlivy nepředpokládá.
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III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech
Pokud chápeme environmentální rizika jako soubor vlivů ohrožujících jednotlivé složky
prostředí, pak je nutná jejich analýza v určitém časovém období. Z logického hlediska byla
rizika prověřována v těchto etapách:
-

rizika při výstavbě posuzovaného záměru

-

rizika při samotném provozu posuzovaného záměru

-

rizika po překročení doby životnosti posuzované technologie

Při posuzování rizik bylo postupováno v souladu s platnou legislativou zejména zák.
353/1999 Sb. a metodických pokynů MŽP ČR s touto problematikou souvisejících. Při
uvedení do provozu je nutné, aby investor důsledně zpracoval provozní řády a bezpečnostní
předpisy zejména s důrazem na ochranu lidského zdraví a životní prostředí. Vzhledem
k technologii se problémy v této oblasti nepředpokládají.

Rizika při výstavbě posuzovaného záměru
Rizika při výstavbě byla definována do následujících skupin:
• rizika znečištění vod ropnými látkami ze stavebních strojů
• rizika poškození půdního pokryvu nad únosnou míru – riziko eroze
• riziko nadměrného hluku
• riziko znečištění ovzduší zejména formou zvýšené prašnosti
• riziko pracovních úrazů a ohrožení života pracovníků
• riziko zvýšeného rušení bioty
Všechna tato rizika jsou známa a pracovně právní předpisy a předpisy ochrany přírody
s nimi počítají. Při dodržování odpovídajících právních a technických norem, přesného
plánování stavby a dodržení kompenzačních opatření jsou tato rizika únosná a nevyžadují
zvláštní opatření.

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto zákona. 57/97
Farma větrných elektráren Moldavan - Pastviny
Název záměru
VTE s.r.o., Lužická 1538/10, Praha 120 00
Zadavatel:
Zpracovatel:
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb. – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Rizika při samotném provozu posuzovaného záměru
Při samotném provozu je rizika možno rozdělit do dvou základních skupin:

Subjektivní rizika se většinou týkají chyby obsluhy nebo špatné instalace technických zařízení
- v našem případě se může jednat především o požár gondoly a dalšího elektrotechnického
příslušenství. Tato rizika existují, jejich pravděpodobnost je stejná jako u ostatních
elektrických zařízení. Zvláštní opatření není nutné realizovat.

Objektivní rizika se týkají živelných pohrom a nestandardních klimatických stavů. Zejména
se může jednat o větrné bouře, které by však musely několikanásobně překročit současné
známé nejvyšší naměřené hodnoty rychlosti větru v dané lokalitě. Je nutné zdůraznit, že na
podobné zátěže jsou tyto stavby projektovány. Druhým faktorem může být vznik extrémně
silné námrazy. Současné VTE mají automatické systémy sledující vyváženost lopatek rotoru
a při usazování námrazy dojde k automatickému zastavení. Je nutné zdůraznit, že VTE
s namrzlými listy rotoru se nemohou roztočit vzhledem ke změně jejich aerodynamických
profilů. Metání kusů námrazy do velkých vzdáleností tím nehrozí. V prostoru pod VTE však
určité riziko opadu námrazy existuje.
Neroztočení rotoru je zajištěno použitím dvou na sobě nezávislých systémů anemometrů
1. Vytápěného – je funkční za jakýchkoliv podmínek
2. Nevytápěného – při vzniku námrazy je nefunkční elektronika a řídící systémy VTE jsou
nastaveny tak, aby v případě nefunkčnosti jednoho z anemometrů nemohlo dojít
k roztočení rotoru

Rizika po překročení doby životnosti posuzované technologie
Tato rizika souvisejí zejména s likvidací stavby, její demontáži a odvozu kovového odpadu.
Obchodní zákoník také řeší vytvoření povinné rezervy firmy, kdy nejnižší částka je stanovena
na 5% z ročního zisku firmy. Stanovami firmy se dá tato částka zvýšit. Tato rezerva by tedy
měla být k dispozici v případě ukončení činnosti a měla by být použita např. k likvidaci VTE.
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Podle zkušeností s obdobnými střety doporučuje zpracovatel této dokumentace investorovi
vytvořit účet, na kterém by shromažďoval 5% zisku z prodeje ele. energie.
Je však nutné postupovat podle platných norem a zákonů v době ukončení životnosti
technologie. V současné době je neseriózní předjímat postupy likvidace VTE zejména
s ohledem na vývoj legislativy a nových technologií zpracování odpadů.
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IV. Charakteristika

opatření

k prevenci,

vyloučení,

snížení,

popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Opatření směřující ke kompenzaci nebo vyloučení rizik a nepříznivých vlivů na životní
prostřední můžeme věcně i časově rozdělit do tří kategorií:
1. opatření realizovaná v průběhu zpracování projektové dokumentace VTE
2. opatření realizovaná v době výstavby VTE
3. opatření realizovaná v průběhu provozu VTE
Je třeba zdůraznit, že všechna opatření vycházejí ze současného stavu situace a dostupných
technik a technologií. Opatření realizovaná zejména v průběhu provozu budou rozvíjena tak,
jak se budou korigovat poznatky o vlivu VTE na prostředí.
Principem pro stanovení konkrétních opatření je zásada předběžné opatrnosti. Protože se
podařilo skloubit proces zpracování projektové dokumentace s procesem zpracování
dokumentace vlivu na životní prostředí jsou zde navrhovaná kompenzační opatření již
zapracována do projektové dokumentace.

Opatření realizovaná v průběhu zpracování projektové dokumentace VTE
Jedná se zejména o věcné usměrnění zpracovatele projektové dokumentace, a to zejména
v těchto oblastech:
1. korekce instalovaného výkonu VTE
2. korekce výšky VTE
3. korekce umístění VTE
4. korekce rozsahu a umístění podpůrných staveb a sítě obslužných komunikací
5. péče o krajinu
Všechny tyto doporučované charakteristiky byly zpracovatelem akceptovány. Navrhované
změny oproti původní variantě vychází z podrobného

průzkumu

území a

environmentálně ekologických charakteristik a historického vývoje krajiny v okolí VTE.

jeho
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Opatření realizovaná v době výstavby VTE
Technická a přípravná opatření

Technická

opatření

by

měla

být

koncipována

jako

eliminační,

minimalizační

a preventivní. Za snad nejdůležitější opatření v tomto slova smyslu v době výstavby a v době
po uvedení stavby do provozu, je možno považovat :
precizní provedení všech stavebních a montážních prací
dokonalá technologická a pracovní kázeň na všech úsecích zvolené technologie
pravidelné důkladné kontroly a precizní provádění údržby a případných oprav celého
technologického celku.
Při výstavbě je nutno dodržovat následující podmínky:
•

jednotlivé sloupy a lopatky větrných elektráren budou natřeny matnou barvou,
nejlépe šedivou (šedivosvětlezelenou)

•

jednotlivé sloupy budou označeny dle předpisu L 14 UCL

•

manipulační plochy u jednotlivých elektráren budou vybudovány jako zpevněné
plochy, ke zpevnění štěrkem bude použit přírodní materiál původem z Krušných
hor

•

jednotlivé obslužné komunikace budou zbudovány ze zpevněného štěrku, bude
použit přírodní materiál původem z Krušných hor

•

při výkopových pracích bude dbáno na minimální zábor kolem výkopu, vykopaný
materiál bude použit zpět na zásyp – nesmí být požadován jeho odvoz na skládku!

•

v okolních porostech, zvláště pak v lokalitách s výskytem zvláště chráněných druhů
rostlin nebude vjížděno žádnou technikou a nebudou zde zřizována zařízení
staveniště, ani deponie výkopů

•

výkopy budou vedeny, tak jak je uvedeno ve výkresu.

•

technická zařízení využívající spalovacích motorů by měla splňovat emisní normu
EURO 3
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Opatření na úseku vody

V zájmu minimalizace negativních vlivů předmětné stavby bude nezbytné zabezpečit :
řádnou technologickou přípravu
učinit veškerá dostupná opatření cílená k tomu, aby v žádném případě nemohlo dojít ke
kontaminaci vody především látkami ropného charakteru
dodržovat zákaz mytí strojů, zařízení a motorových vozidel a čištění jejich součástí naftou(!)
běžnou údržbu, drobné opravy a doplňování pohonných hmot a olejových náplní skříní
provádět zásadně v předem připraveném prostoru na manipulační ploše k tomuto účelu určené
a konstruované dle platných předpisů
staveniště vybavit potřebným množstvím sorbentů ropných látek (VAPEX, CHEZACARB etc.)
veškeré odpady, především pak ropného původu a jim podobné, likvidovat smluvně, u
subjektů k tomu oprávněných a vybavených příslušnými prostředky a zařízením v souladu se
zák. č. 185/2001Sb.

Opatření na úseku ovzduší

Prašnost
Prašnost bude negativně působícím faktorem především v době výstavby. V tomto období
bude nutné zaměřit pozornost především na :
řádné zakrytí (zaplachtování) přepravovaných stavebních materiálů a surovin, jež vykazují
sklony k prášení
úzkostlivě udržovat příjezdové komunikace v naprosté čistotě
v případě potřeby zvlhčovat povrch staveniště a příjezdové komunikace a zamezit tak prášení
při přejezdech strojů, zařízení a dopravních prostředků

Plynné emise
Plynné emise budou významným a negativně působícím faktorem. V rámci prevence,
eliminace a kompenzace jejich účinků bude třeba zaměřit pozornost zejména na :
udržování dokonalého technického stavu motorů všech vozidel, stavebních strojů, zařízení a
dalších mechanizmů
dokonalou organizaci práce vylučující :
zbytečné přejezdy dopravních prostředků, stavebních strojů a zařízení
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běh jejich motorů naprázdno
technická zařízení využívající spalovacích motorů by měla splňovat emisní normu EURO 3

Opatření na úseku fyzikálního prostředí

Během celého období výstavby bude nutné minimalizovat technologickou hlučnost
účelným rozmisťováním stavebních strojů a zařízení s ohledem na útlum hluku vzdáleností
vhodnou organizací nasazení jednotlivých stavebních strojů a zařízení
omezením doby nasazení zdrojů hluku na dobu nezbytně nutnou
tvorbou překážek šíření hluku
pracovní obsluhu zdrojů hluku vybavit odpovídajícími a předepsanými ochrannými
prostředky
Vhodná opatření bude nutné v přiměřené míře použít i na příjezdových trasách. Projektová
dokumentace bude obsahovat konkretizaci nasazení veškeré stavební technologie

a

dopravních prostředků, včetně jejich vlivů na hluk a čistotu ovzduší.

Opatření na úseku horninového prostředí a půdy

•

Nově budované cesty i manipulační plochy budou vysypány kamenem místního
původu, čímž bude zabráněno změnám v zastoupení půdních živin a pH půdy. Po
ukončení výstavby budou manipulační plochy opětovně zakryty původně odebranou
zeminou, částečně i odebraným travním drnem.

Bude realizována skrývka ornice a vytvoření její deponie pro pozdější rekultivaci stavebních
záměrů či jiné využití v rámci rekultivací území
Případné kontaminované stavební materiály nebo půdy budou likvidovány v souladu se
zák.č. 185/2001 Sb.
eliminovat zbytečné přejezdy techniky po nezpevněných cestách a četnost přejezdů zohlednit
vzhledem k atmosférickým podmínkám (podmáčení při silných deštích apod.)

Opatření na úseku fauny a flóry

•

Při její realizaci podzemní kabelové přípojky bude přítomen odborně způsobilý dozor,
dohlížející na její vhodné trasování
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•

Technika a nástroje používané při realizaci záměru budou před začátkem prací
očištěny s cílem zabránit rozšíření diaspor nepůvodních druhů rostlin.

•

Po dvou letech od výstavby bude proveden botanický průzkum s cílem zjistit, zda se
na ovlivněných lokalitách (okolí nových cest, podzemních kabelových přípojek atd.)
nenachází nepůvodní invazní druhy rostlin

•

Jako výstražné osvětlení VTE bude použité zábleskové světlo bílé barvy. V návaznosti
na bezpečnost leteckého provozu bude použit minimální možný záblesků za minutu
v minimální možné intenzitě, světelná zařízení budou ze stran zastíněna, čímž bude
omezena jejich viditelnost ze země.

•

Z důvodu předpokládaného delšího časového odstupu od provedeného biologického
průzkumu a zahájením stavby doporučuje zpracovatel oznámení, aby před zahájením
prácí byl v místech výstavby proveden orientační botanický průzkum z důvodu
případného výskytu nových, dříve nezaznamenaných chráněných druhů rostlin.

•

případě, že by při upřesňování projektové dokumentace nastal požadavek ke kácení či
odstranění stromů či keřových porostů, je nutné postupovat dle dikce §8 odst. 1 zák.
114/1992 Sb. Stromy a keře budou odstraněny v období, které by vyloučilo případné
ohrožení hnízdících ptáků, zemní práce také nutno provádět mimo období hnízdění.

Opatření realizovaná při provozu VTE
Ochrana krajinného rázu

Projektový záměr je z hlediska krajinného rázu (příloha č.3 – Hodnocení krajinného rázu)
natolik dominantním prvkem, že prakticky jediným myslitelným opatřením je udržovat
zařízení pohledově v perfektním stavu (pravidelné nátěry povrchu, zachování elegantních
hladkých linií stavby bez dodatečných instalací různých ochozů, antén, venkovních kabelů
apod.).
Ochrana zdraví obyvatelstva, ekologická výchova

•

Provést měření při zkušebním provozu pro potvrzení a upřesnění hlukových emisí

•

Nutnost zabezpečení informovanosti obyvatelstva před možným odpadem námrazy
pod VTE – vhodnost umístění informačních tabulí se základními charakteristikami
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technologie a režimem provozu a s popisem významu pro ŽP (nutnost umístění tabule
v dostatečné vzdálenosti od VTE)
•

Umístění informačních tabulí s údaji o VTE aj. (turistika)

Vliv na hlukovou situaci

• Udržovat technologická zařízení v perfektním technickém stavu tak, aby nemohlo
docházet ke zvýšení hlučnosti provozu VTE (příloha - Hluková studie).
• V případě prokázání překročení hygienických norem (při měření ve zkušebním
režimu) omezit výkon tak, aby normy byly dodrženy

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při hodnocení dopadů stavby na složky životního prostředí byl úměrně jeho významu
hodnocen zejména krajinný ráz (Hodnocení vlivu na krajinný ráz). Kromě dalších běžných
metod zpracovávání dokumentace (standardní metodika EIA, katalogy činností a složek
životního prostředí, impaktová matice - metoda číselného poměru (systém rating) byla
pozornost zaměřena právě na toto hodnocení.
Použité metody hodnocení vycházejí z dikce § 12, zák. č. 114/92 Sb. a analyzují obecně
zavedeným způsobem přírodní, kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu, které se
vizuálně uplatňují v krajině estetickými hodnotami, harmonickým měřítkem a harmonickými
vztahy mezi jednotlivými krajinotvornými prvky a složkami.
Dalším důležitým metodickým dokumentem je Metodický pokyn AOPK ČR - V. Petříček,
K. Macháčková: Posuzování záměru výstavby větrných elektráren v krajině 2000.
V širším kontextu pro posouzení vlivu VTE na krajinný ráz se vycházelo z Metodického
doporučení AOPK ČR – I. Míchal: Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve
veřejné správě, 1999. Zpracovatel posudku na krajinný ráz uvádí fakt, že v době zpracování
tohoto studie neexistuje závazná metodika pro hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz. Jeho
studie proto vychází ze stávajících metodických doporučení (Vorel et al., 2004; Míchal et
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al., 1999; Löw, 1999; Bukáček & Matějka, 1999; Petříček & Macháčková) a dále z
návrhů metodik vyhodnocování vlivů liniových staveb na krajinný ráz (Bajer et al., 2000;
Vorel, 1997; AECOTEM, 1988;

Kolektiv, 1994). Dotčené problematice byly rovněž

věnovány dva sborníky z pracovního semináře (Sklenička & Zasadil, eds., 1998), resp
z kolokvia (Vorel & Sklenička, eds., 1999) a konference (Vorel & Sklenička, eds., 2006),
které sloužily jako další podklad metodologického charakteru pro vypracování tohoto
elaborátu.
Členění a postup hodnocení podle výše uvedených metodik plně zohledňuje charakter
dotčeného území, ve kterém se setkávají uvedené charakteristiky včetně současných vlivů,
které na jedné straně mohou, ale nemusí vždy mít rušivý dopad na obraz krajiny, krajinný ráz.
Stanovená osnova a postup hodnocení se tak snaží objektivně posoudit jednotlivé složky
a charakteristiky a vyvodit z nich konečné souhrnné zhodnocení vlivu na krajinný ráz.

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování dokumentace
Výstavba VTE a jejich posuzování ve vztahu k životnímu prostředí

je komplikované

z hlediska nedostatku domácích zkušeností s podobnými projekty. Jak již v předchozích
kapitolách bylo konstatováno, projektant a zpracovatel EIA spolupracovali a vybírali
nejvhodnější varianty pro realizaci. Přesto v některých bodech se hledala řešení a zdroje
informací v zahraniční literatuře. V mnoha případech i legislativní rámec dané problematiky
neobsahoval jasně definované požadavky na danou stavbu. Jako největší problém se jeví
posouzení krajinného rázu, a to z důvodu neexistence konkrétních měřitelných veličin a velice
subjektivnímu pohledu na krajinu, její vývoj a únosnost a neexistence závažného právního
dokumentu řešícího metodiku takového posuzování. Nedostatek informací byl také
konstatován ve vztahu ke stroboskopickému efektu, který česká legislativa zcela pomíjí. Proto
se zpracovatel držel norem běžných v EU.

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto zákona. 66/97
Farma větrných elektráren Moldavan - Pastviny
Název záměru
VTE s.r.o., Lužická 1538/10, Praha 120 00
Zadavatel:
Zpracovatel:
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb. – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO
ZÁMĚRU(pokud byly předloženy)
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Variantní řešení nebylo navrženo.
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F.

ZÁVĚR
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Posuzovaným záměrem je novostavba 10 větrných elektráren REpower MM82 (10 x 2 MW)
VTE typu REpower MM82 o celkovém jmenovitém výkonu 20MW (výška věže 80 m a
průměr rotoru 82m – celková výška 121 m) situované na území vrcholové partie Krušných
hor, v prostoru vymezeném ze severu státní hranicí a vrchy U hranice (severně, 785 m.n.m),
Bojiště (západně, 821 m.n.m), Nad křížkem (jižně, 856m.n.m) a Mackov (jihozápadně, 810
m.n.m)., v proměnlivé nadmořské výšce 750 - 850 m n.m.(mapa 3).
Další částí projektu je i výstavba a úprava komunikací (mapa 10) - jedná se o cca 4115 m
obslužných komunikací (z toho 1030 m zcela nové komunikace + cca 300 m stávajících
upravených cest + 2785 nově zbudovaných obslužných komunikací) a pokládku cca 5365 m
kabelových tras (4115 m kabelového vedení ve společném výkopu + 1250 m samostatně
vedené ISDN linky do přípojného místa v k.ú. Moldava)
Tyto VTE budou vybudovány v k.ú. Pastviny.

Při celkovém hodnocení kvality životního prostředí a jeho únosného zatížení jsme se drželi
hlavních charakteristik dotčeného území :
•

Dotčené území se nachází v Ústeckém kraji

•

Nejbližší CHKO je oblast České středohoří ( cca 24 km JV)

•

V dotčeném území (na ploše zamýšleného záměru či v jeho těsném okolí) se nenacházejí
prvky ÚSES, a to na lokální, regionální i nadregionální úrovni.

•

Dotčené území neleží v NP, CHKO, nejsou zde vyhlášeny národní přírodní rezervace,
přírodní rezervace, národní přírodní památky či přírodní památky.

•

Dotčené území není součástí přírodního parku.

•

Dotčené území je součástí soustavy NATURA 2000 – PO Východní Krušné hory

•

Dotčené území je neobydlené, žádné zástavby se záměr bezprostředně nedotýká

•

V dotčeném území se nenacházejí žádné kulturní či historické památky

•

Dotčené území patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší

•

Dotčené území se nachází v oblasti antropologicky pozměněné

•

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na
proveditelnost záměru.
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Lze předpokládat, že realizace oznamovaného záměru včetně veškerých projekčně
navržených prvků pro eliminaci negativních vlivů a včetně navržených opatření vyplývajících
z předkládaného oznámení, přinese určité navýšení či zhoršení současných parametrů zátěží
vůči okolí. Bude se jednat především o:
•

Vliv na půdu – zábor půdy

•

Ovlivnění avifauny

•

Navýšení hlukové zátěže v těsném okolí

•

Ovlivnění krajinného rázu

Podle provedených studií a dalších shromážděných údajů jsou však vlivy na půdu, avifaunu a
hlukové pozadí minimální a jsou možné eliminovat vhodným umístěním VTE.
Jako problémové z hlediska vlivu na životní prostředí se jeví vliv staveb na krajinný ráz .
Tento problém a samotná modelace umístění záměru do krajiny je řešena studiemi. Tyto
studie jsou zpracovány pomocí začlenění modelů VTE do předem nafocených lokalit. Jsou
zohledněny nejfrekventovanější pohledy a výšky VTE. Těmito podklady se dá velice přesně
ukázat, jaký bude skutečný estetický vliv VTE na okolní krajinu. Při hodnocení místa
krajinného rázu bylo konstatováno, že estetická hodnota krajinného rázu je snížena. Dle
zpracovatele posudku je umístění VTE to tohoto typu krajiny záměrem akceptovatelným.
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•

Vlivy záměru na faktor pohody (stroboskopický efekt) lze hodnotit jako nevýznamné.

•

Vlivy záměru na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů lze hodnotit jako
mírně pozitivní.

•

Vlivy záměru na ovzduší a klima lze hodnotit jako nevýznamné v širším kontextu jako
pozitivní.

•

Vlivy záměru na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
lze hodnotit jako nevýznamné

• Vlivy záměru na povrchové a podzemní vody lze hodnotit jako nevýznamné.
•

Vliv záměru na půdu označit za málo významný.

• Vlivy záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje lze tedy hodnotit jako
nevýznamné.

• Vlivy záměru na faunu, flóru a ekosystémy lze tedy hodnotit jako akceptovatelné
• Vlivy záměru na krajinu lze tedy hodnotit jako akceptovatelné.
• Vlivy záměru na hmotný majetek a kulturní památky lze tedy hodnotit jako
nevýznamné.
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G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
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Povinnosti plnit limity EU v oblasti alternativních zdrojů přiměly vládu ČR k přijetí
rozhodnutí o podpoře investičních záměrů využívající potenciál větrné energie. Tento záměr
vláda ČR potvrdila přijetím usnesení vlády č. 50 z 12.ledna 2000 energetická politika ,v níž se
předpokládá využití energetického potenciálu větru v území s průměrnou rychlostí větru větší
než 5 m.s -1. Cílem je zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě primárních
energetických zdrojů ze současných 1,5 % na cca 3 až 6% k roku 2010 a cca 4-8% k roku
2020. Výkupní cena je stanovena zákonem č.180/2005 Sb.ze dne 31.března 2005 o podpoře
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně zákonů (Zákon o podpoře
využívání obnovitelných zdrojů).

Farma větrných elektráren 10* 2 MW Pastviny - Moldava je projekt směřující k využití větrné
energie na vhodných lokalitách Krušných hor. Z hlediska stavebního se jedná o novostavbu
technických zařízení a dále navazující infrastruktury (kabelové elektrické a datové vedení,
obslužné komunikace a trafostanice) pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů
(kinetické energie větru) – větrné elektrárny (dále jen VTE).
Podmínky pro využití větrných elektráren v posuzované lokalitě jsou dány větrným
potenciálem dané lokality. V rámci celého procesu EIA byla pak na těchto větrně vhodných
lokalitách hledána místa odpovídající i místním přírodním podmínkám a to zejména
s ohledem na minimalizaci negativních dopadů na okolní prostředí.

Půda
Dočasný zábor se bude týkat pozemků, jež budou dotčeny stavebními činnostmi při pracích
souvisejících s pokládkou podzemních kabelů a výstavbou montážní plochy a obslužných
komunikací. Tyto pozemky budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu
a nadále budou složit svému původnímu účelu.
Trvalý zábor proběhne na těch pozemcích, kde dojde k výstavbě některých z částí projektu
především patek pod VTE . Jedná se o 1822,5 m2 (nutné odnětí ze ZPF).
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Hluk a imise
Pro posouzení hlukové a imisní situace byl zpracován odborný posudek: (příloha)
Ing. Eduard Stöh, Ekomost s.r.o.

V době výstavby budou zdrojem emisí některá ze stavebních zařízení a vyvolaná nákladní
doprava. Příspěvek těchto zdrojů k ročním i ke krátkodobým imisním koncentracím v lokalitě
bude zanedbatelný.
Hluková zátěž v období provozu – po provedené optimalizaci rozmístění VTE vypočtené
hodnoty hladiny akustického tlaku A z provozu projektovaných větrných elektráren VESTAS
V90 - 3 MW nepřekračují v žádném z výpočtových bodů – chráněném venkovním prostoru
hygienický limit pro denní ani pro noční dobu.
.

Krajinný ráz
K přímému posouzení vlivu záměru na krajinný ráz byl vypracován odborný posudek
RNDr. Petr Obst
Souborné vyhodnocení posuzovaného záměru
a) vliv v místě krajinného rázu Pastviny
Plánovaná stavba zde bude novou antropogenní pohledovou dominantou, jejíž vliv na
krajinný ráz MKR bude významný až velmi významný, ovšem, vzhledem ke kontextu území,
s převážně indiferentním projevem
b) vliv v oblasti krajinného rázu flájsko – moldavské Krušnohoří
Vliv posuzovaného větrného parku na krajinný ráz vymezené oblasti krajinného rázu lze na
základě uvedených skutečností (viz příloha č.3)

označit za středně až málo významný,

s převážně indiferentním projevem.
c) kumulace vlivů projektované stavby s dalšími obdobnými záměry v předmětném
území
Vzhledem

k poměrně

značné

vzájemné

vzdálenosti

předmětných

větrných

parků

v posuzovaném území tato kumulace ani zdaleka nedosáhne nežádoucí úrovně „vizuální“
nepropustnosti krajiny“ a lze ji považovat za málo významnou až nevýznamnou.
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Fauna a flóra
K posouzení vlivů záměru na faunu a floru byl proveden ZÁKLADNÍ INVENTARIZAČNÍ
BIOLOGICKÝ PRŮZKUM (cévnaté rostliny, obratlovci, bezobratlí) vymezeného
zájmového prostoru.
říjen 2006, – ing. Čestmír Ondráček, Vít Tejrovsky
Je nutno žádat o výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů (podle §56 zákona) pro druhy chráněné v kategorii kriticky ohrožené
(SCHKO Labské pískovce) , silně ohrožené a ohrožené (KÚ Karlovarského kraje).

Na základě všech těchto předložených charakteristik a předchozích kapitol se zpracovatel
domnívá, že bude třeba oznámení dopracovat do formy dokumentace a doplnit ji o odborný
posudek autorizované osoby dle §45i (území je součástí naturového území), aby potvrdil, zda
skutečný vliv na jednotlivé složky ŽP v dotčené lokalitě je únosný, a to jak v době výstavby,
tak i při samotném provozu.

Vzhledem k tomu, že se však nejedná o záměr trvalý, a že ve většině složek životního
prostředí, kromě vlivu na faunu a krajinný ráz se neprojevuje významně negativně, je možné
konstatovat, že
záměr je při splnění podmínek navrhovaných kompenzačních opatření v kapitole
„Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti“
je

v dané lokalitě z hlediska vlivu na životní prostředí realizovatelný.
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H.

PŘÍLOHA
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Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru hlediska územně plánovací
dokumentace
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Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno dle §45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/ 2004 Sb.
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mapa 1 – větrná mapa ČR
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Mapa 2 – Výkon větru ve 40 m nad povrchem
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mapa 3 – mapa širších vztahů – červeně označeno zájmové území

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto zákona. 82/97
Farma větrných elektráren Moldavan - Pastviny
Název záměru
VTE s.r.o., Lužická 1538/10, Praha 120 00
Zadavatel:
Zpracovatel:
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb. – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

mapa 4 – bližší zájmové území záměru
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mapa 5 – ÚSES - červeně označeno zájmové území
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Mapa 6 – Chráněná území v blízkém okolí
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Mapa 7 – Natura 2000
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Mapa 8 – ortofotomapa zájmového území s vyznačeným umístěním VTE
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Mapa 9 – oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
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Mapa 11 – situace stavby (přístupové komunikace, kabelové vedení)
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Foto 1 – pohled V směrem od plánované VTE 3

Foto 2 – pohled od plánované VTE 3 k VTE 4
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Foto 3 – pohled SSV směrem od cesty mezi VTE 3 a VTE 6

Foto 4
Fotodokumentace
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1. Ing. Aleš Jiráska : Hluková studie, srpen 2006

2. OBST P. (září 2006) – VTE Pastviny – Stroboskopický efekt - G.L.I. –
sdružení podnikatelů, Štoky 83

3. OBST P. (září 2006) – VTE Pastviny – Hodnocení krajinného rázu G.L.I. – sdružení podnikatelů, Štoky 83

4. Ondráček, Tejrovský (říjen 2006) – Základní inventarizační přírodovědný
průzkum(cévnaté rostliny, obratlovci, souhrn bezobratlých) –
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Přehled zkratek
VTE – větrná elektrárna
CHOPAV – chráněná oblast přirozené akumulace vod
AOPaK – Agentura ochrany přírody a krajiny
ÚSES – územní systém ekologické stability
NR ÚSES - nadregionální územní systém ekologické stability
R ÚSES - regionální územní systém ekologické stability
NRBC - nadregionální biocentrum
RBC - regionální biocentrum
NRBK - nadregionální biokoridor
VKP - významné krajinné prvky
ZPF – zemědělský půdní fond
PUPFL – pozemky určené k plnění funkce lesa
PD – projektová dokumentace
NA – nákladní automobil
ŽP – životní prostředí
ČHMÚ – český hydrometeorologický ústav
PO – ptačí oblast
EVL – evropsky významná lokality
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Fax.: 476 731 517
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V Litvínově ………..2006

…………………………………………
Autorizaci podle § 19 odst. 4 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o

posuzování vlivů a životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) vydalo MŽP
ČR dne 15.9.1999, Č.j.:1522/243/OPVŽP/99
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