V TRNÝ PARK MALÝ HÁJ
POSUDEK O VLIVECH ZÁM RU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

Zpracováno ve smyslu § 9 a p ílohy . 5 zákona
. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí

erven 2008

AMEC s.r.o., Křenová 58, 602 00 Brno, Czech Republic
IČ: 26211564, DIČ: CZ26211564

ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU

Název dokumentu:

VĚTRNÝ PARK MALÝ HÁJ
POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zakázka:

C 662-08-0

Objednatel:

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Účel vydání:

Finální dokument

Stupeň utajení:

Bez omezení

Vydání
01

Popis
Finální dokument

Zpracoval

Kontroloval

Schválil

P. Cetl

E.Mandulová

M. Dostál

Datum
30.6.2008

Předcházející vydání tohoto dokumentu musí být buď zničena nebo výrazně označena NAHRAZENO.

Rozdělovník:

10 výtisků Krajský úřad Ústeckého kraje
1 výtisk archiv AMEC s.r.o.

© AMEC s.r.o, 2008
Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí tohoto dokumentu nebo jakékoliv informace z tohoto dokumentu nesmí být nad rámec
smluvního určení vyzrazeny, zveřejněny, reprodukovány, kopírovány, překládány, převáděny do jakékoliv elektronické formy nebo
strojově zpracovávány bez výslovného souhlasu odpovědného zástupce zpracovatele, firmy AMEC s.r.o.

FileName:Posudek_VP_Malý_Háj text_fin.doc
SaveDate: 20.6.2008

Zakázka: C662-08-0
Vydání: 01
Strana:1 z 37

VĚTRNÝ PARK MALÝ HÁJ
POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zpracovatelé posudku

Pracovní tým AMEC s.r.o.:

Vedoucí projektu:

Ing. Pavel Cetl
držitel autorizace k posuzování vlivů
na životní prostředí
osvědčení číslo: č.j. 46325/ENV/06 (1713/209/OPVŽP/97)

Biota, krajina, Natura 2000:

Ing. Pavel Koláček PhD.
držitel autorizace dle §45i zákona 114/1992 b.
osvědčení č.j.58988/ENV/06, 2028/630/06

Doprava, hluk

:

Ing. Petr Mynář

Dokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 97, registrovaným u společnosti Microsoft pod
ID 64244-040-0138036-57376.
Grafické přílohy jsou zpracovány grafickým editorem Zoner Callisto 3, registrovaným u společnosti Zoner
Software pod sériovým číslem #0014-009523.

FileName:Posudek_VP_Malý_Háj text_fin.doc
SaveDate: 20.6.2008

Zakázka: C662-08-0
Vydání: 01
Strana: 2 z 36

VĚTRNÝ PARK MALÝ HÁJ
POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Obsah
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

4

II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE (OZNÁMENÍ)
1. Úplnost dokumentace (oznámení)
2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých metod hodnocení
3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice

5
5
5
17
18

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE
O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
18
IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
19
V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI

23

VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

25

VII. NÁVRH STANOVISKA

27

Přílohy:
Příloha 1: Připomínky k dokumentaci
Příloha 2: Posudek na hodnocení vlivu záměru na lokality NATURA 2000 dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

34
34
34

Úvod
Posuzovaný záměr
VĚTRNÝ PARK MALÝ HÁJ
představuje výstavbu 2 velkých větrných elektráren o výkonu 2,5 MW a 0,8 MW, řešený ve dvou
variantách.
Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví spojené s předloženým záměrem jsou předmětem posuzování
podle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní, jehož nedílnou součástí je i předkládaný
posudek (dále jen posudek), zpracovaný dle §9 a Přílohy 5 tohoto zákona. Osobou pověřenou
zpracováním posudku byl příslušným úřadem pověřen Ing. Pavel Cetl, držitel autorizace k posuzování
vlivů na životní prostředí, osvědčení č.j. 46325/ENV/06 (1713/209/OPVŽP/97), posouzení Hodnocení vlivů
na lokality soustavy Natura 2000 bylo zpracováno Ing. Pavlem Koláčkem, Ph.D., držitel autorizace
k posuzování vlivů dle §45i, č.j. 58988/ENV/06 2028/630/06, zaměstnanci firmy AMEC s.r.o.
Posuzovanou dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen dokumentace) zpracoval Ing. Jiří
Rous, držitel autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí, osvědčení č.j. 47594/ENV/06, dle §8
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní.
Dle údajů zpracovatele dokumentace posuzovaná stavba spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. do
kategorie II, bod 3.2. - Větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 500 kWe nebo
s výškou stojanu přesahující 35 metrů.
Před zpracováním dokumentace proběhlo zjišťovací řízení dle §7 téhož zákona. Dokumentace je druhým
materiálem, vypracovaným k posuzovanému záměru v režimu uvedeného zákona. Dokumentace
vycházela z Oznámení (VĚTRNÝ PARK MALÝ HÁJ) a dále rozvíjela posouzení jednotlivých složek
životního prostředí rozpracované v Oznámení. Při zpracování dokumentace měly být zohledněny závěry
zjišťovacího řízení a písemná vyjádření příslušných úřadů, samosprávy a veřejnosti.
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Dokumentace EIA byla zpracována v únoru 2008. Požadavek na zpracování posudku dle zákona
100/2001 Sb., v platném znění, pro posouzení vlivů zamýšlené stavby „VĚTRNÝ PARK MALÝ HÁJ“ na
životní prostředí, byl vznesen ze strany Odboru životního prostředí Krajského úřadu Ústeckého kraje
v dubnu 2008.
V červnu 2008 byl Odboru životního prostředí Krajského úřadu Ústeckého kraje předán zpracovaný
posudek. Výsledky posouzení Hodnocení Natura 2000 jsou uvedeny v plném znění v příloze tohoto
posudku.

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Název záměru
VĚTRNÝ PARK MALÝ HÁJ

2. Kapacita (rozsah) záměru
Podnikatelský záměr je řešen variantně a předpokládá:
•

výstavba 1 až 2 velkých větrných elektráren typ NORDEX N90 a N60 (N50) o jmenovitém výkonu
2,5 MW a 0,8 MW a v jejich těsné blízkosti manipulační plochy nutné pro montáž elektráren
Varianta 1

výstavba 2 kusů VE:

NORDEX N90, výška stožáru 80m
NORDEX N60, výška stožáru 60m

Varianta 2

výstavba 1 kusu VE:

NORDEX N90, výška stožáru 80m

součástí záměru je:
•
•
•

vybudování předávací stanice SČE a.s. (měřící stanice) a montáž připojovacího zařízení
(transformátoru) ke stávajícímu vedení vysokého napjetí,
výstavba nových příjezdových cest,
výstavba podzemního kabelového vedení VN do 6 kV.

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
kraj:
obec:
katastrální území:

Ústecký
Hora Svaté Kateřiny
Malý Háj

4. Obchodní firma oznamovatele
DROBIL-ENERGO, s.r.o.
BAUMAT s.r.o.

5. IČ oznamovatele
64834484
47781025

6. Sídlo (bydliště) oznamovatele
Harantova 18, 301 32 Plzeň
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Dukelská 1525, 434 01 Most
Oprávněný zástupce oznamovatele:

Ing. Pavel Drobil
Harantova 18
301 32 Plzeň
tel: 377 221 624
e-mail: drobil@drobil.com

II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE (OZNÁMENÍ)

1. Úplnost dokumentace (oznámení)
Předložená dokumentace obsahovala 69 stran textu a byla doplněna 8 přílohami (H1 až H8). Dokumentaci
zpracoval ing. Jiří Rous (číslo autorizace 475944/ENV/06) a kolektiv. Hodnocení zdravotních rizik provedla
ing. Jitka Růžičková (číslo autorizace 014/04), hodnocení vlivů na lokality NATURA 2000 zpracoval Mgr.
Ondřej Volf (číslo autorizace 630/905/05).
Z hlediska naplnění osnovy dle přílohy č. 4 zákona 100/2001 Sb. je možno posuzovanou dokumentaci
označit za úplnou.
Z hlediska věcného naplnění obsahu jednotlivých kapitol byly ze strany zpracovatele posudku vzneseny
dílčí výhrady komentované v následných kapitolách. Tyto výhrady však nejsou zásadního charakteru
a nikterak nezpochybňují tvrzení uvedené v předchozím odstavci.
Jako spíše formální připomínku zde uvádíme, že Dokumentace se v mnoha kapitolách odkazuje na text
Oznámení, které však netvoří její přílohu. Vzhledem k tomu, že dokumentace byla distribuována stejným
subjektům jako již dříve Oznámení a díky dostupnosti Oznámení na internetu nepovažujeme tuto
připomínku za podstatnou.

2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých metod
hodnocení
Pozn.: Citace či úryvky z dokumentace a příloh jsou psány tučnou kurzívou.

Část A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu a obsahuje veškeré potřebné základní informace
o oznamovateli záměru.
V textu je komentována možnost kumulace s jinými záměry, je uvedeno zdůvodněni potřeby záměru
a přehled hodnocených variant, a to nejen variant uvažovaných v dokumentaci, ale i variant, které byly
v lokalitě Malý Háj projektovány.
Podrobněji k jednotlivým složkám životního prostředí se zpracovatel posudku vyjadřuje v následujícím
textu.

Část B - ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
Tato část je zpracována v dostatečném rozsahu a obsahuje veškeré potřebné základní informace
o záměru, technologických a technických parametrech, které jsou nutné k posouzení předloženého
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
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V rámci dokumentace jsou řešeny 2 varianty, varianta 1 (2 větrné elektrárny) a varianta 2 (1 větrná
elektrárna), popis údajů o vstupech a výstupech je proveden pro obě varianty.
B.II. Údaje o vstupech
Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví vystihují údaje uvedené v této části
dokumentace podstatu vstupů spojených s posuzovaným záměrem a lze se s nimi vzhledem k charakteru
záměru ztotožnit.
B.III. Údaje o výstupech
Ovzduší
K uvedeným údajům nejsou, vzhledem k charakteru záměru, zásadní připomínky.
Pokud jde o emise tuhých znečišťujících látek (částice frakce PM10) v etapě výstavby, pak je nutno
konstatovat, že reálná velikost těchto emisí bude (kromě v dokumentaci uvedených faktorech) záviset na
velikosti tzv. aktivních ploch, jako zdrojů sekundární prašnosti. Velikost těchto emisí může být významně
ovlivněna minimalizováním takovýchto ploch a případně skrápěním nejvíce exponovaných míst.
Odpadní vody
Odpadní vody nebudou při výstavbě a provozu vznikat, bez připomínek.
Odpady
K uvedeným údajům nejsou vzhledem k charakteru záměru zásadní připomínky. Problém je jednoduše
řešitelný v rámci dodržování obecně závazných právních předpisů.
Ostatní
Hluk
Součástí dokumentace EIA je příloha H6, nazvaná "Odborný posudek vlivu hluku z provozu VE v lokalitě
Malý Háj na chráněný venkovní prostor" (Ing. Eduard Stöhr, březen 2007). V tomto odborném posudku
jsou uvedeny (mimo jiné) následující informace:
1) jsou stanoveny tři referenční (výpočtové) body, které mají reprezentovat nejbližší resp. nejvíce
dotčený chráněný venkovní prostor nebo chráněný venkovní prostor staveb,
2) jsou uvedeny informace o zdroji hluku (větrných elektrárnách) a jejich vzdálenosti od elektráren,
3) jsou uvedeny údaje o nejistotě výpočtu,
4) jsou stanoveny hlukové limity dle platné legislativy,
5) jsou uvedeny očekávané hladiny hluku z provozu zdrojů hluku v referenčních (výpočtových) bodech.
K těmto údajům lze říci následující:
Ad 1) Referenční (výpočtové) body
V příloze H2.2 dokumentace jsou zakresleny výpočtové body hluku, u kterých je uvedeno, že představují
nejblíže vzdálená obydlí. Kontrolou však bylo zjištěno, že výpočtový bod číslo 3 nepředstavuje obydlí
(chráněný venkovní prostor), ale hřbitov. Výpočty a údaje, uváděné pro bod 3, jsou proto nerelevantní
resp. nadbytečné, hřbitov není chráněným venkovním prostorem. Dále proto bod 3 nebereme v úvahu.
Ad 2) Údaje o zdrojích hluku
V příloze H6 dokumentace je uvedeno, že zdroje hluku jsou následující:
• ve variantě 1 je navržena jedna elektrárna NORDEX N90 o výkonu 2,5 MW a jedna elektrárna
NORDEX N48 o výkonu 0,8 MW,
•

ve variantě 2 je navržena jedna elektrárna NORDEX N90 o výkonu 2,5 MW.

Protože varianta 1 je z mnoha důvodů neakceptovatelná (mj. i z důvodu značného překročení hlukového
limitu ve výpočtovém bodě 1), dále ji tedy nekomentujeme a její vyloučení považujeme za správné.
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Pro variantu 2 je uvedeno, že vzdálenost zdroje hluku k výpočtovým bodům jsou 582 metrů (bod 1) a 496
metrů (bod 2). Tyto údaje jsme ověřili a jsou správné.
Dále je v příloze H6 dokumentace uvedeno, že garantovaná hodnota hladiny akustického výkonu A
elektrárny je 103,0 dB.
Z katalogového listu výrobce elektrárny pro elektrárnu NORDEX N90/2500
(http://www.nordex-online.com/fileadmin/MEDIA/Produktinfos/EN/Nordex_N90_2500_Broschure_GB.pdf)
však vyplývá, že hladina akustického výkonu uvedené elektrárny je při výkonu 2500 kW rovna 104,5 dB(A)
(pro verzi N90/2500 LS) nebo dokonce 107,0 dB(A) (pro verzi N90/2500 HS). Dotazem u investora bylo
ověřeno, že navrhována je elektrárna je typu N90/2500 LS.
Hluková analýza, provedená v rámci dokumentace, proto vychází ze špatných předpokladů, hluková emise
zdroje hluku (elektrárny) je podceněna.
Ad 3) Údaje o nejistotě výpočtu
V příloze H6 dokumentace je uvedeno, že celková nejistota výpočtu je ±1,1 dB. Způsob, kterým autor
k této hodnotě dospěl, není příliš zřejmý. Z ČSN ISO 9613-2 Akustika - útlum při šíření zvuku ve
venkovním prostoru - Část 2: Obecná metoda výpočtu (tabulka 5) vyplývá, že nepřesnost pro dané
uspořádání (vzdálenost a výška zdroje a přijímače) činí ±3 dB.
Nejistota výpočtu je proto v hlukové analýze, provedené v rámci dokumentace, podceněna.
Ad 4) Hlukové limity
V příloze H6 dokumentace je uvedeno, že hygienický limit činí LAeq,T = 50/40 dB (den/noc), přičemž
v denním období jde o 8 na sebe souvisle navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době o 1 nejhlučnější
hodinu.
Tyto údaje jsou korektní.
Ad 5) Očekávané hladiny hluku z provozu zdrojů hluku v referenčních (výpočtových) bodech
V příloze H6 dokumentace, tabulka č. 6, je uvedeno, že hladiny hluku v jednotlivých výpočtových bodech
jsou následující:
Tab.: Hladiny hluku ve výpočtových bodech (dle přílohy H6 dokumentace)
Výpočtový bod
1
2
3

LAeq [dB]
36,6 ±1,1
40,1 ±1,1
40,5 ±1,1

Poznámka

Nejde o chráněný venkovní prostor.

Tyto hodnoty ovšem vychází z podceněných vstupních předpokladů (viz výše).
V rámci zpracování posudku jsme provedli ověřovací výpočet pro výpočtový bod 2 (nejbližší resp. nejvíce
dotčený chráněný venkovní prostor), vycházející z výrobcem udávaného akustického výkonu elektrárny (tj.
104,5 dB(A) při výkonu 2500 kW). Výsledky jsou shrnuty v kapitole D Komplexní charakteristika a
hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a zdraví.
Vibrace
Nejsou produkovány, bez připomínek.
Záření
Není prezentována významná produkce, bez připomínek.
Stroboskopický efekt
Je prezentována možnost vzniku stroboskopického efektu do vzdáleností 300 až 500 m od elektrárny.
Tento efekt však není v dané vzdálenosti trvalý a závisí, jak je uvedeno, na více podmínkách.
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K údajům uvedeným v dokumentaci však nejsou zásadní připomínky, poznámky jsou spíše doplňujícího
charakteru a z hlediska posouzení životního prostředí a veřejného zdraví nepředstavují významný vliv.
Doplňující údaje
Bez připomínek.
Celkově zpracovatel posudku považuje zpracování části B dokumentace jako dostatečné.

Část C - ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Dokumentace obsahuje výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území,
charakteristiku stavu složek životního prostředí v dotčeném území a celkové zhodnocení kvality životního
prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení.

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
C.1.1. Územní systém ekologické stability
Zde vyjímáme z kapitoly Dokumentace:
„V zájmové lokalitě (přímo a nejblíže dotčených plochách) se nenachází vymezené ani navržené prvky
územního systému ekologické stability (ÚSES) regionálního a nadregionálního významu.
Nejbližšími jsou prvky regionálního ÚSES, které vymezuje Územní plán VÚC Ústeckého kraje.
Jelikož obec Hora Svaté Kateřiny neměla v době zpracování této DOKUMENTACE schválený územní plán,
nejsou zde prvky lokálního ÚSES popisovány.“

Zde je nutno konstatovat, že i když nemá obec v současnosti schválený územní plán, je třeba vycházet
z jiných relevantních dokumentů. V tomto případě jsou to již zpracované generely místního ÚSES, jako
základní podklad pro vymezení ÚSES v rámci zpracování územně plánovací dokumentace. Zpracovatel
vycházel z územního plánu VÚC Ústeckého kraje. 1.1.2007 vstoupil v platnost zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který již neumožňuje dokončit rozpracované
územně plánovací dokumentace, což se týká i ÚP VÚC ÚK. Proto byly práce na jeho pořízení zastaveny.
V současnosti je zpracovávána ÚPD v intencích nového stavebního zákona - Zásady územního rozvoje
Ústeckého kraje, která původní ÚPD nahrazují. ÚP VÚC ÚK se tak stává jedním z územně analytických
podkladů v rámci zpracování ZÚR ÚK.
K vymezení regionálního ÚSES v prostoru Malého Háje zpracovatel posudku upozorňuje, že v roce 2004
byl zpracován "Návrh sjednoceného vymezení ÚSES ve správním obvodu města Chomutova jako obce
s rozšířenou působností" (Ageris, 2004). V tomto návrhu je vymezeno regionální biocentrum ve východní
části bezlesé plošiny v k.ú. Malý Háj. Území výstavby VTE v obou variantách v takto vymezeném
regionálním biocentru leží. Vymezení tohoto biocentra bylo převzato ze základních dokumentací místních
ÚSES (generel místního ÚSES Litvínovsko). V současnosti není známo, zda bude takto vymezený prvek
ÚSES zapracován. Současné, nejaktuálnější územně plánovací podklady (vymezení ÚSES v rámci ÚP
VÚC ÚK), ze kterých vycházel i zpracovatel dokumentace, v prostoru Malého Háje regionální biocentrum
neumisťují.
Zpracovatel posudku nemá k problematice ÚSES další připomínky.
C.1.2. Zvláště chráněná území a významné krajinné prvky
Údaje obsažené v této části dokumentaci dostačující k posouzení vlivů záměru na životní prostředí
a veřejné zdraví.

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci jsou údaje uvedené v této kapitole, s ohledem na
přílohové části dokumentace, dostačující k posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
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Odpovídající pozornost byla věnována všem dostupným charakteristikám stavu životního prostředí
v zájmovém území, které by mohly být potenciálně ovlivněny dominantními vlivy spojenými
s posuzovaným záměrem. Důraz byl přitom správně položen na environmentální aspekty týkající se
přírodních charakteristik potenciálně ovlivněného území při výstavbě VE.
K této kapitole nemá zpracovatel posudku žádné další připomínky (s výjimkou výše uvedených).

Část D - KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Tato část je opět z větší části řešena odkazy na příslušné kapitoly uvedené v části D Oznámení. V rámci
dokumentace jsou uváděny především údaje, jejichž doplněné vychází z požadavků formulovaných
v rámci zjišťovacího řízení a případně také z nově zjištěných skutečností.

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
Hodnocení vlivů záměru uváděné v kapitole D.I. dokumentace pro účely tohoto posudku můžeme rozdělit
na vyhodnocení:
•

vlivu na veřejné zdraví

•

vlivu z hlediska měřitelných veličin (hluk, stroboskopické efekty atd.)

•
•

vlivy na přírodu (flóra, fauna, ekosystémy, Natura 2000, krajinný ráz)
vlivy na krajinu

Vliv na veřejné zdraví
Dokumentace obsahuje údaje publikované již v Oznámení a doplněné na základě požadavků uvedených
ve zjišťovacím řízení. Podrobnější hodnocení zdravotních rizik hluku z VE je pak uvedeno v samostatné
příloze Dokumentace H7.
Závěry v Dokumentaci z pohledu hodnocení vlivu na veřejné zdraví byly uvedeny - přechodné ovlivnění
pohody obyvatel v době výstavby a narušení stávajících pohledových vjemů podhorské krajiny, což je
faktor velice individuální a tudíž exaktně nevyhodnotitelný.
Velká pozornost byla v dokumentaci věnována vlivům stroboskopického efektu a vlivu hluku.
Stroboskopický efekt by ovlivňoval dotčené obyvatele (obytný dům na severním okraji obce Malý Háj) jen v
případě, že by bylo přistoupeno k variantě první, kde je uvažováno s výstavbou 2 VE, při realizaci druhé
varianty, kdy dojde ke stavbě pouze 1 VE bude vliv stroboskopického efektu zanedbatelný.
Vliv hluku větrných elektráren na veřejné zdraví byl posouzen na základě závěrů hlukové studie, která je
uvedena v samostatné příloze Dokumentace H6.
Z této studie je patrné, že hygienický limit pro denní i noční dobu (tj. LAeq,T = 50/40 dB) bude
prokazatelně splněn při realizaci druhé varianty (1 VE) pouze ve výpočtovém bodě č. 1., v bodech č. 2 a 3
leží vypočtená hodnota v pásmu nejistoty výpočtu. Po připočtení faktoru nejistoty měření zde nemůžeme
konstatovat dodržení hygienického limitu pro noční dobu. Zpracovatel studie uvádí jako možné řešení
snížení elektrického a tedy i akustického výkonu v noční době, čímž dojde ke snížení akustického výkonu
o cca 1,5 dB, což je v tomto případě řešení dostačující. Také je zde uveden předpoklad, že při rychlostech
větru vyšších než 6 – 7 m.s-1 bude hluk produkovaný VE zřejmě zanikat v hluku pozadí (závisí na terénu
dané oblasti).
Varianta první, kde se počítá s realizací 2VE je z hlediska zdravotních rizik neakceptovatelná vzhledem k
velkému překročení hygienického limitu v noční době.
K použité metodice a její aplikaci ve výpočtovém programu nemáme připomínky.
V závěru kapitoly byly zpracovatelem Dokumentace dostačujícím způsobem rozepsány i sociálně
ekonomické vlivy na dotčené obyvatelstvo.
Závěry zpracovatele Dokumentace tedy považujeme za dostatečné.
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Vlivy na hlukovou situace a eventuální fyzikální a biologické charakteristiky
Z hlediska měřitelných veličin byla v dokumentaci věnována pozornost pouze vlivům hluku, stroboskopický
efekt byl řešen pouze v obecné rovině (viz komentář kap. B.III. Údaje o výstupech). Hodnocení bylo
následně provedeno v kapitole D.II.3. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů.
V rámci zpracování posudku jsme provedli ověřovací výpočet pro výpočtový bod 2 (nejbližší resp. nejvíce
dotčený chráněný venkovní prostor), vycházející z výrobcem udávaného akustického výkonu elektrárny (tj.
104,5 dB(A) při výkonu 2500 kW). Výsledky jsou shrnuty v následujícím obrázku a tabulce:
Obr.: Akustický výkon zdroje 104,5 dB (průběh limitní izofony, výsledky výpočtu)

HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUALNI\C662-08-0 POSUDEK VE MALý
HáJ\KONTROLA_HLUKPLUS.ZAD Vytištěno: 24.6.2008 17:46
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
P R Ů M Y S L O V É
Z D R O J E
|
|
|
| Zdroj | Obj |
[x ; y]
| výška| Q | L2 | Plocha| Lw | RMin |
|
|
|
| [m] |
| [dB] | [m2] | [dB] | [m] |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| P 1 |
0 |
552.2; 591.1 | 80.0| 1.0| 104.5| 1.000| 104.5| 0.28 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
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| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 2 |
3.0 | 454.9; 131.1 |
0.0 | 43.0 | 43.0 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Očekávaná hladina hluku ve výpočtovém bodě 2 je pro akustický výkon zdroje 104,5 dB uvedena
v následující tabulce:
Tab.: Hladiny hluku ve výpočtových bodech (dle ověřovacího kontrolního výpočtu)
Výpočtový bod
2

LAeq [dB]
43,0 ± 3

Poznámka

Je zřejmé, že výsledná hodnota je významně vyšší než hodnota uváděná v dokumentaci (40,1 ± 1,1 dB),
i ta však signalizuje možné překročení limitu.
Opatření pro dodržení limitu je v dokumentaci navrženo snížením elektrického výkonu elektrárny v noční
době, přičemž předpokládá snížení akustického výkonu o cca 1,5 dB.
Katalogový list výrobce elektrárny (viz výše) uvádí při elektrickém výkonu elektrárny sníženém na 1600 kW
hodnotu akustického výkonu 101,5 dB (jde tedy o snížení o 3 dB oproti výkonu 2500 kW). Pro tuto hodnotu
akustického výkonu elektrárny je proveden další ověřovací výpočet, jehož výsledky jsou shrnuty
v následujícím obrázku a tabulce:
Obr.: Akustický výkon zdroje 101,5 dB (průběh limitní izofony, výsledky výpočtu)

HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUALNI\C662-08-0 POSUDEK VE MALý
HáJ\KONTROLA_HLUKPLUS.ZAD Vytištěno: 24.6.2008 18:12
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|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
P R Ů M Y S L O V É
Z D R O J E
|
|
|
| Zdroj | Obj |
[x ; y]
| výška| Q | L2 | Plocha| Lw | RMin |
|
|
|
| [m] |
| [dB] | [m2] | [dB] | [m] |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| P 1 |
0 |
552.2; 591.1 | 80.0| 1.0| 101.5| 1.000| 101.5| 0.28 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 2 |
3.0 | 454.9; 131.1 |
0.0 | 40.0 | 40.0 |( 43.0)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Očekávaná hladina hluku ve výpočtovém bodě 2 je pro akustický výkon zdroje 101,5 dB uvedena
v následující tabulce:
Tab.: Hladiny hluku ve výpočtových bodech (dle ověřovacího kontrolního výpočtu)
Výpočtový bod
2

LAeq [dB]
40,0 ± 3

Poznámka

Tato hodnota je již přesně na hranici nočního limitu. S přičtením nejistoty výpočtu (± 3 dB) však ani zde
nelze vyloučit překročení limitu, tj. dodržení limitu není prokazatelné.
Zůstává otázkou, zda dalším snižováním elektrického výkonu elektrárny by bylo možno dosáhnout
prokazatelného (tj. včetně uvažování nejistoty výpočtu) dodržení limitní hodnoty. Výpočtově by
v takovémto případě bylo nutno dosáhnout hodnoty akustického výkonu elektrárny 98,5 dB(A). Tato
hodnota již není dostupnou technickou specifikací výrobce pokryta.
Na dalším obrázku jsou znázorněny očekávané hladiny hluku z elektráren ve vztahu k hlukovému pozadí
danému rychlostí větru (zdroj: Hluk větrných elektráren. Ing. Aleš Jiráska, ZÚ Pardubice. publikováno na
www.zupu.cz, aktualizace 22.3.2005):
Obr.: Hluk z elektráren ve vztahu k hlukovému pozadí při různých rychlostech větru
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V obrázku jsou vyznačeny očekávané hladiny hluku z provozu elektrárny při nominálním výkonu 2500 kW
a redukovaném výkonu 1600 kW (včetně přičtení uvažované nejistoty výpočtu). Je zřejmé, že tyto hladiny
jsou pod hladinou hluku pozadí (o cca 6 až 10 dB) a na celkových hladinách hluku v referenčním bodě se
proto provoz elektrárny již akusticky významně nepodílí.
Vlivy na přírodu
Z hlediska vlivu na přírodu byly závěry Dokumentace uvedeny v kapitolách věnovaných fauně, flóře
a ekosystémům, dále lokalitám soustavy Natura 2000 a krajinnému rázu. Posouzení správnosti údajů
a metodiky tedy uvádíme pro každou tuto část.
Vlivy na flóru, faunu byly podrobně vyhodnoceny již ve fázi Oznámení, kdy bylo zpracováno biologické
hodnocení ve smyslu §67, zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. Dokumentace pak toto hodnocení
převzala (příloha H3) a při vyhodnocení vlivů vycházela z jeho závěrů - části Botanický průzkum (Č.
Ondráček), Entomologický průzkum (I.Táborský) a Zoologický průzkum (O. Volf, V. Čeřovský, R. Vlček).
V rámci biologického hodnocení bylo zkoumáno území ve dvou lokalitách - 1 a 2. Lokalitu 1 vymezuje
velmi rozsáhlý prostor východně od silnice Boleboř - Malý Háj - Hora Sv. Kateřiny. Vedle rozsáhlých
travobylinných formací s mozaikou rašelinných luk a kamenných snosů, zahrnuje rovněž prostor Lesenské
pláně s rozvolněnými imisními porosty jeřábu břízy a smrku. Lokalitu 2 tvoří okraj odlesněné plošiny,
severně od kostela. Ta byla pro účely hodnocení dále rozdělena na dvě části - 1.- východní a 2. - západní.
V západní části leží plochy, do kterých jsou navrhovány VE.
Vlivy na flóru
Botanický průzkum a vyhodnocení, vč. doporučení byl proveden v lokalitě 1 a 2. Z kapitoly vyjímáme:
„Výstavbou VE bude částečně zlikvidován vegetační pokryv v oblastech výkopu nových cest, kabelového
vedení a základů stožárů. Na místech montáže VE také dojde k vyšlapání a ničení travních společenstev.
Při výstavbě VE nedojde ke kácení volně rostoucích dřevin ani linií porostu dřevin.
Zájmové území předkládaného záměru je dle botanického průzkumů místem 10 dílčích mikrolokalit (viz.
kapitola C.2.5), z nichž na stanovištích 41, 42, 43, 44 a 45 (LOKALITA 1) a 1, 2, 3 (LOKALITA 2) se vyskytují
přirozená rostlinná společenstva s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin.
Na těchto dílčích mikrolokalitách z botanického hlediska (z důvodu výskytu zvláště chráněných druhů rostlin
a kde by proto bylo nutno žádat o výjimku ze zákona č. 114/92 Sb.) není vhodné stavbu větrných elektráren
umisťovat.
Na tyto lokality ani nedoporučujeme zajíždět vozidly při stavbě, nesmí se zde deponovat stavební ani jiný
materiál. Pokud přes tyto lokality bude vedena trasa elektrické přípojky doporučujeme provádět zemní práce
ručně, minimalizovat šířku pracovního pruhu a pracovní činnost omezit na co nejkratší dobu. Dílčí
mikrolokality jsou zakreslené v mapových přílohách H2.1 a H2.2 této DOKUMENTACE a jsou vybarveny
růžově.
Zbylá část zájmového území představuje intenzivní louky a pastviny, silně ochuzené podmáčené louky,
ruderální stanoviště v okolí bývalého kravína aj. Tato stanoviště jsou označena v závěrečné zprávě
botanického průzkumu čísly 4 a 5. Realizací záměru na těchto lokalitách nedojde k likvidaci cenných
ekosystému či vzácnějších druhů flóry, které by vyžadovaly zvláštní ochranu, jelikož v dané části zájmového
území se tyto nevyskytují. Posuzovaný záměr není v tomto smyslu v rozporu se zájmy ochrany přírody.
Při dodržení navrhovaných doporučení nejsou z botanického hlediska k projektované stavbě větrných
elektráren jiné námitky..“

V rámci lokality 2, kam návrh VE zasahuje, bylo vylišeno 5 dílčích lokalit různé kvality. Lokality 1, 2 a 3
představují fragmenty přirozených společenstev s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, lokality 4 a 5
pak představují polokulturní rostlinná společenstva, kde nebyl zaznamenán výskyt zvláště chráněných
druhů rostlin. Zpracovatel posudku s těmito závěry souhlasí.
Vlivy na faunu
Z výsledků průzkumů vyplývá, že na obou lokalitách (1 a 2) byly zjištěny druhy, které jsou legislativně
chráněné (vyhláška č. 395/1992 Sb., druhy ptáků chráněné dle přílohy I směrnice EU 79/409/EHS
o ptácích).
Ze závěrů kapitoly v Dokumentaci vyjímáme:
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"Zoologicky průzkum zaměřený na obratlovce prokázal v zájmové lokalitě přítomnost těchto zvláště
chráněných druhů živočichů: 1 druhů obojživelníků, 2 druhů plazů, 11 druhů ptáků. V zájmovém území se
vyskytuje celé spektrum dalších druhů. Pro řadu druhů, především ptáků, je území migrační cestou.
Z hlediska plánovaného záměru lze hodnotit jako obzvlášť citlivé všechny druhy dravců - káni lesní, poštolku
obecnou, krahujce obecného (silně ohrožený), dále bahňáky - čejku chocholatou, bekasinu otavní (silně
ohrožená) a především tetřívka obecného (silně ohrožený). Posledně jmenovaný druh patří mezi druhy zvláště
citlivé k jakýmkoliv formám rušení. V současné době dochází v České republice i v celé střední Evropě k
silným úbytkům tohoto druhu, a to jak z hlediska početnosti, tak i z hlediska územního výskytu.
Celkový záměr je z pohledu druhové ochrany fauny obratlovců problematický a konfliktní. Území dotčené
plánovanou výstavbou větrných elektráren představuje biotop řady ohrožených i legislativně chráněných
druhů, citlivých k rušení. Nejvíce dotčenými druhy by byl jednoznačně tetřívek obecný a bekasina otavní, dále
též křepelka polní a káně lesní."

Z hlediska minimalizace negativních vlivů záměru se v závěru dále konstatuje:
"Z důvodů minimalizace negativních dopadů na výše zmíněné druhy je nutné, aby z území plánované výstavby
byly vyjmuty jádrové lokality jejich výskytu včetně ochranných zón a dále pak omezit celkový počet větrných
elektráren. Při počtu plánovaných stožárů na 1 - 2, je naopak možné souhlasit s výstavbou na plochách, kde
se dá předpokládat menší negativní vliv na faunu..."

Zde konstatujeme, že určujícím z hlediska volby varianty je především vliv na tetřívka, kde byl na základě
hodnocení dle §45i vyhodnocen významný negativní vliv ve variantě 1 (dvě věže) a mírně negativní vliv ve
variantě 2 (jedna věž), s tím že byla stanovena opatření k minimalizaci vlivů záměru. Zde uvádíme závěry
Dokumentace k hodnocení vlivu na PO Novodomské rašeliniště - Kovářská (podrobněji viz Vliv na lokality
soustavy Natura 2000 v textu dále).
"Na základě posouzení základních charakteristik záměru, a vzhledem k umístění záměru v otevřených
plochách mimo lesní celky se staršími porosty je ovlivnění žluny šedé záměrem nepravděpodobné a lze jej
vyloučit.
U tetřívka obecného naopak lze předpokládat jeho přímé i nepřímé ovlivnění výstavbou a provozem VE, jelikož
záměr je umístěn v blízkosti ploch s vysokou důležitostí pro tento druh (tokaniště). Podle výsledků
biologického hodnocení se jedna z nejdůležitějších součástí biotopu tetřívka obecného - tokaniště - nachází
ve vzdálenosti cca 400 m od jednoho z plánovaných stožárů. Jde přitom o početně významnou část. V této
vzdálenosti pravidelně toká 4-5 kohoutků.
Vliv Varianty 1 byl vyhodnocen jako významně negativní z důvodu ovlivnění biotopu tetřívka jedním z
navrhovaných stožárů. Varianta 1 může ohrozit stav celé populace a narušit celistvost lokality PO.
Vliv Varianty 2 byl vyhodnocen jako mírně negativní s možností minimalizace negativního ovlivnění. U
Varianty 2 nedojde k narušení celistvosti lokality PO.
V případě dodržení opatření uvedených v kapitole D.IV DOKUMENTACE zmírňujících negativní vliv záměru na
chráněnou faunu a jejich bioty lze záměr předloženy ve Variantě 2 tolerovat."
Dále vyjímáme ze závěru Dokumentace - kapitola F:
"Doporučenou variantou k realizaci záměru je Varianta 2 s výstavbou jedné větrné elektrárny VE 2 o výkonu
2,5 MW pouze však za předpokladu, že obec Hora Svaté Kateřiny bude s touto stavbou, v uvedené variantě
(Varianta 2) souhlasit a dále za předpokladu, že v hodnocené lokalitě a okolí minimálně do vzdálenosti 3 km
nebude probíhat jiná výstavba VE a při respektování podmínek popsaných v DOKUMENTACI, zejména v
kapitole D. IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů na životní prostředí."

Podmínka realizovatelnosti záměru VE Malý Háj za předpokladu, že nebudou realizovány v okruhu 3 km
od posuzovaného záměru jiné větrné parky, zohledňuje možnou kumulaci negativních vlivů, které by mohly
zhoršovat celkové podmínky pro tetřívka obecného. Požadavek je zvláště ve vztahu k umisťování záměru
VE do oblasti Lesné, který byl z hlediska problematiky kumulativních vlivů ostatních záměrů v rámci
hodnocení dle §45i na VE Malý Háj vyhodnocen jako problematický.
V zásadě takovou podmínku můžeme považovat za relevantní, její splnění však není zcela v moci
investora předmětné VE Malý Háj. Rozhodující verdikt o realizaci je v kompetenci příslušných správních
orgánů.
"Mezi další podmínky patří, aby v rámci výstavby nebyl zasažen biotop vlhkých luk a aby doba výstavby byla
omezena na období mimo 1. březen až 31 červenec (období toku a hnízdění zranitelných druhů)."
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Zpracovatel posudku konstatuje, že přes určité formální nedostatky (např. citace závěrů z expertních
hodnocení v Dokumentaci nejsou doslovné, určitá nepřehlednost dokumentu apod.) se závěry uvedenými
v této kapitole v zásadě souhlasí.
Vliv na lokality soustavy Natura 2000
Posouzení na lokality Natura 2000 dle § 45i bylo provedeno autorizovanou osobou Mgr. Ondřejem Volfem.
V rámci tohoto posouzení byly z předmětů ochrany identifikována možnost ovlivnění tetřívka obecného.
Naopak byl vyloučen vliv záměru na žlunu šedou. Zde jsou dále uvedeny celkové závěry:
Hodnocený záměr ,,Park VTE - lokalita Malý Háj má v posuzované variantě A významně negativní vliv na
předměty ochrany PO Novodomské rašeliniště - Kovářská. Ve variantě B1 má mirně negativní vliv na předměty
ochrany PO Novodomské rašeliniště - Kovářská, které lze minimalizovat dodržením uvedených opatření2.

K možnosti kumulativních vlivů v souvislosti s ostatními proponovanými záměry větrných parků uvádí:
"Ke kumulaci identifikovaných negativnich vlivů by mohlo dojit:
a) existencí nebo plánovanou výstavbou dalších stožárů VTE v blízkosti posuzovaného záměru.
b) intenzifikací lidských aktivit na dotčené ploše nebo v okolí nebo např. výstavbou budov, nebo komunikací,
vedené turistických stezek apod.
Ad a) Větrné elektrárny v provozu jsou v současné době nejblíže v Nové Vsi v Krušných horách. V okolí
záměru je registrována celá řada dalších záměrů VTE, které jsou koncentrovány především do oblasti Lesné,
Mikulovic, dále pak např. v Mezihoří nebo v Kalku. Lze tedy předpokládat, vysokou kumulaci vlivů
identifikovaných v souvislosti s plánovanou výstavbou VTE.
Kromě posuzování každého nového záměru podle stejných měřítek by měl být brán v potaz i vliv další staveb
a jejich kumulativní efekt na populaci ovlivněnou dřívějšími záměry. Nejblíže plánovaná farma VTE v oblasti
Lesné je situována do nejcennějších částí biotopu tetřívka a z tohoto důvodu by měl být tento záměr
revidován.

Tento požadavek je v jiné formě naplněn i v podmínkách, za kterých je možno realizovat posuzovaný
záměr VE Malý Háj (závěr Dokumentace - kapitola F), a to za předpokladu, že v hodnocené lokalitě a
okolí minimálně do vzdálenosti 3 km nebude probíhat jiná výstavba VE.
Ad b) Autorem hodnocení nebyly zjištěny plány na intenzifikaci lidských aktivit v okolí posuzovaného záměru.
Ad c) Podle vyjádření hospodařícího subjektu není plánována změna zemědělského hospodaření na lokalitě.
Počítá se s udržením současné extenzivní pastvy závislé do značné míry na dotacích."

K možnostem zmírňujících opatření a vyloučení nepříznivých vlivů uvádí:
"Zmírnění mírně negativního vlivu disturbancí v průběhu stavby posuzovaného záměru lze uskutečnit
vhodným načasováním provedení stavby. Stavba by měla probíhat mimo nejcitlivější období v ročním
životním cyklu tetřívka obecného, kterými je především tok, hnízdění a odchov kuřat. Stavební práce tedy
nesmí probíhat od března do konce července běžného roku."

Ke zpracování hodnocení vlivu na lokality Natura 2000 nemá zpracovatel posudku po stránce formální ani
obsahové vážnější připomínky. Oponentní posouzení vlivu na soustavu Natura 2000 bylo v rámci tohoto
posudku řešeno jako samostatný posudek tvořící přílohu. Posouzení zpracoval Ing. Pavel Koláček, Ph.D.,
držitel autorizace dle § 45i. Ze závěrů jeho posudku vyplývá:
„Předmětem posudku je hodnocení záměru větrných elektráren Malý Háj ve dvou variantách na lokality
soustavy NATURA 2000 a její předměty ochrany dle §45i zákona č. 114/1992 v platném znění.
Vlastní hodnocení bylo zpracováno v souladu s platnou metodikou (např. metodický pokyn hodnocení
významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, listopad 2007). Autor posouzení v dostatečné míře využil dostupné materiály a
odborné podklady.
Celkově lze konstatovat, že posouzení vlivu záměru na lokality soustavy NATURA 2000 a předměty jejich
ochrany je zpracováno na vysoké odborné úrovni, v souladu s požadavky zákona č. 114/1992 Sb.,

1

variantou B je v hodnocení NATURA 2000 míněna varianta 2 (1x VE NORDEX - N90 2,5 MW) a variantou A varianta
1 (1x VE Nordex - N90 2,5 MW a 1x N60 0,8 MW
2
je míněno opatření pro minimalizaci negativního vlivu záměru
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o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Zpracovatel hodnocení dospěl k relevantním závěrům, se
kterými se přes dílčí připomínky autor posudku ztotožňuje.
Vliv na ÚSES
V kapitole D chybí podkapitola explicitně se věnující vlivu na územní systém ekologické stability.
Hodnocení záměru z hlediska vlivů na ÚSES je obsaženo pouze v kapitole G - Všeobecně srozumitelné
shrnutí netechnického charakteru, což je jen určitý formální nedostatek Dokumentace. Z kapitoly
k problematice ÚSES vyjímáme:
"Stavba neovlivní v žádné z variant Územní systém ekologické stability ani významné krajinné prvky
vyjmenované zákonem nebo orgánem ochrany přírody a krajiny."

S výše uvedenými závěry se zpracovatel posudku v zásadě ztotožňuje, nutno však dodat že dotčené
území, tvořící koridor vedení podzemního kabelu leží v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru K2
Božídarské rašeliniště - Hřenská skalní města a kříží jeho osu. Tato skutečnost není v Dokumentaci
uvedena. Vedení podzemním kabelem však nebude mít na biokoridor funkční vliv. Trasa kabelu je
převážně vedena v souběhu s komunikacemi, a dále v koridoru průseku pro elektrovod a tranzitní
plynovod. Vzhledem k tomu, že se jedná o biokoridor nadregionálního významu, bude ke konečnému
řešení této problematiky nutné vyjádření Ministerstva životního prostředí, odbor ekologie krajiny a lesa.
Vliv na krajinný ráz
Z hlediska vlivu na krajinný ráz je nutno při vyhodnocování vlivů a také při posuzování správnosti takového
posouzení uvažovat s tím, že se jedná o vliv exaktně neměřitelný a tedy do značné míry ovlivněný
subjektivním přístupem posuzovatele. Problematika vlivů záměru na krajinný ráz byla v rámci
Dokumentace řešena v příloze H5 - Hodnocení vlivů na krajinný ráz. Zde citujeme závěr z kapitoly 8:
„Z výsledků hodnocení vyplývá, že uvažovaný záměr umístění jedné až dvou věží větrných elektráren
v lokalitě Malý Háj především silně zasahuje do znaků přírodních hodnot krajinného rázu.
Výstavbou VTE v hodnocené lokalitě dojde k vytvoření nového významného prvku, který získá dominantní
charakter. Tato dominanta bude tvořena jednou až dvěmi věžemi VTE, které jsou technickou, vertikální umělou
stavbou a s pohybujícím se rotorem, tj. mají statický i dynamický charakter. V nejbližším okolí se nevyskytují
jiné dominantní prvky tohoto typu. Za kulturní dominantu lze označit klasicistní kostel, jehož projev bude
potlačen vznikem nových dominant věží VTE.
Výstavba věží VTE naruší terénní horizonty Hájsko - Brandovského hřbetu a silně ovlivní horizonty, které jsou
tvořeny liniemi lesa. Dojde k silnému ovlivnění pohledů, především z místa rozhledny na Růžovém vrchu v
Hoře Svaté Kateřiny. Tento negativní projev bude ještě zesílen kumulací s již stávajícími stavbami větrných
elektráren na Nové Vsi v Horách a Větrných parků v nedalekém Německu. Také dojde k narušení horizontu a
pohledů ze západní strany od obce Kalek.
Z porovnání míry vizuálního vlivu jednotlivých variant výstavby na krajinný ráz vyplývá, že u varianty 1 dojde k
vizuální kontaminaci většího krajinného prostoru, a to jak při bližších, tak i vzdálenějších panoramatických
pohledech.
Výstavba VTE bude mít negativní vliv na KR části náhorní plošiny Krušných hor ve východní oblasti Hory
Svaté Kateřiny. Dojde ke snížení estetické hodnoty místa krajinného rázu Malý Háj a narušení linií horizontů.
Stavby větrných elektráren vytváří nové dominanty, dobře viditelné v širokém prostoru. V místě krajinného
rázu se stavby budou projevovat i sluchově vnímatelným jevem a vrháním stínů, které v daném místě mohou
působit negativně“

Ze závěrů k vlivům na krajinný ráz uvedených v Dokumentaci vyjímáme:
"Realizace záměru, s přihlédnutím k současnému stavu krajiny, bude mít na některé charakteristiky krajinného
rázu silně negativní až stírající vliv (viz tabulka identifikace znaků KR, jejich klasifikace a míra vlivu záměru na
KR, příloha H5 – Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz)."

Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz bylo zpracováno v intencích dle metodiky Vorel I., Bukáček R.,
Matějka P., Culek M., Sklenička P. (2003). Po obsahové stránce je zpracováno na vysoké odborné úrovni.
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Jinak z hlediska formálního zpracování mohl být tisk grafických příloh zpracován v lepším rozlišení. Týká
se to především vlastních vizualizací a částečně i fotodokumentace. Určitým obsahovým nedostatkem
hodnocení je nízký počet provedených vizualizací. Dle našeho soudu měly být prezentovány např. pohledy
jižně a západně od kostela a dále pohledy od Eduardovy skály.
Přes výše popsané výhrady zpracovatel posudku konstatuje, že hodnocení vlivu na krajinný ráz bylo
provedeno podle standardních platných metodik a s ohledem na definici krajinného rázu stanovenou v §12
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a dospívá k relevantním
závěrům a hodnocením, jež konstatují, že posuzovaný záměr výstavby větrného parku bude vykazovat
silně negativní až stírající vliv na krajinný ráz. Nejvíce negativně je hodnocen vliv VTE na klasicistní kostel
jako kulturní dominanty území, který v maximální míře tento jeho význam potlačuje.
S výše uvedenými závěry se zpracovatel posudku ztotožňuje.

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti
a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
K této kapitole nemá zpracovatel posudku podstatnější připomínky.

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
Zde z kapitoly vyjímáme:
"Pro zajištění bezpečnosti lidí v zimním období, souvisejícím s případným vytvořením námrazy na lopatkách
rotoru, zpracovatel dokumentace doporučuje umístit v dostatečné vzdálenosti od VE, při silnici a zpevněné
cestě výstražné cedule s upozorněním na možné nebezpečí úrazu. V případě výstavby soustavy VE bude toto
opatření zvlášť významné v blízkosti veřejné cesty, která slouží jako významná turistická stezka, cyklostezka a
v zimně stezka pro běžkaře."

Dle našeho soudu umisťování výstražných cedulí v principu neřeší bezpečnostní riziko odlétávání zmrazků
z lopatek, byť může být taková instalace chápána jako určité bezpečnostní opatření. V současnosti již
existují technická řešení jak tento negativní efekt eliminovat. Dnešní moderní typy VE jsou vybaveny čidly,
která kontrolují hmotnostní vyváženost lopatek a pokud dojde k odchylce (způsobené nánosem zmrazků)
automaticky se vypne. Doplňkovým řešením je již dnes vyhřívání lopatek. Jakmile zmrazky roztají, stroj se
opět uvede do provozu. Pochopitelně pokud jsou VE umisťovány v územích s velmi nízkým pohybem lidí,
příp. v oblastech pro člověka nepřístupných, není takové řešení explicitně nutné. Avšak v hustě
zabydlených oblastech či v lokalitách v bezprostřední blízkosti komunikací (což je právě případ VE Malý
Háj) by toto riziko mělo být řešeno výše popsaným technickým opatřením
K ostatním bodům této kapitoly nemá zpracovatel posudku žádné připomínky.

3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
V dokumentaci byly uvedeny dvě varianty řešení:
•
•

varianta č. 1 - výstavba 2 ks větrných elektráren
varianta č. 2 - výstavba 1 ks větrných elektráren

V rámci procesu EIA i v rámci přecházející projektové přípravy se hodnocený záměr postupně upravoval
s ohledem na požadavky vyplývající z nároků na ochranu přírody, krajiny a veřejného zdraví na straně
jedné a s ohledem na technické možnosti a ekonomické představy investora na straně druhé.
Výsledkem tohoto vývoje byla varianta označovaná v dokumentaci jako varianta číslo 2.
Při uvažování širších aspektů tedy hodnotíme shodně se zpracovatelem dokumentace celkově
nejpřijatelnější realizaci variantu 2 - realizace 1 větrné elektrárny. Zpracovatel posudku souhlasí s
hodnocením varianty 2 jako varianty ekologicky akceptovatelné a varianty č. 1 jako ekologicky
neakceptovatelné.
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4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní
hranice
Zde vyjímáme ze závěrů kapitoly D II. :
"Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci nelze vyloučit vizuální kumulativní vliv předkládané výstavby
VE přesahující státní hranice České republiky s Německem. Při dobrých rozptylových podmínkách mohou být
VE viděny z více exponovaných a rozhledových míst německého příhraničí, a to nejen okem zkušeného
pozorovatele, hledajícího daný objekt. Převážně však nebudou VE viditelné z většiny takto vzdálených míst, a
to i díky výskytu mnohých terénních a jiných pohledových překážek. Tento vizuální příhraniční zásah 1 až 2
kusů VE na českém území lze hodnotit jako málo významný až nevýznamný, vzhledem k vzdálenosti od
obydlených německých území a značném soustředění parků VE v Německu, které je velmi zastavěno vlastními
větrnými parky."

Zpracovatel posudku se s těmito závěry ztotožňuje a nemá ke kapitole další připomínky.

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ
STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Návrh řešení investičního záměru "Větrný park Malý Háj" je po stránce koncepční navržen na základě
technologie využití větrné energie, která odpovídá současnému stupni poznání a stupni rozvoje reálně
upotřebitelného využití tohoto obnovitelného zdroje energie. Pro výběr technologické části zařízení byl
vybrán výrobek firmy Nordex z Německa, který je na světové úrovni pokud jde o vývoj větrných elektráren
a jejich efektivitu. Pro lokalitu Malý Háj byl investorem vybrán typ Nordex N90 s výkonem 2,5 MW a
Nordex N60 s výkonem 0,8 MW. Přičemž typ Nordex N90 je řazen k větrným elektrárnám třetí generace.
Technologie navržená pro lokalitu Malý Háj bude tvořena po redukci původních investičních záměrů
(větrný park o počtu 5 větrných elektráren) na jeden generátor o výkonu 2500 kW, který je schopen
pracovat při rozpětí rychlosti větru 3 - 25 m/s (10,8 - 90 km/h). Krátkodobá zátěž je max. 75,0 m/s (270
km/h) po dobu 5 s. Otáčky rotoru se pohybují v rozmezí 9,6 - 14,9 ot/min. Generátor elektrické energie
bude poháněn třílistou vrtulí s délkou listu 45 m. Zařízení pracuje na principu maximálního možného využití
větrné energie pomocí optimalizovaných systémů a s tím souvisí i snaha potlačení provozní hlučnosti.
Hlučnost zařízení svědčí o ztrátě využitelné energie, která je převáděna do chvění konstrukce,
aerodynamického odporu zařízení, event. dalších ztrát, které namáhají konstrukci zařízení a jejich vnějším
projevem je zvýšení hluku. Řízení elektráren je zajištěno pomocí procesoru, který naklání listy vrtule a
natáčí celé zařízení proti směru větru pro optimalizaci využití větrného výkonu. Procesor zajišťuje také
odstavení větrné elektrárny při rychlosti větru mimo provozní oblast a opětovný start stroje za vhodných
větrných podmínek.
Stavebně je konstrukce větrných elektráren postavena na požadavku samočinné funkce zařízení bez
nutnosti stálé obsluhy. Pro vlastní elektrárny je potřebné dočasné vynětí plochy ze ZPF na dobu minimálně
30 let, což je obvyklá předpokládaná životnost zařízení tohoto druhu. Vynětí ze ZPF představuje jednak
samotnou plochu každé větrné elektrárny (základ tvoří betonový blok rozměru cca 235 m2 (N90) a 165 m2
(N60), výška základového bloku je cca 2 m), jednak plochy doprovodných staveb – především
přístupových komunikací.
Architektonicky i barevně bude objekt řešen jako stavba, která má svým charakterem odpovídat
nejobvyklejší barvě oblohy, současně budou respektovány požadavky ÚCL ČR (č.j. 5367/06-720) na typy
a odstíny nátěru, včetně světelného překážkového značení.
Environmentální rizika vyplývají především z nebezpečí havárie. Ve světě však nejsou známy časté
případy havárií větrných elektráren z důvodu zhroucení jejich konstrukce, které by se přihodily za
extrémních větrných podmínek. Podle popisu zařízení není zřejmé, zdali se počítá také s uplatněním SRS
(Sound Reduction System), který ve vymezeném sektoru samočinně omezuje hlukové emise při provozu
zařízení. Další rizika spočívají v dopravní zátěži související s výstavbou zařízení.
Navržené technické řešení "Větrného parku Malý Háj" odpovídá současnému stupni poznání, pokud jde o
účinnost a spolehlivost zařízení. Zvolený výrobce Nordex je již sám o sobě zárukou vysoké kvality a
efektivity vlastního technického zařízení. Technické parametry zvolené technologie odpovídají
požadavkům na minimalizaci jejích vlivů na životní prostředí a na veřejné zdraví.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V posuzované dokumentací bylo navrženo celkem 25 opatření k prevenci, vyloučení, snížení, nebo
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí z hlediska jednotlivých odborných studií, odborných
hodnocení a požadavků vyplývajících z dřívějších vyjádření k záměru. V následujícím textu jsou tato
opatření rekapitulována i se stručným vyjádření zpracovatele posudku.

PŘED VÝSTAVBOU ZÁMĚRU
Před zahájením výstavby je třeba požádat příslušné orgány zejména o tato povolení:
1.
O výjimku (ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
úprav) příslušný orgán ochrany přírody pro zásah do lesa (PUPFL), resp. do jeho ochranného
pásma. V případě, že jednotlivé VE nebudou posunuty mimo ochranné pásmo lesa, které je 50 m.
Posunutí VE musí být provedeno tak, aby byl konec listu rotoru mimo ochranné pásmo lesa.
Získání souhlasu podle § 14, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. pro zásah do ochranného pásma lesa je pro
realizaci záměru nezbytné, z hlediska formálního však nepatří do kapitoly D.IV., není to opatření
k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
2.

O vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

Žádost o vynětí ze zemědělského půdního fondu je opět zákonnou podmínkou a stejně jako předchozí
prezentované opatření nepatří (z formálního hlediska) do kapitoly D.IV., není to opatření k prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.

Ostatní neopominutelné podmínky:

3.
V dalším stupni projektové dokumentace (DSP) hledat možnosti snížení rozsahu trvalého
a dočasného záboru zemědělského půdního fondu.
Zpracovatel posudku s podmínkou souhlasí, bez připomínek.

4.
Předložit k vyjádření a odsouhlasení dotčeným organům, organizacím, obcím a občanům
projektovou dokumentaci rozpracovanou v doporučené variantě, včetně harmonogramu výstavby
záměru, resp. Plán organizace výstavby (POV) a koordinační situaci s vyznačením rozsahu
stavebních objektů a všech tras silnic a cest uvažovaných pro dopravu materiálů a obslužnost
stavby.
Zpracovatel posudku s podmínkou souhlasí, bez připomínek.

5.
Vyloučit kácení dřevin rostoucích mimo les při výkopu rýhy a pokládání kabelu vysokého
napětí. Při výstavbě stožáru VE, manipulační plochy a nově budované příjezdové cesty nebudou
tyto dřeviny dotčeny.
Zpracovatel posudku s podmínkou souhlasí, bez připomínek.
6.
V době stavebního řízení, před stavebním povolením, smluvně dohodnout kompenzační
opatření, ve smyslu ochrany přírody, krajiny - viz dále, popř. opatření snižující vliv záměru na
obyvatele či jiná oprávněná opatření, která vyplynou z požadavků obce a dotčených obyvatel.
Zpracovatel posudku s podmínkou souhlasí, bez připomínek.
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7.
V době stavebního řízení, před stavebním povolením, smluvně dohodnout záruky pro
likvidaci VE, včetně navazujícího zařízení.
Zpracovatel posudku s podmínkou souhlasí, bez připomínek.

8.
Větrné elektrárny jsou chápány jako stavby dočasné - viz. Metodický pokyn MŽP „stavba
větrné elektrárny může být povolena pouze jako stavba dočasná na dobu max. 20 let, s možností
prodloužení doby jejich trvání o 10 let“. Stavba bude vlastníkem odstraněna k poslednímu dni
platnosti povolení jejího trvání. V podmínkách stavebního povolení budou tyto náležitosti uvedeny,
včetně podmínky, že dojde k odstranění stavby až do 0,5 m pod úroveň okolního terénu a
následnému zatravnění pozemku. Eventuálně, po dohodě s majitelem, dotčeným orgánem státní
správy a samosprávy, může být dohodnuto jiné využití narušeného pozemku.
Zpracovatel posudku s podmínkou souhlasí, bez připomínek.

PŘI VÝSTAVBĚ ZÁMĚRU A V DOBĚ PROVOZU ZÁMĚRU
Neopominutelné podmínky:
9.
Zařízení staveniště bude zřízeno pouze v rozsahu vyznačených a odsouhlasených
manipulačních plochách uvedených v projektu, resp. POV a v koordinační situaci. Budou dodrženy
projektované parametry trasy zpevněné cesty, uložení kabelu vysokého napětí a doporučené
umístění stožáru VE. V případě uložení kabelu VN bude zejména prováděno technické opatření
k zamezení tzv. kanálového efektu.
Zpracovatel posudku s podmínkou souhlasí, bez připomínek.

10.
V rámci výstavby základu a stožáru VE, manipulační plochy a zpevněné cesty nesmí být
zasažen biotop vlhkých luk, občasných mokřadních a malých vodních ploch.
Zpracovatel posudku s podmínkou souhlasí, bez připomínek.

Na dílčích lokalitách s bohatými rostlinnými společenstvy a s výskytem zvláště chráněných druhů
rostlin (viz. výkresová příloha H2) je nežádoucí zajíždět vozidly při stavbě. Nesmí se zde deponovat
stavební ani jiný materiál. Pokud přes tyto lokality bude vedena trasa elektrické přípojky, pak musí
být vedena pouze okrajově. Zemní práce doporučujeme provádět ručně nebo (pro urychlení
položení kabelu) strojním zařízením s omezenou hlučností a upraveným pojezdem pro zamokřené
až mokřadní biotopy (tzv. víceúčelové technické zařízení určené pro horské oblasti), minimalizovat
šířku pracovního pruhu, pracovní činnost zkrátit, aby byla minimalizována celková doba výkopů,
pokládky, zpětných zásypů a konečných úprav terénu.
Zpracovatel posudku s podmínkou souhlasí, bez připomínek.
11.
Doba výstavby bude omezena na období mimo 1. březen až 31. červenec (období toku a
hnízdění citlivých zranitelných druhů).
Zpracovatel posudku s podmínkou souhlasí, bez připomínek.

12.
Při stavebních pracích nesmí dojít k takovému narušení půdního pokryvu (zejména se jedná
o linii vedení silového kabelu VN), aby došlo k následnému vzniku erozních rýh, které by
podporovaly rychlejší odtok vody z území a narušovaly tak stávající povrch a „ustálené“ biotopy.
Zpracovatel posudku s podmínkou souhlasí, bez připomínek.
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13.
Při výkopových pracích a zpětném provádění zásypů dodržovat kladení vrstev podle
původního půdního profilu.
Zpracovatel posudku s podmínkou souhlasí, bez připomínek.

14.
Pro dopravu materiálu a obsluhu stavby budou použity pouze vyznačené silnice a zpevněné
cesty předložené v dokumentaci k územnímu řízení a upřesněné v POV, zpracovaném a
odsouhlaseném v dokumentaci pro stavební povolení.
Zpracovatel posudku s podmínkou souhlasí, bez připomínek.

15.
Linie výkopů po vložení kabelů budou zasypány zeminou, a následně spolu s ostatními
plochami, na kterých bude narušen travní porost při výstavbě VE, budou znovu zatravněny, nejlépe
zpětným položením sejmutého drnu, popř. doplněné osivem z okolních luk.
Zpracovatel posudku s podmínkou souhlasí, bez připomínek.

16.
Zamezovat, resp. omezovat prašnost při výstavbě záměru zkrápěním a zajišťováním
okamžitého úklid stavbou znečištěných veřejných komunikací.
Zpracovatel posudku s podmínkou souhlasí, bez připomínek.

17.
Po ukončení veškerých stavebních prací uvést staveniště a narušené plochy, které již
nebudou dále využívány, do stavu, který se bude blížit co nejvíce původnímu a nebude měnit
charakter ploch.
Zpracovatel posudku s podmínkou souhlasí, bez připomínek.

18.
Při pravidelné údržbě VE, hlavně při výměně oleje, dbát zvýšené opatrnosti, a všechny
činnosti provádět tak, aby nedošlo ke kontaminaci půdního prostředí ropnými látkami. Pro
výstavbu upřednostnit dodavatele, který používá přirozeně (ekologicky) odbouratelná mazadla a
pohonné hmoty. Takový požadavek by měl být součástí poptávkového řízení pro dodavatele
stavby.
Zpracovatel posudku s podmínkou souhlasí, bez připomínek.

Kompenzační opatření a ostatní podmínky:
19.
Pro zajištění podmínky dodržení hygienického limitu ve výpočtových bodech č. 2 a 3, pro
hodnotu vypočtené hladiny hluku včetně plusové hodnoty nejistoty výpočtu, je nutno ve Variantě 2
navrhnout protihlukové opatření na zdroji hluku (VE). Navrhujeme snížení elektrického a tedy i
akustického výkonu v noční době. Jedná se o snížení hodnoty akustického výkonu v noční době o
cca 1,5 dB. Tomu odpovídá snížení akustického výkonu VE ze LW,A=103 dB na LW,A= 101,5 dB.
Podmínku přejímáme do návrhu stanoviska příslušného úřadu v tomto znění:
"V noční době bude omezen provoz elektrárny tak, aby v nejbližším nebo nejvíce dotčeném chráněném
venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb byly dodrženy limitní hladiny hluku dle
nařízení vlády č. 148/2006 Sb.".

20.
Po uvedení do provozu VE doporučujeme v chráněném venkovním prostoru obytné
zástavby v Malém Háji provést přímé měření hluku a na základě zjištěných hodnot zhodnotit
navržené protihlukové opatření.
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V chráněném venkovním prostoru nebude měření pravděpodobně možno provést (s ohledem na nízký
odstup hluku ze záměru od hluku pozadí). Metodu měření bude nutno přizpůsobit tomuto faktu.
Podmínku proto přejímáme do návrhu stanoviska příslušného úřadu v tomto znění:
"Po uvedení záměru do provozu bude provedeno měření, ze kterého bude možno prokázat hlukové
zatížení nejbližšího nebo nejvíce dotčeného chráněného venkovního prostoru resp. chráněného
venkovního prostoru staveb".

21.
Provozovatel VE se bude spolupodílet na zajištěni biomonitoringu podle pokynů
příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny.
Zpracovatel posudku s podmínkou souhlasí, bez připomínek.

22.
Provozovatel VE dále vyčlení, po dohodě a podle pokynů příslušného orgánu ochrany
přírody a krajiny, finanční prostředky pro zajištění drobných kompenzačních opatření, zvyšujících
druhovou rozmanitost v krajině (výsadba liniové a skupinové zeleně mimo les, revitalizace
drobných toků, výstavba tůní, popř. dalších dále nejmenovaných prvků, jejichž provedení
podporuje ekologickou stabilitu).
Zpracovatel posudku s podmínkou souhlasí, bez připomínek.
Návrhy výsadeb však nelze realizovat v těsné blízkosti větrné elektrárny. Je nutno upozornit na názor
ornitologů (např. Polášek, 2006), kteří nedoporučují zbytečně zlepšovat podmínky v území v bezprostřední
blízkosti větrných elektráren výsadbami krajinné zeleně, mohou tak ptactvo zbytečně lákat.
23.
Zajistit úpravu povrchu VE v matné šedivé barvě. Část od paty sloupu, přibližně do jeho
třetiny výšky, provést v kombinaci od země odstupňovaných, nevýrazných zelených odstínech
nebo podle pokynů příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny.
Zpracovatel posudku s podmínkou souhlasí, bez připomínek.

24.
V dostatečné vzdálenosti od VE (cca 250 m) umístit u cest výstražné cedule s upozorněním
na možné nebezpečí úrazu odlétajícím ledem z lopatek rotoru v době provozu v zimním období.
Zpracovatel posudku s podmínkou souhlasí, bez připomínek.
25.
Osvětlení VE bude řešeno pouze jako bodové zábleskové tak, aby bylo ohleduplné k rušení
ptáků, a aby ptáci nebyli trvalým světlem přitahováni. Zároveň musí osvětlení VE splňovat
podmínky leteckého provozu civilního letectví.
Zpracovatel posudku s podmínkou souhlasí, bez připomínek.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI
Zpracovatel posudku obdržel od příslušného úřadu - Krajského úřadu Ústeckého kraje, vyjádření k
Oznámení a k Dokumentaci o posouzení vlivů na životní prostředí. Zde uvádí jejich přehled a vypořádání
případných připomínek nebo námitek.

Vypořádání připomínek k Dokumentaci
K Dokumentaci byly vzneseny následující připomínky:
•

1. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem ze dne 25.3.2008,
zn. ČIŽP/44/IPP/0805288.001/08/UJP

•

2. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje ze dne 14.3.2008 č.j.: KHSUL 8338/2008

•

3. Krajský úřad ústeckého kraje, odbor ŽP a zemědělství, ze dne 11.4. 2008, č.j. 2254/ZPZ/2007

•

4. Rada Ústeckého kraje, Usnesení č. 32/108R/2008 ze dne 2.4. 2008

•

5. Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí ze dne 25.3. 2008, Zn.OŽP/11451/2008/GAS/VYJ-EIA

Kopie těchto vyjádření jsou součástí přílohy zpracovaného posudku.
5.1.1. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem
zn. ČIŽP/44/IPP/0805288.001/08/UJP ze dne 25.3.2008

Připomínka č. 1:
Záměr představuje výstavbu jedné až dvou větrných elektráren typu NORDEX o výkonech 0,8 a 2,5 MW.
Celkový instalovaný výkon při maximálním provozu VE odpovídá 3,3 MW. Provoz větrné elektrárny
nebude mít negativní vliv na ovzduší a klima.
Komentář:
Souhlasná připomínka, nevyplývají z ní další podmínky.
Připomínka č. 2:
Při výstavbě a následném provozu větrného parku není z hlediska nakládání s odpady předpokládán
významnější negativní vliv na životní prostředí. OI ČIŽP pouze upozorňuje, že výkopovou zeminu, lze
využít k terénním úpravám v rámci zmíněné stavby, avšak pro využití výkopové zeminy, tj. odpad kat. č. 17
05 04, mimo prostor prováděné výstavby, je nutný souhlas Krajského úřadu Ústeckého kraje k provozu
zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu. Pokud dojde v průběhu výstavby ke znečištění výkopové
zeminy např. ropnými látkami (oleji, PHM), nesmí být tato zemina zpětně využita k následným terénním
úpravám, ale musí být předána, stejně jako nevyužitá výkopová zemina, osobě oprávněné dle § 12 odst.3
zákona o odpadech.
Komentář:
Souhlasná připomínka, nevyplývají z ní další podmínky.

5.1.2. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
č.j.: KHSUL 8338/2008 ze dne 14.3.2008

Připomínka č. 3:
K předložené dokumentaci vlivů záměrů stavby na životní prostředí nemáme připomínky.
Komentář:
Souhlasná připomínka, nevyplývají z ní další podmínky.
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5.1.3. Krajský úřad ústeckého kraje, odbor ŽP a zemědělství
č.j. 2254/ZPZ/2007 ze dne 11.4. 2008

Připomínka č. 4:
V celé dokumentaci je prezentováno, že VE budou realizovány na trvale zastavěných plochách. Vzhledem
k tomu, že VE jsou chápány jako stavby dočasné na dobu max. 20 let, s možností prodloužení doby jejich
trvání o 10 let. Požadujeme, aby po odstranění stavby byla odstraněna betonová patka VE až do úrovně
0,5 m pod úroveň okolního terénu, zbytek patky bude rozrušen a po terénních úpravách následně
zatravněn.
Komentář:
V kapitole IV. Dokumentace (Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí) je uvedena podmínka, že stavba bude vlastníkem
odstraněna k poslednímu dni platnosti povolení jejího trvání. V podmínkách stavebního povolení budou
tyto náležitosti uvedeny, včetně podmínky, že dojde k odstranění stavby až do 0,5 m pod úroveň okolního
terénu a následnému zatravnění pozemku.
K připomínce se připojujeme a zahrnujeme ji do návrhu stanoviska.
Připomínka č. 5:
Upozorňujeme na skutečnost, že stavby, které zasahují do Nařízením vlády č. 24/2005 Sb., vymezené
Ptačí oblasti Novodomské rašeliniště - Kovářská, budou podléhat dle § 3 odst.1 tohoto nařízení mezi
činnosti, ke kterým je třeba předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody.
Komentář:
K připomínce se připojujeme a zahrnujeme ji do návrhu stanoviska.
5.1.4. Rada Ústeckého kraje,
Usnesení č. 32/108R/2008 ze dne 2.4. 2008
Připomínka č. 6:
Dokumentace, která byla zpracována na základě závěru zjišťovacího řízení, nezahrnuje všechny
připomínky vzešlé ze zjišťovacího řízení. Dokumentace nedostatečně řeší kumulativní účinky s dalšími
záměry v lokalitě, přeshraniční vlivy a nedostatečně se zabývá dopadem na zvláště chráněné druhy
živočichů.
Komentář:
Problematika kumulativních vlivů byla v Dokumentaci řešena v rozsahu této kapitoly, jak byla
prezentována v Oznámení a aktualizována o nové další záměry. Možné kumulativní vlivy byly zohledněny
v rámci stanoviska v závěru kapitoly F Dokumentace, a to podmínkou realizovatelnosti záměru za
předpokladu, že v hodnocené lokalitě a okolí minimálně do vzdálenosti 3 km nebude probíhat jiná výstavba
VE.
Zpracovatel posudku dále dodává:
Objektivní vyhodnocení možných kumulativních vlivů je jedním z nejobtížnějších v rámci celého posouzení.
Z hlediska vyhodnocení kumulativních vlivů stanovit jednoznačnou odpověď na otázku, jak velký bude
příspěvek záměru VE Malý Háj k celkové kumulaci vlivů (či tento příspěvek nějak kvantifikovat), případně
jej takto objektivně vyhodnotit v komplexu s ostatními záměry VE v blízkém i vzdálenějším okolí (citované v
hodnocení kumulativních vlivů), však není reálné. Jak už i jinde v ČR se s delším časovým odstupem
potvrzuje už dříve vznesená potřeba zpracování komplexněji pojaté koncepční studie, která by se alespoň
rámcově pokusila stanovit limity a prostorové rozmístění větrných farem se zřetelem k soustavě NATURA
2000 - především k ptačím oblastem ale i s ohledem na krajinný ráz. Nezastupitelný bude i dlouhodobý
monitoring tetřívka v celé krušnohorské oblasti a sledování stavu jeho populací.
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Názor zpracovatele posudku dle §45i je, že hodnocený záměr ve variantě 2, je v porovnání s ostatními již
známými připravovanými záměry výstavby větrných elektráren v širším okolí řazen spíše k těm méně
konfliktním, např. ve vztahu k ptačím oblastem vymezených v krušnohorském regionu.
Dle našeho soudu byly přeshraniční vlivy v Dokumentaci vyhodnoceny v dostačujícím rozsahu. Zde
vyjímáme ze závěrů kapitoly D II. :
" Posuzovaný záměr je v doporučené variantě v kontextu všech ostatních VE v ploše cca 180 km2, cca pouze
0,8 - 1 % příčinku z hlediska počtu a výkonu. Z hlediska intenzivní vizuální kontaminace je hodnocení příčinku
složité, neboť již v současné době se nacházejí v uvedené ploše (cca 180 km2) větrné parky. V kontextu se
současnými a plánovanými (nemají územní rozhodnutí a stavební povolení) lze připustit teoretický příčinek
v rozsahu 4 - 9 %.
Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci nelze vyloučit vizuální kumulativní vliv předkládané výstavby
VE přesahující státní hranice České republiky s Německem. Při dobrých rozptylových podmínkách mohou být
VE viděny z více exponovaných a rozhledových míst německého příhraničí, a to nejen okem zkušeného
pozorovatele, hledajícího daný objekt. Převážně však nebudou VE viditelné z většiny takto vzdálených míst,
a to i díky výskytu mnohých terénních a jiných pohledových překážek. Tento vizuální příhraniční zásah 1 až 2
kusů VE na českém území lze hodnotit jako málo významný až nevýznamný, vzhledem k vzdálenosti od
obydlených německých území a značném soustředění parků VE v Německu, které je velmi zastavěno vlastními
větrnými parky."

Zpracovatel posudku se s těmito závěry ztotožňuje a dále konstatuje, že možný přeshraniční vliv VE Malý
Háj je možno hodnotit jako nevýznamný, ve srovnání se záměry na německé straně, kde již bylo
realizováno několik rozsáhlých větrných parků, (řádově mnoha desítek věží), pohledově viditelných i z
prostoru Malého Háje.
K zhodnocení dopadu na zvláště chráněné druhy je třeba říci, že problematika byla řešena v rámci
biologického hodnocení. Na základě jeho výsledků byly vytipovány dvě nejméně konfliktní lokality, vhodné
k umístění VE. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na
životní prostředí představují další rámec podmínek, za kterých lze daný záměr realizovat. Vychází z
výsledku biologického hodnocení a hodnocení dle §45i.
Domníváme se tedy, že vyhodnocení kumulativních vlivů bylo v dokumentaci (s ohledem rozsah
posuzovaného záměru, dostupnost informací o okolních záměrech na stupeň poznání v době zpracování
dokumentace) provedeno dostatečně.
5.1.5. Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí,
Zn.OŽP/11451/2008/GAS/VYJ-EIA ze dne 25.3. 2008
Připomínka č. 7:
... v případě realizace v dokumentaci navržených opatření je záměr z hlediska vlivů na životní prostředí
přijatelný a OZP MěÚ Litvínov nemá k dokumentaci žádné připomínky.
Komentář:
Souhlasná připomínka, nevyplývají z ní další podmínky, navržená opatření jsou převzata do návrhu
stanoviska.

VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Posuzovaný záměr „Větrný park Malý Háj“ představuje výstavbu větrných elektráren v území vykazujícím
využitelný energetický potenciál větru v České republice.
Na větrnou energetiku obecně a tedy i na investiční záměr „Větrný park Malý Háj“ není jednotný a
jednoznačný názor ani mezi odborníky na jednotlivé složky životního prostředí. Ochránci přírody a krajiny
preferují zachování krajinného rázu, technicky zaměření odborníci v oblasti životního prostředí vnímají více
přínosy technického řešení zamýšlené investice a preferenci alternativního zdroje energie.
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Na základě údajů uvedených v dokumentaci a s ní souvisejících studií, technickém popisu záměru a
vlastního šetření pokládáme za realizovatelnou variantu č. 2 zahrnující výstavbu jedné větrné elektrárny
včetně nutné kabelové trasy pro vyvedení výkonu.
Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci a při respektování opatření k ochraně životního prostředí
a veřejného zdraví rezultujících z procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001
Sb. o posuzování vlivů na ŽP v platném znění lze konstatovat, že záměr je podmíněně přijatelný. Za
předpokladu realizace požadovaných opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, zejména
opatření pro snížení hluku v nočním provozu a opatření souvisejících s ochranou přírody nebude mít
posuzovaný záměr neúnosné nepříznivé vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Životní prostředí jako
celek nebude ovlivněno nad únosnou míru.
Vlivy na krajinný ráz, ornitofaunu a území soustavy Natura 2000 (PO Novodomské rašeliniště - Kovářska vliv na tetřívka) jsou u větrných elektráren považovány ze všech uváděných vlivů za nejvýznamnější.
Z hlediska vlivů hodnoceného záměru stavby (ve variantě 2) na lokality NATURA lze konstatovat, že
u proponovaného záměru byl vyloučen významný negativní vliv a konstatován pouze mírný negativní vliv.
Vliv záměru na krajinný ráz posuzovaného území lze hodnotit jako významný především v interiérových
pohledech, kdy může být stávající kulturní dominanta území (klasicistní kostel) objektem VE potlačena.
Vzhledem k omezené životnosti větrných elektráren a jejich relativně snadné odstranitelnosti se jedná
o vliv dočasný, respektive časově omezený.
Zpracovatel posudku však pokládá za nezbytné dořešit problematiku výjimky ze zákazů u zvláště
chráněných živočichů (pro druhy, které byly v rámci biologického hodnocení v dotčeném území zjištěny)
podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. Doporučuje tuto problematiku dořešit před vydáním územního
rozhodnutí k předmětné stavbě.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
KRAJSKÝ ÚŘAD Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
Č.j.:
Vyřizuje:
tel.:
fax:
e-mail:
datum:

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.

Název záměru
VĚTRNÝ PARK MALÝ HÁJ

2.

Kapacita (rozsah) záměru

Podnikatelský záměr upřesněný po vydání závěrů zjišťovacího řízení dle §7 zákona 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění, které vydal Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství ze dne 9. 10. 2007 č.j. 2254/ZPZ/2007, obsahuje výstavbu:

3.

•

dvou větrných elektráren typ NORDEX N 90 a N 60 (varianta 1), respektive výstavbu jedné
větrných elektráren typ NORDEX N 90 (varianta 1) a v jejich těsné blízkosti manipulační plochy
nutné pro montáž elektráren

•

zpevnění stávajících přístupových cest vytypovaných pro realizaci záměru a jejich úprava dle
potřeb a výstavba nutných nových cest shodnou technologií, ke každé zamýšlené elektrárně

•

výstavba podzemního kabelového vedení VN 6 kV do předávacího bodu. Celková délka vedení
činí u varianty 1 3638 m, u varianty 2 3220 m.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
kraj:

Ústecký

obec:

Hora Svaté Kateřiny

katastrální území:

Malý Háj
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4.

Obchodní firma oznamovatele
DROBIL - ENERGO, s.r.o.

5.

IČ oznamovatele:
64834484

6.

BAUMAT s.r.o.

47781025

Sídlo oznamovatele:
Harantova 18 301, 32 Plzeň

Oprávněný zástupce oznamovatele:

Dukelská 1525, 434 01 Most

Ing. Pavel Drobil
Harantova 18
301 32 Plzeň
tel: 377 221 624
e-mail: drobil@drobil.com
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II.

PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ

1.

Oznámení
Zpracovatel:

Ing. Jiří Rous, Terén Design, s.r.o, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Datum předložení: 09/2007

2.

Dokumentace
Zpracovatel:

Ing. Jiří Rous, Terén Design, s.r.o, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Číslo autorizace:

475944/ENV/06 (osvědčení č. 720/149/OPV/93)

Datum předložení: 3/2008

3.

Posudek
Zpracovatel:

Ing. Pavel Cetl, AMEC spol. s r.o., Křenová 58, 602 00 Brno

Číslo autorizace:

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

Datum předložení: 6/2006

4.

Veřejné projednání
Místo:
Datum:
Čas:

5.

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti

Předmětný záměr výstavby větrného parku podléhá procesu podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon). Na základě
oznámení záměru podaného společností DROBIL-ENERGO, s.r.o., Harantova 18, 31 32 Plzeň a BAUMAT
s.r.o., Dukelská 1525, 434 01 Most, zastoupené na základě plné moci Terén Design, s.r.o.,
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, provedl krajský úřad Ústeckého kraje ve smyslu ustanovení §7
zákona zjišťovací řízení.
Po přezkoumání záměru a vyhodnocení připomínek k oznamovanému záměru krajský úřad shledal, že
svým charakterem a rozsahem tento záměr odpovídá kritériím procesu projednání vlivu na životní
prostředí a je nezbytné jej projednat v dalším stupni, tedy předložit dokumentaci, zpracovat oponentní
posudek a provést veřejné projednání záměru v intencích zákona.
Zahájení další fáze procesu posuzování vlivu na životní prostředí ve věci výstavby větrných elektráren
v lokalitě Malý Háj bylo po předložení příslušné dokumentace. Její zveřejnění bylo oznámeno dne
10.03.2008 pod č.j. č. j.: 2254/ZPZ/2007.
Zpracováním posudku byl dne 14. 4. 2008 pod č.j. 2254/ZPZ2007 pověřen Ing. Pavel Cetl, AMEC, s.r.o.,
Křenová 58, 602 00 Brno.
Oznámení záměru i dokumentace byly zveřejněny a předloženy dotčeným správním úřadům a dotčeným
územním samosprávným celkům, v úplném souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb.
Zpracovaný posudek byl řádně zveřejněn dopisem ze dne ………. zn. …………… a zainteresované
subjekty a veřejnost byla vyzvána k podávání připomínek v zákonné lhůtě.
Vlivy záměru „Větrný park Malý Háj“ na životní prostředí byly posouzeny ze všech podstatných hledisek.
Podrobně jsou výsledky veřejného projednání specifikovány v zápisu z veřejného projednání č.j.: ………
ze dne ………
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6.

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta

Vyjádření k dokumentaci:
1. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem ze dne 25.3.2008,
zn. ČIŽP/44/IPP/0805288.001/08/UJP
2. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje ze dne 14.3.2008 č.j.: KHSUL 8338/2008
3. Krajský úřad ústeckého kraje, odbor ŽP a zemědělství, ze dne 11.4. 2008, č.j. 2254/ZPZ/2007
4. Rada Ústeckého kraje, Usnesení č. 32/108R/2008 ze dne 2.4. 2008
5. Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí ze dne 25.3. 2008, Zn.OŽP/11451/2008/GAS/VYJ-EIA6

III.

HODNOCENÍ ZÁMĚRU

1.
Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z
hlediska jejich velikosti a významnosti
Záměr byl posouzen z pohledu ovlivnění životního prostředí s použitím současných metod posuzování
vlivů staveb tohoto druhu na životní prostředí. Byly posouzeny jednotlivé výstupy použitého typu
technologie do životního prostředí a charakter okolní krajiny, včetně její současné environmentální zátěže.
V rámci dokumentace byly popsány dvě varianty řešení. První variantou byla realizace dvou větrných
elektráren, jako druhá varianta byla realizace pouze jedné elektrárny. Ze závěrů dokumentace vyplývá, že
zpracovatel doporučuje k podmínečné realizaci pouze variantu výstavby jedné větrné elektrárny.
Na základě celkového posouzení bylo konstatováno, že s ohledem na potenciální vlivy na životní prostředí
a veřejné zdraví je z hlediska ekologické únosnosti přijatelná realizace varianty 2, tedy výstavba 1 větrné
elektrárny NORDEX N90 o instalovaném výkonu 2,5 MW a výšce stožáru 80m.
Předpokládané vlivy se mohou projevit v emisích hluku během provozu a v přechodné dopravní zátěži
okolních komunikací v období výstavby.
Záměr stavby "Větrného parku Malý Háj" (ve variantě 2) nebude mít významný negativní vliv na lokality
soustavy NATURA 2000. Je konstatován mírný negativní vliv na tetřívka obecného, který je předmětem
ochrany PO Novodomské rašeliniště - Kovářská.
Vliv záměru na krajinný ráz posuzovaného území lze hodnotit jako významný, především v interiérových
pohledech, kdy může být stávající kulturní dominanta území (klasicistní kostel) objektem VE potlačena.
Vzhledem k omezené životnosti větrných elektráren a jejich relativně snadné odstranitelnosti se jedná
o vliv dočasný, respektive časově omezený.
Realizace předmětné stavby je podmíněna udělením výjimky ze zákazů u zvláště chráněných
živočichů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. a omezením výkonu elektrárny v noční době.

2.
Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání
pokud jde o znečišťování životního prostředí
Záměr stavby „Větrný park Malý Háj“ je podřízen záměru oznamovatele využít větrného energetického
potenciálu předmětné lokality pro výrobu elektrické energie pomoci moderního alternativního zdroje
energie. Technologická část zařízení bude tvořena výrobkem firmy NORDEX AG, která patří mezi světově
uznávané výrobce s dlouholetými zkušenostmi v oblasti větrné energetiky. V současné době je od tohoto
výrobce realizováno více než 3.300 větrných elektráren.
Jedná se tedy o zařízení provozně ověřené dodávané renomovaným výrobcem.
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3.
Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor
vlivů na životní prostředí
Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví vycházející z procesu posuzování vlivů
na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí pro fázi přípravy, realizace a provozu záměru.

4.

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

V rámci dokumentace byly předloženy 2 varianty. Jednalo se o variantu 1 zahrnující výstavbu 2 větrných
elektráren o celkovém výkonu 3,3 MW. Další řešenou variantou byla varianta 2 spočívající v redukci počtu
větrných elektráren na 1 kus o výkonu 2,5 MW.
Porovnáni s nulovou variantou, tedy nerealizací záměru, vychází z hlediska lokálních vlivů příznivěji pro
variantu 2. Realizace varianty 1 je s ohledem na negativní dopady na blízký obytný objekt (č.p. 3)
a možnost negativního ovlivnění biotopu tetřívka prakticky vyloučená.
Realizace stavby (v rozsahu varianty 2) je dále podmíněna snižováním výkonu elektrárny v nočních
hodinách s ohledem na dodržení nočního limitu pro hlukovou zátěž v prostoru objektu č.p. 28.

5.

Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku

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

6.
Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění
nepřijatelnosti záměru
Na základě „dokumentace“, „posudku“, „veřejného projednání“ podle §9, odst. 9, vyjádření k nim
uplatněných a doplňujících informací vydává Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí jako
příslušný úřad podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), z hlediska přijatelnosti
vlivů záměru na životní prostředí
SOUHLASNÉ STANOVISKO

k záměru
„VĚTRNÝ PARK MALÝ HÁJ“
varianta 2

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících stupních
projektové dokumentace stavby a zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.

Podmínky souhlasného stanoviska:
Níže uvedený návrh opatření sumarizuje doporučení dokumentace, doporučení vzešlá z vyhodnocení
došlých vyjádření k oznámení a dokumentaci záměru v rámci posudku a doporučení, vzešlá
z vyhodnocení průběhu veřejného projednání.
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Podmínky souhlasného stanoviska:
•

Realizována bude pouze 1 VE v rozsahu varianty 2 popsané v dokumentaci.

•

V dalším stupni projektové dokumentace (DSP) hledat možnosti snížení rozsahu trvalého a dočasného
záboru zemědělského půdního fondu.

•

Projektová dokumentace rozpracovaná v doporučené variantě bude předložena k vyjádření a
odsouhlasení dotčeným organům, organizacím, obcím a občanům, včetně harmonogramu výstavby
záměru, resp. Projektová dokumentace bude obsahovat plán organizace výstavby (POV)
a koordinační situaci s vyznačením rozsahu stavebních objektů a všech tras silnic a cest uvažovaných
pro dopravu materiálů a obslužnost stavby.

•

V době stavebního řízení, před stavebním povolením, bude smluvně ošetřena realizace navržených
kompenzační opatření, ve smyslu ochrany přírody, krajiny - viz dále, popř. opatření snižující vliv
záměru na obyvatele či jiná oprávněná opatření, která vyplynou z požadavků obce a dotčených
obyvatel.

•

V době stavebního řízení, před stavebním povolením, budou smluvně dohodnuty záruky pro likvidaci
VE, včetně navazujícího zařízení.

•

Zařízení staveniště bude zřízeno pouze v rozsahu vyznačených a odsouhlasených manipulačních
ploch uvedených v projektu, resp. POV a v koordinační situaci. Budou dodrženy projektované
parametry trasy zpevněné cesty, uložení kabelu vysokého napětí a doporučené umístění stožáru VE.
V případě uložení kabelu VN budou prováděna technická opatření k zamezení tzv. kanálového efektu.

•

Bude vyloučeno kácení dřevin rostoucích mimo les při výkopu rýhy a pokládání kabelu vysokého
napětí. Při výstavbě stožáru VE, manipulační plochy a nově budované příjezdové cesty nebudou tyto
dřeviny dotčeny.

•

V rámci výstavby základu a stožáru VE, manipulační plochy a zpevněné cesty nesmí být zasažen
biotop vlhkých luk, občasných mokřadních a malých vodních ploch.

•

V noční době bude omezen provoz elektrárny tak, aby v nejbližším nebo nejvíce dotčeném chráněném
venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb byly dodrženy limitní hladiny hluku
dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

•

Po uvedení záměru do provozu bude provedeno měření, ze kterého bude možno prokázat hlukové
zatížení nejbližšího nebo nejvíce dotčeného chráněného venkovního prostoru resp. chráněného
venkovního prostoru staveb. S výsledky bude seznámen místně příslušný orgán ochrany veřejného
zdraví, tj. KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem.

•

S ohledem na tetřívka obecného bude fáze výstavby, především etapa zemních prací (betonáž
základů, terénní úpravy apod.) prováděna mimo citlivá období jeho ročního životního cyklu (tok,
hnízdění a odchov kuřat). Stavební práce tedy nesmí probíhat od začátku března do konce července.

•

Při stavebních pracích nesmí dojít k takovému narušení půdního pokryvu (zejména se jedná o linii
vedení silového kabelu VN), aby došlo k následnému vzniku erozních rýh, které by podporovaly
rychlejší odtok vody z území a narušovaly tak stávající povrch a „ustálené“ biotopy.

•

Při výkopových pracích a zpětném provádění zásypů dodržovat kladení vrstev podle původního
půdního profilu.

•

Linie výkopů po vložení kabelů budou zasypány zeminou, a následně spolu s ostatními plochami, na
kterých bude narušen travní porost při výstavbě VE, budou znovu zatravněny, nejlépe zpětným
položením sejmutého drnu, popř. doplněné osivem z okolních luk.

•

Pro dopravu materiálu a obsluhu stavby budou použity pouze vyznačené silnice a zpevněné cesty
předložené v dokumentaci k územnímu řízení a upřesněné v POV, zpracovaném a odsouhlaseném
v dokumentaci pro stavební povolení.

•

Zamezovat, resp. omezovat prašnost při výstavbě záměru zkrápěním a zajišťováním okamžitého úklid
stavbou znečištěných veřejných komunikací.

•

Po ukončení veškerých stavebních prací uvést staveniště a narušené plochy, které již nebudou dále
využívány, do stavu, který se bude blížit co nejvíce původnímu a nebude měnit charakter ploch.
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•

Při pravidelné údržbě VE, hlavně při výměně oleje, dbát zvýšené opatrnosti, a všechny činnosti
provádět tak, aby nedošlo ke kontaminaci půdního prostředí ropnými látkami. Pro výstavbu
upřednostnit dodavatele, který používá přirozeně (ekologicky) odbouratelná mazadla a pohonné
hmoty. Takový požadavek by měl být součástí poptávkového řízení pro dodavatele stavby.

•

V případě realizace záměru investor zajistí během prvního roku provozu monitoring ptactva v oblasti
VE - výsledek předá orgánu ochrany přírody.

•

Provozovatel VE se bude spolupodílet na zajištěni biomonitoringu podle pokynů příslušného orgánu
ochrany přírody a krajiny.

•

Po ukončení výstavby bude území v blízkosti větrných elektráren a podél přístupových cest uvedeno
do původního stavu.

•

Přístupové komunikace a úpravy cest doporučujeme vybudovat z přírodních materiálů tak, aby bylo
zajištěno vsakování dešťové vody a nebyly tak výrazněji pozměněny infiltrační poměry v lokalitě.

•

Větrná elektrárna bude vybavena zařízením pro detekci a odstranění námrazy, nebo zařízení pro
odstavení elektrárny z důvodu námrazy.

•

Větrná elektrárna nebude osazena reklamními poutači.

•

V rámci výstavby bude realizován informační systém (informační tabule, případně informační centrum)
pro informování obyvatelstva a turistů o provozu větrné elektrárny, bezpečnostní pokyny a o postupu
pro případné hlášení poruch či jiných nežádoucích provozních stavů.

•

Větrné elektrárny budou opatřeny nátěrem v matné šedivé barvě. Část od paty sloupu, přibližně do
jeho třetiny výšky, provést v kombinaci od země odstupňovaných, nevýrazných zelených odstínech
nebo podle pokynů příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny a požadavků ÚCL ČR a VUSS.

•

Doporučujeme stínění světel ze strany a jejich případnou viditelnost zajistit pouze seshora (toto
obecně platí pro všechny světelné zdroje a jejich eventuální negativní vliv na obratlovce i bezobratlé).
Osvětlení VE bude řešeno pouze jako bodové zábleskové tak, aby bylo ohleduplné k rušení ptáků,
a aby ptáci nebyli trvalým světlem přitahováni. Zároveň musí osvětlení VE splňovat podmínky
leteckého provozu civilního letectví.

•

Po uvedená do provozu bude v rámci zkušebního provozu provedeno měření intenzity akustického
tlaku LAeq,T ve výpočtových bodech reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu, se závěry měření bude
seznámena ČIŽP a Krajská hygienická stanice v Ústí nad Labem.

•

V dostatečné vzdálenosti od VE (cca 250 m) umístit u cest výstražné cedule s upozorněním na možné
nebezpečí úrazu odlétajícím ledem z lopatek rotoru v době provozu v zimním období.

•

Případné zásahy do ptačí oblasti Novodomské rašeliniště - Kovářská, budou prováděny po
předchozím souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody.

•

Po ukončení provozu větrných elektráren budou objekty demontovány, betonová patka bude
odstraněna do hloubky 0,5 m a bude zajištěno uvedení terénu do původního stavu na náklady
investora či provozovatele a to na základě smluvního ujednání mezi provozovatelem záměru a
dotčenými obcemi v případě, že nebude lokalita znovu využita pro obdobný záměr.

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy ani příslušná povolení podle
zvláštních předpisů.

Datum vydání stanoviska:
Otisk razítka příslušného úřadu:

Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:

FileName:Posudek_VP_Malý_Háj text_fin.doc
SaveDate: 20.6.2008

Zakázka: C662-08-0
Vydání: 01
Strana: 33 z 36

VĚTRNÝ PARK MALÝ HÁJ
POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Datum zpracování posudku:

06 / 2008

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na zpracování posudku:
Ing. Pavel Cetl,
AMEC s r.o. Křenová 58, 602 00 Brno,
tel.: 543428334
Číslo autorizace:

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

Podpis zpracovatele posudku:

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

Odborná spolupráce:
Ing. Petr Mynář
držitel autorizace k posuzování vlivů
na životní prostředí
osvědčení číslo: č.j. 44520/ENV/06 (1278/167/OPVŽP/97)

Ing. Pavel Koláček, Ph.D.
držitel autorizace dle § 45i zákona 114/92 Sb.
osvědčení číslo: č.j. 58988/ENV/06, 2028/630/06

Přílohy:
Příloha 1: Připomínky k dokumentaci
Příloha 2: Posudek na hodnocení vlivu záměru na lokality NATURA 2000 dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.
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Příloha 1: Připomínky k dokumentaci
NENÍ SOUČÁSTÍ ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU
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I. ÚVOD, PŘEDMĚT POSOUZENÍ
V dubnu 2008 byl vznesen ze strany Odboru životního prostředí Krajského úřadu Ústeckého kraje
požadavek na zpracování posudku dle zák. 100/2001 Sb. v platném znění pro posouzení vlivů zamýšlené
stavby „VĚTRNÝ PARK MALÝ HÁJ“ na životní prostředí. Dokumentace EIA byla zpracována podle přílohy
č. 4 zákona 100/2001Sb. v únoru 2008. Před jejím zpracováním proběhlo zjišťovací řízení dle § 7 zákona
č. 100/2001 Sb. Tato Dokumentace vycházela z Oznámení (VĚTRNÝ PARK MALÝ HÁJ), zpracovaného v
roce 2007.
Předmětem tohoto posudku je hodnocení vlivů záměru na lokality soustavy NATURA 2000, ve smyslu
§45i, zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění, které je součástí příloh Oznámení a Dokumentace (příloha
H4). Povinnost jeho zpracování vyplynula ze závěrů zjišťovacího řízení. Bylo zpracováno autorizovanou
osobou, Mgr. Ondřejem Volfem v únoru 2007.
Tento posudek byl zpracován v období květen - červen 2008 a je přílohou vlastního posudku na
dokumentaci záměru "VĚTRNÝ PARK MALÝ HÁJ", zpracovaného autorizovanou osobou, Ing. P. Cetlem.

Citace hodnocení
Volf O. (2007): Park větrných elektráren - lokalita Malý Háj, hodnocení vlivu záměru na lokality Natura
2000 dle §45i zákona zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. Praha, únor 2007, 19 stran.

Další poklady vztahující se k danému zpracování posudku
Rous J. et al, (2007): Větrný park Malý Háj, Oznámení záměru podle §6 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí (ve znění pozdějších úprav a doplňků) v rozsahu přílohy č.4.
DROBIL-ENERGO, s.r.o., Harantova 18301 32 Plzeň, 69 stran + přílohy.
Rous J. et al, (2008): Větrný park Malý Háj, Dokumentace záměru dle přílohy č.4. zákon č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších úprav a doplňků). DROBIL-ENERGO, s.r.o.,
Harantova 18301 32 Plzeň, 69 stran + přílohy.
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II. STRUČNÝ POPIS ZÁMĚRU

2.1 Základní údaje
Název:

"Větrný park Malý Háj"

Zařazení dle přílohy č. 1

kategorie II, bod 3.2. - "Větrné elektrárny s celkovým instalovaným
výkonem vyšším než 500 kWe nebo s výškou stojanu přesahující 35
metrů."

Oznamovatel:

DROBIL-ENERGO, s.r.o., Harantova 18, 31 32 Plzeň
BAUMAT S.R.O., Dukelská 1525, 434 01 Most

Zhotovitel:

Terén Design, s.r.o., Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice,
Ing. Jiří Rous, autorizovaná osoba dle §19 zákona č. 100/2001 o
posuzován vlivů na životní prostředí v platném znění, č.j. 47594/ENV/06

2.2 Rozsah záměru
Předmětem předkládaného záměru je výstavba 1 až 2 velkých větrných elektráren (dále jen VE Malý Háj
nebo VE) typu NORDEX N90 a N60 (N50) o jmenovitém výkonu 2,5 MW a 0,8 MW. To znamená, že
celkový maximální instalovaný výkon, při maximálním provozu VE, by odpovídal výši 3,3 MW.
Záměr je předkládan ve dvou variantach:
Varianta 1 - oznamovatel počítá s výstavbou celkem 2 kusů VE (NORDEX N90, výška stožáru 80 m a
NORDEX N60), výška stožáru 60 m
Varianta 2 - oznamovatel počítá s výstavbou 1 kusu VE (NORDEX N90)
Součástí záměru je i vybudování předávací stanice SČE a.s. (měřící stanice) a montáž připojovacího
zařízení (transformátoru) ke stávajícímu vedení vysokého napětí.
V místech situování VE budou realizovány trvale zastavěné plochy o jednotlivých výměrách; pro N90 má
průměr základu 17,3 m, tj. cca 235 m2, pro N60 je základ cca čtvercový o hraně 12,5 m, tj. cca 165 m2.
Každá z uvažovaných VE (N60 i N90) mají manipulační plochu cca 567 m2. V místě situování měřící
stanici bude zábor půdy cca do 20 m2.
Příjezd do místa stavby bude zajištěn částečně po stávajících zpevněných cestách a částečně po nově
vybudované cestě. Nové příjezdové cesty jsou napojeny na stávající veřejnou komunikaci a polní
zpevněnou cestu.
Délka nově vybudovaných cest dle variant:
Varianta 1 = 314 m
Varianta 2 = 82 m
Délka nově upravený cest dle variant:
Varianta 1 = 854 m
Varianta 2 = 0 m
Vyrobená elektrická energie bude od jednotlivých VE odvedena nově vybudovaným podzemním
kabelovým vedením VN do 6 kV.
Délky kabelových tras dle variant:
Varianta 1 = 3 638 m
Varianta 2 = 3 220 m
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Předpokládaný zábor pozemků podle variant:
-

Trvalý

Varianta 1 = 2 810 m2
Varianta 2 = 1 150 m2
-

Dočasný

Varianta 1 = 9 095 m2
Varianta 2 = 8 050 m2

2.3 Umístění záměru
Kraj:
Obec:

Ústecký
Hora Svaté Kateřiny, část Malý Háj, k.ú. Malý Háj

V rámci širšího území leží lokalita výstavby VE přibližně podél vzdušné čáry mezi Kamenným vrchem
(842,3 m n. m.) a Medvědí skálou (923,8 m n. m.).
Zájmové území výstavby VE se nachází jihozápadně od Hory Svaté Kateřiny a severním směrem od
osady Rudolice v Horách. Vlastní lokalita se nachází v osadě Malý Háj při jejím severovýchodním okraji.

FileName: VP_Malý_Háj_posudek_§45i.doc
SaveDate: 10. 7. 2008 14:20:00

Zakázka: C662-08-0
Vydání: 01
Strana: 6 z 13

VĚTRNÝ PARK MALÝ HÁJ
POSUDEK NA HODNOCENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA LOKALITY SOUSTAVY
NATURA 2000 DLE §45i ZÁKONA Č. 114/1992 Sb.

III. VÝSLEDKY POSUDKU

3.1 Úplnost použitých podkladů
Autor hodnocení (O. Volf) vycházel jednak z projektové dokumentace a vlastní dokumentace EIA a z
vlastních terénních průzkumů a rovněž z výsledků zpracovaného biologického hodnocení dle §67. Rovněž
čerpal z informačních zdrojů uvedených v kapitole 4.1 (Zhodnocení úplnosti podkladů) a 6 (Seznam
literatury a použitých podkladů). Celkově lze konstatovat, že autorem uvedený výčet informačních zdrojů a
pokladů lze považovat za dostačující k objektivnímu zpracování hodnocení.

3.2 Správnost identifikace dotčených lokalit soustavy NATURA 2000 a jejich
předmětů ochrany
V hodnocení je konstatováno dotčení PO Novodomské rašeliniště - Kovářská a v rámci ní pak ovlivnění
předmětu ochrany - tetřívka obecného (Tetrao tetrix). Možnost vlivu na žlunu šedou (Picus canus) byla
naopak vyloučena. Identifikace dotčené PO a v rámci ní dotčeného předmětu ochrany byla provedena
správně.

3.3 Vyhodnocení vlivů záměru na lokality soustavy NATURA 2000 a jejich
předměty ochrany
V úvodu této kapitoly autor hodnocení popisuje možné způsoby ovlivnění na PO a její předmět ochrany. V
podstatě se jedná o výčet možných vlivů větrných elektráren na ptactvo. Rovněž vycházel z výsledků
zpracovaného biologického hodnocení dle §67 (příloha H3 Dokumentace, část Zoologický průzkum, kde
byl rovněž spoluautorem). Dále možné vlivy na tetřívka autor rozvádí a srovnává obě varianty z hlediska
významnosti vlivů.
Ve variantě 1 je navržena výstavba dvou VE typu NORDEX ( N90 2,5 MW a N60 0,8 MW), ve variantě 2
pouze jedna VE a to N90 2,5 MW. V rámci tabulkového vyhodnocení významnosti vlivů vylučuje u obou
variant možnost přímé kolize s VE a rovněž negativní vliv jako migrační bariery. Jako mírný negativní vliv
je u obou variant shodně hodnocena disturbance (rušení) ve fázi výstavby. U obou variant by toto rušení
během výstavby bylo možno v rámci minimalizačních opatření zmírnit (fázi výstavby směřovat do období
mimo zimování, tok a rozmnožování). Naopak v rámci provozu VE je konstatován významný negativní vliv
u varianty 1. Byla negativně hodnocena přítomnost vertikální struktury VE (stožáru), která může být
tetřívkem vnímána jako potenciální stanoviště predátora. Rovněž byla specifikována možnost významné
disturbance působením dynamického efektu pohybujících se lopatek. Z hlediska argumentace je autorem
hodnocení konstatováno, že možnost významně negativního vlivu generuje umístění VE N60 0,8 MW při
severním okraji zkoumaného areálu a to z důvodů nízké odstupové vzdálenosti objektu od od nejblíže
zaznamenaného tokaniště tetřívka (cca 400 m). Varianta 2 byla hodnocena v období provozu jako mírně
negativní. VE N90 2,5 MW je umístěna ve větším odstupu od nejblíže zaznamenaného tokaniště (cca 750
m), v okrajové poloze poblíž komunikace. Rovněž je zde konstatováno, že VE umístěná v této poloze bude
částečně kryta horizontem. Na základě těchto skutečností je konstatováno, že by takto umístěná VE
neměla podmínky pro tetřívka výrazněji omezovat a tudíž jej i významněji vyrušovat.
Z hlediska vlivů na celistvost PO je autorem hodnocení konstatováno, že ve variantě 1 vyplývá možnost
narušení celistvosti, daná významným zásahem do biotopu tetřívka. Ve variantě 2 je míra tohoto zásahu
minimální. Možnost narušení celstvosti tak není předpokládána.
S výše uvedenými závěry se zpracovatel posudku (P. Koláček) ztotožňuje, nicméně má dvě připomínky.
1) Vzhledem k tomu že se jedná o biotopy s výskytem tetřívka ležící již mimo PO Novodomské rašeliniště Kovářská, bylo by užitečné zhodnotit význam a životaschopnost této exlávní populace. Lze totiž
předpokládat komunikaci mezi populací vně a populacemi tetřívka ležícími již uvnitř PO. Území dále na jih
a jihovýchod (kam je navrženo umístění VE ve var. 2) tak potenciálně může představovat migrační území
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do PO i naopak. Toto již bylo jinými slovy konstatováno v hodnocení dle §45i k dokumentaci pro záměr
farmy větrných elektráren Medvědí skála: "Stožár VE Malý Háj nezasahuje do aktuálního biotopu tetřívka
obecného, je však umístěn na spojnici tokanišť v území hodnoceného záměru a tokanišť mimo PO" (str. 7).
2) Z hodnocení vlivů vyplývá, že i ve variantě 2 bude záměr generovat mírný negativní vliv ve fázi provozu.
V rámci zmírňujících opatření a vyloučení nepříznivých vlivů jsou vhodně navržena opatření pro období
výstavby. Pro období provozu však opatření navržena nebyla. Přitom v rámci kapitoly 4. Vyhodnocení
možných kumulativních vlivů je konstatováno, že nejsou předpokládány změny v území jak z hlediska
navýšení či intenzifikace lidských aktivit, tak i z hlediska stávajícího způsobu využití v území. Z toho autor
posudku vyvozuje, že je možno považovat stav biotopů vhodných pro tetřívka za natolik optimální a v
rámci provozu VE není předpokládána míra negativního ovlivnění takové intenzity aby bylo nutno další
minimalizační opatření stanovit.

3.4 Vyhodnocení kumulativních vlivů
Tuto kapitolu považuje zpracovatel posudku za nezásadnější s ohledem na to, že krušnohorská oblast
představuje území se značnou koncentrací již realizovaných VE nebo připravovaných záměrů výstavby
VE. Autor hodnocení (O. Volf) stručně zmiňuje další proponované záměry v okolí, které by se mohly
podílet na kumulaci vlivů v širším území. Konstatuje, že kromě posuzováni každého nového záměru podle
stejných měřítek by běl být brán v potaz i vliv dalsich staveb a jejich kumulativni efekt na populaci
ovlivněnou dřívějšími záměry. U VE navržených v prosotoru Lesné upozorňuje, že je záměr navržen do
nejcennějších částí biotopů tetřívka a doporučuje jeho přehodnocení. V této souvislosti autor posudku
upozorňuje, že výskyt tetřívka byl například potvrzen v prostoru mezi osadou Lesná a kótou Lesenská pláň
(921 m n. m), cca 1,8 km jižně až jihovýchodně od Malého Háje.
Se závěry vyhodnocení kumulativních vlivů se autor posudku v zásadě ztotožňuje. Zde je nutno
konstatovat, že vyhodnocení možných kumulativních vlivů je jedním z nejobtížnějších z hlediska
objektivního postihnutí všech možných faktorů, které ke kumulaci přispívají. Je velmi nesnadné nalézt či
postihnout moment, který již představuje takové zhoršení podmínek, kdy zpravidla dochází k ireverzibilním
procesům (degradace, míra fragmentace biotpů, kdy nastává jejich opouštění a populační degres apod.).
Je to dáno velkým množstvím nejrůznějších faktorů, které je nutno v rámci takového hodnocení vzít v
potaz. Obecná zásada je, že každý nový záměr vstupuje do území na které a ve kterém již spolupůsobí
celý komplex současných vlivů. Tento tzv. pozaďový jev je nutno vzít v rámci hodnocení v úvahu.
Vzájemná interakce vlivů různého charakteru může mít za určitých okolností synergický efekt, výrazně
zvyšující celkovou zátěž v území. Je pochopitelné že rozhodující vliv zátěže bude ten, na který je předmět
(objekt) zkoumání nejvíce citlivý, případně dosahuje-li úroveň vlivu (např. rušení, či fragmentace biotopů)
takové intenzity, na kterou se již není schopen dlouhodobě adaptovat. V případě realizace větrných parků
je nutno konstatovat, že v podstatě ten, kdo dříve "obsadil" prostor větrnými elektrárnami, může výrazně
omezit možnost realizace následujícím investorům. I malý záměr, který sám o sobě nemusí významněji
působit na složky životního prostředí, v komplexu s již realizovanými, příp. těmi dříve připravovanými,
může významněji přispívat k celkové kumulaci vlivů. Vše je ještě navíc komplikováno tím, že oscilace
nejrůznějších faktorů proměnlivé intenzity kolem tzv. ekologického optima (např. pro tetřívka) mohou
představovat více - či méně významné fluktuace, které toto ekologické optimum narušují. Druhy z úzkou
ekologickou amplitudou (jakým tetřívek je) jsou na takové změny velmi citlivé. Působení vlivu, či nevhodné
načasování do období, kdy může být druh pod větším tlakem z jiných příčin (byť třeba přechodných) nebo i
trvalejších (např. zhoršení potravní nabídky dané změnou hospodaření v území) pak v důsledku na něj
může mít mnohem významnější dopad.
Názor zpracovatele posudku je, že hodnocený záměr ve variantě 2 je v porovnání s ostatními již známými
připravovanými záměry výstavby větrných elektráren v širším okolí řazen spíše k těm méně konfliktním ve
vztahu k ptačím oblastem, vymezených v krušnohorském regionu. Vyhodnocení kumulativních vlivů bylo v
zásadě zpracováno správně, v přiměřeném rozsahu.
V této souvislosti je nutno konstatovat, že jak i jinde v ČR, se s dalšími lety potvrzuje už dříve vznesená
potřeba zpracování komplexněji pojaté koncepční studie, která by se alespoň rámcově pokusila stanovit
limity a prostorové rozmístění větrných farem se zřetelem k soustavě NATURA 2000 - především k ptačím
oblastem ale i s ohledem na krajinný ráz. Nezastupitelný bude i dlouhodobý monitoring tetřívka v celé
krušnohorské oblasti a vyhodnocování stavu jeho populací, kdy v současnosti dochází k přesunu z
imisních, původně rozvolněných porostů, na svá původní stanoviště (rašeliniště a vlhkomilné travobylinné
formace na odlesněných náhorních plošinách).
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IV. VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ K PROBLEMATICE VLIVŮ ZÁMĚRU NA SOUSTAVU
NATURA 2000 A JEJICH PŘEDMĚTY OCHRANY
Hodnocení NATURA DLE §45i bylo vypracováno již ve fázi oznámení záměru v roce 2007. Zpracovatel
posudku EIA obdržel od příslušného úřadu - Krajského úřadu Ústeckého kraje, vyjádření k Dokumentaci o
posouzení vlivů na životní prostředí. Nebyly vzneseny žádné připomínky vztahující se k předmětnému
hodnocení dle §45i.
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V. ZÁVĚR
Předmětem posudku je hodnocení záměru větrných elektráren Malý Háj ve dvou variantách na lokality
soustavy NATURA 2000 a její předměty ochrany dle §45i zákona č. 114/1992 v platném znění.
Vlastní hodnocení bylo zpracováno v souladu s platnou metodikou (např. metodický pokyn hodnocení
významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, listopad 2007). Autor posouzení v dostatečné míře využil dostupné materiály a
odborné podklady.
Celkově lze konstatovat, že posouzení vlivu záměru na lokality soustavy NATURA 2000 a předměty jejich
ochrany je zpracováno na vysoké odborné úrovni, v souladu s požadavky zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny v platném znění. Zpracovatel hodnocení dospěl k relevantním závěrům, se
kterými se přes dílčí připomínky autor posudku ztotožňuje.
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VI. PŘÍLOHY

Příloha 1 Autorizační osvědčení zpracovatele
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