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1. Obchodní firma
Zelená Energie s.r.o.,
IČ -

25499530

DIČ - CZ00254398

2. Sídlo (bydliště):
Silvio Siber
Sokolovská 124/5
360 05 Karlovy Vary

3. Jméno,

příjmení,

bydliště

a

telefon

oznamovatele:
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
Mgr. Kateřina Dietrich
Tel:

00420 608 908 479

E-mail: Katerina.dietrich@gmx.de

oprávněného

zástupce
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ÚDAJE O ZÁMĚRU
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I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1
Výstavba větrné elektrárny „Mšené-lázně“
Kategorie:
Kategorie II (záměry podléhající zjišťovacímu řízení),

Příslušný správní úřad :
Krajský úřad Ústeckého kraje
Číslo a popis záměru:
Projektované zařízení splňuje kritéria pro záměry vyžadující zjišťovací řízení podle
zákona č. 100/2001 Sb., příloha č. 1. - kategorie II, bod 3.2 (větrné elektrárny od maximálního
výkonu 500kWe).

2. Kapacita (rozsah) záměru
Posuzovaným záměrem je novostavba 5 větrných elektráren Vestas V 90 a dále i navazující
infrastruktury (úprava a stavba obslužných komunikací, pokládka kabelové trasy) na území
mezi obcemi Mšené-lázně, Ředhošť a Šlapanice (tato obec patří do středočeského kraje, okres
Kladno), jmenovaná lokalita leží jižně od osady Loucká cca 2,7 km JJZ od Mšených lázní
v okrese Litoměřice,( mapa 1,2).
§

5 (5 x 2 MW) VTE typu VESTAS V90 o celkovém jmenovitém výkonu 10 MW
(výška věže 80 a 105m a průměr rotoru 90m)

§

Dočasná stavba na dobu 25 let

§

Zastavěná plocha pod patkami VTE 5 * 202m2 = 1010.m2

§

cca 1040 m obslužných komunikací (měřeno z hrubého plánu)

§

cca 1570 m kabelového vedení (měřeno z hrubého plánu)
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3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Obec: Mšené-lázně
Katastrální území: Ředhošť
Kraj: Ústecký

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry
(realizovanými, připravovanými, uvažovanými)
Výstavba 5 ks větrných elektráren na parc.č. 1435/1, 1435/4 v k.ú. Ředhošť je projekt
směřující k využití větrné energie na vhodných lokalitách, (fotodokumentace str. 91).
Z hlediska stavebního se jedná o novostavbu technických zařízení a navazující infrastruktury
(kabelové elektrické a datové vedení, obslužné komunikace a trafostanice) pro výrobu
elektrické energie z obnovitelných zdrojů (kinetické energie větru) – větrné elektrárny (dále
jen VTE).
Projekt představuje výstavbu 5 ks (5 x 2MW) VTE o celkovém instalovaném výkonu 10 MW.
Tyto VTE budou vybudovány na následujících pozemcích - parc.č. 1435/1, 1435/4. Součástí
je i výstavba kabelového vedení v délce cca 1040 m vedoucí z jednotlivých lokalit VTE do
přípojného místa na parc. č. 1435/4 a cca 1570 m obslužných komunikací, které budou
napojený na místní komunikaci 23913/III třídy vedoucí do obce Loucka ,(mapa 9).

Elektrárny budou umístěny v následujících lokalitách:
VTE 1, VTE 2, VTE 3, VTE 4 budou umístněny na p.č. 1435/1
VTE 5 na p.č. 1435/4
(mapa 13)

Kumulace s jinými záměry
Kumulativní vlivy posuzovaného záměru nejsou známy. V územních plánech obci Mšenélázně, okres Litoměřice není uveden záměr výstavby VTE.
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5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního
prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Snahou investora je vybudovat zdroj elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Větrné
elektrárny jsou ekologickým zdrojem energie, jež neničí okolní přírodu prachem, kouřem ani
popelem a přitom splňují stanovená hygienická i jiná kritéria. Pozitivním efektem je naopak
snižování emisí plynných i tuhých znečišťujících látek jinak produkovaných uhelnými zdroji.
Evropské plány ale obsahují i méně sporné části. Jádrem všech návrhů, které evropská
komise zveřejnila, je ale hlavně boj proti globálnímu oteplování. To je jedním z hlavních
nebezpečí, jimž lidstvo čelí. Proto evropská komise vyzvala 27 členských zemí, aby do
roku 2020 snížila své emise skleníkových plynů o nejméně 20 procent ve srovnání
s rokem 1990. Kromě snížení emisí obsahuje strategie požadavek, aby 20 procent
veškeré energie v EU pocházelo do roku 2020 z obnovitelných zdrojů.( úryvekHOSPODÁŘSKÉ NOVINY ze dne 11.01.2007)
Projekt má svůj význam rovněž v rovině ekonomické, kdy lze reálně předpokládat návratnost
vynaložených investic a možnost dalšího rozvoje podnikatelských aktivit společnosti
s předpokladem tvorby zisku.
Současně tím chce navázat na cíle České republiky, která se ve smlouvě o přistoupení k EU
z dubna 2003 v Athénách zavázala dosáhnout podílu 8 % elektřiny z obnovitelných zdrojů na
tuzemské spotřebě v roce 2010.
Provozování větrných elektráren je v současné době podporováno v souladu s Národním
programem hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných
zdrojů a Státní politikou ŽP v letech 2004 – 2010.
Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných
a druhotných zdrojů (dále jen „Národní program“) zpracovává Ministerstvo průmyslu
a obchodu v dohodě s Ministerstvem životního prostředí ve smyslu Hlavy III zákona
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Národní program se vyhlašuje na čtyřleté období.
Ve smyslu zákona je Národní program dokument vyjadřující cíle ve snižování spotřeby
energie, využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů v souladu s hospodářskými
a společenskými potřebami, trvale udržitelným rozvojem a ochranou životního prostředí.
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Národní program je zaměřen na následující cílové skupiny: státní správu a samosprávu,
podnikatelskou sféru, domácnosti a nevládní organizace. Národní program a doporučená
opatření vycházejí zejména z Energetické politiky ČR a Státní politiky životního prostředí.
Základním dokumentem je zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z
obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání
obnovitelných zdrojů).
I přes významný nárůst počtu instalací využívajících obnovitelné energetické zdroje
v posledních letech, je jejich využití stále výrazně za možnostmi. Důvodem je existence řady
bariér bránících většímu pronikání obnovitelných energetických zdrojů na trh.
Vyšší využití obnovitelných zdrojů energie je alternativa k dosud využívaným
neobnovitelným energetickým zdrojům za účelem snižování jejich čerpání a prodloužení
jejich životnosti i pro budoucí generace. Minimalizuje negativní dopady získávání a užití
energie na životní prostředí v souladu s požadavky trvale udržitelného rozvoje.
Národní program zajišťuje cíle snižování energetické náročnosti a vyššího využití
obnovitelných energetických zdrojů v souladu se státními politikami a mezinárodními
závazky.

Legislativa
Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok
2007, vychází ze Státní energetické koncepce České republiky schválené usnesením vlády č.
211 ze dne 10. března 2004 a zároveň naplňuje Národní program hospodárného nakládání s
energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů (dále jen Národní program).
Národní program je definován zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlašuje
se na čtyřleté období. Ve smyslu zákona je Národní program dokument vyjadřující cíle ve
snižování spotřeby energie, využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů v
souladu s hospodářskými a společenskými potřebami, trvale udržitelným rozvojem a
ochranou životního prostředí. Státní program je pak rozpracováním Národního programu pro
rok 2007 k naplňování cílů Státní energetické koncepce. Státní program na podporu úspor
energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2007 byl schválen vládou v souladu s
úkoly uloženými v usnesení vlády č. 1105 ze dne 10. listopadu 2004.
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Výroba elektrické energie prostřednictvím větrných elektráren nesporně méně zatěžuje životní
prostředí než výroba v klasických zdrojích. Ministerstvo životního prostředí proto podporuje
úsilí o zvýšení podílu vyrobené elektrické energie obnovitelnými zdroji. Nejdůležitější
přínosy využívání obnovitelných zdrojů energie včetně větrných elektráren lze shrnout do
následujících bodů:
-

Neprodukují emise skleníkových plynů, takže přispívají ke zmírňování klimatické
změny (emise CO2 na obyvatele jsou v ČR o 30 % vyšší než činí průměr v EU);

-

neprodukují emise ostatních škodlivin (oxidy síry, dusíku, uhlovodíky, prachové
částice apod);

-

představují jediné, v současné době dostupné, energetické zdroje, které jsou prakticky
nevyčerpatelné;

-

jsou k dispozici přímo v ČR a není třeba je, na rozdíl od konvenčních zdrojů, dovážet
– to představuje kladný přínos k bilanci zahraničního obchodu;

-

využívání obnovitelných zdrojů je výrazně decentralizované, tzn. že pozitivně přispívá
k bezpečnosti rozvodné sítě;

-

energetické využívání obnovitelných zdrojů energie přináší vznik nových pracovních
míst a tím snižování nezaměstnanosti.

(dle zákona č. 114/1992 Sb., které souvisí s umísťováním staveb vysokých větrných elektráren)

Zejména povinnosti plnit limity evropské unie v oblasti alternativních zdrojů přiměly vládu
ČR k přijetí rozhodnutí o podpoře investičních záměrů využívající potenciál větrné energie.
Tento záměr vláda ČR potvrdila přijetím usnesení vlády č. 50 z 12.ledna 2000 energetická
politika ,v níž se předpokládá využití energetického potenciálu větru v území s průměrnou
rychlostí větru větší než 5 m.s -1. Cílem je zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na celkové
spotřebě primárních energetických zdrojů ze současných 1,5 % na cca 3 až 6% k roku 2010 a
cca 4-8% k roku 2020.
Výkupní cena je stanovena zákonem č.180/2005 Sb.ze dne 31.března 2005 o podpoře
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně zákonů (Zákon o podpoře
využívání obnovitelných zdrojů).
Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství1) způsob podpory výroby
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
Účelem tohoto zákona je v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního prostředí
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a)

podpořit využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen „obnovitelné zdroje“),

b)

zajistit trvalé zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě primárních

energetických zdrojů,
c)

přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji

společnosti

Úřad stanoví vždy na kalendářní rok dopředu výkupní ceny za elektřinu z obnovitelných
zdrojů samostatně pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů a zelené bonusy tak, aby byly
vytvořeny podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu výroby elektřiny z
obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny ve výši 8 % v roce 2010
Výkupní ceny stanovené Úřadem pro následující kalendářní rok nesmí být nižší než 95 %
hodnoty výkupních cen platných v roce, v němž se o novém stanovení rozhoduje. Toto
ustanovení se poprvé použije pro ceny stanovené pro rok 2007.

Výše výkupních cen a zelených bonusů pro rok 2007
Je stanovena : Cenové rozhodnutí ERÚ č. 8/2006 ze dne 21.11.2006, kterým se stanovuje
podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Zdroj energie / Datum uvedení
do provozu

Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě
v Kč za 1 MWh

Zelené bonusy v Kč
za 1 MWh

Uvedená do provozu po 1. lednu
2007 včetně

2 460

1 950

Zelené bonusy jsou systém, který motivuje koncové spotřebitele elektrické energie k odběru
energie vyrobené z alternativních zdrojů. Prodejci pak kompenzují rozdíl prodejní ceny.

Environment
Podmínky pro využití

větrných elektráren v posuzované lokalitě jsou dány větrným

potenciálem dané lokality (mapa 4). V rámci celého procesu EIA byly pak na těchto větrně
vhodných lokalitách hledána místa odpovídající i místním přírodním podmínkám a to
zejména s ohledem na minimalizaci negativních dopadů na okolní prostředí. Je nutné
zdůraznit, že proces projektové přípravy a posuzování záměru z hlediska vlivů na životní

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
14/114
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto zákona.
Větrná farma větrných elektráren Mšené-lázně
Název záměru
Zelená energie,s.r.o. Karlovy Vary
Zadavatel:
Zpracovatel:
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb. – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

prostředí probíhá souběžně. Zpracování projektové dokumentace je usměrňováno výstupy
vyplývajícími z procesu EIA. Samotný výběr lokality (mapa 10) odrážel některé informace o
jeho environmentálních kvalitách a existenci souvisejících staveb.
Při výběru lokalit se přihlíželo zejména k těmto skutečnostem:
1. vybrat lokality s dostatečným větrným potenciálem a s dostatečným volným prostorem
pro zjištění laminárního proudění větru (nejméně turbulentního),(mapa 4).
2. vyhnout se chráněným územím a ochranným pásmům
3. zohlednit výsledky biologického průzkumu a výstavbou i samotným provozem neohrozit
existenci citlivých ekosystémů
4. respektovat převažující tahy avifauny
5. respektovat systém „NATURA 2000“
6. dodržet dostatečnou vzdálenost od trvale obydlených objektů v souvislosti s hlukovými
emisemi VTE

Sociálně ekonomické faktory výběru
Pro obec představuje realizace finanční přínos vycházející ze smluvních závazků investora a
obce a jednak se tu otevírá možnost existence pracovních míst dočasně vzniklých při
výstavbě. Navrhovaná lokalita pro realizaci záměru umístění VTE leží v blízkosti silniční
sítě, která bude využita pro dopravu technologie. Území je pro zamýšlenou výstavbu vhodné
z hlediska připojení do distribuční sítě SČE, (mapa 13).

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

je posuzováno území relativně málo osídlené

•

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

•

blízkost elektrického vedení a odpovídající kapacita přípojné trafostanice;

•

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

pozemky jsou ve vlastnictví fyzické osoby – investor má smlouvu s majitelem a
podanou žádost z vynětí půdního fondu, investor má uzavřené nájemní smlouvy za
účelem přístupových cest, kabelového vedení a přípojek, aby bylo možno připojení na
veřejnou síť

•

investor v nájemních smlouvách má řešeny náhrady za užívání,stavební opatření a
uvedení do původního stavu po ukončení nájemní smlouvy

•

uživatel zohlednil zájmy vlastníků pozemků a bezprostředních sousedů

•

dostatečná vzdálenost obytných budov

•

území není součástí EVL a její jižní část je v ochranném pásmu ÚSES

•

území je turisticky využíváno

Variantní řešení
o 19 ks VTE
Původní návrh investora spočíval v realizaci 19 VTE o celkovém výkonu 38 MW, umístěných
v lokalitě Mšené – Lázně. (str. 78).
Z výsledků odborných studií vyplynulo, že by nebyly dodrženy hygienické limity pro hluk
(nebyly dodrženy hygienické limity pro hluk v noční době u VTE 4 ,VTE 5, VTE 8, VTE 9,
VTE 10, VTE 11, VTE 12, VTE 13, VTE 14, VTE 15, VTE 16, VTE 17, VTE 18 a VTE 19)
a posuzovatel krajinného rázu také nedoporučil záměr k realizaci. Zpracovatelé jednotlivých
studií měli také výhrady k rozmístění jednotlivých VTE.
Na základě těchto skutečností, přestože proběhla poměrně podrobná analýza území ve vlivu
19 ks VTE na ŽP, doporučil zpracovatel navrhnout variantní řešení, které spočívá ve snížení
počtu VTE a zároveň v jejich rozmístění.

Zpracovatelem oznámení byla navržena varianta 5 VTE, původní varianta 19 VTE byla
z hlediska vlivu na ŽP odmítnuta vzhledem k tomu, že se varianta s 19ks VTE jeví jako
konfliktní a nepřijatelná pro ŽP. V další fázi se proto zaměřil se na posouzení navrženého
variantního řešení o 5ks VTE.
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o 5 ks VTE
Projekt větrné elektrárny představuje výstavbu 5 ks (5 x 2 MW) VTE o celkovém
instalovaném výkonu 10 MW.
Tyto VTE budou vybudovány na lokalitě v k.ú. Ředhošť, nové číslování VTE je uvedeno na
mapa 1,2.

6. Popis technického a technologického řešení záměru
Účelem připravované stavby je realizace VTE a využití obnovitelného energetického zdroje,
kterým je vítr, (mapa 4).
Investor zvolil větrnou elektrárnu Vestas V90 – 2,0 MW. Jedná se o typ větrné elektrárny s
moderní technologií a řadící se svým výkonem do kategorie největších.
Hlavní segmentem je strojovna a rotorová hlava. Rotor je vybaven zařízením OptiSpeed,
které umožňuje, aby rotor pracoval s variabilním počtem otáček. Větrná elektrárna je
regulována naklápěním listů trojlistého rotoru (pitch) pomocí zařízení OptiTip, což je zvláštní
regulační systém naklápění listů firmy Vestas, kdy úhel nastavení listů je vždy optimálně
přizpůsoben příslušným větrným podmínkám. Tímto je optimalizována výroba energie i
hladina hluku. Mechanická energie je od rotoru přenášena hlavní hřídelí přes převodovku na
generátor.
Přenos výkonu z převodovky na generátor se uskutečňuje pomocí kompozitní spojky.
Generátor je speciální, čtyřpólový, asynchronní svinutým rotorem. Při vyšších rychlostech
větru zajišťuje OptiSpeed systém a regulace naklápění OptiTip, aby odevzdávaný výkon ležel
nezávisle na hustotě vzduchu v oblasti jmenovitého výkonu. Při nízkých rychlostech větru
optimalizují systémy OptiTip a OptiSpeed výkon nastavením počtu otáček a vhodného úhlu
listů rotoru. Zabrzdění větrné elektrárny je prováděno nastavením listů rotoru do praporu.
Parkovací brzda je na vysokorychlostní hřídeli převodu. Veškeré funkce větrné elektrárny
jsou kontrolovány a řízeny řídicími jednotkami na bázi mikroprocesorů. Změny úhlu
nastavení jsou aktivovány hydraulickým systémem, který umožňuje pohyb listů rotoru axiálně
až o 95°. Čtyři elektricky poháněné převodovky zajišťují nastavení osy gondoly do směru
větru.
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Tabulka - Technické parametry elektrárny:
Jmenovitý výkon
Jmenovitá rychlost větru
Zapojovací rychlost větru
Odpojovací rychlost větru
Průměr rotoru
Plocha rotoru
Počet listů rotoru
Počet otáček rotoru
Hmota včetně náby
Hmota gondoly (bez rotoru)
Generátor

2000 kW
14,0 m.s-1
4,0 m.s-1
23,0 m.s-1
90,0 m
6362 m2
3
8,2–17,3 ot/min
36,3 t
68,0 t
asynchronní, zdvojené napájení

Počet otáček generátoru
Napětí
Regulace výkonu
Regulace otáček

1680 ot/min
690 V
„pitch“
aktivní naklápěním listů vrtule

Hlavní brzdový systém

nastavení listů do praporu

Vedlejší brzdový systém
kotoučové brzdy
Natáčení gondoly
4 elektrické motory
Výšky a hmotnosti kónických 80,0 m – 147 t
ocelových věží
95,0 m – 200 t
105,0 m – 224 t
Design

Hodnocené elektrárny budou celoplošně opatřeny standardně matně šedým nátěrem RAL
7035, což je plně v souladu jak s metodickým pokynem MŽP, čl.8 odst.8.3 (MŽP 2005), tak
s předpisem L 14-Letiště Úřadu pro civilní letectví (výstražné zbarvení VE je možno nahradit
světelným překážkovým značení)

Komunikace

Popisované území má velmi dobrou polohu vzhledem ke komunikační síti. V obci Loucká,
cca 500m od námi popisovaného místa, vede místní komunikace, a to silnice III. třídy
č.23913, která má šíři 5,5 m a povrch vozovky je z živice. Východním směrem cca 1 km vede
silnice II třídy č.118, která je napojena na silnici III. třídy, (mapa 9). V směrem cca 10 km
vede dálnice D8 směr Ústí nad Labem –Praha.
Součástí připravované stavby bude výstavba účelových komunikací, které budou sloužit pro
zpřístupnění území navrhované stavby a pro její obslužnost, jedná se cca o 1980 m, z toho
stávajících komunikací cca 940 m a nových cest cca 1040 m .
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Spodní stavba pro VTE

Základová konstrukce je tvořena železobetonem, velikost základů je cca 14,2 * 14,2 *2,5m.
Bude se jednat tedy celkem o 2520,5m3 materiálu pro záměr 5 VTE. .

Členění projektu výstavby VTE

Stavba je logicky členěna do tří celků:
•

Stavba obslužných komunikací,

•

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

•

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

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení - dle možností investora
Dokončení – cca 3 měsíce od zahájení stavby

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
VÚSC:

Ústecký kraj, Středočeský kraj

ÚSC:

Mšené-lázně, Ředhošť, Šlapanice
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9. Výčet navazujících rozhodnutí dle §10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.
•

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

•

§ 44 odst.2 zák.114/1992 Sb. - souhlas k činnostem a zásahům dle bližších ochranných
podmínek ZCHÚ – KÚ

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Stavební řízení a územní řízení dle zák. 183/2006 Sb.

∗ a další, které vyplynou z požadavků OOP
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II. Údaje o vstupech
1. Půda
Předkládaný záměr výstavby VTE není náročný na zábor půdy. Zábor půdy a vyjmutí ze
zemědělského půdního fondu (mapa 10) se týká zejména pozemků umístěných pod
základovými deskami VTE1, VTE2, VTE3, VTE 4, VTE5 a dalších doplňkových staveb,
zejména obslužných komunikací.
V průběhu výstavby bude v první fázi stavby sejmuta z ploch dočasného záboru humusová
vrstva o mocnosti cca 30–40 cm, humus bude rozprostřen na pozemcích investora podél
obslužné komunikace a po ukončení stavby bude odejmutá půda vrácena zpět na dotčené
pozemky uvedené tím do původního stavu.
Pokud se budeme zmiňovat o změně užívání pozemků je zde nutné zdůraznit, že bude
provedeno rozdělení pozemků dle funkčních požadavků stavby VTE (pozemky pod VTE,
komunikace) a pouze tyto pozemky budou vyjmuty z ZPF. Jednalo by se o vynětí půdy o
rozloze cca 202 m2 x 5 pod patkou VTE. Je zde nutné konstatovat, že investor jedná
s příslušným pozemkovým fondem a za podmínek je dle informací investora příslušným
úřadem vydán předběžný souhlas k vynětí půdy ze ZPF.
Investor má souhlasné stanovisko od majitelů sousedních pozemku k uložení nové elek.
přípojky.
tabulka - Přehled pozemků pod VTE se základními údaji o pozemku
Parc. č.

1435/1

1435/4

Výměra m2

456562

111802

Druh poz.

využití

BPEJ

ochrana

Tř. ochrany

10100

Zemědíl.půdní

I.

11904

fond

IV.

10100

Zemědíl.půdní

I.

11904

fond

IV.

Orná půda

Orná půda
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Charakteristika tříd ochrany:
Příloha metodického pokynu MŽP ČR ze dne 12.6.1996 č.j. OOLP/1067/96 nazvaná třídy
ochrany zemědělské půdy stanovuje:
Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých
klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je
možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry
související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního
významu.
Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v
rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
Lesní půdní fond není dotčen ( zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů - lesní zákon ). Stavba není navržena do 50 m od okraje lesa, proto není
nutný souhlas příslušného orgánu státní správy lesů, (mapa 6).

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

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

•

Trvalý zábor proběhne na těch pozemcích, kde dojde k výstavbě některých z částí
projektu (patky pod VTE, komunikace).
VTE1 - 202 m2

pod patkou VTE

VTE2 - 202 m2

pod patkou VTE

VTE3 - 202 m2

pod patkou VTE

VTE4 - 202 m2

pod patkou VTE

VTE5 - 202 m2

pod patkou VTE

Celkem: Trvalý zábor 1010 m2 + cca 1040 m nových přístupových cest.
(teoreticky by mohlo jít o dočasný zábor na dobu 25 let).
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2. Voda (například zdroj vody, spotřeba)
Samotný posuzovaný záměr nemá v době svého provozu nároky na dodávku vody. Voda
bude potřeba ve fázi výstavby, a to hlavně k výrobě betonové směsi pro základové desky
VTE. Betonová směs nebude vyráběna v místě výstavby VTE. Betonovou směs budou do
místa výstavby dopravovat míchací vozy.

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje (například druh,
zdroj, spotřeba)
Posuzovaná stavba je sama zdrojem energie, v době provozu nebude mít nároky na přísun
energií naopak el. energii bude „vyrábět“ z energie větru. Tato energie, tady spíše větrný
potenciál (mapa 4) lokality může být svým způsobem chápán jako energetický zdroj.
Surovinové zdroje se týkají především stavebních materiálů (beton, kamenná drť) ty budou
v patřičném množství dovezeny, nebo pokud to bude možné, tak budou použity i původní
stavební materiály (kamenná drť) pocházející z okolí místa stavby.

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba
souvisejících staveb)
Související stavby budou zejména obslužné komunikace. Investor zvážil variantu použití
stávajících cest. Tam, kde to je možné, budou tyto cesty použity ( cesta sloužící k napojení na
státní, obecní). Dále dojde k úpravě stávajících cest, zejména k úpravě poloměrů zatáček a
šířky cest, tak aby bylo možné dopravit předmětnou technologii. Nové cesty budou na úrovni
polních cest, pouze s prašnou úpravou krytu (štěrková cesta se zakalením). Celková šířka
komunikace včetně krajnic bude 4 m.

Kabelové trasy, nadzemní vedení

Pro vyvedení výkonu VTE budou provedeny přípojky VN. Místo jejich připojení na stávající
linku bylo určeno jejím provozovatelem – ČEZ. V zabudované technologii je již osazeno trafo
pro přeměnu vyrobené ele. energie na požadované napětí 22kV. Připojení se provede zemním
VN kabelem, který bude uložen s krytím 1m.
Délka kabelové trasy ( změřeno z hrubého plánu) je cca 1570 m, přípojné místo je na
pozemku č. 1482/2 ,(mapa 13).

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
23/114
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto zákona.
Větrná farma větrných elektráren Mšené-lázně
Název záměru
Zelená energie,s.r.o. Karlovy Vary
Zadavatel:
Zpracovatel:
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb. – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

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

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

emise ze spalovacích motorů dopravních prostředků a stavebních strojů.

•

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

Množství automobilů pro 1 VTE – 120 nákladních aut (NA),
betonáž základové desky
drť

100 * NA Mix
11 * NA

ocel do základů

1 * NA

přepravní návěs s VTE

8 * NA

Celkem během stavby – 5 x 120 NA v průběhu výstavby tj. 600 nákladních aut.

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
24/114
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto zákona.
Větrná farma větrných elektráren Mšené-lázně
Název záměru
Zelená energie,s.r.o. Karlovy Vary
Zadavatel:
Zpracovatel:
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb. – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Provoz VTE
Při provozu VTE nebude kvalita ovzduší ovlivněna.

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

Množství odpadních vod a místo vypouštění

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

Při provozu VTE nebudou použity čistící zařízení, nebudou vypouštěny znečištěné vody.

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

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

název odpadu

kód

kategorie

zdroj odpadu

15 01 06
17 01 07

O
O

obaly od použitých materiálů
nadbytečný nebo náhodně
znehodnocený základový beton

3

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

17 02 01

O

4

plasty

17 02 03

O

5
6

kabely neuvedené pod 17 04 10
železo a ocel

17 04 11
17 04 05

O
O

odpadní stavební dřevo (bednění
základových desek)
odpadní plasty z montáže
technologických celků věže
instalace kabelů
armování základových desek

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

název odpadu

kód

kategorie

1

nechlorované hydraulické minerální oleje

13 01 10

N

2

nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 05

N

3

kovové obaly

15 01 04

O

4

směsné obaly

15 01 06

O

5

obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami znečištěné

15 01 10

N
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Poř.
č.

název odpadu

kód

kategorie

6

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

15 02 02

N

7

železo a ocel

17 04 05

O

8

směsné kovy

17 04 07

O

9

kabely neuvedené pod 17 04 10

17 04 11

O

10

papír a lepenka

20 01 01

O

11

zářivky a jiný odpad obsahující Hg

20 01 21

N

Způsoby nakládání s odpady

Výkopová zemina (17 05 04 Zemina a kamení, kat. O) ze základů věží elektráren bude
použita do hutněné podkladové vrstvy obslužné komunikace.
Potřebné meziskládky budou řešeny v dalším stupni projektové dokumentace. Rovněž budou
specifikovány prostory pro shromažďování případných nebezpečných odpadů v době
výstavby. Odpady budou zneškodňovány mimo lokalitu, v rámci odpadového hospodářství
stavebních a montážních firem, případně po vzájemné dohodě.V popisované lokalitě se
nejblíže nachází skládka TKO v obci Mšené-lázně SSV cca 2,5 km.
Při provozu větrné elektrárny bude vznikat pouze minimální množství odpadů během
pravidelné údržby zařízení. Vznikající odpady budou odváženy údržbářskými četami mimo
lokalitu a likvidovány v rámci odpadového hospodářství organizace, pověřené prováděnými
pracemi. Odpady lze odstraňovat nebo využívat pouze předáním odpadů osobě k tomu
oprávněné!( V souladu se Zákonem 185/2001 Sb.)

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

3. Ostatní
Hluk

Hygienické limity jsou stanoveny nařízením vlády č.148/2006 Sb.

ze dne 15.března 2006

„O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.“
Pro objektivní posouzení vlivů záměru na imisní situaci v okolí byla zpracována odborná
studie (Mgr. Radomír Smetana - držitel osvědčení o autorizaci podle zák.č.86/2002 Sb.,
č.osvědčení 2358a/740/03 z 4/8 2003), (příloha č. 3)
Při zahájení provozu VTE bude zapotřebí provést kontrolní měření. Nebude-li splněn daný
hygienický limit nejvyšší přípustné hladiny hluku (v noci či v případě výskytu nadlimitních
hodnot za určitých klimatických podmínek), bude nutné požadovat snížení výkonu VTE či
úpravu režimu provozu VTE.

V době výstavby:
V období výstavby bude zdrojem hluku především doprava a provoz automobilů na
příjezdových a obslužných komunikacích, parkovištích a manipulačních plochách, dalším
zdrojem bude hluk z použitých stavebních a montážních technologiích, udává se v rozmezí
mezi 80–95 dB(A) ve vzdálenosti 5 metrů, hluk nákladních vozidel 70–82 dB(A) ve
vzdálenosti 5 m. Stavební a montážní práce budou prováděny pouze v pracovní dny a v denní
době. Tento zdroj hluku bude však pouze dočasný – předpokládá se cca max. 3 měsíce a
nebude kontinuální, stavět se nebude po celé 3 měsíce).
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V době provozu:
V době provozu je zdrojem hluku samotný provoz VTE. Pro zhodnocení vlivu VTE na
hlukovou situaci byl zpracován odborný posudek (příloha – Dílčí studie a posudky č.3) Vlivy
na hlukovou situaci podrobněji řeší kap. D/I, odst. 3.

Vibrace

Při provozu VTE nebyly vibrace zaznamenány.

Záření

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

Zápach

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

Jiné výstupy

Stroboskopický efekt
Jedním z projevů, doprovázejících provoz větrné elektrárny je tzv. stroboskopický efekt,
nebo také discoefekt (v německé literatuře), případně též efekt rotujícího stínu. Tyto tři
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nejčastěji používané termíny označují jev, vyvolaný sluncem, svítícím skrz otáčející se rotor
elektrárny: stíny, míhající se v pravidelných intervalech krajinou.
Při přípravě projektů se počítá nejvyšší doba, po kterou v daném místě působení tohoto jevu
hrozí (pokud by stále svítilo slunce, nikdy se nevyskytovaly mraky a rotor byl neustále kolmo
k pozorovateli, a vrhal tedy největší možný stín), a skutečná doba působení podle reálných
meteorologických podmínek. Pokud zahrneme svit slunce, oblačnost a měnící se směr větru, v
součtu jde zhruba o pět až šest hodin za celý rok. Program ovládání elektrárny umožňuje
takové nastavení, aby po dobu několika minut denně, kdy vrhání stínů na domy hrozí, se
elektrárna zastavila. http://www.hnutiduha.cz/vitr/odlesky.php
Stroboskopický efekt (discoefekt, efekt rotujícího stínu), vyvolaný stíny rotorů větrné farmy,
bude na lokalitě pochopitelně přítomen. Z důvodu posouzení vlivu stroboefektu na okolní
populaci a na faktor pohody byl zpracován odborný posudek – RNDr. Jiří Procházka – držitel
autorizace k hodnocení vlivů staveb, činností

technologií na ŽP dle zák. 100/2001 Sb.

Závěry posudku viz kap. D, část 1, odst.3. (příloha – Dílčí studie a posudky č.2 Stroboskopický efekt)

4. Doplňující údaje
Významné terénní úpravy

Předmětná stavba

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

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

dopravě technologických celků a jejich instalaci.

2.

obsluze již fungujících větrných elektráren.

3.

jako turistická či cyklistická trasa

4.

k obsluze zemědělských pozemků

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

Hodnocení VTE dle jednotlivých metodik a použití podkladových materiálů

Samotná osnova tohoto dokumentu (oznámení dle přílohy č. 4 zák č. 100/2001 Sb.),
zohledňuje posuzování jednotlivých záměrů na krajinný ráz. Osnova analyticky rozpracovává
jednotlivé dílčí údaje o posuzovaném záměru tak, aby zpracovatel v kapitole: Doplňující
údaje - vliv na krajinný ráz měl dostatek podkladových informací pro vytvoření objektivního
závěru, a to právě syntézou dříve podaných konkrétních informací. Jako podkladové
materiály byly zpracovány některé studie sumarizující sebraná data. Podstatným zpracováním
jednotlivých studií byl také pohled různých odborných skupin, (biologové, krajináři, hlukaři,
zpracovatelé územního plánu).
Dalším důležitým metodickým dokumentem je Metodický pokyn AOPK ČR - V. Petříček,
K. Macháčková: Posuzování záměru výstavby větrných elektráren v krajině 2000.
V širším kontextu pro posouzení vlivu VTE na krajinný ráz se vycházelo z Metodického
doporučení AOPK ČR – I. Míchal: Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve
veřejné správě, 1999. Zpracovatel posudku na krajinný ráz uvádí fakt, že v době zpracování
tohoto studie neexistuje závazná metodika pro hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz. Jeho
studie proto vychází ze stávajících metodických doporučení (Vorel et al., 2004; Míchal et
al., 1999; Löw, 1999; Bukáček & Matějka, 1999; Petříček & Macháčková) a dále z
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návrhů metodik vyhodnocování vlivů liniových staveb na krajinný ráz (Bajer et al., 2000;
Vorel, 1997; AECOTEM, 1988;

Kolektiv, 1994). Dotčené problematice byly rovněž

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

uvědomuje problematiku hodnocení vlivu staveb na

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

ÚDAJE

O

STAVU

ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
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1. Výčet

nejzávažnějších

environmentálních

charakteristik

dotčeného území

Identifikace dotčené lokality
Reliéf studovaného území je tvořen mírně zvlněnou plošinou ukloněnou od jihozápadu
k severovýchodu. Celé území je intenzivně zemědělsky využívané. Lány polí jsou rozděleny
pouze ojedinělými polními cestami. Podél cest jsou v lemech místy zachovány silně ochuzené
fragmenty travinných semixerotermních rostlinných společenstev.
Na polích se pěstuje především pšenice, v menší míře i vojtěška a další plodiny. Polní kultury
jsou jen při okrajích mírně zaplevelené. V plevelných společenstvech jsou zastoupeny běžné
druhy, jako např. oves hluchý (Avena fatua), hluchavka objímavá (Lamium amplexicaule),
ostrožka stračka (Consolida regalis), pryšec drobný a kolovratec (Euphorbia exigua, E.
helioscopia), lebeda lesklá (Atriplex nitens), sveřep jalový (Bromus sterilis), mák vlčí
(Papaver rhoeas) aj. Vzácnější druhy - hlaváček letní (Adonis aestivalis) a svízel pochybný
(Galium spurium) - byly zaznamenány jen ojediněle.
Podél polních cest dominují porosty jílku vytrvalého (Lolium perenne), pýru plazivého
(Elytrigia repens), mochny plazivé (Potentilla reptans), lipnice smáčknuté (Poa compressa).
Jen vzácně zde byla zaznamenána mochna poléhavá (Potentilla supina) či ostropes hubil
(Onopordum acanthium).
V semixerotermních travinných lemech polních cest dominuje sveřep bezbraný (Bromus
inermis), v jehož porostu byl velmi vzácně zaznamenán i česnek kulovitý (Allium rotundum).
Polní cesty nesouvisle doprovázejí dřeviny: růže šípková (Rosa canina agg.), kustovnice cizí
(Lycium barbatum), bez černý (Sambucus nigra), jabloň domácí (Malus domestica) a další.
Na posuzovanou plochu nikde bezprostředně nenavazují přirozená či původní rostlinná
společenstva s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin (podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.).

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
34/114
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto zákona.
Větrná farma větrných elektráren Mšené-lázně
Název záměru
Zelená energie,s.r.o. Karlovy Vary
Zadavatel:
Zpracovatel:
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb. – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Územní systém ekologické stability krajiny
Popis výše uvedených prvků ÚSES v nejbližším okolí záměru (mapa 3):
Jižní část plochy uvažovaného záměru je ještě součástí nadregionálního

biokoridoru

(NRBK) - Šebín- K58, jehož osa prochází J směrem ve vzdálenosti cca 2,3 km.
SV směrem ve vzdálenosti cca 5,2 km se nachází hranice regionálního biokoridoru
Myslivna-Vrbický potok.

Nejbližším nadregionálním biocentrem (NRBC) je Myslivna na Ohři ve vzdálenosti cca
6,5 km SZ směrem. Dalším nadregionálním biocentrem je Srbín, ve vzdálenosti cca 7,5
km. SZ směrem
Ve vzdálenosti cca 3,6 km JZ se nachází hranice regionálního biocentra Krkonoš. JV
směrem ve vzdálenosti cca 4,0 km se nachází hranice regionálního biocentra Poštovice.
SV směrem ve vzdálenosti cca 3,5 km se nachází hranice regionálního biocentra Vrbecký –
Mšenský potok.

Zvláště chráněná území
a) Velkoplošná ZCHÚ
Řešené území nespadá do žádného velkoplošného chráněného území, ani se přímo nedotýká.
Nejblíže je České středohoří SZ vzdálené cca 18,0 km a CHKO Kokořínsko, které je
vzdáleno V směrem cca 22 km.

b) Maloplošná ZCHÚ
Řešené území se přímo nedotýká žádného maloplošného chráněného území
zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

V nejbližším okolí byly vyhlášeny tyto maloplošné ZCHÚ.

ve smyslu
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•

S směrem ve vzdálenosti cca 6,1 km se nalézá přírodní rezervace Myslivna

Okolní les je jedním ze tří nejcennějších míst Přírodního parku Dolní Poohří. Roku 1968
byla na pravém břehu Malé Ohře vyhlášena přírodní rezervace Myslivna
•

SZ směrem cca 9,1 km se nachází přírodní památka Štola Stradonice,

•

další přírodní památka V Hlubokém je vzdálená SSZ směrem cca 9,9 km

•

SV směrem cca 11,2 km se nachází NPP Kleneč

•

JJV směrem cca 8,2 km se nachází PP Hobšovický rybník

•

JZ směrem cca 8,0 km se nachází PP Bohouškova skalka

c) CHOPAV
Posuzované území se nenachází v oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV (mapa12)
d) Chráněné ložiskové území
SV cca 2,0 km se nachází vyhlášené chráněné ložiskové území „Vrbice u Mšených –lázní“
a JV cca 8,3 km „Černuc“ dále SSZ cca 10,0 km „Levousy“.(mapa 8)
V posuzované lokalitě se nenachází žádné chráněné ložiskové území.

Území přírodních parků
Posláním přírodního parku je zachování, ochrana a podpora přírodních a kulturních hodnot
vyvážené krajiny..Přírodní parky jsou území s nižším stupněm ochrany, nepovažují se přímo
za chráněná území, ale pouze za prostředek k ochraně přírody.
Přírodní park Dolní Poohří je vzdálen S cca 5,5 km. Byl vyhlášen na jihozápadě
litoměřického okresu podél řeky Ohře od Křesína po Bohušovice n/O pro zachování jedinečné
krajiny s posledními zbytky lužních lesů.. Nejcennější části Přírodního parku Dolní Poohří
jsou samostatně chráněné Přírodní rezervace Loužek, Myslivna a Pístecký les
(připravovaná).
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JJZ cca 14 km se rozprostírá přírodní park Džbán. Posláním Přírodního parku Džbán je
zachování unikátní krajiny džbánské křídové tabule s významnými estetickými hodnotami,
zejména s ohledem na geomorfologii území, lesní porosty, charakteristickou flóru a faunu a
rozptýlenou mimolesní zeleň. (mapa 11)

NATURA 2000
Ptačí oblast - Nejbližší vyhlášenou ptačí oblastí je oblast Českolipsko-Dokeské pískovce a
mokřadla směrem SSV cca 43 km a Labské pískovce S cca 45 km, (mapa 5).
KUUK odbor životního prostředí a zemědělství ( příloha ) vydal stanovisko, že záměr „ 5VTE
v lokalitě Mšené-lázně, k.ú. Ředhošť“ nebude mít samostatně ani ve spojení s jinými
významný vliv na území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.

Významné krajinné prvky
Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, §3 písm.b) je
významný krajinný prvek (VKP) definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní
plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
Zvláště chráněná část přírody je z této definice vyňata.
V blízkosti popisovaného území (Mšené-lázně) se evidují dva památné stromy „lípa
velkolistá“.
Ve vzdálenosti cca 1,5 – 1,8 km protéká Míšenský a Vranovský potok s nivami a je
registrován jako VKP.
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Území historického, kulturního nebo archeologického významu
V blízkosti uvažovaného záměru se nevyskytují žádné architektonické ani historické památky,
které by mohla případná realizace záměru ovlivnit.

Tabulka – přehled nejbližších významných památek
Kostel, zřícenina

21879/5-2198

Mšené-lázně

vzdálen cca 3 km

Výklenková kaplička

15120/5-2199

Mšené-lázně

vzdálen cca 3 km

Zámek

25111/5-2195

Mšené-lázně

vzdálen cca 3 km

Městské lázně- areál

17885/5-2197

Mšené-lázně

vzdálen cca 3 km

lázeňských budov

Historicky nebo architektonicky cenné objekty nebo objekty památkově chráněné nebudou
stavbou ovlivněny, neboť se nachází mimo dosah jejích vlivů, především v historickém centru
města Mšené-lázně, které jsou vzdáleny SSV cca 3 km od popisovaného místa.
Vzhledem k tomu, že se jedná o větší vzdálenosti od navrženého záměru, uvádíme zde jen dvě
nejvýznamnější dominanty.
Říp s poutní románskou rotundou (455 m n.m.) – 14 km od záměru. Jedná se o památné místo
české mytologie a historie.
Hazmburk se zříceninou hradu (418 m n.m.) – 12 km od záměru, dříve nazývaný Klapý,
dnes zřícenina.
Obě památky jsou navíc doprovázeny kulturními dominantami na jejich vrcholech. V obou
případech se jedná o dominanty nadregionálního významu, v případě Řípu navíc o kulturněhistorický symbol země.

Území hustě zalidněná

V zájmové lokalitě se nenacházejí území hustě osídlená. Nejbližší zástavbou je osada Loucká,
kde žije 120 obyvatel a město Mšené-lázně – kde je hlášeno 1669 obyvatel k 3.7.2006.
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Mšené-lázně jsou vzdálené cca 3 km SSV od popisované lokality. J cca 3 km leží obec
Šlapanice, která má 196 obyvatel.
Území navržené pro výstavbu větrných elektráren leží jižně od osady Loucká. Nejbližší
chráněný prostor u navrhovaných větrných elektráren je osada Loucká. Hranice chráněného
venkovního prostoru této osady leží cca 500 m od nejbližší plánované věže VTE.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

Nejsou zpracovatelům dokumentace podrobněji známy (např. sesuvná území atp.). Poloha
záměru se nenachází v území, které by z hlediska podloží, geomorfologie, fyzikálně
chemických vlastností půd atp. mohlo být označeno za extrémní.
Nejblíže od popisované lokality se nachází „sesuv“ Martiněves, který je SV směrem vzdálen
cca 8 km, (mapa7).

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

Extrémní poměry v dotčeném území
Extrémní poměry se v těchto lokalitách nepředpokládají. Ostatní neobvyklé charakteristiky
nejsou známy a zájmová oblast nijak nevybočuje z běžných hodnot, které jsou dány
nadmořskou výškou, polohou a reliéfem terénu a jejími dalšími charakteristikami.
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2. Charakteristika

současného

stavu

životního

prostředí

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

Ovzduší
Hodnocení míry znečištění ovzduší vychází z monitorování koncentrací znečišťujících látek
v přízemní vrstvě atmosféry v síti měřících stanic. Při hodnocení kvality ovzduší je zejména
sledován vztah zjištěných imisních hodnot k příslušným imisním limitům. Systematicky
a dlouhodobě jsou monitorovány koncentrace oxidu siřičitého, prašného aerosolu a oxidů
dusíku jako základních indikátorů znečištění ovzduší.
•

Zákonem č. 86/2002 Sb. jsou definovány oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší jako
prováděcím právním předpisem vymezená část území (zóna) nebo sídelní seskupení
(aglomerace), kde je překročena hodnota jednoho nebo více imisních limitů nebo
cílového imisního limitu pro ozon nebo hodnota jednoho či více imisních limitů
zvýšená o příslušné meze tolerance. Uvažovaná oblast se nachází v tomto seznamu.

•

Nařízením vlády č. 350/2002 Sb. jsou také stanoveny imisní limity pro ochranu
ekosystémů (příloha č. 1 k tomuto nařízení). Tyto musí být dodržovány v oblastech
uvedených v příloze č. 10 k tomuto nařízení:
- území národních parků a CHKO,
- území o nadmořské výšce 800 m n.m. a vyšší
- ostatní vybrané přírodní lesní oblasti každoročně publikované ve věstníku MŽP,
částka 12, XII/2005
Uvažovaná oblast se nenachází v tomto seznamu.

Klima
Zájmové území se řadí ke klimatické oblasti T 2 (teplá oblast s dlouhým, teplým a suchým
létem, velmi krátkým přechodovým obdobím s teplým až mírně teplým jarem a podzimem,
krátkou mírně teplou a suchou až velmi suchou zimou). Srážky dosahují cca 500 - 550 mm.
Průměrná roční teplota činí cca 8,5 °C.
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Voda
Základní hydrogeologické údaje řadí řešené území do hydrogeologického rajónu (HGR) 453.
Všechny vody, vyskytující se na Litoměřicku, se vlévají do řeky Labe. Na Litoměřicku ještě
pramení několik dalších větších potoků. Od popisované lokality severně protéká Míšenský
potok který se vlévá do Ohře. Jižně od lokality protéká Vranský potok cca 2 km , který vtéká
do Vltavy .
Z celkového pohledu je území charakterizováno jako málo vodné.
Prameny podzemních vod v blízk1sti Mšeného jsou známy odedávna. V polovině 18. stol.
byla voda vyvěrající v blízkosti myslivny u panské bažantnice užívána myslivci a dovážel ji i
budyňský lékař MUDr. Bayer k léčení pacientů s názvem Karlův pramen, Salve v r. 1928,
přírodní rašelina a minerální voda bohatá na železo a oxid uhličitý se užívají při léčbě
nervového systému, pohybového aparátu, osteropózy a také duševních chorob a nemocí z
povolání.

Geologie, půda
Ovlivnění geologického prostředí a nerostných zdrojů či ztížení jejich dobývání lze vyloučit.
VTE se nenachází v dobývacím prostoru ani chráněném ložiskovém území a zastižení
využitelných akumulací vyhrazených nerostů vylučujeme, (mapa 8).
Zastižení mineralogických či paleontologických nálezů při zemních pracích, stejně jako
geologických stratotypů a jiných geologických jevů které by mohly být předmětem ochrany,
je s ohledem na charakter staveniště nepravděpodobné.

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

se nenacházejí žádné dobývací prostory

těžené. Nejblíže k danému místu se nachází lom „Straškov“ cca 8,7 km V směrem, kde se
v současné době těží štěrkopísek. Další místem je „Radčiněves“ vzdálen cca 9,8 km
V směrem, kde se rovněž těží štěrkopísek. Směrem SSZ cca 9,0 km se těží cihlářská surovina
v lomu „Libochovice“. V lomu „Vrbice u Mšeného-lázní se těží dekorační pískovec, který je
vzdálen SV cca 2,0 km od popisovaného místa.
SSV cca 4,1 km od popisovaného území se nachází poddolované území „Mšené-lázně 3,
kde se těžila ruda.
SV cca 2,0 km se nachází Cháněná ložisková území „Vrbice u Mšených –lázní“ a JV cca
8,3 km „Černuc“ dále SSZ cca 10,0 km „Levousy“.
Na předmětné lokalitě uvažovaného záměru se nenacházejí žádné zásoby přírodních zdrojů.
Ovlivnění geologického prostředí a nerostných zdrojů či ztížení jejich dobývání lze vyloučit.
Popisovaná lokalita se nenachází v dobývacím prostoru ani chráněném ložiskovém území.
Obnovitelné přírodní zdroje :
Voda - V daném území je absence vodních zdrojů k energetickému využití .
Vítr -

V posuzované lokalitě je dostatečný potenciál pro využívání větrné energie .

Biohmota – V popisovaném území na ladem ležících půdách je možno pěstovat energetické
dřeviny (např. rychle rostoucí vrby) .

Fauna a flóra
K posouzení vlivů záměru na faunu a floru byl proveden ZÁKLADNÍ INVENTARIZAČNÍ
BIOLOGICKÝ PRŮZKUM (příloha.4 ) - cévnaté rostliny, obratlovci, bezobratlí
vymezeného zájmového prostoru, a to v období červen 2005. V roce 2006 byla provedena
kontrola údajů v „Biologickém průzkumu“ lze konstatovat, že stav popisovaného území se
nezměnil. Z hlediska charakteru stavby při průzkumu byly řešeny tyto hlavní okruhy:
-

zpracovat přírodovědnou charakteristiku území;

-

zhodnotit vliv stavby na flóru a faunu (cévnaté rostliny, obratlovce, případně
bezobratlé), se zaměřením na druhy zvláště chráněné;
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-

určit zda dojde při stavbě navrhovaného závodu k likvidaci či poškození nějaké
populace zvláště chráněných druhů rostlin a obratlovců, případně bezobratlých

-

navrhnout minimalizační a kompenzační opatření;

-

zpracovat přehled všech zaznamenaných cévnatých rostlin a obratlovců (česky a
latinsky).

Prostor provedeného biologického průzkumu - vyznačeno červenou elipsou

Závěr průzkumu v dané lokalitě:

•
-

Botanika

V zájmovém území bylo zaznamenáno 83 taxonů cévnatých rostlin.
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-

V celém posuzovaném území nebyl zaznamenán žádný zvláště chráněný druh
cévnatých rostlin (chráněných podle Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.).
•

-

Zoologie

Jelikož se jedná o větší ale velmi přehledné území, ve tvaru téměř pravidelného
čtyřúhelníku, byly zde při jednotlivých návštěvách sledovány všechny druhy
obratlovců na území se vyskytující a to včetně pobytových stop.

-

Průběžně byly sledovány i veškeré zjištěné druhy bezobratlých živočichů.

-

Území bylo podrobně sledováno v jarním období v roce 2005.

PŘEHLED ZJIŠTĚNÝCH DRUHŮ OBRATLOVCŮ
-

zařazení druhů dle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb.

-

druh kriticky ohrožený – KO

-

druh silně ohrožený - SO

-

druh ohrožený – O

-

H – na lokalitě hnízdí, nebo jsou na ni přímo vázáni
Česky

Latinsky

obojživelníci

nebyl zjištěn žádný druh

plazi

nebyl zjištěn žádný druh

§

H

ptáci
bažant obecný
drozd zpěvný
jiřička obecná
káně lesní
kos černý
křepelka polní
pěnkava obecná
poštolka obecná
skřivan polní
stehlík obecný
straka obecná
strnad obecný

Phasianus colchicus
Turdus philomelos
Delichon urbica
Buteo buteo
Turdus merula
Coturnix coturnix
Fringilla coelebs
Falco tinnunculus
Alauda arvensis
Carduelis carduelis
Pica pica
Emberiza citrinella

H

O

H

H
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Česky

Latinsky

§

vlaštovka obecná
vrabec polní
vrabec domácí
zvonek zelený

Hirundo rustica
Passer montanus
Passer domesticus
Carduelis chloris

O

H

savci
hraboš polní
liška obecná
prase divoké
rejsek obecný
srnec
zajíc polní

Microtus arvalis
Vulpes vulpes
Sus scrofa
Sorex araneus
Capreolus capreolus
Lepus europaeus

Zoologie obratlovců
V zájmovém území nebyl zjištěn žádný se vyskytující druh obojživelníků a plazů
Bylo zjištěno 16 druhů ptáků, z nichž dva, vlaštovka obecná a křepelka polní, patří mezi
zvláště chráněné druhy – ohrožený druh.
Vlaštovka obecná na lokalitu pouze zaletuje při získávání potravy.
Křepelka polní byla zjištěna při východní hranici celého posuzovaného areálu a není
v zájmovém území výstavby stožárů. Výskyt tohoto druhu je v dané lokalitě závislý na
aktuálním stavu agrocenóz a nelze jednoznačně určit každoroční lokalizaci.
Stavbou nebude narušen biotop těchto druhů.

Celkem bylo na lokalitě zjištěno hnízdění 3 druhů ptáků, (skřivan polní, křepelka polní,
bažant obecný).
Bylo zjištěno 6 druhů savců, z nichž žádný nepatří mezi zvláště ohrožené druhy.

Zoologie bezobratlých
Jelikož se v celém rozsahu zamýšlené akce jedná o pouze agrocenózu s absencí
jakýchkoliv přirozených společenstev, bude vliv celé stavby na bezobratlé živočichy
naprosto zanedbatelný.
V celém území nebyl při jednotlivých pochůzkách zjištěn žádný významný, či
ohrožený a zvláště chráněný druh.
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Sumarizace zvláště chráněných druhů
Druh

KO

křepelka
polní
vlaštovka
obecná

SO

O
+
+

Početnost

Poznámka

2-3 ex.

při okraji lokality

10-20 ex.

v lokalitě nehnízdí

Vztah k zákonu č.114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů.
Zvláště chráněné druhy
Na základě zjištěných výsledků není nutno žádat příslušný orgán ochrany přírody o
udělení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů.

Krajina
Celé okolí zájmového území je součástí české křídové tabule, budované především slínovci,
opukami a slíny. Kvádrové pískovce se uplatňují pouze v okolí obce Vraný na Slánsku.
Převažujícím půdním typem jsou karbonátové černozemě na spraších, které místy přecházejí
do mělčích typických pararendzin Nadmořská výška daného území území činí 250 – 300 m
n. m.
Velmi ploché území s dílčími pohledovými horizonty, ale především dálkovými pohledy do
okolní krajiny. Matrix krajiny je tvořena ornou půdou ve značně hrubozrnné struktuře. V
zemědělské půdě jsou minimálně přítomny prvky rozptýlené vegetace ve formacích typu mez,
lem a doprovod cesty či vodního toku. Tyto prvky spolu se silnicemi a dalšími liniovými
elementy rozdělují území do značně velkých bloků. Dřevinné a lesní porosty jsou významně
kulturně ovlivněny, s převahou listnatých druhů, místy s invazním akátem. Lesní porosty jsou
relativně druhově rozmanité, zformované podél niv vodních toků nebo v podobě malých,
často rektangulárních enkláv.
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Území je rozdělenou nepříliš hustou sítí vodních toků. Severního okraje dotčeného krajinného
prostoru se dotýká řeka Ohře, která v tomto úseku vytváří krajinářsky nejhodnotnější partie
širší oblasti. Mezi významnější toky patří dále Mšenský, Vranský potok.
Zástavba se v tomto (místo krajinného rázu) MKR uplatňuje jak v podobě soustředěné
zástavby řad menších a středně velkých obcí. Při jejich okrajích a u menších obcí a osad se
objevují rozptýlené a individuální formy zástavby, architektonicky vesměs nevalné hodnoty.
Architektonicky a urbanisticky lze zástavbu charakterizovat jako nevyváženou, často s
uplatněním objektů původní architektury, na jiných místech s objekty méně vhodnými i
degradujícími okolní zástavbu. Takovými se nejčastěji stávají objekty větších zemědělských
subjektů. Výjimečná je urbanistická struktura a historická hodnota části zástavby Budyně nad
Ohří, která je vzdálená SSV cca 7 km.
Krajinné složky jsou zastoupeny ve prospěch negativně se uplatňujících prvků je řada
památkově chráněných objektů, které jsou popsány v kapitole C - Území historického,
kulturního nebo archeologického významu

Obyvatelstvo
Obec Mšené-Lázně leží 10 km jihozápadně od Roudnice nad Labem. Mšené-lázně mají 1669

obyvatel a patří k ní obce Brníkov, Ječovice s osadou Bohdal, Podbradec, Ředhošť s osadou
Loucká a Vrbice s osadou Podol. V zájmové lokalitě se nenacházejí území hustě osídlená.

Hmotný majetek
Za hmotný majetek v tomto případě můžeme považovat technická zařízení různých právních
subjektů (železnice, silnice a další komunikace, vysílače, malá vodní díla, mosty apod.).
V případě, že se tohoto majetku dotknou některé činnosti spojené s výstavbou VTE, budou (v
mnoha případech již jsou ) požádáni oprávnění vlastníci o vyjádření a stanovení podmínek, za
kterých je možné potřebné stavební a jiné činnosti na jejich majetku provést.
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Kulturní památky
V těsném okolí uvažovaného záměru se žádné významné kulturní památky nevyskytují – a ty
které jsou uvedeny nebudou výstavbou VTE dotčeny.
Historicky nebo architektonicky cenné objekty, nebo objekty památkově chráněné, nebudou
stavbou ovlivněny, neboť se nachází mimo dosah jejích vlivů především v historickém centru
města Mšené-lázně, které jsou vzdáleny SSV cca 3 km, jsou nejvýznamnějším místem v okolí
popisované lokality. Mšené-lázně mají lázeňskou tradici. Léčba za pomoci rašeliny se zde ve
větším měřítku provádí od roku 1796. V první polovině 20. století se zdejší lázně řadili k
nejznámějším slatinným lázním v ČR.
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3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném
území z hlediska jeho únosného zatížení
Při celkovém hodnocení kvality životního prostředí a jeho únosného zatížení se budeme držet
hlavních charakteristik dotčeného území :
•

Dotčené území se nachází v Ústeckém kraji ( při jižním okraji)

•

Nejbližší CHKO je oblast Českého středohoří ( cca 18 km SZ)

•

Dotčené území je součástí okrajové části nadregionálního biokoridoru (NRBK), od osy je
vzdáleno cca 2,3 km J

•

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

•

Dotčené území není součástí přírodního parku.

•

Dotčené území není součástí soustavy NATURA 2000

•

Dotčené území je neobydlené, žádné zástavby se záměr bezprostředně nedotýká

•

V dotčeném území se nenacházejí žádné registrované kulturní či historické památky

•

Dotčené území se nachází v oblasti intenzivně zemědělsky využívané

•

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

Hlavní charakteristika posuzovaného záměru:
•

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

•

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

•

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

•

Nejzávažnějším problémem je posouzení vlivu záměru na krajinný ráz
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D.

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA
A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zájmová lokalita (mapa 3) je z hlediska hustoty osídlení vhodným místem pro realizaci
obdobného záměru. Vzhledem k malé hustotě zalidnění je negativní působení posuzovaného
záměru na obyvatelstvo minimální. V úvahu přicházejí negativní vlivy hlukové zátěže
(příloha – Dílčí studie a posudky č.3 Hluková studie), stroboskopického efektu (příloha –
Dílčí studie a posudky č.2 a estetického vnímání krajiny ((příloha – Dílčí studie a posudky
č.1 Hodnocení vlivu na krajinný ráz).
Vlivy na obyvatelstvo je v kontextu krajinného rázu třeba chápat ne jako přímé vlivy, nýbrž
jako smyslové zprostředkování těchto vlivů vzniklých realizací záměru.
Vizuální vliv na obyvatelstvo je zásadním vlivem, který zprostředkovává estetické působení.
V tomto smyslu budou právě vizuální vlivy hrát klíčovou roli v narušení estetické a přírodní
hodnoty krajinného rázu dotčeného krajinného prostoru. Vizuálně dotčena budou zastavěná
území obcí a jednotlivá stavení. Vliv na obyvatelstvo lze spatřovat též při projíždění nebo
procházení vizuálně dotčenou oblastí (turisté, cykloturisté, motoristé).
Z hlediska sociálně ekonomického má posuzovaný záměr na obyvatelstvo jednoznačně
pozitivní vliv. Z hlediska rekreačního VTE neoslabí turistický zájem o danou lokalitu, ale
spíše naopak.Vlivy záměru na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů lze hodnotit
jako mírně pozitivní.

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

Hluk
Hygienické limity jsou stanoveny nařízením vlády č.148/2006 Sb. ze dne 15.března 2006 „O
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.“
Hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A LAeq,

T

. V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe

navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. Hygienický limit
v ekvivalentní hladině akustického tlaku, s výjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického
tlaku A LAeq, T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní
době podle přílohy č.3 k tomuto nařízení.
Korekce na druh chráněného prostoru:
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor přičítá další korekce
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A

0 dB
-10 dB.

LAeq, T má tedy pro sledovaný

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

Pro objektivní zhodnocení vlivů na hlukovou situaci byl zpracován odborný posudek
((příloha – Dílčí studie a posudky č.1) – Mgr. Radomír Smetana, znalec v oboru
„Měření a hodnocení hluku v životním a pracovním prostředí“.

Závěr hodnocení:

V navrhovaném areálu větrných elektráren Mšené-lázně má být rozmístěno 5 větrných
elektráren typu Vestas V90 o celkovém instalovaném jmenovitém výkonu 10 MW.
Podle sdělení dodavatele technologie o výsledcích měření hluku větrných elektráren Vestas
výrobcem neobsahuje hluk z těchto zařízení výrazné tónové složky.
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V původním návrhu rozmístění elektráren ve standardním provedení by byla v noční době
v nejbližším chráněném venkovním prostoru budov překračována hodnota hygienického
limitu 40 dB. Je navrženo provedení náhrady dvou nejbližších VE jednotkami se sníženou
hlučností, což povede k dodržení hygienických limitů pro denní i noční dobu ve všech
blízkých chráněných venkovních prostorech a prostorech budov. (Příloha č.3, Hluková studie
– ze dne

4.12.2006 vypracovaná zpracovateli Mgr.Radomírem Smetanou a Janou

Mužákovou).
Vlivy záměru na hlukovou situaci lze tedy hodnotit jako nevýznamné.

4. Vliv stroboskopického efektu
Stroboskopický efekt
Stroboskopický efekt, neboli vrhání stínů. Jde o optický jev, vznikající při průniku viditelného
záření ze silného zdroje světelného zdroje ( v tomto případě se jedná o sluneční záření) přes
otáčející se listy rotoru směrem k pozorovateli. Vliv tohoto efektu je vztažen pouze k faktoru
pohody obyvatelstva.
Z důvodu posouzení vlivu stroboefektu na okolní populaci a na faktor pohody byl zpracován
odborný posudek – RNDr. Jiří Procházka – firma EKOAUDIT , držitel autorizace
k hodnocení vlivů staveb, činností technologií na ŽP dle zák. 100/2001 Sb. ( Dílčí studie a
posudky , příloha č.2- Stroboskopický efekt Větrný park Mšené-lázně), březen 2007

Z výsledků uvedených ve studii vyplývá, že nejvíce stínů bude dopadat na jižně položené
budovy v osadě Loucká u obce Mšené-lázně. Výhradně se na tom bude podílet VTE 1, která
je umístěna nejblíže této osadě. Pro ostatní části v okolní obce nepředstavuje vrhání stínů na
vzdálenost větší než 1500 m, přestože je výpočet připouští, žádný vliv. Stíny se totiž budou
eliminovat křížením paprsků od slunečního zdroje.
V lokalitě VTE byly umístěny senzory (15 míst, viz. tabulka) pro výpočet stroboskopického
efektu. Výpočtem byl zaznamenán pouze jeden objekt „D“ kde celková doba působení
během celého kalendářního roku překračuje v nejvíce ovlivněné části (sensor D) 31 h.
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Předpoklad pro výpočet stroboskopického efektu
Maximální vzdálenost vlivu
bez limitu
Minimální výška slunce nad horizonte
3 °
Denní měřítko pro výpočet
1 den
Č asové měřítko pro výpočet
1 minuta
Vypočítané časy jsou „nejhorší případy“ dané těmito předpoklady:
Slunce svítí celý den, od východ slunce po západ slunce.
Rotor větrné elektrárny je vždy kolmo ke slunci.
Větrné elektrárny jsou vždy v činnosti.

Tabulka:
Výsledky výpočtu:
Stroboskopický efekt, „nejhorší případy“
Č.
VE

umístění senzoru

Stroboskopický efekt

Stroboskopický efekt

v obci

v hodinách za rok

ve dnech za rok
[h/rok]

efekt v hodinách za den
[dny/rok]

(číslo VE)
[h/den]

[m]
A
B
C
D
E
F

Radešín
Radešín
Loucká
Loucká
Loucká
Ř edhošť

1:52
1:34
3:27
31:17
27:06
0:00

29
24
18
68
78
0

0:11
0:07
0:14
0:31
0:27
0:00

1943 (3)
2251 (3)
593 (1)
686 (2)
721 (2)
2149 (2)

G
H
I
J
K
L
M
N
O

Ř edhošť
Horní Kamenice
Jarpice
Jarpice
Budenice
Šlapanice
Vrbice
Lukov
Horní Kamenice

0:00
0:00
5:40
0:32
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

0
0
43
16
0
0
0
0
0

0:00
0:00
0:11
0:02
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

2447 (2)
2731 (5)
1507 (5)
1859 (5)
1594 (5)
1898 (3)
1862 (1)
3159 (5)
3304 (5)

Celková doba projeveného stroboskopického efektu na senzorech
(zvlášťpro každou větrnou elektrárnu):
Větrná
elektrárna

Stroboskopický efekt
v hodinách za rok
[h/rok]

1
2
3
4
5

63:06
0:18
7:51
0:51
0:12

Maximální stroboskopický Vzdálenost k nejbližší
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Česká legislativa nemá ve svých zákonech ani v prováděcích předpisech dány žádné údaje,
které by limitovaly denní nebo roční dávku stroboskopického efektu v chráněném prostoru
staveb.
Závěr:
Na základě závěru

uvedené

ve studii (příloha č.2) lze konstatovat, že realizace

„Větrného parku Mšené-lázně„ nepředpokládá významné ovlivnění okolní sídelní
zástavby stroboskopickým efektem, přestože se u některých budov v okolních obcích
tento efekt projeví .

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

6. Vlivy na půdu
Stavbou hodnoceného záměru bude mechanicky narušen svrchní půdní horizont o mocnosti
40-50 cm na ploše cca 5 * 202 m2 a horninové prostředí do hloubky 2–2,5 m v místě
základových desek věží, resp. 1,0 m v trase kabelu 22 kV. Většina dotčených ploch musí být
po ukončení stavby uvedena do původního stavu nebo vhodně rekultivována, nadbytečný
materiál bude využit v jiných částech staveniště.
Jako kompenzaci za negativní ovlivnění půdy a její zábor je zpracovatelem oznámení
navrženo kompenzační opatření, které spočívá ve výsadbě vhodných rostlinných společenstev
podél vzniklých komunikací či umělé vytvoření mezí a remízků, a to zejména z důvodu
posílení ekologické stability dané lokality.
Celkově lze tedy vliv záměru na půdu označit za málo významný.
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7. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Provozem VTE nebude horninové prostředí lokality ani přírodní zdroje nijak ovlivňovány.
Jako přírodní zdroj, který bude při provozu využíván je možné považovat vítr a jeho energii.
Vlivy záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje lze tedy hodnotit jako nevýznamné.

8. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Možné působení stavby na rostliny a obratlovce lze rozdělit na vlivy přímé a nepřímé:
Vlivy přímé
• fyzická likvidace části populací a společenstev v místech stavby
• větrných elektráren a v místech prováděných výkopů a cest;
• zranění nebo zabití ptáků při kolizích s turbínami
• zranění nebo zabití netopýrů
• snížení hnízdní úspěšnosti nebo přežívání v blízkosti větrných farem

v důsledku vyrušování, změnou habitatu případně snížením dostupnosti
některých typů potravy

Vlivy nepřímé
dočasná změna hydrologických poměrů v blízkosti prováděných výkopů;
otevření stávajících společenstev pro expanzi nepůvodních synantropních druhů rostlin do
okolí příjezdové trasy, elektrické přípojky a výkopů.
Hlavní potenciální rizika větrných elektráren pro ptáky (Langston., Pullan 2003):
• Rušení vyvolávající jejich přemístění nebo vymizení
• Riziko kolize s VE
• Ztráta nebo poškození habitatu v důsledku výstavby VTE a navazující
• Infrastruktury

Rušení vyvolávající přemístění nebo vymizení
• Účinky různé z hlediska druhů a sezóny
• Omezení využívání území s VE
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• Možná habituace – residenti x migranti
• Překážka v pohybu
• Doprovodné aktivity

Riziko kolize
• Vesměs zjišťována nízká mortalita ptáků v důsledku kolize s VE
• Vyšší riziko v řídce osazených větrných parcích
• Vyšší riziko v místech koncentrace ptáků

Faktory ovlivňující střet:
• rychlost s směr větru; teplota a vlhkost vzduchu; typ, vzdálenost a výška letu;
denní doba; topografie území; druh ptáka, věk, chování dle fáze ročního cyklu
Ztráta nebo poškození habitatu
• Budování vlastních VE
• Infrastruktura
• Přístupové cesty

Vztah k zákonu č.114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů.
Zvláště chráněné druhy
Na základě zjištěných výsledků není nutno žádat příslušný orgán ochrany přírody o udělení
výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
V zájmovém území a jeho bezprostředním okolí nejsou příslušným orgánem ochrany přírody
registrovány některé zvláště chráněné druhy živočichů uvedené v přílohách vyhlášky MŽP
ČR č. 395 / 1992 Sb., ve znění vyhl. č.175/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona ČNR č. 114 / 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zároveň není nutno realizovat
žádná minimalizační pouze kompenzační opatření.
Výstavba větrných elektráren v uvedené oblasti může do budoucna, například při změně
zemědělského hospodaření, negativně ovlivnit populace zjištěných druhů.
Uplatnění „BACI“ (Before-After Control-Impact)
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Popsané možné vlivy se na posuzované lokalitě neuplatní, nebo jen v takové míře která
nepředstavuje pro živou přírodu podstatnější a riziku negativní vlivy i v kumulativním
charakteru , nepřekročí v dané lokalitě míru danou civilizačními faktory.

Vliv na systém NATURA 2000
Zamýšlená stavba se nijak nedotýká ptačích oblastí a evropsky významných lokalit v rámci
budované soustavy NATURA 2000.
V samotném místě ani v ovlivnitelném okolí se nenachází žádná lokalita, jež by byla navržena
do národního seznamu.

9. Vlivy na krajinu
Realizací záměru vznikne zcela nová základní charakteristika dotčeného prostoru. Projev této
charakteristiky je nutné chápat ve vztahu ke konkrétní krajině. VTE jsou technickým dílem,
které vlivem působení své formy a svých rozměrů (proporcí) budou téměř vždy
nepřehlédnutelným artefaktem. Z vizuálního hlediska nejvýznamnějším znakem VE je jejich
výška. VE jsou z povahy věci umělou vertikální akcentu, která na sebe upoutává pozornost při
vnímání krajiny. Velmi významným rysem VE je rovněž jejich dynamický charakter . Točící
se vrtule na sebe upoutává pozornost ještě na vzdálenost, na kterou statická věž o stejných
parametrech již není patrná.
Podle Dvořáka (1993) „není každá estetická hodnota teprve produktem hodnotící činnosti.
Tímto produktem je subjektivní estetická hodnota. Ta je však už odrazem hodnoty
potenciální, objektivně existující (v příslušné situaci) nezávisle na hodnocení“.
Při zpracování této studie byly použity metodické postupy, které snižují roli subjektivního
prvku v procesu hodnocení, jejichž autory je cca 15 osobností dotčeného oboru. Zároveň byly
použity objektivní metody vizuálních analýz, které byly publikovány ve významných
vědeckých časopisech, a které jsou součástí podobných prací ve vyspělých zemích světa.
Z důvodu objektivního zhodnocení vlivů uvažovaného záměru na krajinný ráz byl zpracován
odborný posudek Doc. Ing. Petr Skleničkou, CSc. ( Dílčí studie a posudky, příloha č. 1).
Realizací záměru vznikne zcela nová základní charakteristika dotčeného krajinného prostoru.
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Závěr : Souborné vyhodnocení posuzovaného záměru
•

Celkově lze plánovanou výstavbu pěti větrných elektráren v daném místě
charakterizovat jako záměr s relativně rozsáhlým vizuálně ovlivněným územím
(standardním v daném případě záměru), v krajině s průměrnými až nižšími estetickými
hodnotami.

•

Celkově by došlo ke slabému až středně silnému ovlivnění estetických hodnot, ke
slabému až středně silnému ovlivnění přírodních hodnot a ke slabému až středně
silnému vlivu na měřítko krajiny a vztahy v krajině. Harmonické měřítko a vztahy
nejsou atributem současné krajiny.

•

Z hlediska § 12, zákona č. 114/92 Sb., realizací záměru nebudou v zóně silné
viditelnosti (do 5 km) dotčena zvláště chráněná území. Ovlivněna budou až v zóně
zřetelné viditelnosti. Vzhledem k předmětu ochrany lze vliv na tato území z pohledu §
12 hodnotit jako slabý.

•

Z hlediska vlivů relevantních ve smyslu § 12, zákona č. 114/92 Sb., dojde vlivem
realizace a provozu záměru ke slabému ovlivnění významných krajinných prvků.

•

Předpokládaný vliv na kulturní dominanty krajiny lze hodnotit jako slabý až středně
silný.

Vzhledem k výše uvedenému hodnocení považuji záměr pro danou krajinu za únosný.
Zdroj: Doc. Ing. Petr Sklenička, CSc.

10.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky se u posuzovaného záměru nepředpokládají –
hodnocení se vztahuje na ovlivnění, poškození, nutnosti následných oprav či nutného bourání.
Předmětem posouzení vlivu na ŽPO není v žádném případě hodnocení změny cen nemovitostí
v souvislosti s výstavbou posuzovaného záměru.
Vlivy záměru na hmotný majetek a kulturní památky lze tedy hodnotit jako nevýznamné.
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II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska

jejich

velikosti

a

významnosti

a

možnosti

přeshraničních vlivů
Pro zhodnocení současného a potenciálně možného stavu lze uvést následující hodnocení
(hodnocení podle dostupných informací metodou posouzení impaktu v impaktové matici
metodou číselného poměru (systém rating) podle Studies and methodologies, Scoping and
Guidelines, London 1981) Hodnocení je uvedeno v tabulce č. 1 a stupnice hodnocení
v tabulce č.2, další možností hodnocení je standardní pětibodová verbálně numerická
stupnice preferovaná pro metodu TUKP dle Ecoimpact formula: Úplný expertní systém pro
posuzování vlivu staveb a činností na životní prostředí. Manuál EIA, Ecoimpact, Praha 1992)
- viz tabulka 3 a 4
Tabulka 1 - hodnocení podle dostupných informací metodou posouzení impaktu v impaktové
matici metodou číselného poměru
Ovlivněné systémy a složky prostředí

Hodnocení stavu
Současný stav =
bez vlivu

výsledný

Poznámka

A. Vlivy na obyvatelstvo
zdravotní rizika

0

-1

Hluk, námraza

sociální vlivy

0

+3

finance

ekonomické vlivy

0

+5

finanční kompenzace
obci, podpora podnikání

klimatické vlivy

0

0

imisní zátěž

0

+5

vlivy na půdní poměry

0

-1

vlivy na znečištění půdy

0

0

vlivy na vodní režim

0

0

vlivy na znečištění vod

0

0

B. Vlivy na složky prostředí (ekosystémy)
Ovzduší

Půda

Voda

Dočasný zábor
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Ovlivněné systémy a složky prostředí

Hodnocení stavu
Současný stav =
bez vlivu

výsledný

Poznámka

Možnost ovlivnění
avifauny

živé organismy
Fauna

0

-1

Flora

0

0

vliv na sídelní útvary

0

0

vliv na zemědělství

0

-1

vliv na vodní hospodářství

0

0

vliv na estetiku území

0

+3/-3

Dle vnímání posuzovatele

vliv na dopravní systémy

0

+2

Rekonstrukce cest

C. Vlivy na antropogenní systémy

Vyjmutí půdy ze ZPF

tabulka 2 - Stupnice pro posouzení impaktu v impaktové matici metodou číselného poměru
(systém rating) podle Studies and methodologies, Scoping and Guidelines, London 1981
Známka

Popis impaktu

+5

Vysoce dlouhodobý, nadměrně prospěšný ( nejvyšší možné ocenění)

+4

Vysoce prospěšný, avšak krátkodobě nebo rozsahem omezený

+3

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

+2

Méně prospěšný, je však dlouhodobý nebo na velkém území

+1

Méně prospěšný na omezeném území

0

Žádný vliv

-1

Menší nepříznivé účinky na omezeném území

-2

Menší nepříznivé účinky, ale dlouhodobé nebo na rozsáhlém území

-3

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

-4

Vysoce nepříznivé účinky s krátkodobým působením nebo na omezeném území

-5

Vysoce nepříznivé účinky s dlouhodobým a územně rozsáhlým vlivem (nejnižší možné
ohodnocení)
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Z hlediska vlivu předmětné stavby na jednotlivé složky životního prostředí lze jejich
významnost hodnotit pro:
OBYVATELSTVO
Méně prospěšný, je však dlouhodobý nebo na velkém území
EKOSYSTÉMY
Méně prospěšný na omezeném území
ANTROPOGENNÍ SYSTÉMY
Méně prospěšný, je však dlouhodobý nebo na velkém území
nebo
Vysoce prospěšný, avšak krátkodobě nebo rozsahem omezený
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Tabulka 3 - Verbálně numerická stupnice pro hodnoty relativních jednotek
body Verbální hodnocení
1

Výskyt škodliviny, míra narušení, zátěž a impact je silný; časově pravidelný;
periodicky se opakující; prostorově neomezený.
Přijaté riziko je výjimečně nadprůměrné.
Míra závažnosti (důležitosti) ukazatele je zanedbatelná (téměř nulováirelevantní).
Jakost (kvalita) nebo řešení je neuspokojivé, neúplné, nevyhovující nebo nepřijatelné.
Finanční náklady jsou nepřijatelné, příliš vysoké.
Spolehlivost a bezpečnost záměru je nepřijatelná.
Stupeň dosažení sledovaného technického nebo politického cíle je neuspokojivý.

2

Výskyt škodliviny, míra narušení, zátěž a impact je silný; časově nepravidelný, dočasný, prostorově
omezený.
Přijaté riziko je nadprůměrné-jisté.
Jakost (kvalita) nebo řešení je podprůměrné.

3

Výskyt škodliviny, míra narušení, zátěž a impact je průměrný; na hranici přípustného limitu.
Přijaté riziko je průměrné.
Míra závažnosti ukazatele je důležitá (nezanedbatelná, relevantní).
Jakost (kvalita) nebo řešení a finanční náklady jsou průměrné.

4

Výskyt škodliviny, míra narušení, zátěž a impact je slabý; neškodný.
Přijaté riziko je podprůměrné.
Jakost (kvalita) nebo řešení je nadprůměrné.

5

Výskyt škodliviny, míra narušení, zátěž a impact je téměř nulový; žádný.
Přijaté riziko je téměř nulové; žádné.
Míra závažnosti ukazatele je výjimečně důležitá (rozhodující).
Jakost (kvalita) nebo řešení je výjimečně nadprůměrná; progresivní
Finanční náklady jsou nejnižší.
Spolehlivost a bezpečnost záměru je plně zaručena.
Stupeň dosažení sledovaného technického nebo politického cíle je maximálně možný.
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Tabulka 4 – Porovnání variant - 19 ks a varianty s 5 ks VTE
Kritérium vlivu

Varianta 19 ks

Varianta 5 ks

Předpoklad interakce

Půda

3

4

p

Ovzduší

4

5

p

Vodstvo

5

5

0

Stroboefekt

2

4

p

Flóra

4

4

0

Fauna

2

4

P

Ekosystémy

4

4

0

Odpady

5

5

0

Hluk

1

3

p

Sociální a ekonomické vlivy

4

3

n

Zaměstnanost

4

4

0

Podmínky pro sport a rekreaci

2

3

p

Dopravní systémy

3

4

p

Historické a kulturní památky

4

4

0

Soulad s ÚP

0

Estetika území

2

4

P

Rizika havárií

3

4

p

Předpokládaná interakce hodnocena jako: VN
N
n
p
P
VP
0

velmi negativní
negativní
málo negativní
málo pozitivní
pozitivní
velmi pozitivní
žádný vliv, není rozdíl ve variantách
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Z tabulky č.4 jednoznačně vyplývá, že z hlediska hodnocení dopadu na životní prostředí
bude varianta s 5 VTE optimálnější, a to především pro :

Pozitivní a málo pozitivní vliv
s ohledem na zábor půdy, ovzduší, hluk, stroboefekt, podmínek pro sport a rekreaci, dopravní
systémy, rizika havárií a především s ohledem na floru a estetiku území

málo negativní vliv
jen z hlediska socio-ekonomického (menší finanční komp. oproti variantě 19 VE)

v ostatních hlediscích
se žádný vliv nepředpokládá.

Možnost přeshraničních vlivů:

Vzhledem ke vzdálenosti od státních hranic (cca 65 km) zde nejsou podstatné vlivy hlukové
zátěže a ani další vlivy související s výstavbou VTE zde nepřicházejí v úvahu.

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech
Pokud chápeme environmentální rizika jako soubor vlivů ohrožujících jednotlivé složky
prostředí, pak je nutná jejich analýza v určitém časovém období. Z logického hlediska byla
rizika prověřována v těchto etapách:
-

rizika při výstavbě posuzovaného záměru

-

rizika při samotném provozu posuzovaného záměru

-

rizika po překročení doby životnosti posuzované technologie

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
65/114
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto zákona.
Větrná farma větrných elektráren Mšené-lázně
Název záměru
Zelená energie,s.r.o. Karlovy Vary
Zadavatel:
Zpracovatel:
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb. – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

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

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

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

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

Objektivní rizika se týkají živelných pohrom a nestandardních klimatických stavů. Zejména
se může jednat o větrné bouře, které by však musely několikanásobně překročit současné
známé nejvyšší naměřené hodnoty rychlosti větru v dané lokalitě. Je nutné zdůraznit, že na
podobné zátěže jsou tyto stavby projektovány. Druhým faktorem může být vznik extrémně
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silné námrazy. Současné VTE mají automatické systémy sledující vyváženost lopatek rotoru
a při usazování námrazy dojde k automatickému zastavení. Je nutné zdůraznit, že VTE
s namrzlými listy rotoru se nemohou roztočit vzhledem ke změně jejich aerodynamických
profilů. Metání kusů námrazy do velkých vzdáleností tím nehrozí. V prostoru pod VTE však
určité riziko opadu námrazy existuje.

Neroztočení rotoru je zajištěno použitím dvou na sobě nezávislých systémů anemometrů
1.

Vytápěného – je funkční za jakýchkoliv podmínek

2.

Nevytápěného – při vzniku námrazy je nefunkční elektronika a řídící systémy VTE
jsou nastaveny tak, aby v případě nefunkčnosti jednoho z anemometrů nemohlo dojít
k roztočení rotoru

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

opatření

k prevenci,

vyloučení,

snížení,

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

Opatření realizovaná v průběhu zpracování projektové dokumentace VTE
Jedná se zejména o věcné usměrnění zpracovatele projektové dokumentace, a to zejména
v těchto oblastech:
1. korekce instalovaného výkonu VTE, ( hlavně ve variantě 19 ks VTE)
2. korekce výšky VTE
3. korekce umístění a počtu VTE, ( na základě hlukové studie)
4. obslužná síť komunikací
5. péče o krajinu
Všechny tyto doporučované charakteristiky budou zpracovatelem akceptovány.
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Opatření realizovaná v době výstavby VTE
Technická a přípravná opatření

Technická

opatření

by

měla

být

koncipována

jako

eliminační,

minimalizační

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

stavba bude probíhat po dohodě s OOP, kde bude stanoven termín výstavby

•

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

•

jednotlivé sloupy budou označeny dle předpisu L 14 UCL ( předpis „ÚCL“),
Ministerstva dopravy L 14 – (Letiště), tento předpis (překážkových návěstidel), určuje
rozptyl světelného svazku, intenzitu a vertikální úhly pro výškové označení VTE.

•

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

•

jednotlivé obslužné komunikace budou zbudovány ze zpevněného štěrku, bude použit
přírodní materiál

•

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

•

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

•

výkopy budou vedeny, tak jak bude uvedeno v projektu
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•

technická zařízení využívající spalovacích motorů by měla splňovat emisní normu
EURO 3

•

bude zajištěn odborný stavební dozor pro oblast výstavby s patřičnými kvalifikačními
požadavky (osoba znalá zákona 100/2001 Sb. a zákona 114/1992 Sb., popřípadě soudní
znalec z oboru ochrany přírody)

•

pro VTE 4 a 5 zvolit technologii se sníženou hlučností
Opatření na úseku vody

V zájmu minimalizace negativních vlivů předmětné stavby bude nezbytné zabezpečit :
•

řádnou technologickou přípravu

•

učinit veškerá dostupná opatření cílená k tomu, aby v žádném případě nemohlo dojít ke
kontaminaci vody především látkami ropného charakteru

•

dodržovat zákaz mytí strojů, zařízení a motorových vozidel a čištění jejich součástí
naftou(!)

•

běžnou údržbu, drobné opravy a doplňování pohonných hmot a olejových náplní skříní
provádět zásadně v předem připraveném prostoru na manipulační ploše k tomuto účelu
určené a konstruované dle platných předpisů

•

staveniště

vybavit

potřebným

množstvím

sorbentů

ropných

látek

(VAPEX,

CHEZACARB etc.)
•

veškeré odpady, především pak ropného původu a jim podobné, likvidovat smluvně, u
subjektů k tomu oprávněných a vybavených příslušnými prostředky a zařízením
v souladu se zák. č. 185/2001Sb.

Opatření na úseku ovzduší

Prašnost
Prašnost bude negativně působícím faktorem především v době výstavby. V tomto období
bude nutné zaměřit pozornost především na :
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•

řádné zakrytí (zaplachtování) přepravovaných stavebních materiálů a surovin, jež
vykazují sklony k prášení

•

úzkostlivě udržovat příjezdové komunikace v naprosté čistotě

•

v případě potřeby zvlhčovat povrch staveniště a příjezdové komunikace a zamezit tak
prášení při přejezdech strojů, zařízení a dopravních prostředků

Plynné emise
Plynné emise budou mírně negativně působícím faktorem. V rámci prevence, eliminace a
kompenzace jejich účinků bude třeba zaměřit pozornost zejména na :
•

udržování dokonalého technického stavu motorů všech vozidel, stavebních strojů,
zařízení a dalších mechanizmů

•

dokonalou organizaci práce vylučující :

•

zbytečné přejezdy dopravních prostředků, stavebních strojů a zařízení

•

běh jejich motorů naprázdno

•

technická zařízení využívající spalovacích motorů by měla splňovat emisní normu
EURO 3

Opatření na úseku fyzikálního prostředí

Během celého období výstavby bude nutné minimalizovat technologickou hlučnost
•

účelným rozmisťováním stavebních strojů a zařízení s ohledem na útlum hluku
vzdáleností

•

vhodnou organizací nasazení jednotlivých stavebních strojů a zařízení

•

omezením doby nasazení zdrojů hluku na dobu nezbytně nutnou

•

tvorbou překážek šíření hluku

•

pracovní obsluhu zdrojů hluku vybavit odpovídajícími a předepsanými ochrannými
prostředky
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Vhodná opatření bude nutné v přiměřené míře použít i na příjezdových trasách. Projektová
dokumentace bude obsahovat konkretizaci nasazení veškeré stavební technologie

a

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

Opatření na úseku horninového prostředí a půdy

•

Nově budované cesty i manipulační plochy budou vysypány kamenem místního původu,
čímž bude zabráněno změnám v zastoupení půdních živin a pH půdy. Po ukončení
výstavby budou manipulační plochy opětovně zakryty původně odebranou zeminou,.
nově zbudovaná cesty vedoucí k VTE bude ponechány pro potřeby údržby VTE a
turistiky a obhospodařování přilehlých pozemků

•

Bude realizována skrývka svrchní vrstvy půdy a vytvořena její deponie pro pozdější
rekultivaci stavebních záměrů či jiné využití v rámci rekultivací území

•

Případné kontaminované stavební materiály nebo půdy budou likvidovány v souladu se
zák.č. 185/2001 Sb.

•

eliminovat zbytečné přejezdy techniky po nezpevněných cestách a četnost přejezdů
zohlednit vzhledem k atmosférickým podmínkám (podmáčení při silných deštích apod.)

Opatření na úseku fauny a flóry

•

Při realizaci výkopů bude přítomen odborně způsobilý dozor, dohlížející na vhodné
trasování, aby nedošlo k vybočení předem vytyčené trasy

•

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

•

Investor plně nahradí případně vzniklé škody v průběhu stavby či provozu VTE

•

Hloubené výkopy pro pokládku kabele budou prováděny ručně tam, kde to určí odborný
dozor

•

Elektrický kabel povede podél stávajících a nových cest do přípojného místa

•

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

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

•

Jako výstražné osvětlení VTE bude použité zábleskové světlo bílé barvy. V návaznosti na
bezpečnost leteckého provozu bude použit minimální možný záblesků za minutu
v minimální možné intenzitě, světelná zařízení budou ze stran zastíněna, čímž bude
omezena jejich viditelnost ze země. Bude instalováno zařízení umožňují automatické
nastavení intenzity světel na základě akt. světel. podm. - mlha, tma, denní světlo apod.

•

Stavba bude probíhat v době po dohodě a doporučení OŽP

•

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

•

Doporučujeme výsadbu stromů a keřů podél stávajících polních cest v celé lokalitě
(dřevinná skladba: vysokokmenné původní odrůdy ovocných stromů – jabloně, hrušně a
ořešáky, výška do 4m)

Opatření realizovaná při provozu VTE
Ochrana krajinného rázu

Projektový záměr je z hlediska krajinného rázu ((příloha – Dílčí studie a posudky č.1 –
Hodnocení krajinného rázu)

natolik dominantním prvkem, že prakticky jediným

myslitelným opatřením je udržovat zařízení pohledově v perfektním stavu (pravidelné nátěry
povrchu, zachování elegantních hladkých linií stavby bez dodatečných instalací různých
ochozů, antén, venkovních kabelů apod.).

Ochrana zdraví obyvatelstva, ekologická výchova

•

Provést měření při zkušebním provozu pro potvrzení a upřesnění hlukových emisí

•

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

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

•

Instalace softwaru, umožňujícího zastavení otáčení vrtulí VTE č.1 v období listopadu až
ledna mezi 8 až 10.00 hod, kdy je pravděpodobnost výskytu stroboefektu v referenčních
bodech E a D. (příloha č. 2)

Vliv na hlukovou situaci

•

Udržovat technologická zařízení v perfektním technickém stavu tak, aby nemohlo
docházet ke zvýšení hlučnosti provozu VTE (příloha – Dílčí studie a posudky č.3 Hluková studie).

•

V případě prokázání překročení hygienických norem (při měření ve zkušebním režimu)
omezit výkon tak, aby normy byly dodrženy

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při hodnocení dopadů stavby na složky životního prostředí byl úměrně jeho významu
hodnocen zejména krajinný ráz (příloha – Dílčí studie a posudky č.1, Hodnocení vlivu na
krajinný ráz). Kromě dalších běžných metod

zpracovávání dokumentace (standardní

metodika EIA, katalogy činností a složek životního prostředí.
Pro větší objektivitu posouzení vlivů bylo hodnocení zpracováno dvěma způsoby:
a. posouzení impaktu v impaktové matici metodou číselného poměru (systém rating)
b. pomocí standardní pětibodové verbálně numerické stupnice preferované pro metodu
TUKP dle Ecoimpact formula
Přestože způsob hodnocení se u každého z metod odlišuje, výstupy jednotlivých hodnocení
nejsou ve výrazných vzájemných protikladech.
Použité metody hodnocení vycházejí z dikce § 12, zák. č. 114/1992 Sb. a analyzují obecně
zavedeným způsobem přírodní, kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu, které se
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vizuálně uplatňují v krajině estetickými hodnotami, harmonickým měřítkem a harmonickými
vztahy mezi jednotlivými krajinotvornými prvky a složkami.
Dalším důležitým metodickým dokumentem je Metodický pokyn AOPK ČR - V. Petříček,
K. Macháčková: Posuzování záměru výstavby větrných elektráren v krajině 2000.
V širším kontextu pro posouzení vlivu VTE na krajinný ráz se vycházelo z Metodického
doporučení AOPK ČR – I. Míchal: Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve
veřejné správě, 1999. Zpracovatel posudku na krajinný ráz uvádí fakt, že v době zpracování
tohoto studie neexistuje závazná metodika pro hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz. Jeho
studie proto vychází ze stávajících metodických doporučení (Vorel et al., 2004; Míchal et
al., 1999; Löw, 1999; Bukáček & Matějka, 1999; Petříček & Macháčková) a dále z
návrhů metodik vyhodnocování vlivů liniových staveb na krajinný ráz (Bajer et al., 2000;
Vorel, 1997; AECOTEM, 1988;

Kolektiv, 1994). Dotčené problematice byly rovněž

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

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování dokumentace

Výstavba VTE a jejich posuzování ve vztahu k životnímu prostředí

je komplikované

z hlediska nedostatku domácích zkušeností s podobnými projekty. Jak již v předchozích
kapitolách bylo konstatováno, projektant a zpracovatel EIA spolupracovali a vybírali
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nejvhodnější varianty pro realizaci. Přesto v některých bodech se hledala řešení a zdroje
informací v zahraniční literatuře. V mnoha případech i legislativní rámec dané problematiky
neobsahoval jasně definované požadavky na danou stavbu. Jako největší problém se jeví
posouzení krajinného rázu, a to z důvodu neexistence konkrétních měřitelných veličin a velice
subjektivnímu pohledu na krajinu, její vývoj a únosnost a neexistence závažného právního
dokumentu řešícího metodiku takového posuzování. Nedostatek informací byl také
konstatován ve vztahu ke stroboskopickému efektu, který česká legislativa zcela pomíjí.
Přesto lze konstatovat, že zpracovatel měl k dispozici určité množství informací a dostatečné
zkušenosti z jiných obdobných záměrů, že posuzování vlivu na ŽP proběhlo s patřičnou péčí a
nelze uvažovat o nejistotě při formulování závěrů jednotlivých kapitol i celé dokumentace
(oznámení).
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E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO
ZÁMĚRU(pokud byly předloženy)
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Původní návrh investora spočíval v realizaci 19 VTE Vestas V90 2,0 MW umístěných na k.ú.
Ředhošť. Vestas V90-2,0 MW je návětrná elektrárna s naklápěcím mechanizmem, aktivním
směrováním větru a třílistovým rotorem.
Zpracovatel oznámení s ohledem na veškeré dostupné materiály a studie nedoporučuje
realizaci 19 ks VTE. Odvolává se na hlukovou studií z roku 2005, kde jednoznačně výpočty
ekvivalentních hladin akustického tlaku v referenčních bodech nesplňovaly hygienické limity
pro denní i noční dobu ve všech blízkých chráněných venkovních prostorech a prostorech
budov. Vzhledem k dané lokalitě, reliéfu krajiny vzdálenosti obytných prostoru je zatížení
dané lokality více jak pro 5 VTE neúnosné.
Vliv na faunu a floru včetně vlivu na obyvatelstvo je při tak velké koncentraci VTE
negativním projevem v daném prostředí. Únosná míra 5ti VTE, podložená studiemi,
nenarušuje

jednotlivé

složky

životního

prostředí

a

zároveň

dává

průchodnost

podnikatelskému záměru, což je jistě pozitivním jevem pro zachování krajinného rázu v dané
oblasti. Při výstavbě nejvíce 5 ti VTE bude přirozený chod v dané lokalitě z pohledu
jednotlivých složek ŽP narušen v přijatelné míře. Při výstavbě většího množství VTE by
došlo ke koncentraci staveb, strojů, obecně techniky, přemístňování velkých objemů zeminy,
navýšení hluku jak při stavbě tak i při jejím provozu, což vše v konečném důsledku by
ovlivnilo přirozená stanoviště, hnízdiště, tahové koridory, zábory půd atd. Tento fakt vede
zpracovatele k vyhodnocení , že výstavba 19 VTE je pro danou oblast nevhodná a neúnosná.
Bylo tak přikročeno k novému zpracování s cílem splnit požadované limity. Jedná se
především o změny v umístění a snížení počtu VTE z 19 na 5. Na základě posudků byla
zvolena k realizaci varianta s 5 ks VTE, neboť je šetrnější k ŽP.
Fakta pro zdůvodnění realizace záměru o počtu 5 VTE:
19 ks VTE - původní návrh:
•

Dočasná stavba na dobu 25 let

•

Zastavěná plocha pod jednou věží VTE cca 202 m2 =>202 x19 = 3838 m2
(manipulační plocha pod každou z věží 16 x 16 m = 256 m2)

•

19 (19 x 2 MW) VTE na jedné lokalitě o celkovém jmenovitém výkonu 38 MW

•

obslužné komunikace pro 19VTE cca 4 km

•

cca 6 km kabelového vedení 22 kV
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5 ks VTE – konečný návrh:
•

Dočasná stavba na dobu 25 let

•

Zastavěná plocha pod jednou věží VTE cca 202 m2 =>202 x 5 = 1010 m2
(manipulační plocha pod každou z věží 16 x 16 m = 256 m2)

•

19 (5 x 2 MW) VTE na jedné lokalitě o celkovém jmenovitém výkonu 10 MW

•

obslužné komunikace pro 5 VTE cca 1040m

•

1570 m kabelového vedení 22 kV
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Původní návrh umístění a počtu VTE
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F.

ZÁVĚR
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Posuzovaným záměrem je stavba větrné elektrárny na území mezi obcemi Mšené-lázně,
Ředhošť a Šlapanice. Jmenovaná lokalita leží jižně od osady Loucká, cca 2,7 km JJZ od
Mšených-lázní v okrese Litoměřice, v nadmořské výšce 265 m. Nejbližší obydlené stavení je
ve vzdálenosti cca 500m a vzdálenost od silnice III. třídy č. 23913 cca 500 m., která vede
přes obec Loucká cca 2 km vzdálené silnici II. třídy č.118.
Větrná elektrárna bude umístěná na poli. Pozemek pro umístění větrné elektrárny je volný a
rovinný. Větrná elektrárna bude mít maximální výkon 2,0 MW. Technicky se jedná o
kuželovou – konickou trubkovou věž (stožár) o max. výšce 105 m a trojlistým rotorem.
Elektrárna bude ukotvena v betonovém základu

odpovídajícím velikosti VE. V návrhu

realizace je 5 VTE Vestas V90 o výkonu 2,0 MW .
Větrné elektrárny nezasahují do CHKO. Poloha zamýšlené stavby je situována tak, aby
především optimálně využívala energii větru z převládajícího směru proudění a co nejméně
zasahovala do krajinného rázu
Jelikož celkový instalovaný výkon elektrárny je 2 MW a výška hlavy věže je 105 m, je
naplněna podmínka posuzování záměru uvedeného v Příloze č. 1 kategorie II ( záměry
vyžadující zjišťovací řízení ) zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zák. č. 93/2004 Sb. a 163/2006
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí ) pod bodem 3.2. Větrné elektrárny s celkovým
instalovaným výkonem vyšším než 500 kWe nebo s výškou stojanu přesahující 35 metrů.
Stavba bude realizována na pronajatých pozemcích, investor má uzavřenou smlouvu o
pronájmu pozemků.
Kumulace ani střety s jinými záměry se v současné době nepředpokládají. V okrese
Litoměřice do dne podání „oznámení“ nebyli zpracovateli známy žádné záměry o výstavbě
VTE.
Stavba bude zasazena do prostoru pole v blízkosti obce Loucká .

Konečná varianta 5 ks VTE :
Projekt větrné elektrárny představuje výstavbu 5 ks VTE o celkovém instalovaném výkonu 5
x 2 MW tj. 10 MW.
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Tyto VTE budou vybudovány v lokalitě v k.ú. Ředhošť. (mapa 1,2), na území mezi obcemi
Mšené-lázně, Ředhošť a Šlapanice
Při celkovém hodnocení kvality životního prostředí a jeho únosného zatížení jsme se
drželi hlavních charakteristik dotčeného území :
•

Dotčené území se nachází v Ústeckém kraji

•

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

•

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

•

Dotčené území není součástí přírodního parku.

•

Dotčené území je součástí soustavy NATURA 2000

•

Dotčené území je neobydlené, žádné zástavby se záměr bezprostředně nedotýká

•

V dotčeném území se nenacházejí žádné kulturní či historické památky

•

Dotčené území patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší

•

Dotčené území se nachází v oblasti antropologicky pozměněné

•

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

Lze předpokládat, že realizace oznamovaného záměru včetně veškerých projekčně
navržených prvků pro eliminaci negativních vlivů a včetně navržených opatření vyplývajících
z předkládaného oznámení, přinese určité navýšení či zhoršení současných parametrů zátěží
vůči okolí. Bude se jednat především o:
•

Vliv na půdu – zábor půdy

•

Ovlivnění avifauny

•

Navýšení hlukové zátěže v těsném okolí

•

Ovlivnění krajinného rázu
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Podle provedených studií a dalších shromážděných údajů jsou však vlivy na půdu, avifaunu a
hlukové pozadí minimální a jsou možné eliminovat vhodným umístěním VTE. Jako
problémové z hlediska vlivu na životní prostředí se jeví vliv staveb na krajinný ráz . Tento
problém a samotná modelace umístění záměru do krajiny je řešena studiemi. Tyto studie
jsou zpracovány pomocí začlenění modelů VTE do předem nafocených lokalit. Jsou
zohledněny nejfrekventovanější pohledy a výšky VTE. Těmito podklady se dá velice přesně
ukázat, jaký bude skutečný estetický vliv VTE na okolní krajinu.
Působením nových charakteristik vzniklých vlivem realizace záměru dojde ke změnám
v prostorových vztazích, které v některých aspektech přesáhnou lokální význam.

1) Větrné elektrárny se stanou pohledově dominantní zejména v rámci zóny silné viditelnosti.
Do určité míry tak potlačí současné dominantní rysy tohoto krajinného prostoru, kterými jsou
zásadní mírně zvlněný reliéf, jeho malé výškové členění, relace převýšení mezi jednotlivými
prvky krajinné scény.
2) Při pohledech delších než 5 km, z území vizuálně zasaženého se budou VTE dále
uplatňovat jako významný kompoziční prvek krajinné scény. Jejich role však při pohledu z
těchto míst pozbývá na dominantnosti.
3) Na vzdálenost větší než 17 km budou větrné elektrárny sice ještě zaznamenatelé, nicméně
větší roli v panoramatických pohledech jim již nelze přisoudit.
4) VTE vnesou do krajiny nové (nepůvodní) geometrické tvary.
5) Záměr nezpůsobí relevantní změnu ve vnímání poměru charakteristik přírodních, resp.
přírodě blízkých a umělých (kulturních) ve prospěch umělých.
6) Vlivem realizace záměru nedojde ke nížení zrnitosti či krajinné heterogenity dotčeného
krajinného prostoru.
7) Na celém území MKR-I nejsou harmonické měřítko a vztahy atributem současné krajiny.
Navržené VE se tudíž nestanou příčinou jejich narušení.
8) Vlivem konfigurace terénu, vegetačního krytu a vzhledem k výšce navržených větrných
elektráren bude plocha vizuálně dotčená záměrem relativně velká ve srovnání s obdobnými
záměry.
(příloha – Dílčí studie a posudky č.1 Hodnocení vlivu na krajinný ráz).
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Změny v pořadí, významu a projevu charakteristik krajinného rázu
1) Realizace záměru se stane spoluurčujícím znakem území a částečně změní pořadí
charakteristik v rámci MKR-I ( místo krajinného rázu) . Stávající dominantní znaky
krajinného rázu, kterými jsou mírně zvlněný reliéf a homogenní, nadměrně scelená orná půda
včetně jejího výrazně dominantního zastoupení, budou doplněny o další dominantní znak,
který však jejich projev výrazně nezesílí.
2) Dynamický charakter VE se stane rysem v krajině, upoutávajícím pozornost, který přispěje
k částečnému potlačení současných znaků a hodnot krajiny.
3) Vlivem realizace záměru však nedojde ke změně projevu existujících zásadních a
spoluurčujících znaků a hodnot krajinného rázu.
4) Vlivem realizace záměru nedojde k významnějšímu narušení jedinečných znaků a hodnot
krajinného rázu. V případě dvou unikátních dominant Řípu a Házmburku dojde ke
spolupůsobení větrných elektráren s těmito dominanty v některých pohledech. Vzhledem ke
vzdálenosti VE od obou dominant a vzhledem k přítomnosti výrazných negativních dominant
v jejich okolí (D 8, Kaučuk Kralupy) budou VE příčinou slabého až středně silného narušení
přírodních a kulturních hodnot krajinného rázu
(příloha – Dílčí studie a posudky č.1, Hodnocení vlivu na krajinný ráz).

Změny v přírodních a kulturních charakteristikách
1) Záměr mírně změní vizuální projev dominantních znaků reliéfu dotčeného krajinného
prostoru.
2) Realizací dojde k přímě likvidaci některých stávajících ekosystémů v rozloze cca stovek
m2. Vesměs se bude jednat o ornou půdu. Ekologické dopady této skutečnosti nejsou řešeny
touto studií. Z hlediska vlivu na krajinný ráz není tato skutečnost limitující.
3) Realizací záměru dojde k vizuálnímu ovlivnění lokalit, které jsou ve smyslu zákona o
ochraně přírody a krajiny (č. 114/92 Sb.) zvláště chráněným územím. K tomuto ovlivnění
nedojde v pásmu silné viditelnosti (do 5 km), ale nejblíže v pásmu zřetelné viditelnosti (59 km). S ohledem na předmět ochrany ve výsledku dojde ke slabému narušení přírodních
hodnot krajinného rázu.
4) Realizací záměru dojde k vizuálnímu ovlivnění významných krajinných prvků ve
vzdálenosti do 9 km i za ní. S ohledem na předmět ochrany a vzdálenost těchto lokalit se
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bude jednat o slabé narušení přírodních hodnot krajinného rázu.
5) I přes přítomnost většího množství kulturních památek a kulturních dominant lokálního
významu v hodnoceném území, realizací záměru nedojde k jejich významnějšímu vizuálnímu
ovlivnění. Příčinou je, že ve velké většině nebudou vizuálně kontaktní vůči hodnocenému
záměru. V případě výše uvedených čtyř dominant lokálního charakteru, s ohledem na jejich
kulturní a historickou hodnotu a vzdálenost od záměru dojde ke slabému až středně silnému
narušení kulturních hodnot krajinného rázu.
6) Realizací záměru dojde k vizuálnímu ovlivnění území přírodního parku Dolní Poohří na
pomezí zóny zřetelné viditelnosti (7-9 km). K tomuto ovlivnění však nedojde v pásmu
silné viditelnosti (0-5 km). Ve výsledku dojde ke slabému až středně silnému narušení
hodnot krajinného rázu.
Na základě všech těchto předložených charakteristik a předchozích kapitol se zpracovatel
dokumentace domnívá, že skutečný vliv na jednotlivé složky ŽP v dotčené lokalitě je únosný,
a to jak v době výstavby tak i při samotném provozu.
(příloha – Dílčí studie a posudky č.1, Hodnocení vlivu na krajinný ráz).

Objektivizace hodnocení vlivů na krajinný ráz
Podle Dvořáka (1983) „není každá estetická hodnota teprve produktem hodnotící činnosti“.
Tímto produktem je subjektivní estetická hodnota. Ta je však už odrazem hodnoty
potenciální, objektivně existující (v příslušné situaci) nezávisle na tomto hodnocení“.
Objektivizaci subjektivní složky při hodnocení KR lze docílit několika způsoby (Říha, 1998):
O použitém metodického postupu, který diferencuje proces hodnocení do jednotlivých etap,
na jednotlivá dílčí území, do dílčích znaků a hodnot.
Při zpracování studie byly použité metodické postupy, které snižují roli subjektivního prvku v
procesu hodnocení, jejichž autory je cca 15 osobností dotčeného oboru. Zároveň byly použity
objektivní metody vizuálních analýz, které byly publikovány ve významných vědeckých
časopisech, a které jsou součástí podobných prací ve vyspělých zemích světa.
(příloha – Dílčí studie a posudky č.1, Hodnocení vlivu na krajinný ráz).
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Na základě všech těchto předložených charakteristik a předchozích kapitol se
zpracovatel oznámení domnívá, že skutečný vliv na jednotlivé složky ŽP v dotčené
lokalitě je únosný, při dodržení kompenzačních a minimalizačních opatřeních
(kap.D/IV), a to jak v době výstavby tak i při samotném provozu, je

záměr ve variantě 5 VTE
v dané lokalitě z hlediska na životní prostředí realizovatelný
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G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
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Větrná farma Mšené-lázně (s původním záměrem 19 ks VTE a s konečným řešením 5 * 2
MW VTE) je projekt směřující k využití větrné energie na vhodných lokalitách.. Z hlediska
stavebního se jedná o novostavbu technických zařízení a dále navazující infrastruktury
(kabelové elektrické a datové vedení, obslužné komunikace a trafostanice) pro výrobu
elektrické energie z obnovitelných zdrojů (kinetické energie větru) – větrné elektrárny (dále
jen VTE).
Podmínky pro využití

větrných elektráren v posuzované lokalitě jsou dány větrným

potenciálem dané lokality. V rámci celého procesu EIA byla pak na těchto větrně vhodných
lokalitách hledána místa odpovídající i místním přírodním podmínkám a to zejména
s ohledem na minimalizaci negativních dopadů na okolní prostředí.
•

Vlivy záměru na faktor pohody (stroboskopický efekt)

lze hodnotit jako

nevýznamný.
•

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

•

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

•

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

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

Vliv záměru na půdu označit jako nevýznamný.

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

• Vlivy záměru na faunu, flóru a ekosystémy lze hodnotit jako nevýznamné.
• Vliv na NATURU 2000 - realizace záměru nebude mít významný negativní vliv.
• Vlivy záměru na krajinu lze hodnotit pro danou krajinu za významný, avšak
únosný.
•

Vlivy záměru na hmotný majetek a kulturní památky lze tedy hodnotit jako
nevýznamné.

K realizaci doporučujeme variantu výstavby 5 ks VTE.
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H.

PŘÍLOHA
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Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru hlediska územně plánovací
dokumentace1
1

V § 18 odst. 5 stavebního zákona je uvedeno, že v nezastavěném území lze v souladu s jeho
charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství,
těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická
opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely cestovního ruchu, například cyklistické stezky,
hygienická zařízení, ekologická a informační centra. V odstavci 6 § 18 je uvedeno, že na nezastavitelných
pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní
užívání.S ohledem na množící se dotazy ohledně možnosti výstavby větrných elektráren a s ohledem na
programové prohlášení vlády, které hovoří o podpoře využití obnovitelných zdrojů energie a zjednodušení
povolovacího procesu pro tato zařízení, je možno mimo zastavěné a zastavitelné území (stanovené územně
plánovací dokumentací) umisťovat zařízení, která využívají přírodních zdrojů tohoto území – tedy malé vodní
elektrárny a větrné elektrárny. Možnost jejich umístění bude řešena v rámci územního řízení a v souladu s
charakterem území a způsobem jeho dosavadního využívání. (Metodický výklad MMR)
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Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno dle §45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/ 2004 Sb.
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Fotodokumentace zájmového území
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mapa 1 – mapa širších vztahů – zeleně označeno zájmové území
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mapa 2 – mapa s označením 5 VTE – červené body
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mapa 3 – ÚSES - červeně označeno zájmové území
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mapa 4 – Výkon větru ve 40 m nad povrchem
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mapa 5 – Natura 2000
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mapa 6 – Lesní plochy
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mapa 7 – důlní činnost

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
100/114
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto zákona.
Větrná farma větrných elektráren Mšené-lázně
Název záměru
Zelená energie,s.r.o. Karlovy Vary
Zadavatel:
Zpracovatel:
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb. – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

mapa 8 – chráněná ložisková území
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mapa 9 – komunikace
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mapa 10 – orná půda
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mapa 11 – Přírodní parky
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mapa 12– CHOPAV
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mapa 13– plán rozmístnění 5 VTE
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Přehled zkratek
VTE – větrná elektrárna
CHOPAV – chráněná oblast přirozené akumulace vod
AOPaK – Agentura ochrany přírody a krajiny
ÚSES – územní systém ekologické stability
NR ÚSES - nadregionální územní systém ekologické stability
RÚSES - regionální územní systém ekologické stability
NRBC - nadregionální biocentrum
RBC - regionální biocentrum
NRBK - nadregionální biokoridor
VKP - významné krajinné prvky
ZPF – zemědělský půdní fond
PUPFL – pozemky určené k plnění funkce lesa
ŽP – životní prostředí
ČHMÚ – český hydrometeorologický ústav
PO – ptačí oblast
EVL – evropsky významná lokality
KOD (SOD, OD) – kriticky (silně, ohrožený) ohrožený druh
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…………………………………………
Autorizaci podle § 19 odst. 4 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů a životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) vydalo MŽP
ČR dne 15.9.1999, Č.j.:1522/243/OPVŽP/99
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