
 

tel.                                           ČNB Praha 1                                     IČ: 

267 121 111                              č.ú. 7628001/0710                              164 801 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65 

 

V Praze dne 26. 8. 2013 

č.j.: 60754/ENV/13 

 

STANOVISKO ČESKÉ REPUBLIKY 

 K NAVRHOVANÉ ČINNOSTI 

podle čl. 4 Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí 

přesahujících hranice států (Espoo Úmluvy) 

 

 

I. Identifikační údaje 

Název záměru: Výstavba větrné farmy v okolí obce Lubrza, Green 

Bear Wind Sp. z o. o. 

 

Kapacita (rozsah) záměru:  

- počet větrných elektráren 29 ks  

- celkový výkon 87 MW (29 x 3 MW) 

- výška věží od 90 m do 130 m 

- průměr rotoru od 90 m do 115 m  

- maximální výška turbíny od 125 m do 187, 5 m 

- součástí záměru je také výstavba technické infrastruktury 

 

Součástí technické infrastruktury bude elektroenergetické 

kabelové vedení středního napětí SN a telekomunikační 

vedení (optické vlákno) spojující větrnou elektrárnu 

s elektroenergetickou transformátorovou stanicí SN/VN 

a vedením vysokého napětí VN, dále příjezdové silnice 

k jednotlivým elektrárnám, točny pro technická vozidla 

a montážní a skladové plochy.  

 

Větrná farma Lubrza bude situována na území obcí Lubrza, 

Prężynka, Laskowice a Nowy Browiniec. Na tomto území 

budou rovněž umístěny příjezdové komunikace a kabelová 

elektrická infrastruktura. Nekratší vzdálenost pozemků, 

na kterých budou osazeny větrné turbíny, od hranic 

s Českou republikou, činí cca 600 metrů od státních hranic. 

Nejbližší polskou lokalitou soustavy Natura 2000 je Dolina 

górnej Wisly nacházející se 15 km od plánovaného záměru. 

Nejbližší českou lokalitou soustavy Natura 2000 je 
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ve vzdálenosti 1, 8 km Evropsky významná lokalita 

Osoblažský výběžek. 

 

Umístění:  Na území obcí Lubrza, Prężynka, Laskowice a Nowy 

Browiniec 

 

 

II. Průběh posuzování 

 28. 3. 2012 - Ministerstvo životního prostředí ČR (dále jen „MŽP ČR“) obdrželo 

od polské strany dokumentaci o plánované výstavbě 29 ks větrných elektráren, 

 24. 4. 2012 - byl výtah z dokumentace rozeslán všem dotčeným územně samosprávným 

celkům a dotčeným správním úřadům na české straně ke zveřejnění a vyjádření, 

 5. 6. 2012 - bylo polské straně zasláno vyjádření ČR a rovněž všechna obdržená 

vyjádření k této dokumentaci. ČR žádala na základě vyjádření dotčených územně 

samosprávných celků a dotčených správních úřadů o doplnění dokumentace, 

 22. 2. 2013 - MŽP ČR obdrželo od polské strany doplnění dokumentace, které bylo 

požadováno na základě vyjádření dotčených územních samosprávných celků a dotčených 

správních úřadů, 

 12. 3. 2013 - rozeslalo MŽP ČR toto doplnění dokumentace všem dotčeným územně 

samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům na české straně ke zveřejnění 

a vyjádření, 

 3. 4. 2013 - požádalo MŽP ČR o prodloužení lhůty pro zaslání vyjádření a k žádosti 

konání mezistátních konzultací, 

 29. 4. 2013 -  bylo polské straně zasláno vyjádření ČR a rovněž všechna doručená 

vyjádření k doplněné dokumentaci, a to včetně stručného shrnutí obsahu jednotlivých 

vyjádření. Tímto dopisem zároveň ČR deklarovala zájem o konání přeshraničních 

konzultací k záměru,  

 12. 7. 2013 - MŽP ČR rozeslalo pozvánku na mezistátní konzultace k záměru, 

 7. 8. 2013 - se v obci Jarnoltówek v Polsku konaly mezistátní konzultace k tomuto 

záměru, 

 9. 8. 2013 - byly MŽP ČR zaslány požadované prezentace v českém jazyce 

z mezistátních konzultací, 

 12. 8. 2013 - MŽP ČR obdrželo návrh protokolu z mezistátních konzultací. Protokol byl 

zaslán zúčastněným stranám k připomínkám. Návrh protokolu česká strana 

připomínkovala a e-mailem ze dne 22. 8. 2013 jej zaslala polské straně k finálnímu 

zpracování. 
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Stanovisko: 

Na základě dokumentace (raportu), doplnění dokumentace a vyjádření k nim uplatněných 

českou stranou a na základě mezistátních konzultací, MŽP ČR, jako příslušný orgán 

dotčeného státu ve věci mezistátního posuzování vlivů záměru na životní prostředí dle 

Espoo Úmluvy, sděluje, že záměr výstavby 29 ks větrných elektráren v oblasti obce Lubrza 

je pro ČR přijatelný za splnění následujících podmínek k prevenci, vyloučení, snížení, 

případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. MŽP ČR požaduje 

zahrnout tyto požadavky do závěrečného Rozhodnutí o ekologických podmínkách: 

1. ČR trvá na skutečnosti, že krajinný ráz Osoblažského výběžku bude záměrem významně 

ovlivněn a v důsledku toho bude ovlivněn potenciál rozvoje cestovního ruchu této 

hospodářsky slabé oblasti, proto česká strana žádá (na základě poskytnuté studie „Vliv 

záměru na krajinný ráz“ a následného vyjádření Městského úřadu Krnov), aby bylo buď 

ustoupeno od realizace větrných elektráren s označením EW19, EW20, EW21, EW22, 

EW23, EW24 a EW26, které se nachází nejblíže státní hranici ČR/PL, anebo došlo ke 

snížení těchto 7 větrných elektráren na maximální celkovou výšku 130 m včetně listů 

rotoru.  

2. Zaslat MŽP Rozhodnutí ve smyslu čl. 6 odst. 2 Espoo Úmluvy. MŽP rovněž požaduje 

zaslání rozhodnutí, kterým bude povolena realizace záměru vč. další dílčích rozhodnutí, 

která budou pro povolení realizace záměru nezbytná. 

3. K realizaci záměru využít pouze nové typy větrných elektráren s nižším emitovaným 

hlukem.  

4. Udržovat technologická zařízení v perfektním technickém stavu tak, aby nedocházelo 

ke zvýšení hlučnosti provozu VTE. V případě prokázání překročení hygienických limitů 

hluku provést nápravná opatření. 

5. Na základě čl. 7 Espoo Úmluvy v post-projektovém monitoringu prověřit akreditovanou 

nebo autorizovanou laboratoří skutečnou akustickou zátěž VTE ve výpočtových bodech 

na území ČR, a to ve dne i v noci. V nočním provozu provést měření pro různé 

definované klimatické podmínky, včetně z hlediska akustické zátěže nejméně vhodných 

podmínek. Ověřit, zda hluk z VTE nezasahuje na území ČR. 

6. Na základě čl. 7 Espoo Úmluvy zpracovat tříletou post-projektovou analýzu, která bude 

zahrnovat požadavky ČR na pozorování důsledků realizace záměru: vliv na avifaunu 

a chiropterofaunu. Konkrétní parametry post-projektové analýzy budou stanoveny 

v dohodě s českou stranou (MěÚ Krnov). 

7. Monitoring provést odborně způsobilou osobou – specialistou v oboru ornitologie 

se znalostí problematiky vlivu VTE na avifaunu a chiropterofaunu. 

8. Seznámit českou stranu s výsledky monitoringu avifauny a chiropterofauny a výsledky 

skutečně emitovaného hluku z VTE. 

9. Rozvíjet příhraniční spolupráci s obcemi u státní hranice v projektech týkajících se 

rozvoje v oblasti turistického ruchu. 
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10. Doložit jak budou požadavky české strany plněny, kdo a jak bude zodpovědný za jejich 

plnění, jak bude probíhat kontrola plnění podmínek. 

11. Aktivně zajistit jednání se zástupci samospráv za účelem hledání jiných forem možné 

vzájemné pomoci při snižování jakéhokoliv významného škodlivého dopadu 

přesahujícího hranice států. 

12. Po ukončení provozu větrných elektráren provést v celém rozsahu jejich odstranění. 

 

 

Česká republika požaduje promítnutí výše uvedeného ve smyslu čl. 6 odst. 1 Espoo 

Úmluvy do Rozhodnutí o ekologických podmínkách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana PIEKNÍKOVÁ, v.r. 

pověřena dočasným zastupováním 

při výkonu činností ředitele odboru 

posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence 
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