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Zveřejnění návrhu koncepce „Windpark Nord“ včetně vyhodnocení vlivů koncepce na
životní prostředí - vyjádření k návrhu
Vážená paní vrchní ředitelko,
odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny obdržel Vaši žádost o vyjádření
k návrhu koncepce „Windpark Nord“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na
životní prostředí, o kterém je Česká republika informována na základě Espoo úmluvy.
Koncepce se zabývá záměrem obcí Weitersfeld, Hardegg a Langau v Dolním
Rakousku na určení lokalit pro zařízení na výrobu větrné enerie, resp. na vytvoření
větrného parku v Dolním Rakousku. V souvislosti s touto koncepcí uvedené obce
zamýšlí změnu jejich místních programů územního plánování, kterou by došlo ke
stanovení záměrů vývoje obce ohledně vybraných lokalit pro budoucí využití větrné
energie. Záměrem plánů by mělo být určení plochy o výměře cca 600 ha jako
zatravněné plochy se zařízením na výrobu větrné energie.
Předložená dokumentace obsahuje návrhy zamýšlených změn místních programů
územního plánování uvedených obcí (tzv. důvodové zprávy včetně plánovací
dokumentace) a Zprávu o životním prostředí (dále jen „zpráva“), která vyhodnocuje
navržené varianty lokalit se zařízením pro výrobu větrné energie v Dolním Rakousku
s ohledem na přepokladané vlivy na osídlení, využití přírodního prostředí, zvláště
chráněná území Rakouska a České republiky, krajinný ráz, rostliny, živočichy a jejich
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biotopy a na ovzduší a klima. Do českého jazyka jsou přeloženy důvodové zprávy
jednotlivých obcí a 2 kapitoly zprávy, a to: "Přeshraniční vlivy" a "Shrnutí", což
umožňuje posoudit zprávu jen v rozsahu a obsahu těchto kapitol. Ze závěrů zprávy
výplývá, že jako nejlépe vhodnými plochami pro výrobu větrné energie jsou
potenciální lokality označené v plánech H01 a východní část lokality H02, protože
umožňují nejlepší koncetraci budoucích zařízení na výrobu větrné energie a zároveň
se vyhýbají chráněným oblastem na území Rakouska a soustavě Natura 2000 a
nedochází k vlivu „sevření“ obcí v krajině objekty větrné energie. Obce v souladu s
tímto závěrem předložily důvodové zprávy, ve kterých zdůvodňují zpřesnění
vymezení vhodné plochy na výrobu elektrické energie uvnitř lokalit H01 a H02, podle
kterých zamýšlejí v obcích provést změnu programu územního plánování. Tyto
plochy se nachází v bezprostřední blízkosti České republiky, nejbližší obec (Šafov) je
od navrženého zařízení na výrobu větrné elektrárny vzdálena cca 1,5 km. V blízkosti
se nachází Národní park (díle jen „NP“) Podyjí, Evropsky významná lokalita (dále jen
„EVL“) Podyjí a Ptačí oblast (dále jen „PO“) Podyjí (cca 5 km). Lze tedy očekávat
přeshraniční vlivy záměru na krajinný ráz, na ptáky a letouny, včetně druhů ptáků,
které jsou předmětem ochrany PO Podyjí a druhů netopýrů, které jsou předmětem
ochrany EVL Podyjí. Avšak v předložené zprávě je toto posouzení velmi obecné,
chybí detailnější vyhodnocení vlivů zejména na krajinný ráz Český republiky či úplně
chybí posouzení vlivu koncepce na předměty ochrany PO Podyjí a EVL Podyjí.
S ohledem na výše uvedené uplatňujeme k předložené zprávě následující zasádní
připomínky:
1.) Na straně 5 a 7 zprávy je zpracovatelem stručně konstatováno, že „nelze vyloučit
negativní vlivy u vybraných druhů netopýrů a ptactva, jejichž akční rádius přesahuje
hraniční oblast (např. orel mořský), popř. hostů hledajicích potravu a odpočívajících
ptáků a dále se uvádí, že s ohledem na rostliny, zvířata a jejich biotopy je zde možný
konfliktní potenciál ohledně orla mořského, čápa černého a luňáka. Pro některé
druhy netopýrů je relevatní zhoršení biotopů, popř. ztráta možností stromů vhodných
k hnízdění v důsledku kácení, pro některé druhy kromě toho existuje možné riziko
kolize.“
Jedná se pouze o stručná konstatování, která nejsou podložena žádným
inventarizačním průzkumem či výsledky ornitologického monitoringu, na jejichž
základě by bylo možné objektivně posoudit vlivy záměru na faunu, zejména
na ornitofaunu a letouny. Detailnější hodnocení vlivu na orla mořského, čápa černého
a luňáka v období provozu záměru zcela v dokumentaci chybí, zpráva zároveň ani
nenavrhuje konkrétní opatření k minimalizaci negativních vlivů na ornitofaunu
a letouny. Za zásadní považujeme skutečnost, že v rámci hodnocení vlivů na životní
prostředí nedošlo k posouzení vlivů na druhy ptáků, které jsou předmětem ochrany
PO Podyjí (pěnici vlašskou, strakapouda jižního) a na druhy netopýrů, které jsou
předmětem ochrany EVL Podyjí (netopýra černého a velkouchého, vrápence
malého). Dále upozorňujeme, že zpracovatel ve vyhodnonocení vlivů na životní
prostředí nezohlednil skutečnost, že přímo v dotčeném lesním komplexu
plánovaného záměru bylo zjištěno hnízdění orla mořského, který je v České
republice přísně chráněn jako kriticky ohrožený druh, a že se v bezprostřední
blízkosti potenciálních ploch pro umístění zařízení na výrobu elektrické energie
nacházejí významné tahové zastávky a shromaždiště ptáků (Šafovské rybníky)
a netopýrů (Ledové sluje).
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2.) Ve zprávě na straně 5 dochází ke konstatování, že „negativní přeshraniční vlivy
na obraz krajiny a tím pádem na rekreační hodnotu krajiny spočívají ve formě
narušení existujících maloplošných a velkoplošných vizuálních vztahů umístěním
zařízení na výrobu větrné energie jako vertikálních stavebních dominat a kvůli lehce
zaoblenému reliéfu je viditelnost (výhled) v závislosti na příslušné lokalitě velmi
daleká.“ Ovšem už zde nedochází k podrobnějšímu vyhodnocení vlivů na krajinný ráz
České republiky a typickou krajinu říčního údolí a vrcholového plata NP Podyjí. Ve
zprávě se pouze uvádí, že k bezprostřednímu ohrožení vizualizace dochází u obce
Šafov, která hraničí s rakouským územím, přičemž zařízení na výrobu větrné energie
jsou vzdáleny asi 1,5 km od obce, a to je dle zpracovatele dostatečná vzdálenost
proto, aby se zabránilo negativním vlivům na krajinný ráz obce a jejího okolí. Toto
tvrzení zpracovatele se však neopírá o žádnou provedenou analýzu viditelnosti
stavby apod. Je proto nezbytné, aby došlo v rámci vyhodnocení vlivů záměru na
krajinný ráz České republiky k provedení analýzy viditelnosti stavby, vymezení
okruhů viditelnosti stavby, hladiny uplatnění stavby, na základě kterých lze následně
teprve provést odborné vyhodnocení přeshraničních vlivů na krajinný ráz Český
republiky včetně NP Podyjí (tj. jak se projeví industriální stavba v krajinném obraze
NP).
3.) Na straně 5 zprávy je konstatováno, že „s ohledem na chráněnou krajinnou oblast
Natura 2000-ochrana ptactva a přeshraniční chráněnou krajinnou oblast Natura
2000-fauna-flora-biotop je ale možné značné negativní vlivy na chráněné objekty
vyloučit. Stejně tak je možné vyloučit značné negativní vlivy na přeshraniční národní
park „Thayatal“ (Podyjí).“ Jedná se opět o obecné konstatování, které není
podloženo odbornými podklady, na jichž základě by bylo možné následné objektivní
vyhodnocení vlivů na předměty ochrany NP Podyjí, PO Podyjí a EVL Podyjí. Tato
připomínka je blíže popsána ve výše uvedených bodech 1.) a 2.).
Závěr: Požadujeme, aby předložená zpráva byla doplněna o odborná vyhodnocení
ve smyslu výše uvedených připomínek a mohla se tak stát objektivním odborným
podkladem, který vyhodnotí skutečné dopady koncepce na území České republiky,
resp. na území NP Podyjí, PO Podyjí a EVL Podyjí.

S pozdravem

RNDr. Alena Vopálková
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