Tisková zpráva občanského sdružení Střížovice pro život ze dne 3. 2. 2014.
Na konci roku 2013 vzniklo v obci Střížovice na jižním Plzeňsku občanské sdružení Střížovice pro život.
Hlavním motivem k založení tohoto sdružení byl pro obyvatele Střížovic záměr zahraničního
investora, společnosti Ostwind CZ, s.r.o., vystavět na pozemcích v katastru obce megalomanský
projekt větrných elektráren.
„U vzniku sdružení byli jak starousedlíci, tak i nově přistěhovaní občané. Všechny spojilo
dohromady zděšení nad plánovanou výstavbou nadprůměrně vysokých stožárů větrných elektráren
v hustě zabydlené oblasti a také přístup vedení obce, které k celé záležitosti přistupovalo jako
k uzavřené a další diskuzi s občany neplánovalo,“ říká předseda o.s. Pavel Hajžman.
Starosta obce, Jiří Fejfar, také zatajil novým zájemcům o bydlení ve Střížovicích probíhající jednání
o výstavbě větrného parku v bezprostřední blízkosti vesnice.
„Daná situace je pro nás značně frustrující. Místo pro život jsme vybírali velmi důkladně. Ve
Střížovicích sice není téměř žádné občanské vybavení, ale rozhodli jsme se zde usadit téměř
okamžitě. Malebná krajina pro nás byla tím hlavním benefitem. Nikdo nám nic o větrných
elektrárnách neřekl, a to ani na přímý dotaz ohledně budoucích plánů obce v oblasti průmyslové
výstavby. Nyní, když jsme dům dostavěli, můžeme přijít jak o náš sen o životě na tichém venkově,
tak o všechny celoživotní úspory, neboť větrný park hodnotu naší nemovitosti srazí prudce dolů.
Kdybychom o projektu věděli dříve, nikdy bychom tu nestavěli a takových je nás více. Proto se
cítíme být podvedeni,“ dodává člen o.s. Střížovice pro život Martin Moudrý.
Většina občanů se o záměru výstavby dozvěděla až ve fázi schvalování nového územního plánu obce,
kam mají být větrné elektrárny zakresleny. Po velké vlně odporu došlo ze strany obecního
zastupitelstva k rozjetí jednostranné kampaně ve prospěch zájmů investora na místo diskuze s
obyvateli. Hned v několika médiích pan Starosta Fejfar vypočítával výhody, jež by měly plynout ze
získaných financí, tedy podílu na zisku společnosti Ostwind CZ. Příslib vybudování kanalizace (dle
projektu cca 17 milionů korun bez DPH), vodovodu (cca 5 milionů korun) či komunikace bylo
působivou, avšak poněkud klamavou propagací výstavby větrných elektráren. Na žádost o konkrétní
finanční rozvahu se dosud nedostalo nikomu odpovědi. Výše jmenované investice by totiž vyšly obec
minimálně na 25 milionů korun. Uzavřená smlouva o smlouvě budoucí, ale hovoří o zcela jiných
číslech: 250 tisíc korun za nainstalovanou MW a 0,8 % z výnosu z 1 – 5 věže a 1 % z výnosu 6-10 věže.
Výnos je pak samozřejmě hodnota, jejíž výši nemůže nikdo předem garantovat.
„Dle těchto výpočtů nám vychází, že z případných obdržených financí uhradí zastupitelstvo svůj
dluh za nákup nefunkčních čističek ve výši 3,5 milionů korun a na jiné projekty se již nedostane.
Finanční stránka výstavby pro nás ale není tak podstatná jako pro představitele obce. Trápí nás
zejména dopad na krajinu regionu, který se zdá být mimořádný, a to nejen nám, ale také
zpracovatelům posudku SEA, jehož závěry již máme k dispozici,“ připomíná Pavel Hajžman.

Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA), jehož pořizovatelem je Městský úřad
Blovice – Odbor stavební říká následující:
1. Výška VE: V mírně zvlněné kulturní krajině analogické k řešenému území jsou zpravi-dla
„bezproblémově“ akceptovány výškové stavby výrazně nepřesahující 2 (-2,5) násobek obvyklé
výšky vertikál na krajinné scéně. Běžný výškový kontrast (např. výška lesa na okraji pole, stožáry
vedení VVN apod.) v daném území představuje 20–25 m, z čehož by teoreticky plynula přijatelná
výška věží VE do 60 m). Několikanásobné převýšení (např. sedminásobek obvyklé vertikální
členitosti krajinných struktur – zde teoretická výška 140 m) již zásadně vybočuje z harmonického
měřítka krajiny.
2. Počet VE: Relativně bezproblémové z hlediska krajinného rázu je umístění nanejvýše malé větrné
farmy (tj. 2-3 VE). S rostoucím počtem VE už působení jednotlivých bodových dominant přerůstá
v celkovou prostorovou dominanci industriálních prvků, která potlačuje stávající charakter
převážně zemědělské krajiny a přetváří ji (alespoň dočasně) na krajinu technizovanou.
„Zkráceně je dle studie SEA v této oblasti možné přemýšlet o maximálně 2-3 větrných elektrárnách
s výškou věží do 60 m. Investor však nezávislou studii SEA neber vůbec v potaz a dále předkládá jen
řešení, které mu garantuje vysoký zisk ve dvou zamýšlených variantách, které uvedl ve studii EIA.
První varianta předpokládá 8 kusů VtE typu Vestas V 112 o celkové výšce 175 m, druhá varianta
pak 6 kusů VtE typu Vestat V 112 o celkové výšce 196 m, což je zcela v rozporu s výše uvedenou
studií SEA,“ objasňuje Martin Moudrý.
Členové o.s. Střížovice nevystupují jako zásadní odpůrci alternativních zdrojů energie. Větrné
elektrárny se ovšem nebudují dle žádného celostátního konceptu, ale na základě tlaku soukromých
subjektů vydělávajících obrovské zisky. Jejích hlavním cílem je tak zisk, v žádném případě neberou
ohled na krajinu, obyvatele a celistvost regionu. Jejich postup rozbíjí komunity v obcích a tříští region.
Ekologie se pak stává jen rukojmím v rukách investorů, stejně jako tomu bylo v případě solární
energie, která přinesla pohádkové výdělky jednotlivcům, ale pouze rozhořčení zbytku společnosti.
„Na základě sílícího tlaku občanů rozhodlo zastupitelstvo Střížovic o konání místního referenda
v otázce budování větrných elektráren. Jeho vyhlášení i znění otázky nám však připadá rozporuplné
a čekáme na jeho právní analýzu. Protože se doposud dostává našim spoluobčanům pouze
jednostranných informací, které prezentují jen výhody větrných elektráren, a to jak na oficiálních
stránkách obce, tak na jednáních zastupitelstva, rozhodli jsme se uspořádat 14. 2. 2014 setkání
místních občanů, kde dostanou všichni prostor pro diskuzi, “ uzavírá předseda o.s. Pavel Hajžman.
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