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Reakce na dopis zastupitelstvu města z 15.9.2006 k větrným elektrárnám Václavice, obec 
Hrádek nad Nisou, 
 

Důvody pro odpor k výstavbě 16 ks větrných elektráren : 

 

 

1) Není známé přesné konkrétní umístění 16 ks větrných elektráren (dále jen VE) 

Ve vztahu ke změně územního plánu ve fázi zadání : 

Stávající fáze územního plánu skutečně neřeší tuto otázku, náplň návrhu zadání je dána 

zákonem č.50/1976 Sb. Ve znění pozdějpozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a 

provádějícími předpisy ke stavebnímu zákonu. Přesné konkrétní umístnění a počet kusů je 

předmětem územního a stavebního řízení. 

Na  stránkách společnosti EEH s.r.o. je na  http://www.eeh.cz/mapa.html  zobrazena  situační 

mapa předpokládaného osazení  VE. 

 

 

2) Není znám typ VE, známo je pouze že jde o VE výkon 2MW výška cca 150 m vč. 

rotoru 

     Odpověď´ je prakticky totožná jako odpověď na otázku 1) s tím, že o typ elektrárny a 

parametry jsou uváděny  na www stránkách společnosti EEH, která má k této lokalitě 

s Městem Hrádek nad Nisou smlouvu o spolupráci. Citace z www stránek : Záměr výstavby 

se sestává z 16. ks Větrných elektráren s výškou stožáru od 80 m do 100 m a listem vrtule 

rotoru do 45 m. Jmenovitý výkon každé věže Větrné elektrárny se bude pohybovat od 2,0 do 

3,0 MWh, dle umístění jmenovité věže a povětrnostních podmínek na místě jejího osazení. 

Součástí investice do projektu výstavby 16. ks Větrných elektráren v katastrálním území 

Hrádku nad Nisou zpracovaného naší společností jsou doprovodné investiční programy 

následujícího charakteru. 

 

 

3) Není znám akustický výkon těchto VE ani jeho tří oktávová analýza 

Taktéž hlukové posouzení stavby je součástí řešení v rámci územního a stavebního řízení, kde 

je sledován soulad s předpisy a zákony (limit akustického tlaku). 

 
Výňatek z posouzení vlivu změny č. 10změny územního plánu města Hrádek nad Nisou na 
životní prostředí :  
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7.2.5.   Souhrnné hodnocení vlivů na veřejné zdraví  
 

V rámci předložené dokumentace SEA bylo možné provést pouze předběžné 
hodnocení případných vlivů na veřejné zdraví. Lze předpokládat, že při provozu VTE by se 
významněji mohl projevit pouze hluk a případně stroboskopický efekt. Zdravotní vlivy 
v etapě výstavby VTE nemohou být významné z důvodu poměrně krátké doby stavebních a 
montážních prací. 

 
V textu byla rovněž popsána všeobecná charakteristika zdravotních účinků hluku na 

lidský organizmus, za situace významné hlukové zátěže, která však na základě výsledků 
hlukové studie není v daných podmínkách reálná.  

 
V hodnocení byla rovněž zvažována možnost působení hluku nižší frekvence, 

přičemž lze konstatovat, že v oblasti provozu VTE zatím nebyl měřením prokázán 
nízkofrekvenční tónový  hluk,  tedy  hluk  s výraznými frekvenčními složkami v pásmu 
kmitočtů nižších než 100 Hz.  Tento předpoklad lze dokumentovat vyjádřením Národní 
referenční laboratoře Zdravotního ústavu se sídlem v Pardubicích pro hodnocení obdobného 
záměru výstavby VTE. V tomto vyjádření je konstatováno, že z emisních hladin 
třetinooktávové analýzy akustického výkonu LwA  VTE nevyplývá přítomnost výrazné 
tónové složky ve spektru VTE. 

 
Závěrem k problematice případných vlivů provozu VTE na veřejné zdraví lze 

konstatovat, že dle současných poznatků a hodnocení, nelze předpokládat významnější 
vlivy v oblasti hlukové zátěže.  

 
Přesnější analýzu zdravotních rizik bude možné vypracovat až na základě skutečně 

naměřených hodnot LAeq,T ve zkušebním provozu VTE, kdy bude možné provést exaktní 
hodnocení expozice a stanovit charakterizaci rizika. 
 
 

Více viz celý text : Posouzení vlivu změny č. 10změny územního plánu města Hrádek nad 
Nisou na životní prostředí :, zpracované fa  SCES- Group, spol. s r.o., dokumentace 
k zapujčení na odboru ORM Ing. Kumpa Petr. 
 
 
 
 
 

4) Nelze proto vyloučit že 16 takto výkonných a vysokých VE nebude překračovat noční 

(40 dB) ale i denní (50 dB) limit akustického tlaku u chráněného venkovního prostoru 

okolní zástavby (Václavce) dle z.č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před účinky 

akustického tlaku a vibraci. Tím pádem nelze vyloučit negativní vliv na zdraví 

příslušných obyvatel. 

Odpověď shodná  s otázkou 3),  v této otázce je naopak mimo jiné přesně uvedeno co musí 

být splněno a je zde patrno, že seznam otázek byl zpracován kvalifikovanou osobou. 
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5) Jedná se de facto o větrný park. Při 15 ks velkých VE nelze vyloučit kolizi s velkými 

druhy ptáků zejména za snížené viditelnosti. Ornitologové tento negativní vliv 

zpravidla nevylučují ani u skupin menších VE např. 2 ks REPO WER MD77 v kú. 

Albrechtice u Frýdlantu. Je logické že 8ml násobný počet vyšších VE (o 50 m) s větším 

průměrem rotoru (není znám) negativní vliv na velké druhy ptáků nelze 

vyloučit. 

Výňatek z posouzení vlivu změny č. 10změny územního plánu města Hrádek nad Nisou na 
životní prostředí :  
 
5.2.5.  Závěr biologického hodnocení 
 

V území určeném ke změně ÚP ani v jeho blízkém okolí nebyl zaznamenán výskyt 
žádného zvláště chráněného rostlinného druhu, vegetace lokality je silně ovlivněna 
antropogenní činností. Ve vztahu k výskytu flóry tedy nejsou vytvořeny podmínky, které by 
bránily uskutečnění změny ÚP z hlediska výstavby VTE v dané lokalitě. 

 
Rovněž z důvodu ochrany bezobratlých živočichů nelze proti změně ÚP nic namítat. 

Přímo na lokalitě se vyskytují pouze chráněný druh mravence a čmelák zemní. Další chráněné 
druhy bezobratlých se vyskytují na okolních pozemcích. Výstavbou VTE mohou být jejich 
populace ovlivněny pouze minimálně a jejich případné negativní ovlivnění lze snadno 
kompenzovat. 

 
Složitější situace však nastává v případě obratlovců, kde biologickým průzkumem bylo 

nalezeno sedm zvláště chráněných druhů. U obratlovců zejména velkých ptáků je nutno 
vzhledem k jejich rozsáhlým domovským okrskům brát v potaz i druhy vyskytující se v okolí 
posuzované lokality. Ještěrka obecná a užovka obojková nebudou nijak výrazně ohroženi, 
potenciálnímu negativnímu ovlivnění jejich populací lze zabránit kompenzačními opatřeními.  

 
Nejvíce ohroženým taxonem jsou ptáci, kde na lokalitě a v jejím okolí se vyskytují  

některé chráněné druhy, avšak ohroženy mohou být prakticky všechny druhy ptactva ve 
vztahu k provozu VTE. Tedy i  druhy nezařazené ve vyhlášce 395/1992 a druhy vyskytující se 
v okolních lučních a lesních společenstvech, jež by mohly být ovlivněny vyrušováním, 
změnou či snížením potravní nabídky.  Pro odstínění těchto negativních vlivů bude nutné 
dodržet zmírňující a kompenzační opatření, jejichž návrh je uveden v dalších částech 
dokumentace a v návrhu stanoviska. 
   

V závěru biologického hodnocení je konstatováno, že při dodržení zmírňujících a 
kompenzačních opatření lze změnu územního plánu č. 10 města Hrádek nad Nisou 
realizovat. 
 

Více viz celý text : Posouzení vlivu změny č. 10změny územního plánu města Hrádek nad 
Nisou na životní prostředí :, zpracované fa  SCES- Group, spol. s r.o., dokumentace 
k zapujčení na odboru ORM Ing. Kumpa Petr. 
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6) Při dané výšce (150 m) a počtu VE (16 ks) nelze vyloučit snížení estetické hodnoty 
krajinného rázu dané oblasti i širokého okolí včetně zahraničí. Tato stavba by se stala 
výraznou negativní dominantou, která v Libereckém kraji ani příhraničních oblastech 
Polska a Německa nemá obdoby. 
 
Výňatek z posouzení vlivu změny č. 10změny územního plánu města Hrádek nad Nisou na 
životní prostředí :  
 
5.3.4.  Souhrnné hodnocení vlivu na krajinný ráz  

 
 
Na základě souhrnného hodnocení vlivů změny ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou, 

v souvislosti s potenciální výstavbou VTE v posuzované lokalitě, bude krajinný ráz zájmové 
oblasti významně pozměněn. Doposud byly posuzované pozemky využívány pouze 
k zemědělským účelům a výškové objekty byly soustředěny do intravilánů přilehlých obcí. 
Jakákoliv vertikální stavba postavená ve vrchní části kopců se stane novou významnou 
dominantou. Lokalita určená pro výstavbu větrných elektráren není v blízkosti žádných, 
kulturních či historických dominant, jejichž hodnota by mohla být stavbou elektráren výrazně 
snížena. V blízkém okolí se vyskytuje přírodní dominanta Výhledy a na ni navazující hřbet, 
na němž je umístěna plánovaná výstavba. Území kopce Výhledy nebude stavbou dotčeno, 
bude však narušena jeho estetická funkce. Přímo v zájmovém území se nenachází žádné 
historické památky. Nemovité kulturní památky nacházející se blízkosti lokality nebudou 
stavbou poškozeny a  jejich význam v krajině nebude výrazně narušen. 

 
Z údolí ve Václavicích, kde je postavena většina budov, budou viditelné maximálně 

vrchní časti VTE. Většina obydlí v blízkém i širším okolí je od lokality vizuálně oddělena 
geomorfologicky nebo výskytem lesních porostů, jež významně zastiňují výhledy směrem 
k plánované výstavbě. VTE budou v zóně silné a zřetelné viditelnosti vidět pouze z několika 
domů v Uhelné a budov umístěných na svahu jižně od Václavic, dále z vyvýšených a 
nezalesněných míst okolních kopců a pouze částečně z ostatní sídelní zástavby. Stavbou a 
provozem nebudou dotčena žádná ZCHÚ a v případě dodržených podmínek ani VKP a 
ÚSES. Rovněž lze zabezpečit, aby nebyla narušena blízká pásma hygienické ochrany (dále 
jen PHO). Zábor půdy pro stavbu VTE a přístupových cest je pouze minimální.  
 

Závěrem lze konstatovat, že živá složka krajiny nebude významně narušena a při vhodném 
umístění, načasování stavby a dodržení navržených zmírňujících a kompenzačních opatření 
bude vliv stavby a provozu VTE minimální.  S realizací stavby se pravděpodobně zvýší 
přísun investic do okolních obcí. V neposlední řadě nelze opomenout skutečnost, že výroba 
elektrické energie z obnovitelných zdrojů přispívá k udržitelnému rozvoji zdejšího regionu. 

 
Jedinou hodnotou území, která bude výrazně ovlivněna, pro určitou část pozorovatelů 
zřejmě negativně,  je estetická a harmonická krajinná hodnota. Závěrem lze konstatovat, 
že změna  územního  plánu  č. 10  města  Hrádek  nad Nisou,  je z  pohledu vlivu  na  
krajinný ráz přijatelná, za podmínky dodržení určitých zmírňujících opatření. 
  
Přehled navržených opatření pro zmírnění a minimalizaci negativních vlivů je uveden dále 
v samostatné části 8. předložené dokumentace SEA a samostatné příloze SP 3. 

 
Více viz celý text : Posouzení vlivu změny č. 10změny územního plánu města Hrádek nad 
Nisou na životní prostředí :, zpracované fa  SCES- Group, spol. s r.o., dokumentace 
k zapujčení na odboru ORM Ing. Kumpa Petr. 
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7) Výše uvedené důvody by měly negativní vliv i na hodnotu okolních pozemků. 
Akustický tlak i vizuální znečištění krajiny by s velkou pravděpodobností vedlo k 
progresivnímu poklesu ceny pozemků i okolních objektů. 
 
 
Stavba VE a následující vývoj území části obce bude mít zcela jistě dopad na ceny pozemků 
v lokalitě. Nelze však předem konstatovat zda se bude jednat dle otázky o progresivnímu 
pokles ceny pozemků i okolních objektů, nebo  naopak o zvýšení cen pozemků a objektů 
vzhledem jak k vlastní stavbě, tak i k vzhledem i budoucím investicím dle smlouvy o 
spolupráci. 
 
 
Výňatek z posouzení vlivu změny č. 10změny územního plánu města Hrádek nad Nisou na 
životní prostředí :  
 

10.  Závěr  a  návrh  stanoviska 
 
10.1.  Závěrečné hodnocení   

 

V rámci posouzení vlivu zadání změny č. 10 ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou na životní 
prostředí, podle § 10i, zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dokumentace 
SEA), byly zhodnoceny relevantní aspekty výše uvedeného zadání, jehož podnětem je 
využití území severně od Václavic pro výstavbu 16 ti větrných elektráren. 

 
V dokumentaci bylo v souladu s požadavky výše uvedeného zákona provedeno 

hodnocení vlivu změny ÚPNSÚ zejména v následujících oblastech životního prostředí a 
veřejného zdraví, a to přiměřeně v rozsahu přílohy č. 9 k zákonu: 
 

• Biologické hodnocení v oblasti flóry a fauny, na základě biologického průzkumu. 

• Posouzení vlivu změny územního plánu na krajinný ráz za předpokladu výstavby 
VTE.  

• Posouzení vlivu změny územního plánu na hlukovou situaci na základě hlukové 
studie za předpokladu výstavby VTE. 

• Všeobecné hodnocení vlivů na veřejné zdraví spočívající prioritně v působení hluku. 

• Rámcové zhodnocení požadavků Krajského úřadu Libereckého kraje na základě 
závěrů zjišťovacího řízení, zejména hodnocení variantního řešení, přeshraničních 
vlivů, vlivů na udržitelný rozvoj dotčeného území, kumulativních vlivů a hodnocení 
problematiky ZPF. 

 
V rámci hodnocení jednotlivých významných vlivů byly předloženy návrhy opatření 

k minimalizaci a kompenzaci případných negativních vlivů záměru výstavby VTE, a s tím 
související změny územního plynu, na životní prostředí a veřejné zdraví.  

 
Z hodnocení vlivu změny č. 10 ÚPNSÚ na jednotlivé složky životního prostředí lze uvést: 
 

a)  Biologické hodnocení (flóra, fauna)  
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V území určeném ke změně ÚP ani v jeho blízkém okolí nebyl zaznamenán výskyt 
žádného zvláště chráněného rostlinného druhu, vegetace lokality je silně ovlivněna 
antropogenní činností. Ve vztahu k výskytu flóry tedy nejsou vytvořeny podmínky, které by 
bránily uskutečnění změny ÚP z hlediska výstavby VTE v dané lokalitě. Rovněž z důvodu 
ochrany bezobratlých živočichů nelze proti změně ÚP nic namítat. Přímo na lokalitě se 
vyskytují pouze chráněné druhy mravence a čmelák zemní. Další chráněné druhy 
bezobratlých se vyskytují na okolních pozemcích. Výstavbou VTE mohou být jejich populace 
ovlivněny pouze minimálně a jejich případné negativní ovlivnění lze snadno kompenzovat. 
V souvislosti s přípravou a provozem VTE je potřeba věnovat větší pozornost obratlovcům, 
kde biologickým průzkumem bylo nalezeno několik zvláště chráněných druhů. Zejména u 
velkých ptáků je nutno vzhledem k jejich rozsáhlým domovským okrskům respektovat i 
druhy vyskytující se v okolí posuzované lokality.  Lze předpokládat, že nejvíce ohroženou 
skupinou mohou být ptáci, kde na lokalitě a v jejím okolí se vyskytují  některé chráněné 
druhy. V závěru biologického hodnocení je konstatováno, že při dodržení relevantních  
kompenzačních opatření lze změnu územního plánu č. 10 města Hrádek nad Nisou realizovat. 

b)  Hodnocení vlivu na krajinný ráz 
 

Z hodnocení vlivů změny ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou, v souvislosti s potenciální 
výstavbou VTE v posuzované lokalitě, vyplývá, že realizace záměru bude mít určitý vliv na 
krajinný ráz, neboť jakákoliv vertikální stavba situovaná ve vyšších polohách se stává  novou 
dominantou krajiny. Z hlediska vlivů na krajinný ráz, převládá v širším okolí  Hrádku nad 
Nisou negativní působení existence elektrárny Turow, povrchového lomu a výsypek na polské 
straně .  Lokalita určená pro výstavbu větrných elektráren není v blízkosti žádných, kulturních 
či historických dominant, jejichž hodnota by mohla být stavbou VTE dotčena. V blízkém 
okolí se vyskytuje přírodní dominanta Výhledy a na ni navazující hřbet, na jehož jižní straně 
je umístěna plánovaná výstavba  VTE. Území kopce Výhledy nebude stavbou dotčeno, může 
však být narušena jeho estetická funkce. V zájmové lokalitě se nenachází žádné historické 
památky.  Nemovité kulturní památky, nacházející se v blízkosti lokality, nebudou výstavbou 
VTE dotčeny a  jejich význam v krajině nebude výrazně narušen. Z údolí ve Václavicích,  
budou viditelné maximálně vrchní časti VTE, přičemž většina obydlí v okolí je od lokality 
vizuálně oddělena geomorfologicky nebo výskytem lesních porostů, jež významně zastiňují 
výhledy směrem k plánované výstavbě. Stavbou a provozem nebudou dotčena žádná ZCHÚ a 
v případě dodržených podmínek ani VKP a ÚSES. Zábor půdy pro stavbu VTE a 
přístupových cest je pouze minimální. Rovněž živá složka krajiny nebude významně narušena 
a při optimálním časovém režimu výstavby a dodržení navržených opatření bude vliv stavby a 
provozu VTE minimální. Jedinou hodnotou území, která bude zřejmě negativně ovlivněna, 
s respektováním subjektivního pohledu, je estetická a  harmonická krajinná hodnota. Změna 
územního plánu č. 10 města Hrádek nad Nisou je z pohledu vlivu na krajinný rázu přijatelná, 
za předpokladu uplatnění  zmírňujících opatření.  Upřesnění těchto opatření bude provedeno v 
průběhu další přípravy výstavby VTE v rámci procesu EIA. 
 
c)  Hodnocení vlivu na hlukovou situaci   

 
Z výsledků předběžného hodnocení hlukové zátěže vyplývá, že při realizaci moderních 

typů VTE, s deklarovaným akustickým výkonem LwA = 104,4 dB a s příslušnou frekvenční 

charakteristikou,  bude hluk z elektráren na hranici chráněného venkovního prostoru v obci 

Václavice pod hygienickým limitem  40 dB. Ze závěrů hlukové studie vyplývá, že záměr 

lze realizovat v navrženém uspořádání. Hluková zátěž z větrných elektráren na hranici 
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chráněného venkovního prostoru  intravilánu obce Václavice dodrží s rezervou limitní 

hodnotu pro hluk v noční době 40 dB.  Na základě podkladů výrobce neobsahuje hluk 

z těchto VTE  výrazné tónové složky. V rámci další přípravy záměru výstavby VTE bude 

hluková studie aktualizována na základě určení konkrétního  typu VTE se znalostí jeho 

akustických a technických parametrů a toto konkrétní hodnocení hlukové zátěže bude 

součástí posuzování vlivu záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, tj. v rámci procesu EIA. Výsledky budou posouzeny Národní 

referenční laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Pardubicích a ověřeny kontrolním 

měřením hluku v referenčních bodech v rámci zkušebního provozu. 

 

d)  Hodnocení vlivu na veřejné zdraví 

 
Jediným potenciální faktorem, který by mohl ovlivnit veřejné zdraví, je působení hluku při 
provozu ze zdrojů VTE. V předchozím textu byly  obecně popsány negativní zdravotní 
účinky hluku, za předpokladu překročení  nejvyšších přípustných hodnot hluku, 
stanovených v současné době nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Vlivy ostatních 
potenciálních škodlivin na veřejné zdraví, v souvislosti s výstavbou VTE, lze vzhledem 
k relativně krátké době výstavby považovat za nevýznamné. K problematice ovlivnění 
veřejného zdraví lze uvést, že za předpokladu realizace moderních typů VTE 
s minimálními akustickými výkony a při respektování podmínek vyhodnocených 
v hlukové studii, tj. při optimálním umístění VTE v zájmové lokalitě znamenajícím 
dodržení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru, by se 
vlivy důsledků změny č. 10 ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou na veřejné zdraví neměly 
významněji projevovat. Tento názor podporuje i dostatečná vzdálenost VTE od obytné 
zástavby ve Václavicích (cca 1 000 m) a poměrně příznivý reliéf terénu v prostoru severně 
od obce. 
 

e)  Posouzení ostatních aspektů změny ÚPNSÚ  
 
 
V rámci dokumentace SEA byly zhodnoceny další aspekty změny ÚP vyplývající ze 

závěru zjišťovacího řízení KÚLK.  
 
 
• Z hlediska variantního řešení je uvažována aktivní varianta spočívající ve 

výstavbě 16ti VTE v lokalitě Václavice – Uhelná. Realizace této varianty je 
z celospolečenského hlediska pozitivním záměrem, a to zejména v důsledku využití 
obnovitelných zdrojů energie. Tyto aspekty jsou i v souladu s územními 
energetickými koncepcemi jednotlivých regionů. Aktivní varianta bude mít rovněž 
ekonomický přínos pro příslušné obce, což je nutné zohlednit smluvně mezi 
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investorem, respektive provozovatelem VTE, a obcemi. Na druhé straně realizací 
aktivní varianty dojde k určitému negativnímu ovlivnění krajinného rázu, 
obyvatelstva a biologických podmínek v dané oblasti.  V rámci předložené 
dokumentace SEA  byly tyto vlivy vyhodnoceny odbornými posudky, z kterých 
vyplývá, že  tyto vlivy jsou vzhledem k charakteru zájmové lokality přijatelné za 
předpokladu dodržení technických podmínek instalace zařízení VTE a při realizaci 
opatření k minimalizaci nebo kompenzaci nežádoucích vlivů. Nulová varianta by 
znamenala záměr výstavby VTE  nerealizovat a zachovat původní stav pozemků 
pouze k zemědělskému využití a současně pozastavit proces zadání změny č. 10 
ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou.  

 
 
• Z hlediska přeshraničních vlivů byly definovány vlivy na krajinný ráz, vlivy na 

faunu a případné vlivy hluku na veřejné zdraví. Vzhledem k charakteru a technologii 
záměru by se z hlediska přeshraničních vlivů mohl projevit pouze vizuální vliv ze 
severního a západního směru.  Ze severozápadního směru od města Žitavy budou 
VTE lokalizovány v dostatečné vzdálenosti, cca  8 - 10 km od německé hranice a 
nemohou působit jako dominantní prvek. Negativní vlivy případně zvýšené hlukové 
zátěže nelze předpokládat. Na druhé straně lze konstatovat, že opačné přeshraniční 
vlivy z polské strany se mnohem významněji projevují na území ČR v důsledku 
průmyslové činnosti v blízkosti státní hranice (elektrárna Turow, povrchové uhelné 
doly a výsypky). Tyto vlivy se projevují nejen vizuálně, ale zejména v oblasti 
ochrany ovzduší vlivem emisí z energetických zdrojů. Za předpokladu dodržení 
opatření pro minimalizaci vlivů provozu VTE by přeshraniční vlivy neměly být 
významné. Problematika přeshraničních vlivů bude řešena v rámci posuzování vlivu 
záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 sb., ve znění pozdějších 
předpisů, v procesu EIA.  

 
• Z hlediska podmínek udržitelného rozvoje dotčeného území lze vycházet 

z definice stanovené  zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů. Cílem strategie udržitelného rozvoje je vytvoření výrobních a 
ekonomických  faktorů pro zajištění základních životních  potřeb současných a 
budoucích generací, při současném zachování podmínek v oblasti životního 
prostředí, tj. zachování funkce přírody, krajiny a ekosystémů. Je zřejmé, že vliv 
výstavby VTE a související změny územního plánu  v zájmové lokalitě Václavice – 
Uhelná u Hrádku nad Nisou bude po ekonomické stránce přínosem, nejen pro 
investora, ale i pro obec, a projeví se pozitivně i v sociální oblasti. Významnější vliv 
se bude projevovat v energetické oblasti v důsledku relativně vysokého 
instalovaného elektrického výkonu cca 32 MW. Na druhé straně případné negativní 
vlivy v oblasti životního prostředí by neměly být významné. Využití obnovitelných 
zdrojů energie by mělo být součástí Územní energetické koncepce v rámci 
Libereckého kraje. Z hlediska vlivu výstavby a provozu VTE na udržitelný rozvoj 
dotčeného území lze předpokládat, že využití obnovitelných zdrojů pro výrobu 
elektrické energie, by mělo být definováno podrobněji ve Strategii udržitelného 
rozvoje a rozpracováno i pro podmínky jednotlivých regionů v rámci Libereckého 
kraje. 

 
 

• Z hlediska případných kumulativních vlivů VTE v sousedních oblastech, lze uvést 
existenci 6ti VTE v  prostoru Lysého  vrchu u  Albrechtic u  Frýdlantu  a  přípravu  
výstavby 2 VTE  v prostoru mezi Lysým vrchem a Albrechticemi. Vzhledem 
k poměrně značné vzdálenosti  6 – 7 km, nelze předpokládat synergické působení 
hluku a případně dalších faktorů na veřejné zdraví. Podobně lze z téhož důvodu 
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vyloučit vlivy na faunu a flóru. Jedinou možností je kumulativní vliv VTE na 
krajinný ráz, který se však bude projevovat z větší vzdálenosti, především z návrší u 
Dolní Suché a Dolního Sedla, tedy ze vzdálenosti cca  8 -  10 km  jihozápadně od 
zájmové lokality. Zde přichází v úvahu pouze vliv na estetickou hodnotu a 
harmonické měřítko krajiny, což jsou faktory dosti závislé na subjektivních 
vlastnostech pozorovatele. Na základě hodnocení možných kumulativních vlivů na 
krajinný ráz, lze tyto faktory považovat za přijatelné.  

 
 

• Z hlediska problematiky zemědělského půdního fondu lze konstatovat, že celková 
plocha pozemků, jejichž změna je definována převodem z plochy nezastavitelné na 
plochu vhodnou pro výstavbu VTE, bude činit cca 120 ha, přičemž veškeré 
pozemky jsou kategorizovány z hlediska druhu jako orná půda v ochraně ZPF. Pro 
vlastní výstavbu VTE a související infrastruktury bude využito pouze přibližně 
2 000 – 3 000 m2, a z toho pouze minimální plocha zasahuje do půdy v I. třídě 
ochrany ZPF. Problematiku vyjmutí ploch ze ZPF bude nutné vyřešit v rámci další 
přípravy realizace záměru výstavby VTE. Na ostatních plochách parcel do výměry 
cca 120 ha bude nadále probíhat zemědělská výroba. Lze předpokládat, že upřesnění 
územních podmínek a využití pozemků bude nutné řešit v rámci konkrétního záměru 
výstavby VTE v procesu EIA a v územním řízení. 

 
Závěrem je možné konstatovat, že navrhovaná změna č. 10 ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou  

bude mít celospolečensky pozitivní vliv, projeví se zejména v zlepšení situace v zájmové 
oblasti z hlediska technického, hospodářského, ekonomického a sociálního, přičemž za 
předpokladu realizace opatření k minimalizaci a kompenzaci případných negativních 
ekologických vlivů na životní prostředí, lze navrženo změnu územního plánu akceptovat. 
 

Vzhledem k tomu, že i když prozatím nejsou určeny konkrétní  typy VTE pro realizaci 
záměru, je možné předpokládat, že budou instalovány  VTE s minimálními vlivy na životní 
prostředí a veřejné zdraví, zejména v oblasti hlukové zátěže. Podmínkou je realizace nejlepší 
dostupné techniky (BAT) v souladu s normami Evropské unie.  

 
Posouzení zadání změny č. 10 ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou vychází prozatím z ideového 
návrhu výstavby 16ti VTE v zájmové lokalitě u Václavic. Je zřejmé, že konkrétní vlivy 
záměru výstavby VTE na životní prostředí v této lokalitě, za předpokladu schválení změny 
ÚPNSÚ,  bude  nutné  posoudit znovu jako  realizaci  záměru podle § 6 (oznámení), 
respektive podle § 8 (dokumentace) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
tj. procesem EIA.   

 
 
 
10.2.  Návrh stanoviska 

 
 Na základě hodnocení vlivu zadání změny č. 2 ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou na životní 

prostředí, provedeného podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů,  lze doporučit, aby Krajský úřad Libereckého kraje, 
jako příslušný úřad podle § 22 výše uvedeného zákona, vydal  

  
souhlasné  stanovisko 

 
k výše uvedené změně ÚPNSÚ, z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí. 
Podmínkou vydání souhlasného stanoviska je realizace opatření k minimalizaci a kompenzaci 
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případných negativních vlivů záměru výstavby 16ti větrných elektráren v lokalitě 
Václavice – Uhelná, který je podnětem pro zadání změny č. 10 ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou. 
 

V rámci souboru  navržených opatření je nutné respektovat zejména následující 
opatření, která budou dále upřesněna v průběhu další přípravy realizace záměru výstavby 
VTE: 

 
 

a)  Z hlediska vlivů na přírodu 
 

• Hlavní stavební činnosti při výstavbě VTE realizovat v době s respektování 
požadavků na minimalizaci negativních vlivů na faunu, zejména s ohledem na 
hnízdění ptáků.  

• Jednotlivé VTE budou umístěny v optimální vzdálenosti od lesních porostů. Přesná 
situace bude stanovena v rámci další přípravy záměru. 

• Na zemědělsky neobdělávaných pruzích provést výsadbu keřů v druhovém spektru 
přirozené vegetace,  pro kompenzaci negativního  vlivu na vybrané druhy pěvců. 
Dále realizovat specifická opatření pro ochranu dutinových ptáků. 

• V průběhu posuzování vlivu VTE  v rámci procesu EIA lze doporučit aktualizaci 
biologického hodnocení.  

• Jako kompenzační opatření pro vyskytující se druhy plazů respektovat udržování 
zatravněných pásů podél stávajících a nově vzniklých cest a realizovat další 
specifická opatření pro jejich ochranu, která budou specifikována v rámci další 
přípravy záměru. 

• Listy rotoru VTE budou barevně zvýrazněny dle dispozic příslušných orgánů. 
Upřesnění technických podmínek bude provedeno v rámci projektové přípravy 
záměru a v procesu EIA. 

• Budou respektovány závěry biologického hodnocení, který je součástí posouzení 
vlivu změny č. 10 ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou.  

 
 
b)  Z hlediska vlivů na krajinný ráz 
 

• Během budoucího posuzovaní  záměru výstavby VTE v procesu EIA, aktualizovat 
hodnocení vlivu na krajinný ráz, které bude obsahovat posouzení záměru v závislosti 
na konkrétním  umístění a velikosti VTE. 

• Vlastní výstavba VTE nebude zasahovat do plochy lesních porostů ani dřevin 
rostoucích mimo les a bude respektována optimální vzdálenost VTE od lesních 
porostů ve smyslu příslušných zákonných ustanovení. 

• Výstavbou nebude narušena žádná část ÚSES, přičemž VTE budou situovány  ve  
vzdálenosti stanovené podmínkami ochrany přírody a krajiny, ve smyslu závěrů 
odborného posudku hodnotícího vlivy na krajinný ráz. 

 
 
c)  Z hlediska podmínek hlukové zátěže 
 

• Pro realizaci záměru výstavby VTE budou instalovány  VTE s minimálními vlivy na 
životní prostředí a veřejné zdraví, zejména v oblasti hlukové zátěže. Podmínkou je 
realizace nejlepší dostupné techniky (BAT) v souladu s normami Evropské unie.  
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• V rámci procesu EIA bude aktualizována hluková studie na základě konkrétních 
podmínek umístění VTE v zájmové lokalitě, typu a technických parametrů VTE. 
Výsledky aktualizované hlukové studie budou ověřeny nezávislým posudkem 
národní referenční laboratoře Zdravotního ústavu se sídlem v Pardubicích.  

 
 
d)  Z hlediska posuzování vlivu na veřejné zdraví  
 

• V rámci procesu EIA bude provedeno hodnocení záměru výstavby a provozu VTE 
na veřejné zdraví, na základě výsledků hlukové studie. 

 
 
e)   Z hlediska komplexního posuzování vlivů záměru  na životní prostředí 
 

• Konkrétní  vlivy  výstavby a provozu VTE na životní prostředí v zájmové lokalitě, 
za předpokladu schválení změny ÚPNSÚ,  bude  nutné  posoudit jako  realizaci  
záměru  podle  § 6 ( oznámení ),  respektive podle § 8 ( dokumentace )  zákona č. 
100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v rámci procesu EIA.   

• Lze předpokládat, že záměr výstavby 16ti VTE bude podle přílohy č. 1 k zákonu 
100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zařazen v kategorii II, vyžadující 
zjišťovací řízení,  bodu 3.2 „Větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem 
vyšším než 500 kWe  nebo s výškou stojanu přesahující 35 metrů“. Potvrzení o 
zařazení  do  kategorie  bude  vyžádáno  na Ministerstvu  životního prostředí. Podle 
§ 22, výše uvedeného zákona je příslušným úřadem pro posuzování záměru této 
kategorie Krajský úřad Libereckého kraje. 

 
 

Výše uvedené podmínky navrženého stanoviska budou respektovány v následujících 
stupních přípravy realizace záměru výstavby 16ti VTE v lokalitě Václavice – Uhelná u 
Hrádku nad Nisou, tj. v rámci posuzování vlivu na životní prostředí v procesu EIA, 
v projektové dokumentaci stavby a zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení. 

 
Souhlasné stanovisko se vydává pro dočasné užívání jednotlivých staveb větrných 

elektráren po dobu 30 let jejich provozu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Více viz celý text : Posouzení vlivu změny č. 10změny územního plánu města Hrádek nad 
Nisou na životní prostředí :, zpracované fa  SCES- Group, spol. s r.o., dokumentace 
k zapujčení na odboru ORM Ing. Kumpa Petr. 
 
 
 
 


