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na životní prostředí, podle § 10i  zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivu na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., v přiměřeném 
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1.  ÚVOD 
 
 
Původní územní plán sídelního útvaru (dále jen ÚPNSÚ) Hrádek nad Nisou byl 

schválen zastupiteli města v lednu 1998. V souvislosti s vývojem energetické koncepce, 
zaměřené na vyšší využití obnovitelných zdrojů energií, a  se zřetelem k soustavnému a 
komplexnímu řešení funkčního využití území, byly vytvořeny podmínky využití určitých 
územních lokalit pro realizaci větrných elektráren (dále jen VTE). Pro záměr výstavby VTE 
v rámci sídelního útvaru města Hrádek nad Nisou byla vybrána zájmová lokalita severně od 
části obce Václavice v blízkosti česko – polské státní hranice, kde byly terénním měřením 
potvrzeny vhodné meteorologické podmínky z hlediska optimálního využití větrné energie. 

 
Potenciální využití vybraných územních lokalit v katastrálním území (dále jen k. ú.) 

Václavice u Hrádku nad Nisou pro výstavbu VTE bylo podnětem pro pořízení změny 
územního plánu (dále jen ÚP), která je evidována ve formě zadání změny č. 10 ÚPNSÚ 
Hrádek nad Nisou. Podstatou zadání změny ÚPNSÚ je záměr výstavby 16ti VTE na 
pozemcích severně od Václavic, směrem k části obce Uhelná, konkrétně na pozemkových 
parcelách s parcelními čísly (dále jen p. č.) 840/1, 1137/1 a 1137/6, všechny v  k. ú. Václavice 
u Hrádku nad Nisou, přičemž se jedná o vymezené technické plochy podmínečně vhodné pro 
výstavbu VTE. Pořízení změny č. 10 ÚPNSÚ bylo schváleno zastupitelstvem města Hrádek 
nad Nisou usnesením č. 46/04/ZM ze dne 22. 3. 2004. 

 
Součástí předložené dokumentace k posouzení vlivu změny ÚP na životní prostředí je 

hluková studie, biologické hodnocení  a hodnocení vlivu na krajinný ráz. Pro hodnocení 
problematiky hlukové zátěže se vychází z podmínek potenciální výstavby 16ti větrných 
elektráren. Instalované zařízení musí splňovat podmínky nejlepší dostupné techniky (dále jen 
BAT - best available technique). 

 
Za současného stavu se jedná pouze o ideové posouzení koncepce (proces SEA) 

možnosti  využití zájmového území pro výstavbu VTE z hlediska vhodných klimatických a 
technických podmínek, vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Je zřejmé, že definitivní 
umístění VTE  bude řešeno na základě výsledků posuzování vlivu konkrétního záměru na 
životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v procesu EIA, 
v rámci územního řízení. 

 
Změna územně plánovací dokumentace (dále jen ÚPD) města Hrádek nad Nisou je 

posuzována podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  a o změně 
některých souvisejících předpisů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb. 
(dále jen zákon). Ve smyslu výše uvedeného zákona je změna ÚPD posuzována podle § 10i, 
odst. (6), v souladu se závěry zjišťovacího řízení a přiměřeně v rozsahu přílohy č. 9 k zákonu. 

 
 
Oznámení zadání změny č. 10 územního plánu bylo podáno dne 4. 10. 2004  Krajskému 

úřadu Libereckého kraje, který jako příslušný úřad provedl zjišťovací řízení podle § 10i, odst. 
(2) zákona se závěrem, že 10. změnu územního plánu města Hrádek nad Nisou je nutné 
posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí se zaměřením na řešení konkrétních  
specifických problémů. 
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Ze závěru zjišťovacího řízení zn. KULK/10624/2004, ze dne 9. 11. 2004, k výše 
uvedenému oznámení, vyplynul požadavek nutnosti posouzení 10. změny územního plánu 
Hrádku nad Nisou z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona (SEA), se zaměřením  na 
okruh specifických problémů.  

 
V rámci posuzování změny ÚPD bylo postupováno ve smyslu výše uvedeného zákona, 

s hodnocením relevantních problémových oblastí a na základě požadavků vyplývajících ze 
závěru zjišťovacího řízení.  
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2.  PRÁVNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY   
 
 
   Strategické posuzování vlivů koncepcí na životního prostředí (dále jen SEA - 

Strategic Environmental Assessment) se v posledních deseti letech stává klíčovým nástrojem 
ochrany životního prostředí. SEA je především zaměřena na posuzování plánů, programů, 
politik, strategií a koncepcí s výhledem na určité období. Cílem posuzování vlivů na životní 
prostředí je získat objektivní komplexní informace o možném vlivu na životní prostředí. SEA 
využívá rozhodovacích procesů a také kritérií pro trvale udržitelný rozvoj a to vše za účasti 
veřejnosti.  Účelem posouzení je, v souladu s právem Evropských společenství, chránit 
životní prostředí promítnutím požadavků na jeho ochranu do přípravy, schvalování a  
realizace a přispět tak k dosažení udržitelného rozvoje společnosti a integrovat požadavky 
trvale udržitelného rozvoje do koncepčních záměrů.  

 
Po legislativní stránce bylo posuzování koncepcí, prezentované jako posuzování 

rozvojových koncepcí a programů, součástí zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí.  

 
V souvislosti s vydáním zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
který nabyl účinnosti dnem  1. 1. 2002, došlo ke změně původního zákona ČNR č. 244/1992 
Sb. tak, že v tomto zákonu byla ponechána pouze ustanovení týkající se posuzování 
koncepčních záměrů. Název původního  zákona ČNR č. 244/1992 Sb. byl změněn na  zákon 
ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivu rozvojových koncepcí a programů na životní 
prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb. 

 
Pro komplexní posuzování vlivů na životní prostředí byl v 05/2004 vydán nový zákon č. 

93/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a 
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). 
Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. 5. 2004 a zahrnuje i posuzování vlivu koncepcí na 
životní prostředí. 

 
K další právní úpravě došlo v roce 2006 vydáním zákona č. 163/2006 Sb., ze dne 24. 3. 

2006, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb. V současné 
době je tedy platné úplné vydání zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb. Posuzování vlivů územně 
plánovací dokumentace na životní prostředí je v tomto zákoně zahrnuto ve zvláštním 
ustanovení v § 10i. Dle tohoto ustanovení a se zřetelem k výsledkům zjišťovacího řízení se 
podle § 10i, odst.(6) provádí vyhodnocení vlivů přiměřeně v rozsahu přílohy č. 9 k tomuto 
zákonu. 

 
V daném případě posouzení vlivu změny č. 10 územního plánu města Hrádek nad Nisou 

na životní prostředí, v souvislosti se záměrem výstavby VTE, lze hodnotit dle zákona 
přiměřeně v rozsahu příloha č. 9 k zákonu následující vlivy a faktory ve vztahu k životnímu 
prostředí: 
 

• Obsah a cíle změny ÚP 

• Informace o současném stavu životního prostředí v dotčeném území 



Posouzení vlivu změny územně plánovací dokumentace města Hrádek nad Nisou na životní prostředí  
podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 

SCES - Group, spol. s r. o., Petrská 1178, 110 00 Praha, provozovna Stroupežnického 7, 400 01 Ústí nad Labem 
 

10 

• Charakteristiky životního prostředí v oblastech, které by mohly být provedením 
změny ÚP významně ovlivněny 

• Plánovaná opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci závažných 
negativních vlivů realizace změny ÚP na životní prostředí 

• Zdůvodnění výběru variant 

• Stanovení monitorovacích ukazatelů vlivů změny ÚP na životní prostředí 

• Hodnocení vlivů změny ÚP na veřejné zdraví 

• Souhrnné vypořádání vyjádření ke změně ÚP z hlediska vlivů na životní prostředí a 
veřejné zdraví 

• Závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska k zadání změny č. 10 ÚPNSÚ  
 
V souladu se  závěry a požadavky zjišťovacího řízení  je hodnocení vlivů změny č. 10 

ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou zaměřeno zejména na  následující konkrétní exponované oblasti: 
 

• Vyhodnocení dopadů záměru výstavby VTE na jednotlivé složky životního 
prostředí, zejména z hlediska vlivu na krajinný ráz , vlivu na obyvatelstvo a na 
biologické podmínky (fauna, flóra) 

• Návrh variantního řešení záměru výstavby VTE s popisem nulové a aktivní varianty 

• Vyhodnocení přeshraničních vlivů záměru výstavby VTE 

• Vyhodnocení vlivů výstavby VTE na udržitelný rozvoj dotčeného území 

• Posouzení případných synergických a kumulativních vlivů obdobných záměrů 
v sousedních oblastech 

• Posouzení problematiky zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) ve vztahu k 
variantním řešením, včetně dopadu na obdělavatelnost pozemků. 

• Návrh opatření k eliminaci, minimalizaci, a kompenzaci negativních vlivů záměru 
výstavby VTE  na životní prostředí a veřejné zdraví.   
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3.  OBSAH  A  CÍLE  ZMĚNY  ÚZEMNÍHO  PLÁNU 
 

3.1. Identifikační údaje změny ÚP 
 
 
Název: Zadání č. 10 změny územního plánu obce 

Hrádek nad    Nisou 
 
Obec:       Hrádek nad Nisou 
 
Kraj:       Liberecký 
 
Objednatel posouzení SEA:      Město Hrádek nad Nisou 

  Horní náměstí 73 
463 34 Hrádek nad Nisou 

 
Pořizovatel: Krajský úřad Libereckého kraje   

 
 

3.2.  Zdůvodnění změny ÚP 
 

Předchozí aktualizovaný územní plán sídelního útvaru Hrádek nad Nisou byl 
vypracován v březnu 1995 společností SAUL s. r. o., Liberec a byl schválen městským 
zastupitelstvem v lednu 1998. Tento ÚPNSÚ zahrnuje podrobně veškeré sféry činnosti 
v rámci sídelního útvaru za stavu odpovídajícím  společenským, výrobním, ekonomickým a 
ekologickým podmínkám  v této časové etapě.  

 
V souvislosti s vývojem zajištění energetických zdrojů dochází v poslední době 

k preferenci využití obnovitelných zdrojů energie pro substituci určitého podílu spalovacích 
energetických zdrojů, především s cílem omezení negativních vlivů v oblasti ochrany ovzduší. 
Z celého souboru obnovitelných zdrojů energie je dle místních a meteorologických podmínek 
významné využití větrné energie pro výrobu elektrické energie. Tento trend je rovněž 
podporován v územních energetických koncepcích. 

 
Posuzovaná změna č. 10 ÚPNSÚ  Hrádek nad Nisou vychází z požadavků města na 

využití určitého území k realizaci výstavby větrných elektráren se zřetelem k vhodným 
podmínkám pro využití potenciálu větrné energie. Z hlediska optimálních podmínek pro 
realizaci záměru výstavby VTE byla vybrána lokalita severně od části obce Václavice 
v prostoru u státní hranice s Polskem směrem k části obce Uhelná. Dle údajů zadavatele byly 
v této lokalitě terénním měřením ověřeny vhodné meteorologické podmínky pro využití 
větrné energie. 

 
Uvedená změna č. 10 ÚPNSÚ je vyvolána záměrem investora, společnosti EEH s.r.o., 

Václavice 327, 463 34 Hrádek nad Nisou, realizovat v dané územní lokalitě výstavbu 16ti  
VTE. Pro realizaci tohoto záměru se předpokládá využití pozemkových parcel p. č. 840/1, 
1137/1 a 1137/6 v katastrálním území Václavice u Hrádku nad Nisou, kde jsou vhodné 
přírodní a technické podmínky pro realizaci VTE.  
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Pro realizaci záměru se v současné době uvažuje o použití VTE od výrobců VESTAS, 
WIKOV WIND nebo ENERCON s výkonem 2 – 3 MW, které splňují podmínky minimální 
hlučnosti a požadované úrovně BAT, respektive větrných elektráren s obdobnými parametry. 
Konkrétní podmínky a definitivní umístění VTE je nutné řešit v rámci územního řízení na 
základě výsledků posuzování vlivu záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, tj. v rámci  procesu EIA.  

 
Zadání změny č. 10 ÚPNSÚ  Hrádek nad Nisou bylo schváleno Městským 

zastupitelstvem usnesením č. 46/04/ZM ze dne 22. 3. 2004, s tím, že obsahem změny 
územního plánu je  zařazení pozemkových parcel p. č. 840/1 a parcel navazujících z ploch 
nezastavěných nezařazených, se zemědělským využitím, do ploch vhodných pro výstavbu 
větrných elektráren. Kromě konkrétního pozemku p. č. 840/1 byly později specifikovány 
pozemky p. č. 1137/1 a 1137/6 k využití pro daný účel. 

 
  
3.3. Základní územní  a identifikační údaje 
 

Výběr lokality pro umístění VTE byl proveden s ohledem na vyhovující meteorologické 
podmínky z hlediska dostatečné energie větru, na  možnost napojení do distribuční elektrické 
soustavy, možnost dojezdu přepravních, stavebních a zvedacích mechanismů a zejména 
s ohledem na dostatečnou vzdálenost obytné zástavby části obce Václavice od zájmové 
lokality. 

 
Identifikační údaje zájmové lokality jsou uvedeny v následujícím přehledu dle územně 

identifikačního registru. 
 
 

Tabulka č. 1  Identifikační údaje zájmové oblasti 
 

Územně samosprávní 
celek  

(ÚSC) 
Název ÚSC Kód územní jednotky 

Kraj Liberecký 07 (NUTS CZ051) 
Okres Liberec 3505 
Obec Hrádek nad Nisou 04739 (IČZÚJ 564095) 
Část obce Václavice 40842  
Katastrální území Václavice u Hrádku nad Nisou 77599 

 
 
Zájmová lokalita vybraná pro realizaci 16ti VTE je podle katastrálních území obce 

specifikována v následujícím přehledu, s uvedením výměry, druhu pozemku a bonitovaných 
půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ). Údaje jsou převzaty z internetových stránek 
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen ČÚZK). 
 

Části pozemku mají stanoveny hodnoty bonitovaných půdně ekologických jednotek 
(dále jen BPEJ), dle Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP) č. 
OOLP/1067/96,  k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) podle 
zákona ČNR č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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Tabulka č. 2   Charakteristika pozemků pro umístění VTE v katastrálním území 
Václavice u Hrádku nad Nisou 

 
 

Katastrální  
území  

Parcelní 
číslo 

Části pozemku 
s hodnotami BPEJ 

Výměra 
[m2] 

Třída  
ochrany ZPF 

72 911 43 848 I. 
72 914 18 280 III. 
74 410 513 neuvedeno 
83 421 81 506 I. 
83 424 419 404 III. 
83 441 63 496 IV. 
83 444 163 542 V. 
83 716 79 040 V. 
85 011 36 118 IV. 

840/1 

Celkem 905 747  
74 710 5 267 III. 
83 421 119 391 I. 
83 444 32 531 V. 
85 011 70 685 IV. 

1137/1 

Celkem 227 874  
72 911 85 418 I. 
72 941 8 096 IV. 
74 710 18 314 III. 

1137/6 

Celkem 111 828  
Celkem   1 245 449  

Václavice 
u Hrádku 
nad Nisou 

 z toho I. tř. ochrany ZPF 330 163 I. 
 

 
Zájmová lokalita související se změnou č. 10 ÚPNSÚ leží na severním okraji 

katastrálního území Václavice u Hrádku nad Nisou a je pro potenciální využití k realizaci 
VTE vymezena výše uvedenými pozemky.  
 

Veškeré pozemky jsou kategorizovány z hlediska druhu jako orná půda v ochraně 
ZPF. K  výše  uvedeným  charakteristikám  půdy  na dotčených pozemcích lze uvést, že 
přibližně 27 % půdy spadá do I. třídy ochrany ZPF dle výše uvedeného MP. V případě I. třídy 
ochrany se jedná o bonitně nejcennější půdy, které lze odejmout ze ZPF pouze výjimečně  na 
záměry týkající se obnovy ekologické stability krajiny, nebo pro liniové stavby zásadního 
charakteru.  
 

Dle údajů v zadání změny č. 10 ÚPNSÚ je potřeba využití plochy pro výstavbu 1 VTE 
přibližně 100 m2, tedy celkem 1 600 m2 a k tomu přibližně 1 500 m2 přístupových 
komunikací, přičemž tyto části pozemku bude nutné vyjmout ze ZPF. Předpokládá se, že 
celkem bude činit požadavek záboru vyjmutím ze ZPF přibližně 3 100 m2.  
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V rámci případné výstavby VTE se doporučuje záměr řešit situačně mimo pozemky 
zařazené v I. třídě ochrany ZPF. Je zřejmé, že upřesnění územních podmínek a využití 
pozemků bude nutné řešit v rámci konkrétního záměru výstavby VTE v procesu EIA a 
v územním řízení. 

 
V rámci zadání č. 10 ÚPNSÚ je využití těchto pozemků definováno jako stanovení nově 

utvořené zóny o názvu „Plochy (území) vhodné pro výstavbu větrných elektráren“. Tato 
územní lokalita zahrnuje pozemky s převládajícím zemědělským využitím s možností 
výstavby VTE s celkovou zastavěností území do 0,5 % plochy pro vlastní stavby VTE a jejich 
technické a obslužné vybavenosti. 

 

3.4. Předmět zadání změny územního plánu 
 

V zadání č. 10 změny ÚPNSÚ je hodnocen význam obce, tj. města Hrádek nad Nisou, 
která plní funkce významného správního a ekonomického střediska české části Žitavské 
pánve v rámci Euroregionu Nisa. Stručně jsou popsány demografické, hospodářské a 
společenské podmínky obce Václavice, do jejíž blízkosti je záměr výstavby VTE situován, a 
je konstatován význam tohoto záměru z hlediska využití obnovitelných zdrojů energie. 

 
Pro zdůvodnění změny ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou jsou v zadání č. 10 uvedeny 

následující podmínky a požadavky potvrzující oprávněnost navržené změny ÚP: 
 

• Změna ÚP nebude mít vliv na demografické bilance a z ekonomických hledisek 
umožní pokračování rozvoje území za současného využití obnovitelných zdrojů 
energie. 

• Z hlediska vlivu na stávající využití území nedojde k významnější změně 
zemědělského charakteru, neboť i po realizaci výstavby VTE bude možné území 
využívat původním zemědělským způsobem. 

• Vlivy záměru na krajinný ráz by neměly být významné ve srovnání se stavem 
v nejbližších územních lokalitách za hranicemi s Polskem a Spolkovou republikou 
Německo,  kde existují významné tepelné energetické komplexy a je zde 
provozována řada větrných elektráren. 

• Plocha území vybraného pro výstavbu VTE se stává novým zastavitelným územím 
obce, kde se předpokládá využití cca 3 100 m2 plochy pozemků pro realizaci 
záměru, včetně plochy přístupových komunikací, které však mohou být využity i k 
zemědělským účelům. 

• Změna ÚP musí splňovat požadavky a podmínky v oblasti ochrany životního 
prostředí. Zejména se jedná o respektování zákonů platných ve vztahu k ochraně 
přírody, k vodním zdrojům, k půdě, horninovému prostředí, k územnímu systému 
ekologické stability (dále jen ÚSES)  a k veřejnému zdraví. 

• Ve vybrané územní oblasti se změna ÚP nedotýká kulturních památek, historických 
objektů a chráněných území. Z  hlediska výhledové realizace stavby, a souvisejících 
zemních a stavebních prací, je však nutné respektovat ustanovení zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči (§ 22) a stavebního zákona č. 50/1976 Sb., oba ve znění 
pozdějších předpisů a oznámit s měsíčním předstihem příslušnému regionálnímu 
muzeu nebo archeologickému pracovišti zahájení stavebních prací. 
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• Požadavky na řešení dopravy vyplývají z potřeby výstavby nebo rekonstrukce 
účelových komunikací, zejména  pro příjezd dopravní techniky v souvislosti 
s výstavbou VTE, které budou dále využity pro periodické kontroly a údržbu 
zařízení VTE a rovněž mohou být využity i pro jiné účely. Z hlediska nakádání 
s odpady se změna ÚPNSÚ prakticky neprojeví. 

• Z hlediska dodržování dalších právních předpisů je nutné v souvislosti s výstavbou 
VTE respektovat zejména ochranná pásma vyhlášená orgány státní správy, a  
zejména letecké právní normy s ohledem na výšku VTE. 
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4.   ÚZEMNÍ A PŘÍRODNÍ PODMÍNKY  ZÁJMOVÉ  OBLASTI 
 

Stručný popis přírodních podmínek v regionu byl převzat ze podkladů původního 
územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou a z dalších odborných podkladů 
poskytnutých pro vypracovaní dokumentace SEA. 

  
 

4.1.  Geografický popis 
 

Z hlediska geografického popisu leží oblast, vymezená pro realizaci změny č. 10 
územního plánu, v prostoru severně od Václavic, které jsou částí obce Hrádek nad Nisou. 
Tímto zájmovým územím prochází podél Nisy výrazná a historicky významná trasa, která 
spojuje oblast Horní Lužice a Šluknovská s Libereckou kotlinou a dále vnitrozemím Čech, 
sledující evropsky významnou koncentraci osídlení, výroby, obchodu a kultury. 

 
Poloha na rozhraní tří států, se stává v současné době východiskem nové mezinárodní 

spolupráce v rámci Euroregionu „Trojzemí Nisa“.  Vytvořením Euroregionu Nisa, vznikají 
docela nové předpoklady a podmínky pro urychlený ekonomicky a sociální rozvoj tohoto 
významného prostoru. Na území, které zahrnuje 10 600 km2, žije v současné době  přibližně 
1,6 milionů obyvatel. 

 
Oblast Hrádecka a sousedního hustě zalidněného Žitavska představuje přirozený prostor 

uvedeného regionu, který lze považovat za centrum významného osídlení trojúhelníku mezi 
městy Prahou, Drážďany a Wroclawí s více než 8 mil. obyvatel. Právě tato mimořádná poloha 
Hrádecka se stává hlavním faktorem jeho předpokládaného rozvoje v podmínkách 
mezinárodní spolupráce přesahující hranice zemí a regionů. 

 
Přímé vzdálenosti vybraných hospodářských a politických center z Hrádku nad Nisou 

jsou dokladem jeho výjimečně cenné a ekonomicky využitelné polohy. Vzdálenosti od těchto 
lokalit jsou uvedeny v následujícím přehledu: 
 
 
Tabulka č. 3  Vzdálenosti velkých hospodářských center od hrádku nad Nisou 
 

Stát Velká města Vzdálenost 
[km] 

Liberec 18 
Praha 90 
Ústí nad Labem 60 

Česká republika 

Hradec Králové 100 
Zittau 5 
Gőrtlitz 35 
Bautzen 45 

Spolková republika Německo 

Dresden 80 
Zgorzelec 35 
Jelenia Góra 60 Polská republika 
Legnica 100 
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4.2.  Geomorfologický popis 
 

Z hlediska geomorfologického patří Hrádecko k  Lužické vrchovině a to k liberecké  
kotlině. Územní oblast Hrádku nad Nisou leží na severovýchodním úpatí Ještědského pohoří, 
které zakončuje masiv Lužických hor při jejich přechodu do Žitavských hor v Německu. 

 
Široká kotlina Lužické Nisy (244 – 252 m n.m.), jako pokleslá příkopová propadlina 

s terénem modelovaným erozí řeky, navazuje na severu a severozápadu na morfologicky a 
geologicky významnou Žitavskou pánev a tvoří terénně nejpříznivější průsmyk v hraničních 
horských terénech Lužických hor, Jizerských hor a Krkonoš.     

 
Na východě se údolí mírně zvedá k Frýdlantské pahorkatině, na jihu a jihozápadě je 

kotlina ohraničena hřebenem Lužických hor. 
 
Vlastní území je tvořeno údolní nivou Lužické Nisy, která se na levém břehu zvedá 

pozvolnými svahy přes Sedlo (377 m n. m.) k Lužickým hřebenům. Údolní niva původně 
s listnatými lesy je dnes převážně odlesněna, lučinatá pastevní krajina s množstvím remízků a 
rozptýlenou zástavbou. Hřebeny jsou souvisle zalesněné (Sedlecký Špičák, Popova skála, 
Pískový vrch, Ostrý, Vysoká) s výraznými pískovcovými skalními útvary (Popova skála, 
hřebeny, Loupežnický výhrad, hřib, Vraní skály). Hlavní pohledovou dominantou je Hvozd 
(750 m n.m.).   

 
Pravobřežní niva obdobného charakteru přechází poměrně zřetelným terénním zlomem 

do rozsáhlé vyvýšené plošiny orientované mírně k severu, zbrázděné pouze údolími 
Oldřichovského a Václavického potoka a těžebními jámami štěrkopísků. Plošina je krajinou 
převážně zemědělskou až pastevní a je kryta souvislými lány polí. Jediný ucelený lesní masiv 
se nachází v okolí Grabštejna (335 m n.m.). Hlavní vodní plochou je zatopený lignitový lom 
„Kristína“.    

 
 

4.3.  Geologická charakteristika 
 

Řešené území je součástí české části Žitavské pánve. Je to rozsáhlá tektonicky 
podmíněná kotlina, protažená zhruba SZ – JV směrem. Mezi Chrastavou a Machnínem je 
přerušena příčnou elevací, která odděluje Hrádeckou kotlinu od kotliny Liberecké,  
tvarovanou v nezpevněných sedimentech a s mírným zvlněním terénu. Nejnižším bodem 
území je místo, kde řeka Nisa odtéká z území ČR (238 m n.m.). 

 
Celé podloží pánve, včetně jižních hřbetů, je tvořeno rumburskou žulou a 

seidenberským biotitickým granodiritem. Rozhraní mezi nimi probíhá zhruba ZV směrem 
z JZ okolí Loučné do J části Hrádku nad Nisou a dále pokračuje do severního okolí Chotyně 
a přes jižní okolí Pískového vrchu se stáčí k jihu do západního okolí Bílého Kostela.  

 
Západní, východní a severní okolí nivy se rozkládá na sedimentárních a částečně 

vulkanických terciérních horninách, náležejících k hrádecké části Žitavské pánve.  
 
Nejstaršími tercierními horninami jsou horniny tzv. vulkanické série, které lze 

paralelizovat s effusivy Českého Středohoří. Ve vlastní pánvi, která vznikla 
synsedimentárními poklesy podél okrajových zlomů, se vyskytují rozmanitě diferencované 
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basalty ve formě ojedinělých erupcí, izolovaných sopouchů, žil a lávových proudů. 
K vulkanické sérii náleží i pelitické horniny, které vznikly jako produkt jílového větrání 
čedičových hornin a pyroklastik a za spoluúčasti hlubokého větrání předtercierního reliéfu. 
Horniny této série jsou rozšířeny hlavně v západní části pánve.  

 
Sedimentace, jež následovala po ukončení vulkanické série je rozdělena do dvou etap 

podle směru přítoku do pánve. Cyklickou sedimentací vzniklo přes 300 metrů mohutné 
souvrství mnohonásobně se střídajících vrstev písků, jílovitých písků, písčitých jílů, jílů a 
místy jsou dokonce vyvinuty polohy štěrkopísků. 

 
V první – starší etapě došlo k sedimentaci podložního souvrství tvořeného navzájem 

různě promísenými písčitými a nedeponovanými vulkanickými materiály. Výraznou součástí 
této etapy je spodní hnědouhelná sloj, která byla zastižena a následně prozkoumána v hloubce 
200 – 250 m. V hlavní pánvi na SZ okraji města a v pánvičce Uhelná bylo vybilancováno 
110 mil. t zásob hnědého uhlí na ploše cca 10 km2.  

 
Ve druhé – mladší etapě došlo  ksedimentaci značně proměnlivého komplexu písků, 

štěrků, pískovců, slepenců a písčitých jílů. V nejvyšších partiích podél Z hranice ČR je 
vyvinuto svrchní slojové pásmo s lignitovou slojí, která východním směrem faciálně přechází 
do uhelných jílů. V současné době je prakticky odtěžena bývalým dolem Kristína a dalšími 
povrchovými a hlubinnými doly.  

 
Kvartér je zastoupen především odvápněnými sprašovými hlínami, které se staly 

bilancovanými nebo těženými ložisky cihlářských surovin. Povrch svahů krystalinika 
pokrývají svahové hlíny. V prostoru Uhelné a Václavic se vyskytují až několik desítek metrů 
mocné glaciofluviální hrubozrnné písky a štěrky. Koryto Lužické Nisy lemují různé zahliněné 
štěrkopísky o mocnosti 5 – 15 metrů. 

 
Několik metrů nad korytem Nisy jsou zbytky štěrkopískových teras, obvykle překryté 

polohou sprašových hlín. Svrchní a střední terasy jsou patrné jako denudační zbytky mezi 
Chotyní a Hrádkem a v úseku toku Nisy při státní hranici. Maximální šířka údolní nivy Nisy 
dosahuje 700 – 800 m a mocnosti jejich uloženin 6 – 9 m. 

 
Povrch území je pokryt slabě podzolovanými půdami, které na severním  okraji Hrádku 

nad Nisou přecházejí až do hnědozemí. Jedná se vesměs o půdy hlinitopísčité. Půdní horizont 
dosahuje středních hloubek 30 – 100 cm. Půdotvorným substrátem jsou převážně sprašové 
hlíny. Reakce půdy je kyselá, minerální síla půd je slabá, obsah humusu je střední až vysoký.               
 
 

4.4.  Hydrogeologická charakteristika  
 

Z hydrogeologického hlediska disponují všechny pánevní sedimenty velmi proměnlivou 
průlomovou propustností. Puklinovou propustnost mají jen vzácně zpevněné plochy. Jílovité 
polohy mají naproti tomu charakter spíše izolátorů a rozdělují celou pánev v řadě nad sebou 
uložených obzorů. Krystalinikum vystupující na povrch jižně od Hrádku má významnější 
kolektor podzemní vody jen v puklinově porušeném pásmu a je sycený vodou srážkového 
původu. Tercierní pánevní výplň představuje značně pestrý soubor zvodněných kolektorů 
rozdílných mocností a propustností. Kvarterní pokryvy – sprašové hlíny jsou hydrogeologicky 
bezvýznamné, glaciofluviální, dobře propustné štěrkopísky v prostoru Uhelné jsou využívány 
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k jímání pitné vody pro Hrádek. Významné jsou také aluviální, převážně štěrkopískové 
náplavy Nisy, kde je vytvořen zvodnělý kolektor. 

 
Jímavé vody z vrtů Vulkán, Uhelná jsou slabě kyselé, málo mineralizované – měkké. 

Vody holocenních náplavů Nisy jsou ovlivněny kvalitou vody v toku, jsou měkké až dosti 
tvrdé a jsou často ovlivněny lignitovou složkou. 

 
Vlivem značného odčerpávání podzemních vod z hnědouhelných polských šachet 

dochází k permanentnímu poklesu hladiny ve vrtu Uhelná. Tento trend potvrzuje i pokles 
hladiny podzemní vody v ložisku Grabštejn. K poklesu hladiny vody dochází i v nádrži 
Kristína. Tento pokles hladiny hrozí obrácením toku podzemních vod ze skládky na severu do 
nádrže, a tím znehodnocení její rekreační využitelnosti. 

 
Z hlediska stavebního se převážně jedná o vody s vyluhovací a uhličitou agresivitou na 

betonové konstrukce. Síranová agresivita byla zjištěna v mělké podzemní vodě náplavů Nisy, 
v jejímž podloží byly sedimenty s lignitovou složkou. 

 

4.5.  Klimatická  charakteristika  
 

Celá oblast Hrádecka patří do klimatické oblasti MT 11, to je do nejteplejšího okrsku 
z mírně teplé oblasti. Tento okrsek je charakterizován jako mírně teplý, s mírnou zimou, 
velmi vlhký, pahorkatinný. Podnebí Hrádku nad Nisou je ovlivněno nejen blízkostí Lužických 
hor, ale hlavně Žitavskou kotlinou. Z hlediska větrných podmínek převládá v této oblasti 
jižní,  jihozápadní, západní a jihovýchodní  vítr, v součtu s četností cca 65 %.  

 
Z klimatických údajů staršího data lze uvést následující významnější údaje: 
 

- průměrná roční teplota vzduchu        7,8 oC 
- průměrná teplota vzduchu v lednu               1,6 oC 

- průměrná teplota vzduchu v červenci                        17,4 oC         
- průměrný počet  mrazových dnů                         108,2 

- průměrný počet letních dnů                  41,8 
- průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou                 44,3 

- průměrný roční úhrn srážek                451,0 mm 
 

Nejbližší  meteorologická  stanice  je  v  Nové Vsi  u  Chrastavy  v nadmořské výšce 
356 m n.m., ve vzdálenosti přibližně 11 km od Hrádku nad Nisou, který leží v nadmořské 
výšce 240 – 260 m n.m.  

 
 Výše uvedené průměrné klimatické údaje  byly  rovněž použity ve studii hodnocení 

vlivu změny č. 10 ÚP  na krajinný ráz. Je zřejmé, že se jedná o pouze informativní údaje, 
které z hlediska současných meteorologických anomálií nemusí být odpovídající.  
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4.6.  Geobotanická  charakteristika 
 
 

V zájmové  širší oblasti v okolí Hrádku nad Nisou jsou zastoupeny následující 
geobotanické formace : 

 
• Luhy a olšiny v široké údolní nivě Nisy, kde nejčastějšími dřevinami jsou jasan 

ztepilý, olše lepkavá, olše šedá. Z bylin ostřice oddálená, jarmanka větší, krabilice 
chlupatá, škarda bahenní, mokrýš střídavolistý, pérovník pštrosí, blatouch bahenní, 
přeslička lesní, pryskyřičník kosmatý, kuklík potoční, prvosenka vyšší. Původní 
společenstvo podél toku Nisy je vzhledem k úpravám jejich břehů zachováno jen 
v malých fragmentech. Z dřevin převládá vrba košařská, méně vrba bílá. 

 
• Acidofilní doubravy na svazích Donína a Loučné a vyšších polohách k Oldřichovu a 

Liberci, kde hlavní dřevinou je dub letní, příměs tvoří lípa srdčitá, jeřáb obecný, 
krušina olšová, topol osika a bříza bílá. Z bylin jsou v podrostu černýš luční běžný, 
kručinka barvířská obyčejná, kručinka německá, jestřábník Lachenalův, jestřábník 
savojský, rozrazil lékařský, metlice křivolaká, kostřava ovčí, ostřice kulkonosná, 
bíka bělavá, brusnice borůvka, ploník ztenčený, bělomech sivý. Keřové patro je proti 
jiným doubravám poměrně chudé. 

 
• Květnaté bučiny ve vyšších polohách směrem k Dolnímu Sedlu, kde ve stromovém 

patře převládá buk lesní, který je doprovázen javorem klenem, méně jilmem drsným, 
lípou srdčitou nebo lípou velkolistou. Ojediněle je přimísen habr obecný a ve 
vyšších polohách též smrk ztepilý. Keřové patro je chudé, většinou tvořené 
zmlazením přítomných dřevin. Bylinné patro je naopak bohaté. Vyskytuje se v něm: 
mařinka vonná, kyčelnice cibulkonosná i devítilistá, věsenka nachová, rozrazil 
horský, svízel okrouhlolistý, bažanka vytrvalá, violka lesní, hluchavka pitulník, 
kopytník evropský, šťavel kyselý, ptačinec hajní. 

 
 
Lesy se v zájmovém území nacházejí převážně v jižní a jihozápadní části nad Dolní 

Suchou, Sedlem a Loučnou. Dalšími komplexy jsou u Václavic Boreček, Modřínový les a 
Bažantnice u Grabštejna. V ostatním území je pak množství lesíků  s rozptýlenou zelení. 

 
V druhové skladbě převládají jehličnany , především smrk a borovice,  z listnatých 

stromů pak dub, bříza a olše. V jednotlivých prostorech jsou poměry odlišné, v okolí Hrádku, 
Kristíny a na výsypkách se vyskytuje listnatých stromů (bříza, dub), v lesních komplexech 
pak převažuje smrk. V okolí Chotyně, Grabštejna a Dolního Sedla převažují jehličnaté 
porosty, především smrk. Mezi Loučnou a Donínem naopak převládají listnaté druhy, a 
rovněž v okolí Oldřichova  a Uhelné je též převaha listnatých dřevin.  
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5.    CHARAKTERISTIKA  ZÁJMOVÉ  OBLASTI  A      
HODNOCENÍ VLIVŮ  NA ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 
 
 
V rámci posuzování zadání změny č. 10 ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou bylo provedeno 

hodnocení přírodních podmínek zájmové lokality formou biologického  hodnocení po stránce 
výskytu flóry a fauny a dále bylo provedeno hodnocení vlivu výstavby VTE na krajinný ráz. 
Biologické hodnocení a hodnocení vlivu na krajinný ráz provedl Mgr. Adam Véle 
(autorizovaná osoba pro účely posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992., o ochraně přírody a 
krajiny ve znění pozdějších předpisů)  botanickým a zoologickým průzkumem a zhodnocením 
výsledků biologickým posouzením zájmové lokality ve vztahu k zadání změny č. 10 
územního plánu Hrádek nad Nisou. 
 

5.1. Přehled vlivů změny územního plánu na životní prostředí  
 

Vlivy změny ÚP, v souvislosti s výstavbou a provozem VTE na významné složky 
životní prostředí, lze hodnotit z hlediska následujících relevantních  faktorů: 
 

• Vliv změny ÚPNSÚ v souvislosti se záměrem výstavby VTE na botanické faktory 
přírodního prostředí 

• Vliv změny ÚPNSÚ v souvislosti se záměrem výstavby VTE na živočišné faktory 
přírodní prostředí 

• Vliv na prvky územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES) 

• Vlivy na krajinný ráz zájmové územní oblasti 
 

5.2. Biologické hodnocení zájmové oblasti 
 
5.2.1.  Všeobecné podmínky biologického hodnocení 
 

Biologické hodnocení bylo provedeno na základě terénního biologického průzkumu 
v oblasti flóry a fauny , provedeného v průběhu května a června 2006. Biologický průzkum 
byl proveden autorizovanými odborníky ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Odborný biologický posudek je zařazen jako 
samostatná  příloha SP 2  k předložené dokumentaci SEA.  
 

Biologické posouzení bylo provedeno za účelem vyhodnocení vlivů změny č. 10 
ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou v souvislosti s navrženou výstavbou 16ti VTE ve vybrané zájmové 
oblasti severně od obce, respektive části obce, Václavice. Cílem je změna využití zemědělsky 
využívaných ploch na plochy určené pro výstavbu větrných elektráren.  

 
V úvodu biologického posouzení  je uvedeno stručné zhodnocení významu výstavby 

VTE ve vztahu k využití obnovitelných zdrojů energie pro částečnou náhradu klasických 
spalovacích energetických procesů. Je konstatováno, že vzhledem k ekonomické výhodnosti 
se investoři snaží stavět VTE na lokalitách s dostatečnou rychlostí větru, kde tyto vhodné 
podmínky se vyskytují především na hřebenových partiích hor. Vzhledem ke 
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značným vertikálním rozměrům může být výstavbou větrných elektráren narušena krajina a 
příroda v jejich nejbližším i širším okolí. Proto je nutno se při jejich výstavbě vypořádat 
s vybranými ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Samotný 
provoz VTE může negativně ovlivňovat především živočišnou složku společenstev. Ze 
zahraniční literatury je známo, že nejohroženějšími skupinami živočichů jsou ptáci a netopýři, 
kteří tráví podstatnou část svého života ve vzduchu. Provoz VTE může působit na létající 
obratlovce následujícími způsoby: 
 

• rušení větrnými elektrárnami vedoucí k přemístění případně vymizení některých 
druhů, včetně bariérového efektu na tažné druhy,  

• mortalitou způsobenou kolizí s těmito vertikálními  stavbami, jak s rotujícími 
vrtulemi tak i samotnými stožáry v klidovém stavu,  

• ztrátou, zničením, nebo narušením prostředí a biotopů v důsledku výstavby a 
přítomnosti staveb a s nimi spojenou infrastrukturou,  

• dalšími potenciální faktory, zejména pobytem a případnou stavbou hnízd ptáků na 
zařízení VTE.  

 
 
5.2.2.  Biologický popis zájmové oblasti 
 

Posuzované území se nachází na okraji katastrálního území Václavice u Hrádku 
n.Nisou, při hranicích s Polskem a  k.ú. Horní Vítkov (obec Chrastava). Konkrétně se jedná o 
parcely číslo 840/1, 1137/1, 1137/6. Pozemky jsou vesměs využívány k zemědělské činnosti.  
V okolí se vyskytují menší lesy, remízky i louky. Klimaticky spadá posuzovaná lokalita do 
mírně teplé oblasti. 
 
a)  Potenciální přirozená vegetace 

 
Z mapy potenciální přirozené vegetace lze odvodit, že původní vegetaci tvořily dvě 

mapovací vegetační formace, a to: 
 

• Biková  nebo jedlová doubrava 

• Černýšová dubohabřina  
 
Biková doubrava s dominantním dubem zimním se vyznačuje slabší příměsí až 

absencí méně či více náročných listnáčů – břízy, habru, buku, jeřábu, lípy srdčité, na sušších 
stanovištích i s přirozenou příměsí borovice. Dub letní se vyskytuje jen na relativně vlhčích 
místech. Zmlazené dřeviny stromového patra jsou nejdůležitější složkou slabě vyvinutého  
keřového patra. Většina těchto lesů je dnes odlesněna a využívána jako pole, v menší míře 
jako pastviny nebo louky. 

 
Černýšová dubohabřina je tvořena stinnými dubohabřinami s dominantním dubem 

zimním a habrem, s častou příměsí lípy na vlhčích stanovištích, dubu letního a stanovištně 
náročných listnáčů (jasan, klen, mléč, třešeň). V prosvětlených porostech se nachází dobře 
vyvinuté keřové patro tvořené mezofilními druhy opadavých listnatých lesů. Porosty jsou 
v současné době plošně velmi omezené vlivem odlesnění, následné zemědělské činnosti i 
intenzivní zástavby. 
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b)  Územní systém ekologické stability 
 
Na posuzovaném území se nachází pouze nefunkční lokální biokoridor. V blízkém 

okolí se však nachází funkční lokální biocentra i biokoridory. Vliv změny ÚP na ÚSES není 
součástí biologického hodnocení, neboť je obsažen v hodnocení vlivu na krajinný ráz. 
 
 
5.2.3.  Biologický průzkum 

 
Průzkum území byl zaměřen na zjištění současného biologického stavu lokality a 

zjištění výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, uvedených ve Vyhlášce č. 
395/1992 Sb., k zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Součástí práce bylo i 
navržení zmírňujících a především kompenzačních opatření, jež by měly eliminovat či 
alespoň snížit negativní vliv uvažované změny ÚPNSÚ na přírodu. Práce v oblasti 
biologického průzkumu, zpracování výsledků a hodnocení byly provedeny v průběhu května 
až června 2006.   
 
a)  Botanika 
 

Botanický průzkum probíhal během jarního aspektu roku 2006 a postihl celé zájmové 
území změny ÚP.  Vzhledem k tomu, že pole vyskytující se v zájmové lokalitě jsou botanicky 
zcela bezcenná vlivem aplikace herbicidů, bylo zmapováno i blízké okolí, tj. okraje cest, 
příkopy, remízky a louky, které mohou být potenciálně stavbou dotčeny. Během botanického 
průzkumu nebyla zjištěna žádná přirozená ani přírodě blízká společenstva. Vzhledem 
k absenci zvláště chráněných druhů rostlin a k charakteru navrhované změny ve využívání 
pozemků nebylo nutné členit lokalitu do segmentů podle typu ekosystémů. 

 
b)  Bezobratlí 
 
Přítomnost bezobratlých živočichů byla zjišťována pomocí individuálního sběru, zemních 
pastí a smýkání vegetace. Výzkum byl proveden i v lesních a lučních porostech nacházejících 
se v těsné blízkosti lokality, neboť vybrané druhy na ně mohou být ekologicky vázány. Místa 
průzkumu byla vybrána tak, aby byly podchyceny všechny ekosystémy nacházející se 
v zájmové lokalitě, případně gradienty mezi nimi.  

 
c)  Obratlovci 
 

Ptáci byli sledováni pomocí modifikované mapovací metody, která předpokládá, že 
každý pozorovaný jedinec s projevy hnízdního chování odpovídá jednomu hnízdícímu páru.  
Zaznamenávány byly i druhy zde sbírající potravu nebo pravidelně proletující. Vzhledem 
k účelu průzkumu, zaměřeného ve vztahu k změně územního plánu pro větrné elektrárny, 
byly opomíjeny druhy žijící v lesích a křovinách, které nevyletují na otevřená prostranství. 
Přítomnost ostatních skupin obratlovců byla zaznamenávána vizuálně, akusticky a pomocí 
pobytových znaků. Mapovány byly i louky remízky a lesy nacházející se v blízkém okolí 
zájmové lokality. 
 
 
 
 
 



Posouzení vlivu změny územně plánovací dokumentace města Hrádek nad Nisou na životní prostředí  
podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 

SCES - Group, spol. s r. o., Petrská 1178, 110 00 Praha, provozovna Stroupežnického 7, 400 01 Ústí nad Labem 
 

24 

5.2.4.  Výsledky biologického průzkumu 
 
a)  Flóra 
 

Rostlinné taxony nalezené v zájmové lokalitě a v jejím okolí jsou podrobně uvedeny 
v biologickém hodnocení zařazeném v příloze SP 2 k předložené dokumentaci SEA. Bylo 
zjištěno, že na biologicky prozkoumaném území se nevyskytuje žádný zvláště chráněný druh 
rostliny. V okolí lokality se vyskytují dva druhy rostlin zařazených v Červené knize. Jedná se 
o svízel severní zařazený v kategorii C4 a zblochan hajní zařazený v kategorii C3. Jejich 
ovlivnění výstavbou VTE lze považovat za bezvýznamné. 
 
b)  Bezobratlí  
 

V odborném biologickém posudku jsou uvedeny nalezené druhy střevlíkovitých brouků, 
blanokřídlých a vybraných čeledí denních motýlů, tedy skupin jež lze považovat za 
bioindikační. Všechny nalezené druhy lze považovat za relativně hojné a běžné, ekologicky 
přizpůsobivé různým prostředím. Dle poznatků z literatury není žádný z nich vázán pouze na 
přirozené či přírodě blízké ekosystémy. Pouze mravence Formica sanguinea lze 
charakterizovat jako druh osídlující více či méně přirozené nebo přirozenému stavu blízké 
stanoviště. Vyskytuje se i na druhotných, dobře regenerovaných biotopech, zvláště v blízkosti 
původních ploch. Ostatní nalezené mravence lze zařadit do skupiny druhů, jež často nemají 
žádné zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí, stejně jako druhy obývající silně 
antropogenně ovlivněnou krajinu. 

  
Pět druhů nalezených bezobratlých je dle vyhlášky 395/1992 Sb. zařazeno mezi 

zvláště chráněné druhy živočichů v kategorii ohrožený druh. Pouze dva z nich Formica fusca 
a Bombus terrestris se vyskytují přímo na lokalitě určené ke změně ÚP. Dle poznatků autora 
se jedná o relativně běžné druhy, jejichž populace na dané lokalitě nemohou být stavbou nijak 
výrazně negativně dotčeny. Ostatní zvláště chráněné druhy se vyskytují pouze  na okolních 
lokalitách. Vzhledem k jejich biologickým a ekologickým vazbám nelze předpokládat, že by 
byly  stavbou či provozem VTE ohroženi. 
 
c)  Obratlovci 
 

Na sledovaném území bylo nalezeno 27 druhů obratlovců, z toho 2 druhy plazů, 7 druhů 
savců a 18 druhů ptáků. Ze zjištěného počtu obratlovců lze odvodit, že 7 druhů je dle 
Vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. zařazeno mezi zvláště chráněné druhy živočichů. V kategorii 
kriticky ohrožených druhů je to strnad luční, mezi silně ohrožené druhy patří krahujec obecný 
a ještěrka obecná. Čtyři druhy jsou zařazeny v kategorii ohrožených, a to bramborníček 
hnědý, ťuhýk obecný, užovka obojková a veverka obecná.  

 
Veverka obecná, vyskytující se v remízcích a lesních porostech, by neměla být stavbou 

ani provozem VTE nijak ohrožena. Ještěrka obecná byla nalezena na zarůstajícím okraji pole 
u přístupové cesty a poblíž hromad kamení na okraji remízků. Její ohrožení spočívá 
především v potenciálních úpravách okolí stávající cesty, provozu během stavby nových cest 
a VTE. Užovka obecná byla zjištěna na zarůstajícím okraji pole a na přístupové cestě vedoucí 
po jižním okraji pozemku, přičemž její ohrožení spočívá především v potenciálních úpravách 
během výstavby nových komunikací a VTE. 
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Stavbou či provozem VTE by mohly být ovlivněny všechny druhy uvedených zvláště 
chráněných ptáků. V souladu s §5a zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny je v rámci 
hodnocení nutno uvažovat o všech ptačích druzích. Provoz větrných elektráren může 
ohrožovat především velké druhy ptáků, menší druhy pak zejména v místech jejich velké 
koncentrace, například pokud stojí větrné elektrárny v jejich tahové cestě. Na základě tohoto 
průzkumu nemohly být, vzhledem k termínu zadání, zjišťovány tahové cesty ptáků, a z tohoto 
důvodu byla tato možnost posouzena pouze na základě autorových zkušeností z dané oblasti. 
Již v dřívějších letech bylo zjištěno, že hlavní tahová cesta na Frýdlantsku vede východněji od 
sledované lokality a směřuje zhruba od SV na JZ od Frýdlantu kolem Albrechtic u Frýdlantu 
dále k Chrastavě. Není však vyloučen průběh tahové cesty ani touto lokalitou, ačkoliv dosud 
není znám. Migrační trasy jsou velmi málo známé a teprve v posledních několika letech jim 
začíná být věnována pozornost.  
 

Pro velké druhy ptáků může znamenat větrná elektrárna hrozbu nejen v době tahu ale po 
celý  rok a  to zejména  v případě  kumulace  většího počtu elektráren na menším prostoru. 
Z těchto velkých druhů se na sledované lokalitě vyskytují káně lesní, krahujec obecný, 
poštolka obecná, čejka chocholatá, hrdlička divoká a holub hřivnáč.  U těchto druhů může 
například při snížené viditelnosti docházet ke kolizím s větrnými elektrárnami. Riziko 
takového střetu stoupá se zvyšujícím se počtem elektráren blízko sebe. Jako nejohroženější se 
jeví především káně lesní vzhledem ke své velikosti i početnosti na sledovaném území. Dále 
pak také čejka chocholatá, neboť je známo, že bahňáci poměrně citlivě reagují na výstavbu 
větrných elektráren.  

 
Menší druhy ptáků jsou víc než vlastní kolizí ohroženi zabráním vhodné hnízdní 

lokality. Ze zvláště chráněných druhů může být kolizemi ohrožen především krahujec obecný.  
 

Ze zvláště chráněných druhů fauny byli na lokalitě zjištěni bramborníček hnědý, čmelák 
zemní a skalní, ještěrka obecná, krahujec obecný, mravenci, strnad luční, ťuhýk obecný a 
veverka obecná. 
 
 
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.  
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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. 
 

5.3.  Vlivy na krajinný ráz 
 
5.3.1.  Podmínky hodnocení krajinného rázu 
 

V rámci posuzování vlivu změny č. 10 ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou na životní prostředí 
byla zpracována studie zaměřená na hodnocení vlivu potenciální výstavby VTE v zájmové 
lokalitě na krajinný ráz. Toto hodnocení vychází ze změny využití zemědělsky 
obhospodařovaných ploch na plochy určené pro výstavbu  16ti VTE. V úvodu studie, která 
tvoří samostatnou přílohu SP 3 předložené dokumentace, je provedena stručná prezentace 
efektů využití obnovitelných zdrojů pro výrobu elektrické energie.  

 
Z hlediska právních podmínek je ochrana krajinného rázu definována v § 12 zákona 

ČNR č. 114/1992 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů, z kterého lze uvést: 
 

• Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika 
určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní 
hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, 
mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, 
zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a 
vztahy v krajině. 

• K umisťování a povolování staveb, jakož i jiných činnostem, které by mohly snížit 
nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti 
ochrany krajinného rázu může stanovit ministerstvo životního prostředí obecně 
závazným právním předpisem. 

• K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními 
hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán 
ochrany přírody zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit 
omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení 
stavu tohoto území. 

 
Vzhledem ke značným vertikálním rozměrům může být výstavbou větrných elektráren 

narušena krajina a příroda v jejich nejbližším i širším okolí. Proto je nutno se při jejich 
výstavbě vypořádat s vybranými ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny. 
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V současné době neexistuje jednotná metodika stanovující postup při hodnocení 
krajinného rázu, takže toto hodnocení může být částečně subjektivní záležitostí. Při 
posuzování vlivu změny č. 10 ÚPNSÚ byla snaha autora krajinné studie provést objektivní 
zhodnocení vlivů záměru výstavby VTE na krajinný ráz. Estetická hodnota a harmonické 
měřítko, které bývají často zaměňovány za komplexní hodnocení, nemůže samostatně 
rozhodovat o realizaci či nerealizaci záměru. 

 
Ráz krajiny je významnou hodnotu dochovaného přírodního a kulturního prostředí a je 

proto chráněn před znehodnocením, přičemž je definován specifickými rysy a znaky krajiny, 
které vytvářejí její rázovitost – odlišnost a jedinečnost. Ráz krajiny vyjadřuje nejenom 
přítomnost pozitivních jevů a znaků, ale též kulturní a duchovní dimenzi krajiny.  
 

V následujícím přehledu je uvedeno vysvětlení jednotlivých pojmů z oblasti hodnocení 
složek krajinného rázu. 
 

• Estetická hodnota krajiny je vyjádřením přírodních a kulturních hodnot, 
harmonického měřítka a vtahů v krajině; předpokladem vzniku estetické hodnoty 
jsou subjektivní vlastnosti pozorovatele, objektivní okolnosti pozorování a 
objektivní vlastnosti krajiny. 

 
• Harmonické měřítko krajiny vyjadřuje takové členění krajiny, které odpovídá 

harmonickému vztahu činností člověka a přírodního prostředí, z hlediska fyzických 
vlastností krajiny se jedná o soulad měřítka celku a měřítka jednotlivých prvků. 

 
• Kulturní dominanta krajiny je krajinný prvek či složka v krajině nebo to jsou 

dochované stopy kultivace krajiny, jejichž význam je nesporný z historického 
hlediska, architektury či jiného oboru lidské činnosti a které ve svém projevu 
převládajícím způsobem ovlivňují znaky charakteristik krajinného rázu. 

 
• Místo krajinného rázu je část krajiny, stejnorodá z hlediska přírodních, kulturních 

a historických charakteristik a výskytu estetických a přírodních hodnot, které 
odlišují místo krajinného rázu od ostatních míst krajinného rázu. Místa krajinného 
rázu jsou prostory s jasně určeným individuálním charakterem zpravidla o velikosti 
desítek až stovek hektarů. 

 
• Oblast krajinného rázu  je možné definovat jako rozsáhlou část území s podobnou 

přírodní, kulturní a historickou charakteristikou, která se výrazně liší od jiné oblasti 
ve všech charakteristikách, či v některé z nich a která zahrnuje více míst krajinného 
rázu a jejich výměra obvykle dosahuje tisíce hektarů. 

 
• Zóna silné viditelnosti (0 - 3 km) je prostor v okruhu cca 3 km, kdy stavba bude 

velmi dobře viditelná a rozlišitelná od ostatních prvků krajiny. 
 

• Zóna zřetelné viditelnosti (3 - 6 km) je okruh bezprostředního působení stavby a  
potenciální dobré viditelnosti stavby, kde stavba se uplatňuje v krajinném obrazu 
zřetelně a jednoznačně. Částečně může být potlačena, nebo její projev ovlivněn nebo 
zmírněn jinými převážně většími skladebnými prvky obrazu. 
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5.3.2.  Popis území a přírodní charakteristiky 
 
a)  Zájmová oblast krajinného rázu 

 
Oblast krajinného rázu je možné vytyčit jako území ležící mezi obcemi Bílý Kostel 

nad Nisou, Hrádek nad Nisou, Grabštejn, Chrastava, Oldřichov na Hranicích, Nová Ves, 
Vítkov. Jedná se o kopcovitou krajinu se zařízlými údolími. Krajina je převážně zemědělsky 
využívána jako pole, louky a pastviny, přičemž pouze malou část krajiny zaujímají lesní 
porosty, vesměs menší rozlohy. Výraznější lesní celky se vyskytují většinou v jižní části 
vytyčeného území. Převažuje lesní vegetační stupeň  dubobukový, v okrajové východní části 
bukový. 
 

Místo krajinného rázu leží na hřbetu severně od Václavic. Lze jej charakterizovat jako 
pole ve vrchní části kopce a na jeho vrcholu. Základní uspořádání krajiny tvořené poli je 
rozčleněno lesy, remízky a loukami menší rozlohy.  
 
b)  Geomorfologické zařazení 
 

Z geomorfologického hlediska je dále uvedeno zařazení zájmové lokality dle 
geomorfologického členění ČR. 

 
 

Tabulka č. 4  Zařazení zájmové oblasti dle geomorfologického členění ČR 
 

Stupeň zařazení Název 
Systém Hercynský 
Provincie Česká vysočina  
Subprovincie Krkonošsko-jesenická soustava 
Oblast Krkonošská oblast 
Celek Žitavská pánev 
Podcelek Hrádecká pánev 
Okrsek Oldřichovská pánev 

 
 
c)  Geologický a pedologický popis 

 
Okolí Hrádku nad Nisou leží v Žitavské pánvi, což je rozsáhlá tektonicky podmíněná 

kotlina, protažená přibližně severozápadním a jihovýchodním směrem, s výskytem efuzivních 
a pyroklastických hornin. V nadloží se nachází faciálně proměnlivé hrádecké souvrství mocné 
až 380 m. Ve spodní části leží bazální slepence, které výše přecházejí do písčitého a jílovitého 
sledu s uhelnými slojemi .  

 
Povrch území okolí Hrádku n. N. je pokryt slabě podzolovanými půdami, které v 

severním okraji přecházejí do hnědozemí. Jedná se vesměs o hlinitopísčité půdy. 
Půdotvorným substrátem jsou převážně sprašové hlíny. Reakce půdy je kyselá, minerální síla 
půd je slabá; obsah humusu je střední až vysoký. Na posuzovaném území se nachází půdy 
s 11 druhy hodnot BPEJ, patřících do  I. až V. třídy ochrany ZPF. Podrobnější údaje jsou 
uvedeny v přiložené studii hodnocení krajinného rázu. 
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Pozemky hodnocené v rámci navržené změny č. 10 územního plánu mají všesměrnou až 
jižní (jihozápadní až jihovýchodní) expozici.  Sklonitost terénu je zde  mírná (3 - 7°) až 
střední (7 - 12°). Půda je bezskeletovitá až středně skeletovitá, s obsahem kamene a štěrku 
v rozmezí  0 - 25%. Hloubku půd lze v zájmové lokalitě charakterizovat jako mělkou až 
hlubokou (<30  -  >60 cm). 
 
 
d)  Klimatické charakteristiky 

 
Dle výsledků klimatického hodnocení se zájmové území nachází v mírně teplém, 

vlhkém a v mírně chladném, vlhkém klimatickém regionu. Suma teplot nad 10 °C se 
pohybuje mezi 2000 - 2400,  průměrný roční úhrn srážek činí 650 - 800 mm, průměrná roční 
odpovídá teplota 5°- 7°C. Podle Quitta (1977) patří posuzovaná lokalita do klimatické oblasti 
MT 11, jež je charakterizována jako mírně teplá, s mírnou zimou, velmi vlhká. Hustota 
výkonu větru měřená 40 m nad povrchem se v zájmové lokalitě pohybuje v rozmezí 150 - 200 
W/m2.  

 
Tabulka č. 5  Charakteristické  klimatické  údaje  

 
Veličina Jednotky Hodnota 

průměrná roční teplota vzduchu °C 7,8 
průměrná teplota vzduchu v lednu °C 1,6 
průměrná teplota vzduchu v červenci °C 17,4 
průměrný počet dnů mrazových počet 108,2 
průměrný počet dnů letních počet 41,8 
průměrný roční úhrn srážek mm 451 
průměrný měsíční nejnižší úhrn srážek (II.) mm 47 
průměrný měsíční nejvyšší úhrn srážek (VII.) mm 85 
průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou počet 44,3 
průměrná roční doba slunečního svitu hod. 1603 
průměrný roční počet dnů jasných počet 45,4 
průměrný roční počet dnů zamračených počet 143,3 
průměrný roční počet dnů s mlhou počet 46 

 
 
 
e)  Hydrologický a hydrogeologický popis 
 

Zájmové území patří podle hydrogeologické rajonizace do HGR 641 Krystalinikum 
Krkonoš a Jizerských hor, typ rajonu – v horninách krystalinika, proterozoika a paleozoika. 
Hydrologicky patří do povodí Odry. Území je odvodňováno malým tokem v hydrologické 
mapě pojmenovaným „Pod Kamenným vrchem“a Václavickým potokem. Větrné elektrárny 
nejsou situovány do těsné blízkosti žádného vodního toku nebo vodní plochy. Posuzované 
území větrného parku se nenachází v žádném pásmu hygienické ochrany vod. V jeho těsné 
blízkosti se však nachází  pásma hygienické ochrany prvního stupně. 
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f)  Fauna a flora  
 
Krajina zájmového území je charakterizována jako zemědělská orná půda, pastviny a 

lesy nacházející se v bioregionu 1.56 – Žitavský. Koeficient ekologické stability je na 
zájmové lokalitě nízký (0.1 - 0.3), jedná se o území nadprůměrně využívané se zřetelným 
narušením přírodních struktur. Ekologickou stabilitu území zvyšují remízky a lesy nacházející 
se v okolí lokality. 
 

Z mapy potenciální přirozené vegetace lze odvodit, že původní vegetaci tvořily dvě 
mapovací vegetační formace, a to Biková a/nebo jedlová doubrava  a Černýšová dubohabřina. 
Porosty jsou v současné době plošně velmi omezené vlivem odlesnění, následné zemědělské 
činnosti i intenzivní zástavby. Podrobnější údaje o biotopech  jsou uvedeny v biologickém 
hodnocení a ve studii zařazené jako příloha SP 2 k dokumentaci. 
 
g)  Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
 

Na posuzované lokalitě se nenachází žádné biocentrum nadregionálního, regionálního 
ani místního významu. V její blízkosti však leží 5 biocenter lokálního významu. Konkrétně se 
jedná o LBC Vrtalů rokle, U vodárny, U celnice, Výhledy, U kostela. Bližší V blízkosti 
lokality se rovněž nachází dva funkční biokoridory lokálního významu. První z nich prochází 
od státní hranice směrem k jihu, druhý směřuje severně od přístupové cesty nacházející na 
hranici posuzovaného území. Na lokalitě se rovněž vyskytuje nefunkční biokoridor lokálního 
významu, napojený na LBC Výhledy, další 2 nefunkční LBK jsou u hranic posuzované 
lokality. Podrobnější údaje o prvcích ÚSES jsou uvedeny v samostatné příloze SP 3. 

 
 

h)  Zvláště chráněná území, významné krajinné prvky a území podléhající zvláštnímu režimu 
 

V posuzované lokalitě se nenachází žádné zvláště chráněné území (dále jen ZCHÚ) ani 
jeho ochranné pásmo. Ve vzdálenosti do 10 km se nachází pět „maloplošných“ ZCHÚ, dvě 
„velkoplošná“ ZCHÚ a jeden přírodní park.  Zájmová lokalita se nachází v prostoru mezi 
chráněnými krajinnými oblastmi (dále jen CHKO) Lužické hory a Jizerské hory. Na 
posuzovaném území se nenachází žádný zákonem definovaný ani registrovaný významný 
krajinný prvek (dále jen VKP). V blízkosti lokality se však vyskytují lesní pozemky, jež jsou 
podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi VKP zařazeny. 
Podrobnější údaje o lokalitách ZCHÚ jsou uvedeny ve studii v příloze SP 3. 

 
Na základě stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje zn. KULK/9562/2005 ze dne 

16. 11. 2005 se na posuzovaném území nevyskytují podmínky pro uplatnění požadavků 
soustavy NATURA 2000. Dle výše uvedeného stanoviska nemůže mít změna č. 10 ÚPNSÚ 
významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.  

 
V následujícím přehledu jsou uvedeny jednotlivé přírodní památky (dále jen PP), 

přírodní rezervace (dále jen PR), národní přírodní rezervace (dále jen NPR), CHKO a přírodní 
parky  (dále jen PrP), které se v okolí zájmové lokality vyskytují, s uvedením vzdálenosti od 
zájmové lokality změny ÚP. 
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Tabulka č. 6  Přehled lokalit zvláště chráněným území  
 

Druh ZCHÚ Název 
Vzdálenost od 

lokality ÚP 
[ km ] 

Jizerské hory 7,0 Chráněná krajinná oblast (CHKO) 
Lužické hory 7,0 

Národní přírodní rezervace (NPR) Jizerskohorské bučiny 9,5 
Dlouhá hora 8,0 
Hamrštejn 8,8 Přírodní rezervace (PR) 
Velký Vápenný 8,5 

Přírodní památka (PP) Bílé kameny 9,0 
Přírodní park (PrP) Ještěd 3,5 

    
Charakter a bližší popis výše uvedených prvků ZCHÚ je uveden ve studii vlivu na 

krajinný ráz v samostatné příloze SP 3  k dokumentaci SEA. 
 
 
i)  Kulturní, historické a archeologické památky 

 
Na posuzovaném území ani ve vzdálenosti do 3 km se nenachází žádná památka 

zařazená mezi světové kulturní dědictví, národní kulturní památky, archeologické památkové 
rezervace, ostatní památkové rezervace, městské památkové rezervace, vesnické památkové 
rezervace, vesnické památkové rezervace, krajinné památkové zóny, městské památkové zóny 
či vesnické památkové zóny. Nejblíže se nachází Městská památková zóna Hrádek nad Nisou. 
Na lokalitě se nenachází ani žádné nemovité památky. Přehled nemovitých kulturních 
památek v okolí je uveden ve studii v příloze k dokumentaci. Dle informací uvedených na 
Portálu veřejné správy leží lokalita v archeologické zóně druhého stupně. 
 
 
5.3.3.  Hodnocení zásahů do krajinného rázu 
 

Z hlediska estetické hodnoty a harmonického  měřítka krajiny znamená stavba vysokých 
vertikálních staveb vždy  změnu parametrů krajiny. Vnímání výškových staveb je velmi 
subjektivní záležitostí každého pozorovatele. Vzhledem k tomu, že část populace vnímá 
výstavbu a provoz větrných elektráren v krajině jako rušivý element, měly by být postaveny 
tak, aby nepůsobily rušivě při pohledu z blízkých obcí přibližně do vzdálenosti 6 km. 
  

V zóně silné viditelnosti, přibližně do 3 km, se nachází obce, respektive jejich místní 
části, Václavice, Uhelná,  Grabštejn,  Bílý Kostel,  Pekařka, Vítkov. 
 

V zóně zřetelné viditelnost, přibližně do 6 km, se navíc nachází obce Hrádek nad Nisou, 
Chotyně, Dolní Suchá, Oldřichov na Hranicích, Panenská Hůrka, Chrastava, Nová Ves. 
V krajině lze do vzdálenosti cca 3 km identifikovat kulturní dominantu hrad Grabštejn. Mezi 
přírodní dominanty patří samotný hřbet nad Václavicemi zakončený kopcem Výhledy. 
Dominanty nacházející se za pomyslnou hranicí 3 km od lokality by neměly být stavbou VTE 
potlačeny. 
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Vliv změny ÚP na jednotlivé složky krajiny  a krajinného rázu je hodnocen v několika 
kategoriích, a to podle významu (pozitivní, negativní) s hodnocením rozsahu respektive 
velikosti vlivu. Za pozitivní změny lze považovat vlivy způsobené vlastními obnovovacími 
silami přírody nebo i činností člověka, pokud přírodní síly nahrazuje. Negativní vlivy 
souvisejí s antropogenní činností typu rozvoj průmyslu, těžba surovin, zábor zemědělské a 
lesní půdy atd. U estetických hodnot charakteristika významu spadá do oblasti subjektivního 
hodnocení každého pozorovatele. V následujícím přehledu jsou uvedeny výsledky hodnocení 
vlivu změny ÚP v oblasti složek krajiny dle  studie vlivů na krajinný ráz. 
 
a)  Půda  
 

Celkový zábor půdy na stavbu VTE a přístupových komunikací bude činit přibližně 
3200 m2. Vzhledem k celkové rozloze lokality (114549 m2) nebude mít zábor půdy negativní 
vliv.  
 
b)  Vodní hospodářství  
 

Provoz větrných elektráren by neměl mít z vodohospodářského pohledu negativní vliv. 
Jejich umístění, výstavbu a provoz lze realizovat tak, aby nedošlo k ohrožení vodních zdrojů. 
 
c)  Flóra a fauna 
 

Vliv na flóru a faunu je předmětem samostatné studie biologického posouzení změny 
ÚP zařazené rovněž v příloze k dokumentaci jako příloha SP 2, v které jsou řešena i 
zmírňující a kompenzační opatření. 
 
d)  ÚSES 
 

Na lokalitě se nachází pouze nefunkční biokoridor lokálního významu. Výstavba 
větrného parku (dále jen VP) by však mohla poškodit biocentra a biokoridory nacházející se 
v její blízkosti. Stavbu lze realizovat pouze za dodržení podmínky odstupu jednotlivých VTE 
od prvků ÚSES.  VTE mohou být postaveny v minimální vzdálenosti 200 m od funkčních 
LBC a LBK. Vzdálenost od nefunkčních LBK lze snížit na 80 m, v případě, že během změny 
využívání pozemku budou pozměněny tak, aby v brzké době začaly svoji funkci plnit, s tím, 
že biokoridor bude realizován jinou trasou  se zachováním původního začátku a konce a 
povede ve vzdálenosti 200 m od VTE. V tomto případě bude stavbě každé VTE předcházet 
odborný posudek. Při splnění těchto podmínek by se neměly projevit negativní vlivy změny 
ÚP.  
 
e)  Významné krajinné prvky (VKP) 
 

V těsné blízkosti posuzované lokality se nachází lesy, jež by mohly být změnou 
negativně dotčeny. V zemědělsky využívané krajině plní i kulturní lesy významnou 
ekologicko - stabilizační funkci.  Pro  vyloučení  negativních změn bude nutné dodržovat 
mezi VTE a VKP minimální odstup 150 m v případě rozsáhlých lesních pozemků s plochou 
nad 2 ha. Vzdálenost od menších lesních pozemků bude minimálně 100 m, lze ji však snížit 
na 70 m za podmínky realizace kompenzačních opatření vytvořením nových ploch osázených 
vzrostlejší dřevinnou vegetací. Konkrétní podmínky budou řešeny v rámci další přípravy 
záměru. Lze předpokládat, že výstavba VTE částečně naruší estetickou hodnotu VKP 
Výhledy. 
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f)  Zvláště chráněná území, jiná chráněná území 
 

Vzhledem k předmětům ochrany uvedených v ZCHÚ lze jejich ovlivnění výstavbou a 
provozem větrného parku  je hodnotit jako nulové. Specificky je posuzována problematika 
přírodního parku Ještěd, přičemž se předpokládá, že tento PrP nebude výstavbou VTE dotčen. 
Při pohledu z cesty vedoucí po jižním okraji  posuzovaného území směrem k  PrP nebude 
krajinný ráz přírodního parku nijak dotčen a při pohledu z PrP Ještěd směrem k Václavicím 
budou elektrárny vnímány jako nová dominanta krajiny. Většina vyvýšených míst na území 
PrP Ještěd je zalesněna, proto lze plánovanou výstavbu považovat za přijatelnou. 
 
g)  Kulturní a historické památky 
 

Na posuzované lokalitě se nenachází žádné kulturní a historické památky, takže rušivý 
vliv v této oblasti není relevantní. Přímý výhled na lokalitu je pouze z větrného mlýna 
v Uhelné a z hradu Grabštejn, jež se nachází na hranici posuzované vzdálenosti.  
 
h)  Estetická hodnota a harmonické měřítko krajiny 
 

Harmonické  měřítko  krajiny  bude  narušeno  zejména  při  pohledu  ze vzdálenosti do 
3 km a s největší pravděpodobností bude negativně vnímáno především místními obyvateli. 
Přímý výhled na VTE budou mít ze svých domů obyvatele Uhelné a svahu jižně od Václavic. 
Z hluboce zaříznutého údolí v okolí Václavického potoka, kde se nachází většina zástavby, 
bude pravděpodobně vidět  maximálně pouze vrcholy rotujících částí VTE. Z obce Grabštejn 
bude přímý výhled na VTE pouze z oken a věže místního hradu. Horní části VTE by 
v závislosti na jejich velikosti a umístění mohly být viditelné i ze všech ostatních obcí 
nacházejících se v zóně silné viditelnosti. Hrad Grabštejn je od lokality oddělen hlubokým 
údolím a dostatečně vzdálen, takže jeho estetická funkce v krajině nebude výstavbou VTE 
potlačena. Přírodní dominanta tvořená hřbetem nad Václavicemi a kopcem Výhledy bude 
stavbou VTE narušena. Jedná se o poslední hřbet, díky čemuž nebude docházet k zastínění 
horizontu. Změna bude citelná zejména při pozorování z vyvýšených míst, u nichž lze 
předpokládat, že pozorovatelovu pozornost upoutá spíše těžbou povrchového uhlí zničená 
krajina a uhelná elektrárna Turow nacházející se na území Polska. I přes výše uvedenou 
okolnost může narušení zmiňované přírodní dominanty působit na část populace velice 
negativně, zejména ve vztahu k harmonii VKP Výhledy. 
 
i)  Vztah k turistice, sportu, podnikatelským subjektům      
 

Posuzované území nepatří mezi turisticky nejatraktivnější lokality. Turisté navštěvují 
spíše blízké Jizerské či Lužické hory případně přírodní park Ještěd. V nejbližším okolí je 
jejich zájem soustředěn především na hrad Grabštejn, centrum Hrádku nad Nisou a lokalitu 
Kristýna. Na Hrádecku se nachází několik cyklotras, z nichž jedna prochází v těsné blízkosti 
posuzované lokality.  

 
Významná technická díla, a to i novodobá, však budí zájem podstatné části turistické 

veřejnosti (viz. například zvýšení turistické návštěvnosti Jindřichovic pod Smrkem po 
realizaci výstavby tamních VTE) a lze tedy předpokládat zvýšení návštěvnosti zdejší lokality 
zejména cykloturisty. Nová významná technická dominanta v krajině může při vhodné 
propagaci přispět k rozvoji turistiky a na ni vázaných podnikatelských záměrů. Z hlediska 
turistiky lze označit změnu krajinného rázu jako spíše pozitivní faktor. 
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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. 
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6.  PROBLEMATIKA  HLUKU  VĚTRNÝCH  ELEKTRÁREN 
 
 
6.1.  Obecné hodnocení hluku větrných elektráren 
 
 
6.1.1.  Všeobecné údaje o vlivech hluku VTE 
 

Z hlediska obecného hodnocení vlivu provozu VTE byly použity i některé odborné a 
všeobecně dostupné informace a materiály z Národní referenční laboratoře Zdravotního 
ústavu se sídlem v Pardubicích a dále podklady z literatury a tisku o relevantních vlivech 
provozu větrných elektráren. 

 
Informativně jsou uvedeny některé všeobecné poznatky o vlivech provozu VTE ze 

stručné reklamní publikace Sdružení Calla a Hnutí DUHA. Tato publikace a údaje v ní 
uvedené mají spíše informativní  charakter a populární formou prezentují zásadní poznatky o 
vlivech provozu VTE na jednotlivé citlivé oblasti životní prostředí, veřejné zdraví a životní 
podmínky obyvatel v okolí těchto energetických zdrojů. 

 
   Větrné elektrárny jsou čistý zdroj energie, přičemž pomáhají snížit český příspěvek ke 

globálním změnám klimatu i závislost na cizích zdrojích. Vytvářejí nová pracovní místa a 
mohou představovat významný zdroj příjmů pro obce. Na druhé straně však vzniká určitý 
odpor části populace k těmto stavbám, kde jednou z výhrad ve vztahu k veřejnému zdraví, je 
obava před působením hlukové zátěže. 
foto: Pavel Vlček 

Zvuky, které větrné elektrárny vydávají, mají dvě příčiny: 
  
• otáčející se mechanické prvky ve strojovně (zejména převodovka, generátor a další 

mechanismy) 

• proudění vzduchu kolem listů rotoru.  
 

Snižování hlučnosti VTE je  hlavní prioritou konstrukce a výroby, přičemž u moderních 
typů turbín jsou hluky mechanických prvků  minimalizovány, a rovněž úprava povrchu i tvaru 
listů rotoru výrazně omezila aerodynamický hluk. Vzhledem k technologickému vývoji jsou 
současné elektrárny již o poznání tišší než původní typy.  

 
Z hlediska posuzování hlučnosti je nutné rozlišovat mezi akustickým  výkonem daného 

typu turbíny a hladinou hluku (takzvaného akustického tlaku) v konkrétním místě, kde je zvuk 
vnímán nebo měřen, který udává výrobce turbíny na základě měření akreditované zkušebny. 
U moderních elektráren činí zhruba 100 až 106 dB, podle typu turbíny a rychlosti větru, při 
němž je zvuk měřen. Měřitelný hluk u paty 100 metrů vysoké elektrárny se pohybuje v 
rozmezí mezi 50 až 60 dB. Větrná farma ve vzdálenosti cca 350 m vyvolává hlukovou úroveň 
přibližně 35 – 45 dB. 

 
Z hlediska umístění větrných elektráren v blízkosti obytných domů, jsou pro posouzení 

vlivů hluku rozhodující výsledky odborného posudku ve formě akustické, respektive hlukové 
studie, která hodnoty od výrobce přepočte na hladinu slyšitelného hluku v konkrétním místě, 
tedy na hlukovou zátěž v místě referenčních bodů daných obydlenou lokalitou. 
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Výsledek musí potvrdit dodržení platných hygienických limitů hluku, které jsou ve 
venkovním prostoru obytných budov 50 dB ve dne (6 až 22 hodin) a 40 dB v noci. Z hlediska 
zdravotních účinků při úrovni hluku 80 dB hrozí poškození sluchu, při 120 dB je hluk vnímán 
jako bolestivý a při 140 dB nastávají nevratné poruchy. 

 
V případě pochybnosti dodržení hlukových limitů, lze provést tzv. hygienické měření 

skutečné hlukové zátěže v daných místech přímým měřením hluku, pro ověření 
předpokládané hlukové zátěže. 

 
Úroveň hluku záleží na terénu a jeho povrchu, avšak  od určité rychlosti větru, obvykle 

7 - 8 m.s-1 převažuje hluk okolního prostředí, například vítr v korunách stromů, nad hlukem 
větrných elektráren. Naopak při mírném větru až bezvětří nehlučí ani větrné elektrárny, 
aerodynamický zvuk je slabý nebo je turbína úplně vypnuta. Pokud by hrozilo překročení 
hygienických limitů hluku, lze situaci řešit pevným nastavením ovládacího programu 
elektráren. Program za podmínek, kdy může dojít k překročení hlukové normy, sníží pomocí 
nastavení listů rotoru výkon elektrárny, případně ji vypne. Tyto podmínky musí být  
stanoveny v provozním řádu zařízení. K dodatečnému vypínání větrných elektráren by ve 
skutečnosti vůbec nemělo dojít, neboť parametry hluku jsou řešeny v rámci projektové 
dokumentace. Lze předpokládat, že při provozu jedné nové větrné elektrárny při dodržení 
bezpečné minimální vzdálenosti asi 400 metrů od zástavby, budou uvedené limity hluku 
splněny. 

 
Agentura ochrany přírody a krajiny uvádí, že les ve vzdálenosti 200 metrů vydává při 

rychlostech větru 6–7 m.s-1   přibližně stejný hluk jako větrná elektrárna umístěná ve stejné 
vzdálenosti. 

 
Při výstavbě větrné farmy s více elektrárnami se úroveň hluku jednotlivých turbín 

nesčítá. Při výstavbě druhé větrné turbíny se úroveň hluku orientačně zvýší jen o tři decibely, 
u tří elektráren to je asi o pět decibelů. V praxi má však největší vliv elektrárna nejbližší, 
protože hladina hluku s rostoucí vzdáleností rychle klesá. Tyto podmínky lze hodnotit v rámci 
programu hlukové studie. 
 

Dále existují obavy z infrazvuku, který by větrné elektrárny měly  vydávat. Patrně však 
infrazvuk bývá mylně zaměňován za hluk větrného proudění. Německý spolkový zdravotní 
úřad prováděl na toto téma podrobný výzkum a výsledky měření prokázaly, že větrné 
elektrárny nevydávají žádné škodlivé zvuky takto nízké frekvence. Podobně nebyly zjištěny 
ani vysoké frekvence v oblasti ultrazvuku.  

 
 
6.1.2.  Hodnocení hluku VTE  Národní referenční laboratoří ZÚ Pardubice   
 

Problematika hluku větrných elektráren je hodnocena v odborném pojednání Národní 
referenční laboratoře (dále jen NRL) Zdravotního ústavu (dále jen ZÚ) se sídlem 
v Pardubicích (Ing. Aleš Jiráska). V tomto odborném hodnocení je konstatováno, že větrné 
elektrárny zahraničních výrobců splňují přísné hygienické normy z hlediska akustického 
výkonu, a tedy i hlukové zátěže v podmíněných vzdálenostech od tohoto zdroje hluku. U 
těchto zařízení je vyřešena problematika hluku strojovny a spíše převažuje aerodynamický 
hluk průchodem listů rotoru okolo stožáru VTE. 
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Lze předpokládat, že kromě poruchových stavů by problémy s hlukem mohly vznikat 
pouze v případě nedostatečné vzdálenosti VTE od nejbližší chráněné zástavby. Pro eliminaci 
problémů s hlukem je nutné dodržet určité podmínky pro konkrétní případy výstavby a 
provozu VTE, zejména: 
 

• Zajistit výsledky technického měření hluku daného typu VTE výrobcem. 

• Zajistit hodnocení hlukové zátěže provedením akustické studie na základě 
technických podmínek výrobce a charakteru zájmové oblasti. 

• Po realizaci VTE provést hygienické měření hluku v referenčních bodech chráněné 
zástavby  za účelem potvrzení výsledků akustické studie. 

• V případě stížnosti obyvatel provést kontrolní inspekční měření hluku. 
 

V případě prokázaného překročení nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněné 
zástavbě musí být provedena nápravná opatření pro odstranění negativních vlivů. 
V extrémním případě může dojít k zákazu provozu VTE. Právní normou v oblasti hodnocení 
hluku  je  v současné  době  nařízení  vlády  (dále jen NV)  č. 148/2006 Sb.,  o ochraně zdraví 
před  nepříznivými  účinky  hluku  a  vibrací, kterým bylo zrušeno NV č. 502/2000 Sb. a NV 
č. 88/2004 Sb.  Měření hluku se provádí podle ČSN EN  61400 – 11. 

 
Nejčastějšími příčinami  problémů VTE s hlukem jsou zejména z těchto důvodů: 

 
• Povolení výstavby VTE v blízkosti obydlené zástavby bez provedení hlukové studie 

a konzultace s příslušnými orgány (hygienická stanice) 

• Vydání stavebního povolení na stavbu obydlí v blízkosti VTE po rozhodnutí o 
výstavbě VTE. 

• Nedostatečná příprava výstavby a typu ze strany investora nebo výrobce VTE. 

• Technické a finanční problémy při výstavbě VTE. 

• Nedostatečná komunikace investora s místními obyvateli a zástupci obce. 
 
V závěru informativního odborného pojednání NRL ZÚ je provedeno obecné hodnocení 

relevantních podmínek a aspektů, pro zvážení účelnosti a vhodnosti realizace VTE v určitém 
zájmovém území. 

 
NRL ZÚ prováděl hodnocení vlivu provozu VTE v podobné lokalitě, a to i se 

zaměřením na nebezpečí nízkofrekvenčního hluku. Z výsledků hodnocení vyplynulo, že z 
emisních hladin třetinooktávové analýzy akustického výkonu  VTE nevyplývá přítomnost 
výrazné tónové složky ve spektru VTE. 

 
Se zřetelem k uvedeným názorům NRL ZÚ a vzhledem k charakteristickým  územním 

podmínkám zájmové lokality, navržené pro výstavbu VTE a podmíněné změnou č. 10 
ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou, lze předpokládat, že  tento záměr není v rozporu s hodnocením 
podmínek NRL ZÚ pro výstavbu VTE. 
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6.2.  Výsledky hlukové studie pro změnu ÚP 
 
 
6.2.1.  Zadávací podmínky 
 

Pro hodnocení vlivu hluku provozu VTE v zájmové lokalitě u Václavic byla v rámci 
posouzení změny č. 10 ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou zajištěna Hluková studie, vypracovaná 
Mgr. Radomírem Smetanou, EkoMod Liberec. Hluková studie je zařazena jako 
samostatná příloha  SP 1 k předložené dokumentaci.  

 
Město Hrádek nad Nisou vyvolává změnu územního plánu na základě záměru výstavby 

16 ks větrných elektráren v prostoru mezi obcí Václavice a státní hranicí s Polskou 
republikou. Předkládaná hluková studie jako podklad pro jednání o změně ÚP posuzuje 
hlukové poměry v dotčené lokalitě po výstavbě větrného parku. Rozmístění větrných 
elektráren v ploše parku je modifikováno tak, aby byly dodrženy limity pro hluk ve 
venkovním prostředí.  

 
Pro realizaci záměru v lokalitě u Václavic se uvažuje s výstavbou VTE dodávaných 

výrobci VESTAS, WIKOV WIND nebo ENERCON s výkonem 2 – 3 MW, které splňují 
podmínky minimální hlučnosti a požadované úrovně BAT, respektive větrných elektráren 
s obdobnými parametry. 

 
Výpočet akustické situace je proveden pro jeden z možných typů elektráren, které 

mohou být v lokalitě instalovány. Pro tento účel byla zvolena VTE typu W 2000 spg o 
výkonu 2 MW s výškou tubusu 80 m, dodávaná společností WIKOV WIND. Výpočet 
akustické zátěže byl proveden na základě akustického výkonu a frekvenční charakteristiky, 
předložených dodavatelem zařízení   Pro konkrétní typ bude nutno výpočet provést znovu se 
znalostí parametrů konkrétního typu, tj. výšky, průměru rotoru, akustického výkonu a 
frekvenční charakteristiky. Tato činnost bude součástí další projektové přípravy a procesu 
EIA. 
 
 
6.2.2. Předpoklad technického řešení  
 

Pro hodnocení hlukové situace v okolí navrženého větrného parku byl zvolen výrobek   
české firmy  WIKOV WIND nové generace s novým systémem proměnlivého převodového 
poměru,  konkrétně  typ W 2000 spg o výkonu 2 MW. 
 

Turbína  se  jmenovitým  výkonem  2 MW má průměr rotoru 80 metrů a výšku tubusu 
80 m.  Udávaný akustický výkon ve výšce náboje turbíny při rychlosti větru 10 m.s-1 ve výšce 
10 m nad zemí činí:  

 
LwA = 104,4 dB. 

 
 
 

Podle sdělení zástupce společnosti WIKOV WIND, u větrných elektráren tohoto typu 
nebyl prokázán  výskyt výrazné tónové složky. 
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6.2.3.  Legislativa a limity hluku 
 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou stanoveny nařízením 
vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tímto 
nařízením bylo zrušeno nařízení vlády č. 502/2000 Sb. a nařízení vlády č. 88/2004 Sb. 
 

V hlukové studii jsou podrobně definovány hygienické limity hluku v chráněném 
venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru, včetně korekcí podle přílohy 
č. 3 k výše uvedenému NV. 

 
Pro hodnocení vlivu hluku VTE, v rámci zadání změny č. 10 ÚPNSÚ, jsou pro stávající 

obytné objekty zájmového území potenciálně ovlivňované hlukem z větrných elektráren 
uvažovány následující hygienické limity v chráněném venkovním prostoru a v chráněném 
venkovním prostoru staveb: 
 

• Základní hodnota hluku:                      LAeq,T = 50 dB 

• Korekce pro chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní 
venkovní prostory, pro noční dobu:         k = - 10 dB 

• Hygienický limit pro hluk z větrných elektráren: 
                    pro den  LAeq,8h = 50 dB,  
                    pro noc  LAeq,1h = 40 dB. 

 
V případě větrných elektráren je posuzována situace v noční době, výsledek je tedy 

porovnáván s hygienickým limitem pro noční dobu. 
 
 
6.2.4.  Hodnocení hlukové zátěže  
 

Z hlediska metodiky byl pro hodnocení hluku z průmyslových zdrojů hluku použit 
program HLUK+ pásma firmy JpSoft ver. 7.16 „Výpočet hladiny hluku ve venkovním 
prostředí“, licence č. 5202 (RNDr. Miloš Liberko, Mgr. Jaroslav Polášek). Pro kalibraci 
modelu pro program HLUK+ byla použita verze programu WinPRO pro výpočet hluku 
z větrných elektráren v komplexním terénu. Tento program dánské firmy EMD International 
A/S je již vyvíjen a zdokonalován 20 let a slouží pro návrh a plánování větrných parků. 
 

Výsledky hodnocení hlukové zátěže jsou uvedeny v přiložené hlukové studie 
v samostatné příloze SP 1 k předložené dokumentaci SEA, včetně grafického zpracování. 
Hodnocení vychází z předpokládaného rozmístění VTE v zájmové lokalitě dle podkladů 
investora. 

 
Výsledky výpočtu prokázaly, že při použití VTE typu W2000 spg, 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 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. 
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Lze předpokládat, že v rámci další projektové přípravy záměru a na základě 
definitivního stanovení typu a parametrů VTE, bude hluková zátěž znovu přehodnocena 
formou nové hlukové studie,  při posuzování vlivu záměru na životní prostředí podle zákona 
č. 100/20001 Sb., v rámci procesu EIA. 
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7.  VLIVY  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ 
 
 
7.1.  Obecná definice vlivů VTE na veřejné zdraví 

 
Vlivy změny č. 10 ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou, v souvislosti se záměrem výstavby 16ti 

VTE v zájmovém území severně od Václavic,  se mohou projevit prioritně ve zvýšení 
hlukové zátěže v nejbližších obydlených místech v okolí této lokality.  Vlivy na veřejné 
zdraví lze definovat z hlediska následujících etap záměru výstavby a provozu VTE:  
 

• Vlivy na veřejné zdraví v průběhu výstavby  VTE spočívající v důsledků 
zemních a stavebních prací a dopravní činnosti. Tyto vlivy se mohou projevit ve 
zvýšené hlukové zátěži, ve zvýšených emisích tuhých znečišťujících látek (dále jen 
TZL), tj. z hlediska imisní zátěže v působení suspendovaných částic prachu ve frakci 
PM10. Dále pak ve zvýšených imisních koncentracích oxidů dusíku (NO2, NOx) a 
benzenu z provozu zemních mechanizmů a dopravní automobilové techniky. 
Vzhledem k relativně krátké době výstavby VTE,  po dobu pouze několika měsíců, 
nelze tyto vlivy považovat za významné. Rovněž je zmírňujícím faktorem i 
dostatečná vzdálenost místa stavby od bydlených lokalit části obce Václavice, 
přibližně 1 km. Relevantní kvantitativní hodnocení vlivu výstavby VTE na životní 
prostředí a na veřejné zdraví bude součástí posuzování vlivu realizace záměru 
výstavby a provozu VTE na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (proces EIA). 

• Vlivy na veřejné zdraví v průběhu provozu VTE se mohou projevovat 
dlouhodoběji po dobu životnosti VTE přibližně 20 let, avšak pouze za předpokladu 
nevyhovujících technických a provozních podmínek zařízení. Tyto vlivy lze 
potenciálně definovat v případně zvýšené hlukové zátěži a v působení 
stroboskopického efektu. Rovněž vyhodnocení těchto vlivů, lze za současné situace 
ve vztahu k posouzení změny č. 10 ÚPNSÚ, provést pouze obecně. Konkrétní 
hodnocení bude provedeno až v rámci přípravy realizace záměru výstavby VTE 
procesem EIA. Z hlediska předpokládané technické realizace VTE je podmínkou 
použití zařízení na vysoké technické úrovni s minimálními vlivy na životní prostředí 
a veřejné zdraví, tj. použití nejlepší dostupné techniky (dále je BAT), což je 
požadováno i normami požadovanými v rámci Evropské unie. 

 
 

Pro hodnocení vlivu změny č. 10 ÚPNSÚ na hlukovou zátěž, a následně pro hodnocení 
vlivů na veřejné zdraví, byla vypracována Hluková studie, která je zařazena v samostatné 
příloze SP 1  předložené dokumentace SEA. Na základě výsledků této studie a dalších 
odborných podkladů pak byly specifikovány vlivy na veřejné zdraví působením hlukové 
zátěže. 

 
Z výše uvedených důvodů je hodnocení zaměřeno pouze na stav potenciálního provozu 

VTE, vliv výstavby VTE nelze za současné situace hodnotit, bez znalostí konkrétního použití 
stavební techniky a doby výstavby. Lze předpokládat, že vlivy v průběhu výstavby nebudou 
významné. 

 
 
 



Posouzení vlivu změny územně plánovací dokumentace města Hrádek nad Nisou na životní prostředí  
podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 

SCES - Group, spol. s r. o., Petrská 1178, 110 00 Praha, provozovna Stroupežnického 7, 400 01 Ústí nad Labem 
 

42 

7.2. Vlivy VTE na veřejné zdraví 
 
7.2.1.  Základní podmínky a metodika hodnocení zdravotních vlivů 
 

Vlivy provozu VTE na veřejné zdraví jsou prioritně odvozeny od případného působení 
hluku. Posouzení zdravotních vlivů hluku je provedeno pouze v teoretické a obecné rovině, na 
základě poznatků a studií relevantních k záměru posuzovaného v rámci předložené 
dokumentace SEA.  

 
Konkrétní hodnocení vlivu provozu VTE na veřejné zdraví bude provedeno v průběhu 

další etapy přípravy realizace záměru, v rámci dokumentace EIA. Za současného stavu lze 
vycházet pouze z výsledků hlukové studie, zpracované  pro posouzení vlivu zadání změny č. 
10 ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou na životní prostředí, z které vyplývá nevýznamné ovlivnění 
hlukové zátěže v chráněných venkovních prostorech staveb, za předpokladu 
optimálního rozmístění jednotlivých VTE.  

 
V rámci procesu EIA budou zdravotní vlivy hodnoceny odborným posudkem na 

základě výsledků rozptylové a akustické studie a počtu obyvatel potenciálně ovlivněných 
účinky výstavby a provozu VTE.  
 

• V etapě výstavby budou hodnoceny vlivy hluku a imisí škodlivin souvisejících se 
stavební činností, tj. s provozem dopravní a stavební  techniky. V oblasti emisí a 
imisí se jedná zejména o suspendované částice prachu PM10, oxidy dusíku (NO2, 
NOx) a benzen. Vzhledem k relativně krátké době  výstavby lze již v současné době 
předpokládat  nevýznamné zdravotní vlivy. 

• V etapě provozu bude hodnocen zdravotní vliv hluku dle výsledků hlukové studie a 
kromě toho i vliv stroboskopického efektu.   

 
V hodnocení závažnosti potenciálních nepříznivých vlivů na zdraví obyvatel v okolí se 

standardně používá metoda hodnocení zdravotních rizik. Cílem hodnocení zdravotních rizik je 
obecně poskytnutí hlubší informace o možném vlivu nepříznivých faktorů na zdraví a pohodu 
obyvatel, nežli je možné pouhým srovnáním  intenzit jejich výskytu s limitními hodnotami, 
danými platnými předpisy.  

 
Vlastní odhad zdravotního rizika obecně zahrnuje čtyři základní kroky : 
 
• Identifikace nebezpečnosti, kdy se provádí výběr škodlivin, které mají být  

hodnoceny a soustřeďují se informace o tom, jakým způsobem a za jakých 
podmínek mohou  nepříznivě ovlivnit lidské zdraví. 

• Charakterizace nebezpečnosti, která objasňuje kvantitativní vztah mezi dávkou 
dané škodliviny a mírou jejího účinku, což je nezbytným předpokladem pro možnost 
odhadu míry rizika.  

• Hodnocení expozice, v které je na základě  znalosti dané situace sestaven expoziční 
scénář, tedy představa, jakými cestami a v jaké intenzitě a množství je konkrétní 
populace exponována dané škodlivině. Cílem je přitom postihnout nejen 
průměrného jedince z exponované populace, nýbrž i reálně možné případy osob s 
nejvyšší expozicí a obdrženou dávkou.  
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• Charakterizace rizika, která shrnuje všechny informace získané v předchozích 
etapách a  kvantitativně vyjadřuje míry reálného konkrétního zdravotního rizika za 
dané situace, která může sloužit jako podklad pro rozhodování o opatřeních, tedy 
pro řízení rizika.  

 
V rámci předložené dokumentace SEA lze uvést pouze charakteristické zdravotní vlivy 

působením hluku, bez hodnocení expozice a charakterizace rizika. Jak je výše uvedeno, bude 
komplexní hodnocení vlivů provozu VTE provedeno v rámci dokumentace EIA. 
 
 
7.2.2.  Specifikace významných zdravotních faktorů 
 
a)  Hluk 
 

Větrné elektrárny produkují akustické emise působené zejména prorážením lopatek 
rotoru vzduchem. Nejvyšší  přípustné  hodnoty  hluku  ve  venkovním  prostoru  dle  nařízení 
vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, se 
vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 
nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. Pro účely posouzení vlivů na 
životní prostředí se vyjadřuje 24 hodinovou dlouhodobou ekvivalentní hladinou Ldvn a noční 
dlouhodobou ekvivalentní hladinou Ln. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického 
tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T =  50 dB(A) 
a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo. Pro případného budoucího investora 
to znamená, že musí dodržet v noční době základní hladinu hluku LAeq,T = 40 dB(A) a v denní 
době LAeq,T = 50 dB(A) u okolních objektů pro bydlení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové 
složky  připočítává se další korekce  - 5 dB. 

 
Na základě výsledků hlukové studie je nutné ověřit teoretické výsledky kontrolním 

měřením hluku a hlukové zátěže před uvedením VTE do trvalého provozu, v rámci  
zkušebního ověřovacího provozu. 

  
Posouzení zdravotních vlivů, případně zvýšené hlukové zátěže, je uvedeno v další části 

všeobecného hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví, na základě relevantních podkladů 
zpracovaných pro obdobné záměry. 

 
 

b)  Stroboskopický efekt 
 

Stroboskopický efekt, nebo též vrhání stínů, je děj, kdy otáčející se předměty osvětlené 
periodicky proměnným světlem se jeví v klidu, a to pokud frekvence jejich otáčení a 
frekvence světla jsou nízké. V komunálním prostředí se prakticky tento jev nepředpokládá. 
Riziko je v pracovním prostředí, kdy při práci s točivými stroji může dojít k úrazům z důvodu, 
že točivé stroje, které jsou v činnosti se vlivem tohoto efektu jeví v klidu.  

 
U větrných elektráren se obecně jedná o pohyblivý stín, který je vyvolán střídavým 

zakrýváním slunečních paprsků listy rotoru,  a zejména záblesky z lesklých a světlých listů 
rotoru, které by mohly u senzitivních osob vyvolat subjektivní nepříjemné pocity. 
Stroboskopický efekt  je možno eliminovat vhodnou povrchovou úpravou listů rotoru. Navíc 
se v našich klimatických podmínkách nepředpokládá taková intenzita, úhel a délka trvání 
slunečního svitu, aby se negativní vlivy tohoto efektu mohly projevit. 
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Negativní působení stroboskopického efektu na člověka lze zcela jistě očekávat v těsné 
blízkosti VTE a jeho intenzita je různá podle výšky VTE. Z hlediska míry, respektive dosahu 
působení nejvyšší intenzity střídání stínů, ve vztahu k vzdálenosti subjektu (člověk) od 
objektu (VTE), lze predikovat výrazné snížení vlivu, působením přirozeného rozptylu, už od 
vzdálenosti 200 metrů. U vyšších stožárů VTE (cca 130 m), lze tento jev pozorovat do 
vzdáleností 1 000 až 1 500 m, přičemž citlivým osobám může být subjektivně nepříjemný.  
 

 V současné době však neexistují výsledky z dlouhodobě prováděného seriózního 
výzkumu stroboskopických účinků, na základě kterých by bylo možné přesně stanovit 
konkrétní vzdálenosti možného významně negativního ovlivnění zdraví lidí. Hodnocení 
stroboskopického efektu není dosud v České republice ani formálně ani obsahově upraveno 
závaznou právní nebo metodickou normou a nejsou stanoveny ani příslušné hygienické  
normy. Pro  potřeby  hodnocení  vlivů záměrů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 
Sb. je možno použít metodiku vyvinutou při hodnocení větrné farmy Boží Dar (OBST 2002). 

 
Metodický postup, modifikovaný a upřesňovaný podle zkušeností z dalších 

hodnocených lokalit (např. OBST 2003, OBST, OBSTOVÁ 2004), je zaměřen na dvě 
skupiny faktorů určující dopad tohoto efektu v konkrétním hodnoceném území: 

 
• faktory „obecné“, tj. neovlivněné situací na konkrétní lokalitě, ale závislé pouze na 

rozměrových a provozních parametrech zvoleného typu větrné elektrárny: 
 

• faktory „speciální“, dané kromě typu a parametrů elektrárny i souřadnicovou pozicí 
lokality, morfologií terénu, konfigurací větrného parku a dalšími charakteristikami 
konkrétního území: 

 
Vzhledem k umístění  VTE v zájmové lokalitě severně od Václavic, vzdálenosti obytné 

zástavby  a zejména geografické situace, lze konstatovat, že stroboskopické účinky se 
nemohou významněji projevit ve vztahu k populaci. 
 
 
7.2.3.  Identifikace a charakteristika zdravotních vlivů 
 
 
a)  Charakteristika hlukové zátěže 
 

Zvuky  jsou  přirozeným průvodním  projevem  přírodních  dějů  a životní aktivity. Jsou 
přirozenou součástí životního prostředí člověka a mají pro něj velký význam, protože sluchem 
člověk přijímá nejvýznamnější podíl informací o svém prostředí. Zvuk je pro člověka 
důležitým poplašným a varovným signálem, varuje před nebezpečím, podněcuje aktivitu jeho 
nervového systému, je základním komunikačním prostředkem. 
 

Zvuk  může  být  uklidňující  i dráždivý,  může  vyvolat radost  a ve  formě hudby může 
přinést estetické zážitky. Zvuk a sluch tedy hrají významnou roli v individuální a společenské 
adaptaci člověka na prostředí. Sluch je smysl, který je v pohotovosti 24 hodin denně a člověk 
je jím schopen rozlišit zdroj zvuku a jeho lokalizaci v prostoru. 
 

Zvuky,  které jsou  způsobovány mnoha  zdroji  nezávislými  na jednotlivci  a jsou příliš 
silné,  příliš časté  nebo  působí   v nevhodné situaci   a době, však  mohou na člověka působit 
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nepříznivě. Obecně se tyto nechtěné zvuky, které obtěžují nebo mají dokonce škodlivé 
účinky, nazývají hlukem,  a to bez ohledu  na jejich  intenzitu.  Proto  je nutné považovat hluk 
za bezprahově působící noxu.  Z těchto důvodů  je hluk označován jako nežádoucí zvuk, 
jehož účinek  stoupá  s  intenzitou,  náhlostí a  vlnovou délkou.  U každého   člověka  existuje 
určitý stupeň tolerance k rušivému účinku hluku. 
 

Nepříznivé  účinky  hluku   na lidské zdraví jsou obecně   definovány jako morfologické 
nebo funkční změny organismu,  které  vedou  ke zhoršení  jeho funkcí,  ke snížení  odolnosti 
organismu proti stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. 
 
Negativní účinky hluku při intenzitě hluku LAeq,T: 

 
> 120 dB           nebezpečí poškození buněk a tkání 
> 90 dB             nebezpečí pro sluchový orgán 
> 60 až 65 dB   nebezpečí pro vegetativní systém 
> 30 dB             nebezpečí pro nervový systém a psychiku 

   
Negativní účinky hluku můžeme rozdělit na: 
 

• Specifické, s účinkem  na sluchový  orgán, kdy  při  expozici ekvivalentní hladině 
akustického tlaku A v hodnotě   LAeq,T od 130 dB dochází k poškození bubínku a 
převodních kůstek, při mnohaleté expozici LAeq,T od 85 dB k poškození vnitřního 
ucha a nervových drah v mozku. 

• Nespecifické  (mimosluchové),  s účinkem na různé funkce organismu projevující se 
v akutní nebo chronické formě, které působí prakticky v celém rozsahu intenzit 
hluku.  

 
 
b)  Charakteristika zdravotních vlivů hluku 
 
 

Dle dokumentu WHO, metodiky pro hodnocení vlivů na veřejné zdraví a dle dalších 
zdrojů, lze současné poznatky o nepříznivých účincích hluku na lidské zdraví charakterizovat 
a rozdělit následovně : 
 
 
Poškození sluchového aparátu 

 
Je prokázáno u pracovní expozice hluku v závislosti na výši LAeq,T a době trvání 

expozice. Riziko poškození však existuje  i v případě hluku  v  mimopracovním  prostředí  při 
různých činnostech spojených s vyšší hlukovou zátěží. Epidemiologické studie prokázaly, že 
u více než 95 % exponované populace nedochází k poškození sluchového aparátu ani při 
celoživotní expozici hluku v životním prostředí při LAeq, 24 hod = 70 dB. Nelze však 
vyloučit, že při této úrovni hlukové expozice může dojít k mírnému poškození sluchu u 
citlivých skupin populace (děti, osoby exponované dalším noxám např. vibracím, chemickým 
škodlivinám, apod.). Je také známo, že zvýšená hladina hluku v komunálním prostředí 
přispívá k rozvoji sluchových poruch u osob exponovaných hladinám hluku v pracovním 
prostředí (profesionální expozice rizikovým hladinám hluku). 
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Vysoký krevní tlak 
 

Výsledky zjištěné v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve 
vztahu  k životnímu prostředí (dále „Monitoring“) vedou  k závěru,  že lidé žijící  dlouhodobě 
(minimálně 5 let)  v lokalitách  s  noční  hlučností  působenou   hlukem z dopravy  vyšší  než 
LAeq,T = 62 dB mají, po zhodnocení tzv. matoucích faktorů ( věk, dosažené vzdělání,  BMI, 
četnost fyzické aktivity, kouření,  pití alkoholických nápojů  a  černé kávy )  1,2 x vyšší šanci 
onemocnět vysokým krevním tlakem. V případě hypertenze je významná teorie, že se 
současně uplatňuje i nedostatek hořčíku, 
který je vlivem hluku vyplavován z buněk do krevního řečiště a vylučován z organismu. 
Tento vliv je významný zvláště u populací, u kterých není v dostatečné výši saturován 
příjmem z potravy. 
 
 
Ischemická choroba srdeční (dále „ISCH“) 
 

V řadě epidemiologických studií a laboratorních pokusů byla zjištěna podobná situace 
jako v případě hypertenze. Nejnižší LAeq,24 hod. s efektem na ISCH v epidemiologických 
studiích byla 70 dB. Všeobecný závěr však je, že účinky na kardiovaskulární systém, ovšem 
v případě hluku z dopravy, jsou spojeny s dlouhodobou, mnohaletou expozicí LAeq, 24 hod = 
65 až 70 dB a více. 
 
 
Časté katary cest dýchacích 
 

Výskyt onemocnění častými katary horních cest dýchacích stoupá se zvyšující se 
hlučností. Lidé, žijící dlouhodobě v lokalitách s hlučností větší než LAeq,T= 62 dB v noční 
době, mají až 1,4 x vyšší riziko onemocnění katary horních cest dýchacích, a to opět po 
vyloučení matoucích faktorů. 

 
 

Zhoršení řečové komunikace 
 

Zhoršená komunikace řeči má řadu prokázaných nepříznivých důsledků v oblasti 
chování a vztahů mezi lidmi (podrážděnost, nejistota, pocity nespokojenosti). Může vést 
k překrývání a maskování důležitých signálů (alarm, domovní zvonek, telefon, apod.). 

 
 

Obtěžování hlukem 
 
Je nejobecnější reakce exponovaných osob. Vyvolává mnoho negativních emočních 

stavů, např. pocit rozmrzelosti, nespokojenosti, špatnou náladu, deprese, pocit beznaděje. U 
každého jedince existuje určitý stupeň tolerance k rušivému účinku hluku. Jedná se o zcela 
individuální vnímání rušivosti. V běžné populaci je 5 až 20% vysoce senzitivních osob stejně 
jako osob vysoce tolerantních. 
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Poruchy spánku 
 
Účinek hluku na spánek je  nejvíce  očekávaným účinkem  působení nadměrného hluku, 

a to v oblasti usínání, délky a kvality spánku. Výsledky Monitoringu potvrzují úzkou závislost 
počtu osob obtěžovaných venkovním hlukem z dopravy, osob s obtížným usínáním, 
zhoršenou kvalitou spánku a osob užívajících sedativa, a to zejména na noční LAeq,T. 
 
 
Poruchy duševního zdraví 

 
Nepředpokládá  se, že by hluk mohl být  přímou  příčinou vzniku duševních nemocí, ale 

pravděpodobně se může podílet na zhoršení jejich projevů, popř. urychlit rozvoj latentních 
forem chorob. Souvislost mezi hlukovou expozicí a účinky na duševní zdraví byly nalezeny u  
ukazatelů jako je spotřeba léků, výskyt některých psychiatrických symptomů, hospitalizací. 
Nadměrná hlučnost je jeden z tzv. stresogenních faktorů venkovního prostředí a může vést až 
k neurotickým poruchám osobnosti. 
 
 
Zvýšení celkové nemocnosti 

 
Bylo zjištěno v řadě epidemiologických studií u souborů obyvatel exponovaných 

mimopracovně vysokým hladinám hluku. Jako nejpravděpodobnější vysvětlení se uvádí 
působení chronického stresu. Jedná se o výskyt arteriosklerózy, poruchy imunity, zánětlivých 
onemocnění, onemocnění trávicí soustavy, poruchy menstruačního cyklu. V epidemiologické 
studii bylo zjištěno, že k rozdílům v nemocnosti docházelo po dlouhodobé expozici hluku - u 
nervových onemocnění po 8-10 letech, u chorob kardiovaskulárních po 11-15 letech. Účinky 
hluku nezpůsobují jednu nebo několik specifických chorob, nýbrž způsobují zhoršování 
celkového zdravotního stavu exponovaných osob. Dochází k dřívějšímu výskytu chorob, které 
by možná u exponovaných osob propukly později, navíc se působením hluku zhoršuje jejich 
průběh. 
 
 
c)  Účinky hluku obsahujícího tónovou složku 
 

Spektrální účinky hluku  se hodnotí ze dvou hledisek: 
 
• Širokopásmový hluk má výraznější účinky na oběhové funkce a další funkce,   

zprostředkované přes podkoří. 
 
• Tónový hluk je spojován s vyšší subjektivní rušivostí a má pronikavější účinek na 

sluchové ztráty, přičemž zde hraje významnou roli také výška působícího tónu. 
Hluky s převahou frekvencí > 2 000 Hz jsou považovány za agresivnější než s 
frekvencemi < 1 000 Hz. Je přitom prokázáno, že přítomnost nízkých frekvencí (20 
– 100 Hz) nebo i vibrací zhoršuje působení vysokofrekvenčního hluku. 

 
Účinky hluku o nízkých frekvencích jsou popisovány jako všeobecná rozladěnost, 

nevolnost, dezorientace, zvýšená unavitelnost, poruchy spánku nebo spavost a řada jiných 
kombinací nespecifických příznaků. Výsledky jsou nejednotné a svědčí o tom, že k ovlivnění 
rovnováhy dochází při velmi vysokých hladinách hluku, přinejmenším přesahujících 130 dB, 
z čehož je jasné, že poruchy rovnováhy není pravděpodobné očekávat v komunálním 
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prostředí. Účinky mohou být zprostředkovány působením nízkofrekvenčního hluku na lidské 
tělo přímým vyvoláním oscilací vnitřních orgánů (rezonanční frekvence různých tkání a 
orgánů lidského těla leží mezi 2 – 200 Hz). 
 

Zvuky ve frekvenčním rozsahu 0,1 – 100 Hz mohou: 
 

- ohrozit život v případě překročení                       LAeq,T = 170 – 180 dB 

- způsobit vážnější změny funkcí při překročení   LAeq,T = 150 dB 
 
Nízkofrekvenční imise hluku často vedou v okolí jejich zdroje ke stížnostem a žalobám 

a to i potom, kdy jsou splněny hygienické limity deskriptoru LAeq,T, dané legislativou. Šetření  
ukázala,  že  vnímání a  působení nízkofrekvenčních hluků se výrazně liší od vlivů 
středofrekvenčních a vysokofrekvenčních hluků. 
 

Ve frekvenčním intervalu od 20 Hz do ca 60 Hz jsou hluky při odpovídající úrovni 
slyšitelné, ale citlivost na výšku tónu je zde jen velmi slabě výrazná. Postižení si často stěžují 
na pocit hučení a tlaku v hlavě, pocit houpání, což je pouze podmíněně závislé na síle zvuku, 
ale při hluku ze stacionárních zdrojů vede k silnému zatížení osob. Mohou se vyskytovat i 
sekundární jevy jako je řinčení okenních a dveřních skleněných výplní, pociťované vibrace 
částí budov a předmětů, které mohou být příčinou silnějšího zatěžování a obtěžování 
exponovaných osob a vyvolávat například podrážděnost. 

 
Ve frekvenčním pásmu nad 60 Hz leží přechod k normálním výškám tónů a přechod k 

citlivosti na hluk. Hluky jsou zvláště zatěžující a obtěžující, jestliže mají charakter 
konstantního tónu. V bytových domech mohou nízkofrekvenční zvuky vést ke značnému 
zatížení, zvláště v době, kdy jsou ostatní zdroje hluku utlumeny. 

 
V případě větrných elektráren často vzniká ve veřejnosti obava z nízkofrekvenčního 

hluku, tj. hluku s výraznými frekvenčními složkami v pásmu kmitočtů nižších než 100 Hz. 
Tento hluk je běžně emitován přírodními zdroji, například větrné proudění, šum vodního toku 
a podobně a nepůsobí obtíže. V oblasti provozu VTE zatím nebyl měřením prokázán 
nízkofrekvenční tónový hluk, tj. hluk obsahující výraznou tónovou složku v nízkofrekvenční 
oblasti, ale pouze shora uvedený nízkofrekvenční hluk, který je způsoben větrným prouděním. 
  
 
7.2.4. Analýza nejistot 
 

Při hodnocení účinků hluku na lidské zdraví je nutné vzít v úvahu velké nejistoty, 
kterými je tento proces zatížen. V závislosti na fyzikálních parametrech hluku nelze 
jednoduše a jednoznačně popsat fyziologický vliv a jeho závažnost. Dále je nutné si 
uvědomit, že účinek hluku je velmi variabilní a je ovlivněn velkým množstvím dalších faktorů 
nefyzikálních (sociálními faktory, emocionalitou, psychikou, aktuálním zdravotním stavem 
exponovaných osob, stresem a zátěží z pracovního prostředí,  apod.).  

 
V praxi se proto nezřídka setkáváme se situací, kdy lidé exponovaní určité hladině hluku 

v konkrétních podmínkách nepotvrzují platnost stanovených limitů, protože z dané populace 
se vydělují skupiny osob velmi citlivých a osob velmi odolných, které stojí vně kvantitativní 
závislosti. V běžné populaci je až 20% vysoce senzitivních osob stejně jako osob vysoce 
tolerantních. 
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V konkrétním případě odhadu zdravotního rizika ze stacionárního hluku VTE není 
z literatury k dispozici dostatečně známa závislost účinků hluku na lidský organismus. 
Vzhledem k naměřeným a očekávaným  hodnotám lze předpokládat negativní účinky spíše 
v oblasti rušení. Zatímco vlivy somatické jsou dostatečně definovány, vlivy psychické 
podléhají značné variabilitě v důsledku subjektivních příčin. Tyto vlivy jsou navíc hůře 
kvantifikovatelné a verifikace výpovědi exponované osoby je obtížná. Jedná se zejména o tyto 
oblasti nejistot: 

 
• Nejistota hodnocení expozice daná skutečností, že hlukové studie, které jsou 

v těchto případech základním podkladem pro zpracování hodnocení zdravotních 
rizik expozice hluku, mohou být zatíženy chybou výpočtového programu, který 
nemůže přesně zobrazit skutečné podmínky jak reliéfu krajiny, tak chování zdroje 
v konkrétním prostředí,  respektive průběh akustického pole v tomto prostředí.  
Autoři akustických posudků obecně uvádějí, že výpočet očekávaných hladin 
akustického tlaku A LAeq,T je nadhodnocen o cca 3,5 dB. 

 
• Nejistota počtu exponovaných obyvatel konkrétními hladinami hluku daná 

skutečností, že není zohledněna výška chráněných objektů, tzn., že je všem 
obyvatelům přiřazena stejná hodnota hluku bez ohledu na to, v jakém podlaží bydlí. 
Modelový výpočet se provádí ve standardní výšce 1,5 m, 2 m před fasádou 
posuzovaných objektů. Je nutné vzít v úvahu, že málo kdy je známo, kolik obyvatel 
má situováno obytné místnosti za exponovanou fasádou, tj. kolik obyvatel je 
skutečně těmito hladinami hluku zasaženo. 

 
• Nejistota počtu exponovaných obyvatel vycházející ze zkreslených údajů evidence 

obyvatelstva. Evidence nikdy nevystihne přesný počet exponovaných obyvatel. Je 
všeobecně známá skutečnost, že někteří občané jsou hlášeni k trvalému pobytu v 
objektu, ve kterém ve skutečnosti nežijí. Jedná se ale o nevýznamný počet obyvatel. 
Vzhledem k tomu, že evidence obyvatelstva je jediný možný zdroj informací o počtu 
osob v jednotlivých objektech, bude tento podklad ve všech obcích  zatížen  stejnou 
chybou. 

 
• Nejistota použitých výstupů a vztahů epidemiologických studií, neboť v každé 

populaci jsou lidé s rozdílnou citlivostí vůči působení hluku. V posuzovaných 
lokalitách není a nebylo provedeno dotazníkového šetření, které by vypovědělo 
bližší informace o posuzovaných zasažených skupinách obyvatel.  

 
 
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.  
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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. 
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8.    NÁVRH  OPATŘENÍ  PRO  MINIMALIZACI  NEBO    
KOMPENZACI  NEGATIVNÍCH  VLIVŮ  REALIZACE 
ZMĚNY  ÚP  NA  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 

 
Návrh zmírňujících a kompenzačních opatření ve vztahu k ochraně přírody a krajiny, 

v souvislosti s realizací výstavby VTE v zájmové lokalitě severně od Václavic je 
v následujícím přehledu uveden na základě závěrů biologického hodnocení a hodnocení vlivu 
na krajinný ráz. 

8.1.  Zmírňující a kompenzační opatření z biologického hlediska  
 

• Výstavba VTE bude probíhat od poloviny srpna do konce dubna. Před zahájením 
jarních prací bude proveden odborný ornitologický průzkum, který vyloučí hnízdění 
čejky chocholaté v trase plánované cesty a jejím blízkém okolí. V případě nálezu 
hnízdění, bude daná část stavby realizována až po skončení jejího hnízdění. 

• Minimální vzdálenost mezi lesními porosty a VTE bude 150 m v případě rozsáhlých 
lesních  s plochou nad 2 ha. Vzdálenost od menších lesních pozemků bude 
minimálně 100 m. Tuto vzdálenost lze snížit na 70 m, v případě, že budou jako 
kompenzační opatření vytvořeny nové plošky osázené vzrostlejší dřevinnou 
vegetací. Plocha nově vzniklých porostů bude odpovídat ploše porostů narušených, 
umístěny budou nejlépe na zájmové lokalitě či v jejím okolí, co nejdále od VTE. V 
odůvodněných případech, lze VTE postavit i v kratších vzdálenostech od lesních 
porostů. V takovém případě bude stavbě každé VTE předcházet odborný zoologický 
posudek se zaměřením na avifaunu, v němž bude zhodnocen výskyt a ohrožení 
jednotlivých druhů nacházejících se na lokalitě, jež by mohla být stavbou 
poškozena.  

• Podél nově zbudovaných cest bude ponechán 2,5 široký pruh půdy, jež nebude 
využíván k produkci plodin, ale bude zatravněn  nebo ponechán samovolné sukcesi.  

• Na části neobdělávaných pruhů budou mozaikovitě vysázeny keře  v minimálním 
počtu tři keře na každých 50 m cesty. Tím bude kompenzován negativní vliv na 
vybrané druhy pěvců. Jako kompenzaci pro ťuhýka lze doporučit, aby minimálně 
1/3 těchto keřů tvořila růže šípková. 

• Pro odstínění potenciálního negativního vlivu na dutinové ptáky budou v okolí 
posuzované lokality vyvěšeny ptačí budky v počtu 1 malá budka na každých 1500 
m2 ovlivněné lokality a 1 velká budka na každých ovlivněných 5000 m2. Na každých 
ovlivněných 2500 m2 bude v náhradních lesních porostech či remízcích umístěna 
jedna hnízdní podložka pro dravce. Za ovlivněné lze považovat lokality zarostlé 
dřevinnou vegetací, nacházející se do vzdálenosti 300 m od VTE.  

• Během posuzování stavby VP v rámci procesu EIA bude provedena samostatná 
migrační studie s cílem zjistit či vyvrátit potenciální migrační koridory nad 
zájmovou lokalitou resp. jednotlivými VTE. 

• Jako kompenzační opatření pro vyskytující se druhy plazů budou sloužit zatravněné 
pásy podél nově vzniklých cest. Dále bude na jižním okraji lokality v místech, která 
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navazují na luční či lesní společenstva, zbudována nízká kamenná zídka nebo nízký  
kamenný val a dvě menší hromady tlejícího rostlinného materiálu. 

• Listy vrtulí rotoru VTE budou barevně zvýrazněny. Z hlediska ochrany přírody, 
zejména avifauny, se v biologickém hodnocení navrhuje barevná úprava jednoho 
listu černě a ostatních bíle. Osvětlení VTE se navrhuje přerušovaně. Konkrétní 
řešení barevné úpravy a světelné signalizace budou specifikována v rámci další 
přípravy realizace záměru, v procesu EIA,  přičemž je nutné zároveň respektovat  
normované podmínky zabezpečení leteckého provozu. 

 

8.2.  Zmírňující opatření  z hlediska krajinného rázu  
 

 
• Při výstavbě VTE budou dodržována opatření pro minimalizaci negativních vlivů na 

podzemní vodu a půdu. 

• Během budoucího posuzovaní záměru stavby konkrétního VP v rámci EIA, bude 
doplněno stávající hodnocení vlivu záměru na estetickou hodnotu a harmonické 
měřítko krajiny, jež bude obsahovat posouzení jednotlivých VTE v závislosti na 
jejich umístění a velikosti. 

• Výstavbou nebudou dotčeny plochy lesních porostů ani dřevin rostoucích mimo les. 
Minimální vzdálenost mezi lesními porosty a VTE bude 150 m v případě rozsáhlých 
lesních pozemků s plochou nad 2 ha. Vzdálenost od menších lesních pozemků bude 
minimálně  100 m, lze ji však snížit na 70 m  v případě, že jako kompenzační 
opatření budou vytvořeny nové plochy osazené dřevinnou vegetací. V 
odůvodněných případech, lze VTE postavit i v kratších vzdálenostech od lesních 
porostů, za předpokladu dodržení podmínek biologického hodnocení.  

•    Výstavbou nebude narušena žádná část ÚSES. VTE mohou být postaveny 
v minimální vzdálenosti  200 m  od  LBC a LBK. Vzdálenost  od  nefunkčních LBK 
lze snížit na 80 m, v případě, že během změny využívání pozemku budou prvky 
ÚSES  pozměněny tak,  aby  v  brzké  době  začaly  svoji funkci plnit, s tím, že 
biokoridor bude realizován jinou trasou  se zachováním původního začátku a konce 
a povede ve vzdálenosti 200 m od VTE. V odůvodněných případech, lze VTE 
postavit i v kratších vzdálenostech od ÚSES, avšak za předpokladu vypracování 
odborného posudku ke každé stavbě VTE.  Za těchto podmínek lze výstavbu VTE 
realizovat, pouze pokud bude narušení daného prvku ÚSES přijatelné. V takovém 
případě budou stanovena konkrétní opatření k minimalizaci či kompenzaci 
negativních vlivů, která budou pro  investora závazná. 
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9.   VYJÁDŘENÍ  KE  ZMĚNĚ   ÚZEMNÍHO  PLÁNU 
 
9.1.  Přehled a vypořádání  vyjádření dotčených orgánů  k zadání změny    

č. 10  ÚPNSÚ  Hrádek nad Nisou 
         

 
Ve věci realizace záměru výstavby 16ti  VTE v zájmové lokalitě u Václavic a s tím 

související změny č. 10 ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou byly od roku 2004 podniknuty legislativní 
přípravy. V následujícím přehledu jsou  uvedeny jednotlivé dokumenty a sdělení 
v chronologickém sledu, s uvedením názoru zpracovatele dokumentace SEA. 
 

• Dopis společnosti G.D.S.cz. s. r. o., ze dne 10. 3. 2005, jako v té době potenciálního 
investora, adresovaný odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Libereckého 
kraje. V tomto dopisu informuje společnost G.D.S. o záměru výstavby 16ti VTE 
v lokalitě Václavice – Uhelná, včetně prezentace výsledků přípravných jednání, 
technických a územních podmínek a stavu projednání přeshraničních vlivů s polskou 
stranou. 
 
Dopis investora komplexně zahrnuje veškeré potřebné údaje pro přípravu zadání 
změny č. 10 ÚPNSÚ. 

 
• Dopis společnosti G.D.S.cz. s. r. o., ze dne 29. 4. 2005, adresovaný členu rady kraje 

RNDr. V. Příkaskému, obsahující vyjádření k pracovnímu materiálu energetické 
koncepce Libereckého kraje, zpracovaného odborem hospodářského a regionálního 
rozvoje. Jedná se v podstatě o předložení připomínek a výhrad k Územní energetické 
koncepci, zejména k oblasti využití obnovitelných zdrojů energie.  
 
Připomínky obsažené v tomto dopisu je nutné řešit v rámci projednání a 
aktualizace Územní energetické koncepce Libereckého kraje. 

 
• Dopis člena rady kraje – resortu hospodářského a regionálního rozvoje, RNDr. Víta 

Příkaského, ze dne 19. 4. 2005, adresovaný investorovi G.D.S.cz. s. r. o. (p. Jan 
Červeň). V tomto dopisu, týkajícím se Návrhu zadání 10. změny územního plánu 
města Hrádek nad Nisou a seznámení s projektem výstavby větrných elektráren 
v katastrálním územíVáclavice- Uhelná, je sděleno, že návrh byl  byl schválen 
Radou kraje dne 12. 4. 2005 usnesením C. 428/05/RK.  
 
Ze sdělení Rady kraje vyplývá souhlasné stanovisko k záměru výstavby VTE 
v dané    lokalitě a se zadáním změny č. 10 ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou.  
 

• Dopis starosty města Bogatynia, Polská republika, ze dne 15. 3. 2005, adresovaný 
starostovi města Hrádek nad Nisou, v kterém informuje, že informace o záměru 
výstavby 16ti VTE a o změně územního plánu Hrádek nad Nisou byla předána 
vyšším orgánům polské strany. 
 
Dopisem je potvrzena informace o záměru, s tím, že tento záměr bude polskou 
stranou projednán a bude sděleno stanovisko. 
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• Vyjádření Ministerstva životního prostředí polské republiky, ze dne 31. 5. 2005, 
adresované starostovi města Bogatynia. Ve vyjádření jsou uvedeny připomínky 
polské strany k změně územního plánu a  výstavbě VTE v blízkosti česko polské 
hranice, které se týkají obav ze změny krajinného rázu, negativního vlivu na 
migrační cesty ptáků a vlivu hluku. 
 
Stanovisko tohoto státního orgánu není pozitivní. Je však nutné konstatovat, že 
obavy z vlivů záměru, uvedené v polských dokumentech, lze považovat za 
nevýznamné, což je potvrzeno odbornými posudky v rámci předložené 
dokumentace SEA. V daném případě jsou výše uvedené vlivy výraznější na české 
straně hranice než na polské, přičemž závěry odborných posudků jsou pozitivní za 
předpokladu kompenzačních opatření.  Problematika  přeshraničních vlivů bude 
nadále řešena v rámci procesu EIA, podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.  

 
• Stanovisko Severočeské pobočky České společnosti ornitologické k záměru 

výstavby VTE v lokalitě Václavice – Uhelná. Stanovisko není adresováno, ani není 
uveden datum vypracování.  V tomto stanovisku je především hodnocen potenciální 
vliv provozu VTE na ptačí druhy, a to v důsledku záboru biotopu, kolizí s rotory 
VTE a změny stanovištních podmínek. Dále jsou podrobně uvedeny podmínky pro 
provedení ornitologického průzkumu, kde je doporučen nejméně jednoroční 
průzkum lokality. Je konstatováno, že v případě lokality Václavice – Uhelná se sice 
nejedná o konflikt s chráněným územím, přesto je však doporučeno provést 
minimálně jednoletý ornitologický průzkum s cílem posouzení migračních cest a 
změny stanovištních podmínek. Výsledky tohoto průzkumu by měly být 
respektovány v závěrech posuzování vlivu záměru na životní prostředí, v procesu 
EIA.  
 
Stanovisko ornitologické společnosti je odborným posudkem problematiky vlivu 
VTE s doporučením dalšího postupu. Lze konstatovat, že v rámci posuzování vlivu 
změny č. 10 ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou (proces SEA) byl proveden biologický 
průzkum, zaměřený i na hodnocení ornitologické problematiky. V případě 
realizace záměru výstavby 16ti VTE v dané lokalitě bude vliv záměru na životní 
prostředí posouzen podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
tedy procesem EIA. V rámci tohoto posouzení budou respektovány podmínky 
uvedené ve stanovisku ornitologické společnosti. 
 

• Vyjádření zastupitelstva města Hrádek nad Nisou ze dne 15. 11. 2005, adresované 
Magistrátu města Liberce, odboru ŽP, v kterém je MML informován o průběhu 
přípravných jednání ke změně ÚP, o projednávání záměru s veřejností a o 
projednání návrhu smlouvy o spolupráci mezi městem Hrádek nad Nisou a 
společností EEH s. r. o., Václavice, která převzala funkci investora realizace VTE, 
od původní společnosti G. D. S. cz. s. r. o. Principy této smlouvy byly 
zastupitelstvem odsouhlaseny dne 19. 9. 2005, což je dokumentováno výpisem 
usnesení – 7/2005/ZM. 
 
Vyjádření zastupitelstva města Hrádek nad Nisou má informativní charakter pro 
příslušný orgán ochrany životního prostředí MML. 
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• Sdělení Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí zn. ZP/Pi/EC 
235672/2005-51006 , ze dne 14. 12. 2005, adresované starostovi města Hrádek nad 
Nisou, k žádosti o změnu stanoviska  k zadání změny č. 10 ÚPNSÚ. V tomto sdělení 
se k problematice změny ÚP vyjádřily jednotlivé odbory MML s tímto výsledkem: 

− Ochrana přírody a krajiny nesouhlasí s návrhem zadání změny č. 10 ÚPNSÚ 
z toho důvodu, že pro výstavbu 16ti VTE o zastavěné ploše cca 3 000 m2 je 
žádáno o vymezení zastavitelného území na ploše  větší než 120 ha. 

− Ochrana ZPF upozorňuje, že návrhy změny ÚPNSÚ musí být již v období 
zpracování konceptů projednány s orgány ochrany ZPF, přičemž k udělení 
souhlasu k návrhu změny ÚP z hlediska ZPF je příslušným úřadem Krajský úřad 
Libereckého kraje. 

− Z hlediska ochrany vod nemá vodoprávní orgán žádné připomínky. 
− Orgán ochrany ovzduší sděluje, že k vydávání stanovisek k územně plánovací 

dokumentaci je z hlediska ochrany ovzduší příslušným orgánem Ministerstvo 
životního prostředí. 

−  Z hlediska nakládání s odpady ve vztahu ke změně ÚP není MML, odbor 
životního prostředí, příslušným úřadem. 

− Orgán ochrany lesních pozemků nemá k změně ÚP podstatné připomínky, pouze 
stanovuje podmínky pro umístění jednotlivých VTE v blízkosti lesních pozemků. 

− Orgán státní správy myslivosti požaduje aby v rámci zjišťovacího řízení byl 
posouzen vliv změny ÚP na dotčenou honitbu  a životní podmínky zvěře. 

− Z hlediska státní památkové péče nemá příslušný orgán žádné připomínky.  
 

Ve sdělení MML jsou uvedeny k určitým složkám ochrany životního prostředí 
podstatné připomínky. Jedná se zejména o oblast ochrany přírody a krajiny, o 
ochranu ZPF a o podmínky myslivosti. Lze konstatovat, že v rámci předložené 
dokumentace posuzování zadání změny č. 10 ÚPNSÚ je tato problematika 
rámcově řešena, součástí dokumentace je biologické hodnocení lokality a 
posouzení vlivů na krajinný ráz. Lze předpokládat, že v průběhu dalšího 
projednávání změny č. 10 ÚPNSÚ bude dán prostor pro doplnění a dořešení 
některých zmíněných problémových oblastí. 

 
• Vyjádření města Chrastava zn. 8532/2005 ze dne 16. 11. 2005, adresované 

Magistrátu města Liberce, odboru životního prostředí. Ve vyjádření je podána 
informace o projednání záměru výstavby VTE v lokalitě Václavice – Uhelná 
s obyvateli Chrastavy,  části Vítkova a s občanským sdružením Svítání. Předmětem 
jednání bylo zjistit podmínky návrhu smlouvy společnosti EEH s. r. o. se sídlem ve 
Václavicích. V té době se předpokládalo další jednání ve věci smlouvy o spolupráci 
se společností EEH. 

 
Vyjádření má pouze informativní charakter bez právních důsledků. 

 
• Společný dopis starostů měst Hrádek nad Nisou, Chrastava  a investora EEH s. r. o., 

ze dne 16. 1. 2006, adresovaný náměstku hejtmana Libereckého kraje, p. Radimu 
Zikovi, ve věci informace o stavu přípravy změny č. 10 ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou a 
k využití dalších obnovitelných zdrojů energie (dále jen OZE). V podstatě se jedná o 
sblížení stanovisek k využití obnovitelných zdrojů energie, kde je pro výstavbu VTE 
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preferována  oblast katastrálních území v regionu města Hrádek nad Nisou. 
Společnost EEH s. r. o., nabízí pro realizaci záměru výstavby VTE dlouhodobou 
spolupráci. Dopis zároveň reaguje na „Studii hodnotící možnosti umístění VTE a 
dalších vertikálních staveb na Frýdlantsku, Hrádecku a Chrastavsku“ a požaduje o 
korekci této studie s uplatněním požadavku na zapracování výsledků práce 
zúčastněných stran v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie. 

 
Sdělení uvedená v dopisu mají informativní charakter a jsou podnětem pro další 
racionální řešení problematiky využití obnovitelných zdrojů energie. Zároveň je 
podnětným dokumentem vyjadřujícím shodu zainteresovaných stran., tj. města 
Hrádek nad Nisou, Chrastava a investora EEH s. r. o., v řešení dané 
problematiky, zejména realizace VTE v určité výhodné oblasti. 

 
• Vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování a 

stavebního řádu, zn. KÚLK/1007/2004/OÚP ze dne 23. 1. 2006, k žádosti města 
Hrádek nad Nisou o zařazení lokality Václavice – Uhelná v rámci zadání změny č. 
10 ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou, do zpracovávaného územního plánu velkého 
územního celku Liberecký kraj (dále jen ÚP VÚC LK). Ve vyjádření KÚLK je 
v závěru konstatováno, že v konceptu ÚP VÚC LK, vypracovaném v roce 2003, 
není lokalita Václavice – Uhelná pro výstavbu 16ti VTE zapracována a nebyl 
vznesen ani požadavek na její zapracování v průběhu pořizování ÚP VÚC LK. Ve 
vyjádření je sděleno, že pokud pořizovatel změnu č. 10 ÚP Hrádek nad Nisou 
projedná v souladu se zákonem č. 50/1976 (stavební zákon), v platném znění, bude 
možno do návrhu Souborného stanoviska pro dokončení ÚP VÚC LK požadavek 
města Hrádek nad Nisou zapracovat.   

 
Vyjádření KÚLK, odboru územního plánování a stavebního řádu, uvádí 
jednoznačné podmínky pro zapracování změny č. 10 ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou 
do Územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje. Toto vyjádření je 
podmíněné kladným projednáním změny č. 10 ÚP, a bude tedy záviset i na 
výsledcích posouzení vlivu zadání změny č. 10 ÚPNSÚ na životní prostředí podle 
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 
• Vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru hospodářského a regionálního 

rozvoje zn. OHRR-36/06 ze dne 13. 1. 2006, adresované starostovi města Hrádek 
nad Nisou, kterým se mění stanovisko k návrhu zadání změny č. 10 ÚP Hrádek nad 
Nisou. Ve vyjádření je konstatováno, že na základě usnesení Rady Libereckého 
kraje č. 428/05/RK, podporujícího záměr výstavby VTE v lokalitě Václavice – 
Uhelná, mění odbor hospodářského a regionálního rozvoje KÚLK původní 
stanovisko z 10/2004 a sděluje, že k záměru výstavby VTE a k změně č. 10 ÚP 
nemá námitky za předpokladu dodržení zákonných podmínek pro výstavbu a provoz 
VTE.  

  
Změna stanoviska odboru hospodářského a regionálního rozvoje je souhlasná, za 
předpokladu dodržení veškerých podmínek přípravy realizace záměru výstavby 
VTE a související změny č. 10 ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou. 
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• Dopis náměstka hejtmana Libereckého kraje, p. Radima Ziky, č. j. 
KULK/5820/2006 ze dne 25. 1. 2006, adresovaný společnosti EEH s. r. o., 
Václavice, tj. investorovi výstavby VTE. Dopis reaguje  na připomínky  investora 
k studii „Možnosti umístění větrných elektráren a dalších vertikálních staveb na 
Frýdlantsku, Hrádecku a Chrastavsku z hlediska ochrany přírody a krajiny“. 
V dopisu je konstatováno, že studie má pouze orientační  a doporučující charakter a 
nemůže zasahovat do procesů územního plánování a dalších správních řízení. 

 
V dopisu jsou dostatečným způsobem zdůvodněny záměry a cíle studie k získání 
informací zejména ve vztahu k hodnocení vhodnosti území pro výstavbu VTE. Lze 
předpokládat, že tato studie není ukončeným materiálem a bude účelné ji 
aktualizovat  a doplňovat dle nových poznatků, na příklad i v souvislosti se 
změnou ÚP města Hrádek nad Nisou.  

 
• Doplnění regulativu ploch pro umístění VTE ke změně č. 10 ÚPNSÚ, vypracované 

MěÚ Hrádek nad Nisou, č.j. ORM/EC/498/2006 ze dne 12. 1. 2006, zaslané odboru 
životního prostředí MML. V doplnění jsou upřesněny plochy pro umístění VTE a 
jejich technické zázemí. Je konstatováno, že zastavitelná část ploch pro přímé 
využití k provozu VTE bude  cca 2 000 m2 a na ostatních plochách parcel do výměry 
cca 120 ha může probíhat veškerá zemědělská výroba. Vlastní umístění VTE je 
definováno s určením vzdálenosti mezi jednotlivými VTE (280 – 500 m) a  
odstupové vzdálenosti 1 000 m od zastavěných ploch. Na základě doplnění 
regulativu je požadována změna předchozího stanoviska ke změně č. 10 ÚPNSÚ 
Hrádek nad Nisou. 

 
Požadavek na změnu stanoviska MML na základě doplněného regulativu ploch 
pro umístění VTE v lokalitě Václavice – Uhelná vychází z reálných podmínek 
posuzované lokality a je oprávněný. K upřesnění podmínek dojde při posuzování 
vlivu záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (dokumentace EIA), v rámci územního řízení.   

 
• Vyjádření Magistrátu města Liberce, odboru životního prostředí, č.j. 

MML/ZP/Pi/12944/06-SZ 9870/06 ze dne 24. 1. 2006, ohledně změny souhrnného 
stanoviska v souvislosti s doplněním regulativu ploch pro umístění VTE. Na základě 
změny stanoviska je konstatováno: 

 
− Orgán ochrany přírody a krajiny souhlasí se zadáním změny č. 10 ÚPNSÚ 

Hrádek nad Nisou za předpokladu, že bude schválen navržený regulativ 
k umístění VTE a nedojde k zastavitelnosti ploch jinými stavbami. 

− Orgán ochrany ZPF sděluje, že příslušným orgánem ve věci změny podmínek 
využití ZPF je Krajský úřad Liberec. 

− Vodoprávní orgán nemá žádné připomínky. 

− Orgán ochrany ovzduší opakuje připomínku, že příslušným orgánem v oblasti 
ochrany ovzduší je MŽP. 

− Hodnocení vlivů v oblasti nakládání s odpady přísluší Krajskému úřadu 
Libereckého kraje. 

− Ochrana lesních pozemků má podmiňující připomínky týkající se konkrétního 
umístění VTE. 
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− Orgán státní správy myslivosti požaduje ve stejném rozsahu hodnocení vlivu na 
honitbu a životní podmínky zvěře. 

− Orgán státní památkové péče nemá žádné připomínky. 
 

Uvedené podmínky pro zadání změny č. 10 ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou lze 
akceptovat. Řada těchto podmínek je součástí posuzování změny č. 10 
v dokumentaci SEA a další lze řešit v průběhu územního řízení v rámci 
dokumentace EIA. 

 
• Žádosti města Hrádek nad Nisou ze dne 4. 1. 2006, adresované příslušným odborům 

Krajského úřadu Libereckého kraje, ve věci výstavby 16 ti VTE v lokalitě Václavice 
– Uhelná a zadání změny č. 10 ÚPNSÚ, konkrétně: 

− Odboru územního plánování a stavebního řádu o zařazení dané lokality do 
zpracovávaného Územního plánu VÚC Libereckého kraje. 

− Řediteli Krajského úřadu o změnu a doplnění Souhrnného stanoviska KÚLK, 
z hlediska ochrany ZPF, v souvislosti s požadavkem  na vytěsnění staveb ze 
zemědělské půdy zařazené do I. třídy ochrany ZPF. Jedná se o zdůvodnění záboru 
této půdy o ploše pouze cca 30 m2. 

− Odboru hospodářského a regionálního rozvoje o změnu stanoviska z 21. 10. 2004  
 

Žádosti o výše uvedené změny vycházejí z průběhu přípravy a projednávání zadání 
změny č. 10 ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou a jsou relevantními právními úkony. 
Zábor půdy I. třídy ochrany ZPF 30 m2 pro výstavbu 3 VTE je pravděpodobně 
podhodnocen. 

 
 
9.2.  Vyjádření k závěrům zjišťovacího řízení 
 
 
9.2.1.  Požadavky závěru zjišťovacího řízení 
 

Zadání změny č. 10 územního plánu bylo oznámeno dne 4. 10. 2004  Krajskému úřadu 
Libereckého kraje, který jako příslušný úřad provedl zjišťovací řízení podle § 10i, odst. (2) 
zákona se závěrem, že 10. změnu územního plánu města Hrádek nad Nisou je nutné 
posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí se zaměřením na řešení konkrétních  
specifických problémů. 

 
Ze závěru zjišťovacího řízení zn. KULK/10624/2004, ze dne 9. 11. 2004, k výše 

uvedenému oznámení, vyplynul požadavek nutnosti posouzení 10. změny územního plánu 
Hrádku nad Nisou z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona (SEA), se zaměřením  na 
okruh specifických problémů.  
 

V souladu se  závěry a požadavky zjišťovacího řízení  je hodnocení vlivů změny č. 10 
ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou požadováno zejména s ohledem na následující konkrétní 
exponované oblasti: 
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• Vyhodnocení dopadů záměru výstavby VTE na jednotlivé složky životního 
prostředí, zejména z hlediska vlivu na krajinný ráz , vlivu na obyvatelstvo a na 
biologické podmínky (fauna, flóra) 

• Návrh variantního řešení záměru výstavby VTE s popisem nulové a aktivní varianty 

• Vyhodnocení přeshraničních vlivů záměru výstavby VTE 

• Vyhodnocení vlivů výstavby VTE na udržitelný rozvoj dotčeného území 

• Posouzení případných synergických a kumulativních vlivů obdobných záměrů 
v sousedních oblastech 

• Posouzení problematiky zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) ve vztahu k 
variantním řešením, včetně dopadu na obdělavatelnost pozemků. 

• Návrh opatření k eliminaci, minimalizaci, a kompenzaci negativních vlivů záměru 
výstavby VTE  na životní prostředí a veřejné zdraví.   

 
V rámci posouzení vlivu zadání změny č. 10 ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou v předchozích 

částech dokumentace SEA byly zhodnoceny odbornými posudky vlivy na jednotlivé složky 
životního prostředí, tj. na krajinný ráz, obyvatelstvo a biologické podmínky. Dále na základě 
odborných posudků byly předloženy návrhy opatření k minimalizaci a kompenzaci 
případných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.  

 
Z ostatních výše uvedených požadavků závěru  zjišťovacího řízení je v následujícím 

přehledu uvedeno rámcové hodnocení potenciálních významnějších vlivů. Exaktní 
vyhodnocení těchto vlivů bude součástí posuzování vlivů záměru výstavby VTE na životní 
prostředí podle zákona č. 100/2001 sb., ve znění pozdějších předpisů, formou dokumentace 
EIA, která musí vycházet z konkrétních zadávacích podmínek záměru v rámci územního 
řízení a projektové přípravy stavby.   
 
 
9.2.2. Variantní řešení záměru výstavby VTE 
 

V podkladech pro posouzení vlivu zadání změny č. 10 ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou je 
uvažováno s realizací aktivní varianty, spočívající ve výstavbě 16ti VTE v lokalitě Václavice 
– Uhelná. 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 posouzení účelnosti těchto základních variant, lze ve stručnosti provést 

rámcové zhodnocení společenských vlivů a vlivů na životní prostředí. 
 
a)  Aktivní varianta 
 

Aktivní varianta představuje výstavbu 16ti VTE na pozemcích v katastrálním území 
Václavice u Hrádku nad Nisou. 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. 

 
Při předpokládaném výkonu 1 VTE 2 MW, by realizace v zájmové oblasti změny č. 10 

ÚPNSÚ znamenala instalaci celkové jmenovitého výkonu elektrické energie ve výši 32 MW, 
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což znamená relativně významný elektrický výkon, který se projeví zejména v přínosu 
omezením výkonu spalovacích zdrojů výroby elektrické energie, doprovázených podstatným 
znečišťováním složek životního prostředí. Jedná se zejména o omezení emisí látek 
znečišťujících ovzduší a tím imisní zátěže v určitých oblastech České republiky, o snížení 
produkce popelových odpadů a omezení dotace látek znečišťujících povrchové vody. 

 
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. Prozatím nejsou určeny typy VTE pro realizaci záměru, je 
však nutné instalovat 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.  

 
Realizace záměru výstavby 16ti VTE předpokládá  změnu funkčního využití 120 ha 

plochy v k. ú. Václavice, náležející do ochrany ZPF , převodem z plochy nezastavitelné na 
plochy vhodné pro výstavbu VTE.  Lze předpokládat, že z těchto ploch bude zastavitelná část 
ploch pro přímé využití k výstavbě a provozu VTE cca 2 000 – 3 000 m2 a na ostatních 
plochách parcel do výměry cca 120 ha bude nadále probíhat zemědělská výroba. 

 
Aktivní varianta výstavby VTE bude mít rovněž ekonomický přínos pro příslušné obce, 

což je nutné zohlednit smluvně mezi investorem, respektive provozovatelem VTE, a obcemi. 
Lze předpokládat i přínos v sociální oblasti ve formě zajištění zaměstnání pro určitý počet 
obyvatel v souvislosti s údržbou a dozorem provozu VTE. Tyto podmínky však prozatím 
nelze konkretizovat a pravděpodobně nebudou významné. 
 
b)  Nulová varianta 
  

Nulová varianta znamená, že záměr výstavby VTE v zájmové lokalitě Václavice – 
Uhelná, a tedy i změna č. 10 ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou, by nebyla realizována. Plochy 
navržené pro výstavbu VTE o předpokládané rozloze cca 120 ha by byly využívány 
stávajícím způsobem bez podstatných změn. 

 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny by nebyl narušen krajinný ráz a byly by zachovány 

stávající biologické podmínky lokality pro jednotlivé biotopy. 
 
Na druhé straně by nebyly využity pozitivní možnosti důsledků  provozu VTE v oblasti 

ekonomické i sociální a tento stav by rovněž nebyl přínosem v oblasti využití obnovitelných 
zdrojů energie v rámci Územní energetické koncepce Libereckého kraje.       
 
 
9.2.3.  Přeshraniční vlivy výstavby VTE 
 

Záměr výstavby 16ti VTE v zájmovém lokalitě Václavice - Uhelná u Hrádku nad Nisou 
je situován v malé vzdálenosti, v rozmezí cca 100 – 1 000 m, od česko - polské státní hranice, 
která probíhá po severním okraji zájmové lokality. Je tedy zřejmé, že přeshraniční vlivy 
umístění a provozu VTE se mohou projevovat,  především v těsné blízkosti státní hranice na 
polském území.  
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Přeshraniční vlivy lze prakticky definovat ve stejném rozsahu jako vlivy na území ČR 
hodnocené v předložené dokumentaci SEA. 
 

• Vlivy na krajinný ráz 

• Vlivy případného hluku 

• Vlivy na veřejné zdraví  

• Vlivy na živočichy 
 
  Nejbližším sídelním útvarem na polském straně je město Bogatynia a dále na německé 

straně město Žitava. V poměrně blízké vzdálenosti se na polské straně nacházejí obce Opolno 
– Zdroj, Jasna Góra,  a Bialopole, kde by  vliv provozu VTE mohl být vnímám intenzivněji. 
Tyto obce však leží ve vzdálenosti cca 2 km severně od zájmové lokality výstavby VTE a za 
horizontem územního předělu, tedy ve větší vzdálenosti než obec Václavice. Za předpokladu 
dodržení opatření pro minimalizaci vlivů provozu VTE by přeshraniční vlivy neměly být 
významné.  

 
Z hlediska opačných přeshraničních vlivů z polské strany se mnohem významněji 

projevují vlivy důsledky průmyslové činnosti v okolí města Bogatynia, kde v poměrně malé 
vzdálenosti od státní hranice se nachází mohutný energetický komplex elektrárny Turow a 
v jejím okolí jsou viditelné povrchové uhelné lomy a rozsáhlé výsypky. Dále jsou viditelné i 
větrné elektrárny na polském území, které dle našeho názoru nepůsobí rušivě. Z pohledu od 
zájmové lokality Václavice - Uhelná, a i z jiných míst v okolí, je viditelná značně 
zdevastovaná krajina na polské straně, takže intenzivněji negativně působí přeshraniční vlivy 
této průmyslové aglomerace směrem k našemu území. Jedná se o komplex rušivých vlivů, a 
to nejen vizuálních, ale zejména vlivů v oblasti ochrany ovzduší v důsledku emisí 
z energetických zdrojů.  

 
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. 

 
O realizaci záměru změny č. 10 ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou byla polská strana 

informována, dopisem starosty města Hrádek nad Nisou, adresovaným starostovi města 
Bogatynia. K záměru se rovněž vyjádřilo Vyjádření Ministerstva životního prostředí Polské 
republiky, ze dne 31. 5. 2005, adresované starostovi města Bogatynia. Ve vyjádření jsou 
uvedeny připomínky polské strany k změně územního plánu a  výstavbě VTE v blízkosti 
česko polské hranice, které se týkají obav ze změny krajinného rázu, negativního vlivu na 
migrační cesty ptáků a vlivu hluku. Tato problematika je však více aktuální na české straně a 
je hodnocena v předložené dokumentaci SEA. 
 

Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní 
prostředí hodnocených v rámci procesu posuzování lze předpokládat, že problematika 
přeshraničních vlivů na životní prostředí není v případě posuzované změny č. 10 ÚPNSÚ 
Hrádek nad Nisou významná a potenciální vizuální  vliv bude únosný.  
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9.2.4.  Vlivy výstavby VTE na udržitelný rozvoj dotčeného území 
 

V roce 2005 byla vydána definitivní verze „Strategie udržitelného rozvoje Libereckého 
kraje“, vypracovaná Ústavem pro ekopolitiku, o. p. s. pro období let 2006 – 2020.  

 
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. 
 

Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje zahrnuje ekonomický, sociální i 
environmentální pilíř a správu věcí veřejných,  přičemž  vychází ze stávající situace regionu, 
vztažené ke stavu roku 2005.  
 

V environmentálním pilíři udržitelného rozvoje Libereckého kraje jsou pomocí SWOT 
analýzy definovány  silné a slabé stránky, příležitosti a rizika. Jako jedno z rizik je uváděna 
nízká motivace k využití alternativních obnovitelných zdrojů energie, ke snižování 
energetické a surovinové náročnosti a k aplikaci BAT technologií. 

 
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. Méně významněji lze hodnotit přínos v sociální oblasti. Záměr 
rovněž podporuje podnikatelské aktivity v regionu. Významnější vliv se bude projevovat 
v energetické oblasti v důsledku relativně vysokého instalovaného elektrického výkonu 
v hodnotě cca  32 MW.  

 
Využití obnovitelných zdrojů energie by mělo být řešeno komplexně v Územní 

energetické koncepci 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. 

 
Za  současné  situace  nelze  exaktněji  hodnotit vliv lokální výstavby 16ti VTE a změny 

č. 10 ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou na udržitelný rozvoj dotčeného území a kromě toho 
hodnocení této problematiky není jednoznačně definováno v zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
9.2.5.  Posouzení případných kumulativních vlivů obdobných záměrů v sousedních  

oblastech 
 

Z hlediska možnosti kumulativních vlivů větrných elektráren v sousedních oblastech, 
lze uvést existenci 6ti VTE staršího typu Täcke provozovaných v prostoru Lysého vrchu u 
Albrechtic u Frýdlantu. Od zájmové lokality Václavice – Uhelná je tento soubor 6ti VTE 
vzdálen přibližně 6 km východním směrem, a vzhledem k vyšší nadmořské výšce Lysého 
vrchu tvoří určitou dominantu krajiny. 

 
Dále je v současné době posuzována procesem EIA  příprava výstavby 2 VTE  typu  

REpower MD77 - 1500 kW, které mají být umístěny v prostoru mezi Lysým vrchem a 
Albrechticemi, tj. v ještě větší vzdálenosti od lokality Václavice – Uhelná. 
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Po stránce kumulativních vlivů, vzhledem k poměrně značné vzdálenosti  6 – 7 km, 

nezle předpokládat synergické působení hluku a případně dalších faktorů na veřejné zdraví. 
Podobně lze z téhož důvodu vyloučit kumulativní 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  5 -  6 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. 

 
I ze vzdálenějších míst pozorování však převládá negativní působení energetických  a 

těžebních aglomerací na polské straně.  Na základě hodnocení možných kumulativních vlivů 
na krajinný ráz, lze tyto faktory považovat za přijatelné  
 
 
9.2.6.  Posouzení problematiky zemědělského půdního fondu 
 

Posouzení problematiky ZPF bylo hodnoceno již v předchozích částech dokumentace 
SEA.  Informativně lze rekapitulovat podstatné údaje. Celková plocha pozemků jejichž změna 
je definována převodem z plochy nezastavitelné na plochu vhodnou pro výstavbu VTE bude 
činit cca 120 ha. 

Veškeré pozemky jsou kategorizovány z hlediska druhu jako orná půda v ochraně 
ZPF. K  výše  uvedeným  charakteristikám  půdy  na dotčených pozemcích lze uvést, že 
přibližně 27 % půdy spadá do I. třídy ochrany ZPF dle výše uvedeného MP. V případě I. třídy 
ochrany se jedná o bonitně nejcennější půdy, které lze odejmout ze ZPF pouze výjimečně  na 
záměry týkající se obnovy ekologické stability krajiny, nebo pro liniové stavby zásadního 
charakteru.  
 

Dle údajů v zadání změny č. 10 ÚPNSÚ je potřeba využití plochy pro výstavbu 1 VTE 
přibližně 100 m2, tedy celkem 1 600 m2 a k tomu přibližně 1 500 m2 přístupových 
komunikací, přičemž tyto části pozemku bude nutné vyjmout ze ZPF. Předpokládá se, že 
celkem bude činit požadavek záboru vyjmutím ze ZPF přibližně 3 100 m2, v některých 
podkladech je však uváděno 2 000 m2. Ostatní plochy pozemků do celkové rozlohy cca 120 
ha bude možné nadále využívat k původním účelům. 

 
V rámci případné výstavby VTE je nutné záměr řešit situačně mimo pozemky zařazené 

v I. třídě ochrany ZPF. Je zřejmé, že upřesnění územních podmínek a využití pozemků bude 
nutné řešit v rámci konkrétního záměru výstavby VTE v procesu EIA a v územním řízení. 

 
Na základě předpokládaného posouzení umístění VTE ve vztahu k jednotlivým třídám 

ochrany  ZPF,  uvádí investor, že zásah do půdy v  I. třídě  ochrany ZPF  by se  týkal   pouze 
3 VTE a tomu odpovídající plocha pozemku by činila pouze 30 m2.  

 
Vzhledem k tomu, že dosud není přesně specifikováno konkrétní umístění jednotlivých 

VTE bude nutné tuto problematiku vyřešit v rámci územního řízení a v dokumentaci EIA. 
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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)  
 

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. 
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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 
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 
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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 
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.  
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• 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 
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 
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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 
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.  
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• 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.  

• 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.   
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• 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. 
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