Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

V Hradci Králové, dne 19.10.2010

Zápis
z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení § 17 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) a podle ustanovení § 4 vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě
některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na ţivotní prostředí, záměru

„2 větrné elektrárny – Zlatá Olešnice“,
konaného dne 13.10.2010,
v sídle Obecního úřadu Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice 145, 541 01 Trutnov (jednací sál),
od 16:00 hodin do 16:20 hodin

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Průběh posuzování před veřejným projednáním
1.1. Oznámení
Oznámení záměru „2 větrné elektrárny – Zlatá Olešnice“ v rozsahu přílohy č. 3 zákona bylo
vypracováno Mgr. Pavlem Bauerem (autorizovanou osobou ke zpracování dokumentace
a posudku podle zákona, č. autorizace 70301/ENV/07). Krajský úřad Královéhradeckého
kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), obdrţel oznámení
dne 20.01.2010.
1.2. Zjišťovací řízení
Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru, který byl zpracovatelem oznámení zařazen
do bodu 3.2, kategorie II, přílohy č. 1 zákona, krajský úřad rozeslal ve smyslu § 6 zákona dne
22.01.2010.
Závěr zjišťovacího řízení vydal krajský úřad dne 19.02.2010 s tím, ţe záměr bude dále
posuzován podle zákona a je nutné zpracovat dokumentaci vlivů záměru na ţivotní prostředí
(dále jen „dokumentace“) dle přílohy č. 4 zákona zejména s důrazem na oblast ochrany
přírody a krajiny, ochrany lesa a vyhodnocení kumulativních jevů.

tel:
495817188

fax:
495 817 336

1.3. Dokumentace
Dokumentace k předmětnému záměru v rozsahu přílohy č. 4 zákona byla zpracována
autorizovanou osobou ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona Mgr. Pavlem
Bauerem (autorizovanou osobou ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona,
č. autorizace 70301/ENV/07). Dokumentace byla předloţena krajskému úřadu dne
10.05.2010.
Dne 14.05.2010 byla dokumentace vrácena zpět oznamovateli z důvodu nedostatečného
vyhodnocení kumulativních jevů spojených se záměrem a doloţení údajů uvedených
v dokumentaci ve vztahu k vyhodnocení těchto jevů.
Dne 23.06.2010 byla oznamovatelem předloţena přepracovaná dokumentace zpracovaná
oprávněnou osobou panem Mgr. Pavlem Bauerem (autorizovanou osobou ke zpracování
dokumentace a posudku podle zákona, č. autorizace 70301/ENV/07).
Dne 28.06.2010 byla tato dokumentace rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům
a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření a také zveřejněna dne 30.06.2010 na
internetu.
Dne 14.07.2010 byl příslušným úřadem pověřen RNDr. Tomáš Bajer, CSc., který je drţitelem
autorizace ve smyslu zákona (č. autorizace 2719/4343/OEP/92/93), zpracováním posudku na
dokumentaci. Poslední vyjádření k dokumentaci bylo zpracovateli posudku doručeno dne
02.08.2010.
1.4. Posudek
Posudek o vlivech záměru na ţivotní prostředí zpracoval RNDr. Tomáš Bajer, CSc., který je
drţitelem autorizace ve smyslu zákona (č. autorizace 2719/4343/OEP/92/93). Posudek
o vlivech záměru na ţivotní prostředí byl předloţen krajskému úřadu dne 08.09.2010.
Dne 15.09.2009 byl rozeslán dotčeným subjektům posudek na dokumentaci o hodnocení
vlivů záměru na ţivotní prostředí ke zveřejnění a vyjádření a také zveřejněn dne 16.09.2010
na internetu.

2. Místo a čas veřejného projednání
Veřejné projednání posudku a současně dokumentace ve smyslu § 17 zákona se uskutečnilo
dne 13.10.2010 v sídle Obecního úřadu Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice 145, 541 01 Trutnov
(jednací sál), od 16:00 hodin do 16:20 hodin.

3. Řízení veřejného projednání
Veřejné projednání řídil, jako pověřená osoba (podle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 457/2001 Sb.,
o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů
na ţivotní prostředí), Ing. David Černošek, pracovník krajského úřadu.

4. Předmět veřejného projednání
Předmětem veřejného projednání byla dokumentace, posudek a vyjádření dotčených
správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků k záměru „2 větrné elektrárny –
Zlatá Olešnice“, které krajský úřad obdrţel podle § 8 a § 9 zákona.
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5. Účastníci veřejného projednání
Na veřejném projednání zastupovali jednotlivé strany:


za oznamovatele: Jaromír Šimek (FAN plus s. r. o), Otakar Souček (PRO plus s. r. o.),
Zdeněk Kos (investor)



zpracovatel dokumentace: Mgr. Pavel Bauer



zpracovatel posudku: RNDr. Tomáš Bajer, CSc.



za dotčené správní úřady a územní samosprávné celky se zúčastnili:
- Obec a Obecní úřad Zlatá Olešnice: Irena Dvořáková (starostka)
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje: Ing. Jan Broţ



za krajský úřad příslušný k zajištění posuzování záměru: Ing. David Černošek

Veřejného projednání se nezúčastnili zástupci občanských sdruţení.
Veřejnost se veřejného projednání zúčastnila v počtu jedné osoby (spolumajitel pozemku).

6. Program veřejného projednání
1. Úvod
2. Vystoupení zástupců jednotlivých stran
3. Diskuse
4. Závěr

II. PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
1. Veřejné projednání zahájil Ing. David Černošek (krajský úřad):
V úvodu seznámil přítomné s programem veřejného projednání, představil zástupce
jednotlivých stran, přiblíţil cíl a smysl procesu posuzování vlivů na ţivotní prostředí.
Účelem posuzování vlivů na ţivotní prostředí je získat objektivní odborný podklad pro vydání
rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů. Proces posuzování vlivů
na ţivotní prostředí je veřejný.
Upozornil přítomné, ţe z veřejného projednání je pořizován zvukový záznam, který bude
slouţit jako podklad pro zpracování zápisu z veřejného projednání.

2. Vystoupení zástupců jednotlivých stran:
Veřejného projednání se kromě spolumajitele pozemku veřejnost nezúčastnila. Vzhledem ke
skutečnosti, ţe účastníci byli se záměrem podrobně obeznámeni, souhlasili s tím, aby
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od vystoupení zástupců jednotlivých stran (oznamovatel, zpracovatel dokumentace,
zpracovatel posudku) bylo upuštěno.
Dále vystoupili zástupci dotčených správních úřadů a územních samosprávných celků:
- Obec Zlatá Olešnice:
Paní Irena Dvořáková (starostka) – k záměru nemá připomínky.
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje (KHS):
Ing. Jan Broţ – k záměru nemá připomínky.

3. Diskuse
V průběhu diskuse nebyl vznesen ţádný dotaz či připomínka.

4. Na závěr veřejného projednání
Ing. David Černošek seznámil přítomné s dalšími kroky procesu posuzování vlivů na ţivotní
prostředí, které budou následovat bezprostředně po skončení veřejného projednání podle
zákona. Konstatoval, ţe vlivy záměru byly projednány ze všech podstatných hledisek.
Zápis z tohoto veřejného projednání bude zaslán dotčeným správním úřadům a územním
samosprávným celkům a zveřejněn na internetu.
Vlivy záměru „2 větrné elektrárny – Zlatá Olešnice“ byly projednány ze všech podstatných
hledisek.
Vlastní podmínky budou koncipovány ve stanovisku krajského úřadu k posouzení vlivů
provedení záměru „2 větrné elektrárny – Zlatá Olešnice“ na ţivotní prostředí, které bude
vydáno na základě dokumentace, posudku, veřejného projednání a vyjádření k nim
uplatněných ve smyslu § 10 zákona.
Závěrem Ing. David Černošek, jako pověřená osoba, konstatoval, ţe byla naplněna všechna
zákonná ustanovení pro veřejné projednání posudku a současně dokumentace k záměru
„2 větrné elektrárny – Zlatá Olešnice“ podle zákona a § 4 vyhlášky č. 457/2001 Sb.,
o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů
na ţivotní prostředí.

Zpracoval: David Černošek
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Příloha: kopie prezenční listiny
Rozdělovník k čj.: 17566/ZP/2010 – Čr
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde
2) Obec Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice 145, 541 01 Trutnov
3) Obec Bernartice, Bernartice 77, 542 04 Bernartice u Trutnova
4) Obec Lampertice, Lampertice 210, 541 01 Trutnov
5) Město Ţacléř, Rýchorské nám. 181, 542 01 Ţacléř
Dotčené správní úřady:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Trutnov,
Úpická 117, 541 17 Trutnov
2) ČIŢP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Městský úřad Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov
4) Městský úřad Ţacléř, Rýchorské nám. 181, 542 01 Ţacléř
5) Obecní úřad Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice 145, 541 01 Trutnov
6) Obecní úřad Bernartice, Bernartice 77, 542 04 Bernartice u Trutnova
7) Obecní úřad Lampertice, Lampertice 210, 541 01 Trutnov
8) MŢP ČR, odbor ochrany krajiny, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Oznamovatel:
FAN plus s. r. o., PRO plus s. r. o., zastoupené Mgr. Pavlem Bauerem, Březový vrch 737, 460
15 Liberec 15
Na vědomí:
1) MŢP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) MŢP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) FAN plus s. r. o., Hřibojedy 19, 544 01 Dvůr Králové n. L.
4) PRO plus s. r. o., Šeříková 627, Trutnov
5) Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Školní 9, 541 01 Trutnov
6) RNDr. Tomáš Bajer, CSc., Šafaříkova 436, 533 51 Pardubice

5

