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Závěr zjišťovacího řízení k záměru „2 větrné elektrárny - Zlatá Olešnice“ podle § 7 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“)  

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství (dále jen 

„krajský úřad“), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na ţivotní prostředí, 

Vám jako příslušný úřad podle § 22 zákona sděluje, ţe záměr „2 větrné elektrárny - Zlatá 

Olešnice“ byl podroben zjišťovacímu řízení. Na základě písemných vyjádření dotčených 

správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti byl vydán závěr 

zjišťovacího řízení. 

Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Zlatá Olešnice, obec Bernartice, obec 

Lampertice, město Ţacléř a Královéhradecký kraj, ţádáme podle § 16 odst. 3 zákona 

o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách a nejméně ještě jedním 

v dotčeném území obvyklým způsobem (např. místní tisk nebo rozhlas). Doba zveřejnění je 

nejméně 15 dnů. Současně žádáme dotčené územní samosprávné celky v souladu s § 16 

odst. 4 zákona o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace příslušnému orgánu 

(tj. krajskému úřadu) v nejkratším možném termínu. 

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout na internetových stránkách České 

informační agentury ţivotního prostředí (http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp), dále na 

internetových stránkách krajského úřadu (http://www.kr-kralovehradecky.cz) ve sloţce 

Ţivotní prostředí a zemědělství – Aktuální informace z ţivotního prostředí a zemědělství – 

Posuzování vlivů na ţivotní prostředí – EIA (na těchto internetových stránkách lze také získat 

elektronickou podobu této písemnosti pro zveřejnění na elektronické úřední desce) 

nebo na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245 (budova Regiocentra Nový pivovar), 

č. dveří N1.906, p. Škoulová, tel. 495 817 183.  

 

Identifikační údaje:  

Název: 

2 větrné elektrárny - Zlatá Olešnice 
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Kapacita (rozsah) záměru:  

Předmětem záměru je výstavba 2 větrných elektráren (VTE) typu WinWinD, včetně 

navazující infrastruktury (příjezdová komunikace, která v maximální míře vyuţívá stávající 

místní zpevněnou komunikaci a napojení VTE do elektrické sítě). Maximální výkon VTE 

bude 2 x 3 MW, výška věţe bude cca 100 m a poloměr rotoru cca 45 m. 

Charakter záměru:  

Záměr je umístěn na pozemcích p. č. 623/1 a 970. Větrné elektrárny budou od sebe vzdáleny 

cca 1 km. Základ věţe představuje zábor 2 x 210 m
2
, manipulační plocha 2 x 700 m

2
. Šířka 

příjezdové komunikace bude cca 3,5 m a délka pro obě VTE cca 145 m. Do stávající 

rozvodné elektrické soustavy budou VTE napojeny podzemním kabelovým vedením. 

Umístění: 

Kraj: Královéhradecký 

Obec: Zlatá Olešnice 

Katastrální území: Zlatá Olešnice 

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení: 

Realizace výstavby VTE: 2010 

Oznamovatel: 

FAN plus s. r. o. 

PRO plus s. r. o. 

Závěr: 

Záměr „2 větrné elektrárny - Zlatá Olešnice“ naplňuje bod 3.2 v kategorii II přílohy č. 1 

k zákonu. Proto bylo ve smyslu ust. § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehoţ cílem je 

zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.  

Na základě zjišťovacího řízení dospěl krajský úřad k závěru, ţe záměr „2 větrné elektrárny - 

Zlatá Olešnice“ má významný vliv na ţivotní prostředí a veřejné zdraví a bude posuzován 

podle zákona. 

Dokumentaci podle přílohy č. 4 k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na  

oblast ochrany přírody a krajiny. 

V dokumentaci je třeba zpracovat zejména:  

 vliv stavby na krajinný ráz s vyhodnocením kumulativních jevů se záměrem výstavby 

VTE v k. ú. Královec 

 vliv stavby na pozemky určené k plnění funkce lesa a stávající lesní porosty 

 zákres VTE  ve fotodokumentaci 

Dále je třeba se v dokumentaci vypořádat se všemi požadavky na doplnění, 

připomínkami a podmínkami uvedenými v došlých vyjádřeních (viz příloha). 

Odůvodnění:  
V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčených správních úřadů a dotčených 

územních samosprávných celků vzneseny zásadní námitky proti předloţenému oznámení 

a realizaci vlastního záměru.  
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S přihlédnutím k námitkám a poţadavkům dotčených územních samosprávných celků 

a dotčených správních úřadů byly příslušným úřadem specifikovány výše uvedené oblasti. 

Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili: 

 

 Královéhradecký kraj dne 03. 02. 2010, 

 Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje dne 22. 01. 2010 

 Město Ţacléř dne 03. 02. 2010 

 Královéhradecký kraj Odbor ţivotního prostředí a zemědělství den 09. 02. 2010 

 Městský úřad Trutnov Odbor ţivotního prostředí dne 09. 02. 2010 

 Česká inspekce ţivotního prostředí Oblastní inspektorát Hradec Králové dne 12. 02. 2010 

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků 

poţaduje příslušný úřad předloţit dokumentaci v počtu 12 výtisků a 1x v elektronické podobě 

(včetně všech příloh). 

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná 

povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve 

správním řízení a nelze se proti němu odvolat. 

Dr. Ing. Richard Veselý 

vedoucí oddělení EIA a IPPC 

 

 

 

Příloha: kopie obdrţených vyjádření (pro oznamovatele) 

 

Rozdělovník k č.j. 1187/ZP/2010-Šk: 

 

Dotčené územní samosprávné celky:  

1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové 

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, Habrmanova 19, 501 01 Hradec 

Králové 

2) ČIŢP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 

3) Městský úřad Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov 
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Oznamovatel: 

FAN plus s. r. o., Nad Strţí 157, 541 01 Trutnov 

PRO plus s. r. o., Šeříková 627, Trutnov 

 

Na vědomí: 

1) MŢP ČR, odbor posuzování vlivů na ţivotní prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

2) MŢP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 

3) Správa KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí 

4) Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují 

http://www.broumovsko.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=985

