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Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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“) – zahájení
zjišťovacího řízení záměru „2 větrné elektrárny - Zlatá Olešnice“ zařazeného
v kategorii II, body 3.2 přílohy č. 1 zákona
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní správu
v oblasti posuzování vlivů na ţivotní prostředí, Vám tímto zasílá kopii oznámení
zpracovaného podle přílohy č. 3 k zákonu, záměru „2 větrné elektrárny - Zlatá Olešnice“
podle § 6 odst. 6 zákona a sděluje Vám, ţe tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení
podle § 7 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Zlatá Olešnice, obec Bernartice, obec
Lampertice, město Ţacléř a Královéhradecký kraj, ţádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona
neprodleně o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je moţné do oznámení
nahlíţet, na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem
(například v místním tisku, rozhlase apod.) současně s upozorněním, ţe kaţdý můţe zaslat své
písemné vyjádření k oznámení do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední
desce dotčeného kraje (tj. Královéhradeckého kraje). Doba zveřejnění je podle § 5 odst. 1
vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek
souvisejících s posuzováním vlivů na ţivotní prostředí, nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme
v souladu s § 16 odst. 4 zákona o vyrozumění příslušného úřadu o dni vyvěšení
informace o oznámení na úřední desce v nejkratším možném termínu.
Dotčený správní úřad, tj. Městský úřad Trutnov, ţádáme neprodleně o zveřejnění zahájení
zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme
o písemné vyrozumění krajského úřadu o dni vyvěšení této informace na úřední desce
v nejkratším možném termínu.
Ministerstvo životního prostředí ČR ţádáme o vyjádření, zda záměr „2 větrné elektrárny Zlatá Olešnice“ je záměrem podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona, a zda je Ministerstvo
ţivotního prostředí ČR podle ust. § 21 písm. f) zákona příslušným úřadem zajišťujícím
mezistátní posuzování záměru „2 větrné elektrárny - Zlatá Olešnice“.
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Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady podle
ust. § 6 odst. 6 zákona o zaslání vyjádření k oznámení krajskému úřadu nejpozději do
20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého
kraje. Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nebo není nutné záměr dále posuzovat dle
zákona. V případě nutnosti posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo
i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci
vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz.
Současně upozorňujeme, ve smyslu ust. § 6 odst. 7 zákona, na skutečnost, ţe kaţdý má
moţnost zaslat své písemné vyjádření k oznámení krajskému úřadu, Pivovarské náměstí 1245
(budova Regiocentra Nový pivovar) – a to do 20 dnů ode dne zveřejnění informace
o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.
Do textové části oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační
agentury ţivotního prostředí (http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp). Informace o zahájení
zjišťovacího řízení je také na internetových stránkách krajského úřadu (http://www.krkralovehradecky.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. Případné dotazy, další informace k záměru a moţnost nahlíţet
do oznámení lze také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, č. dveří N1.906,
p. Škoulová, tel. 495 817 183.

Shrnutí netechnického charakteru k oznámení záměru
„2 větrné elektrárny - Zlatá Olešnice“
Záměr je umístěn v obci Zlatá Olešnice, k. ú. Zlatá Olešnice, p. č. 623/1 a 970. Předmětem
záměru je výstavba 2 větrných elektráren (VTE) typu WinWinD. Maximální výkon VTE bude
2 x 3 MW, výška věţe bude cca 100 m a poloměr rotoru cca 45 m. včetně navazující
infrastruktury (příjezdová komunikace, která v maximální míře vyuţívá stávající místní
zpevněnou komunikaci a napojení VTE do elektrické sítě). Větrné elektrárny budou od sebe
vzdáleny cca 1 km. Základ věţe představuje zábor 2 x 210 m2, manipulační plocha
2 x 700 m2. 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.
Vliv na hluk
Ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T pouze z provozu 2 VTE se pohybují v rozpětí
20,7 – 36,6 dB. Nejvyšší hladina akustického tlaku A je na samotě u osady Rybníček
(36,6 dB). Hygienický limit pro denní i noční dobu (50 dB den, resp. 40 dB noc)
bude s rezervou dodrţen. Ve výpočtu je uvaţován odrazivý terén, po větší část roku (bez
sněhové pokrývky) lze očekávat ekvivalentní hladiny akustického tlaku A o 2,4 aţ 2,8 dB
niţší. Při zohlednění dalších zdrojů hluku v území je zřejmé, ţe nejvýrazněji je akustická
situace ovlivněna v okolí silnice I/16 ve Zlaté Olešnici, kde LAeq,T dosahuje ve výpočtových
bodech v denním období aţ 51,4 dB a 45 dB v noci. Výrazně dominantní je hluk z dopravy.
Příspěvek provozu VTE při maximálním výkonu na této hodnotě je 0,1-0,2 dB, coţ je zcela
zanedbatelné. U dalších objektů se LAeq,T pohybuje v noci v úrovni 41 – 42 dB, příspěvek
provozu VTE je do 0,5 dB. Toto je třeba ověřit dále ve zkušebním provozu.
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Vliv na faunu
V okolí uvaţovaných VTE byly zjištěny některé zvláště chráněné druhy obratlovců, u nichţ
nelze na základě současného stavu znalostí definitivně vyloučit riziko kolize, případně nízkou
formu rušení. Za potenciálně ovlivněné druhy je moţno povaţovat čápa černého, jestřába
lesního, krahujce obecného, chřástala polního a krkavce velkého. Zcela vyloučit nelze mírné
riziko kolize u netopýra rezavého a netopýra hvízdavého.
Krajinný ráz
Ve smyslu ustanovení § 12, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny dojde
realizací VTE ke středně silnému aţ silnému sníţení estetické a mírnému sníţení přírodní
hodnoty krajinného rázu místa a mírnému sníţení estetické hodnoty oblasti, změně uvedených
vztahů v krajině a ovlivnění harmonického měřítka krajiny potlačením některých pozitivních
znaků charakteristik krajinného rázu. S ohledem na zachování významných krajinných prvků
a zvláště chráněných území nebyl shledán ţádný vliv. Sníţení hodnot krajinného rázu ve
smyslu citovaného zákona je z pohledu oblasti krajinného rázu akceptovatelné, z pohledu
místa krajinného rázu problematické, ale snesitelné za předpokladu, ţe záměr zůstane
v daném místě i oblasti ojedinělý. Vliv záměru je časově omezený na dobu cca 20 let, po
ukončení provozu a odstranění staveb se stávající stav krajinného rázu zcela obnoví.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Příloha: kopie oznámení
Rozdělovník (1187/ZP/2010-Šk):
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové (bez oznámení)
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 (bez oznámení)
PRO plus s. r. o., Šeříková 627, Trutnov (bez oznámení)
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 (bez
oznámení)
3) Správa KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí (bez oznámení)
4) Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují (bez oznámení)
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