
G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Předložené oznámení záměru „Větrné elektrárny Albrechtice u Frýdlantu“ pro zjišťovací zřízení dle § 7 zákona bylo zpracováno v rozsahu podle přílohy č. 4. k tomuto zákonu.
Záměr reprezentuje vybudování dvou větrných elektráren na k.ú. Albrechtice u Frýdlantu pro výrobu „environmentálně čisté“ elektrické energie. 
Technické zařízení větrných elektráren bude tvořit trafostanice, přejímací stanice a dvě příjezdové komunikace. 
Výška větrných elektráren bude 85 m, průměr rotoru 77 m,  celková výška 162 m.
Rychlost větru pro start VE 3.5 m.s-1
Rychlost větru pro automatické odstavení VE 20 m.s-1
Průměrná rychlost větru v dané lokalitě  6,5 m.s-1 
Zábor ZPF bude 1355 m2 po zahrnutí betonových základů se trvalý zábor ZPF sníží na1330 m2.
Vzdálenost VE od první zástavby v Albrechticích u Frýdlantu 563 m.
Vzdálenost VE od objektu pod Lysým vrchem 585 m
Základní hladina hluku ( 40 dB pro noc, 55 dB pro den) nebude u objektů pro bydlení překročena.
Výstavbou VE nedojde k narušení Maloplošných chráněných území.
Výstavbou VE nedojde k narušení Velkoplošných chráněných území.
Výstavbou VE nedojde k ohrožení chráněných druhů fauny.
Výstavbou VE nedojde k ohrožení chráněných druhů flory.
Výstavbou VE nedojde k ohrožení významných krajinných prvků.
Výstavbou VE nedojde k ohrožení prvků územních systémů ekologické stability území.
Výstavbou VE nedojde k narušení krajinného rázu.
Výstavbou VE nedojde kontaminaci  ovzduší.
Výstavbou VE nedojde k ohrožení spodních i povrchových vod.
Výstavbou VE nedojde k ohrožení horninového prostředí.
Výstavbou VE nedojde k záborům pozemků určených k plnění funkce lesa.
Výstavba VE může mít pozitivní přínos pro  environmentální výchovu na mezinárodní úrovni.




















H. Přílohy

Větrné růžice Liberec a Albrechtice u Frýdlantu 1997 - 2001
Vyjádření stavebního úřadu Měˇu Frýdlant v Čechách
Samostatné přílohy
Hluková studie včetně německého podkladu
Výsledky biologického hodnocení lokality u Albrechtic u Frýdlantu v souvislosti s plánovanou výstavbou větrných elektráren
Vliv výstavby dvou větrných elektráren v Albrechticích na krajinný ráz
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