
Důvodová zpráva: 
Mimořádné jednání zastupitelstva na den 23. 8. 2012  
 

1. Dne 26.7.2012 byl na stránkách Ministerstva životního prostředí (www.env.cz/EIA , kód 
záměru OV5048)  zveřejněn  záměr „ Hloubkové vrty pro využití geotermální energie 
Benešov u Semil  – Pod Mošnou“.. (dále jen Záměr - Příloha č.1).  Tento Záměr se týká 
pouze vrtů – nikoliv elektrárny!!!!  V tomto termínu firma předložila obci Akustickou 
studii o hodnocení vlivů na zdraví obyvatel (k nahlédnutí na obci). 

2. Tento Záměr je dle sdělení KÚ Liberec návrhem EIA, který se bude posuzovat podle §7 
zákona č.100/2001 Sb. 

3. Zároveň byla Obci Benešov u Semil doručena žádost o stanovisko k tomuto Záměru a 
zahájeno zjišťovací řízení. 

4. Obec musí zaslat tomuto ministerstvu do dvaceti dnů od obdržení dopisu vyjádření k tomuto 
Záměru. Vzhledem k tomu, že MŽP požádalo o stanovisko obec, je nutné tuto věc projednat 
na zastupitelstvu. 

5. Na žádost obce ministerstvo s přihlédnutím ke složitosti záměru, nutnosti svolat zastupitelstvo 
a probíhajícím dovoleným (jak na obci, tak v Semilech) prodloužilo Benešovu u Semil termín 
k podání vyjádření do konce srpna 2012.   

6. Obec se v této fázi musí vyjádřit k Záměru a to zda s obsahem souhlasí a pokud ne, tak jaké 
informace obci chybí, co by se mělo doplnit a v jaké rozsahu. Pokud nebudou vzneseny žádné 
požadavky na doplnění Záměru od obeslaných orgánů, organizací a občanů, je tento Záměr 
Ministerstvem schválen a považován za dokumentaci. 

7. Zastupitelstvu byly adresovány dotazy a připomínky občanů, které byly předány firmě a obec 
pokládá za nutné seznámit s nimi příslušný úřad, nebo je zapracovat do jejího stanoviska. 

 
Pozornost si z dokumentace zaslouží především Charakter záměru a možnost kumulace s jinými 
záměry  (str. 7), Provedení vrtů (str.12) a  kapitole  D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA 
OBYVATELSTVO A NA  ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ ( str. 49).  
 
Po uplynutí lhůty k odeslání stanoviska probíhají další úkony dle Zákona č. 100/2001 Sb,            
§ 7 Zjišťovací řízení: 
 
Odst. 3   Zjišťovací řízení ukončí příslušný úřad nejdéle do 30 dnů ode dne zveřejnění 
informace o oznámení podle § 16. Zákona č.100/2001 Sb. (dále jen Zákona).  Příslušný úřad po 
ukončení zjišťovacího řízení neprodleně zašle jeho odůvodněný písemný závěr oznamovateli a 
zveřejní jej podle § 16.  
Odst. 4   Pokud bylo předloženo oznámení s náležitostmi podle přílohy č. 4 a příslušný úřad 
neobdržel žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření k němu, může v závěru podle odstavce 3 
stanovit, že dokumentaci není třeba zpracovávat a oznámení se považuje za dokumentaci.                   
V opačném případě příslušný úřad na základě vyjádření podle předchozí věty ve svém závěru podle 
odstavce 3 stanoví, jak je třeba oznámení dopracovat tak, aby mohlo nahradit dokumentaci. 
Odst. 5  V závěru podle odstavce 3 může příslušný úřad navrhnout zpracování variant řešení 
záměru, které se zpravidla liší umístěním, kapacitou, použitou technologií či okamžikem provedení, 
jestliže je jejich provedení prokazatelně účelné a z technických hledisek možné. 
 
Celá  záležitost je konzultována s odborem  Životní prostředí v Semilech, který se vyjadřoval 
k obdobnému Záměru (ten byl ale s elektrárnou) v Semilech a bude se vyjadřovat i k tomuto 
záměru, dále s KÚ Liberec – RNDr. Jitka. Šádková. Informace z osobních návštěv těchto elektráren 
v Německu, Francii a  rozpracovaného díla v Litoměřicích poskytne Mgr. Jan Farský – starosta 
Semil. 
 


