
Zápis č. 4  
ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil 

konaného dne 23.8.2012 
 
Přítomni:  Dolenský Vladimír, Ing. Hylmar Jan,  Klimeš Petr,  Ing. Kovář Petr, Lampa  Dalibor,                   
                 Ing. Lukeš Jiří st., Mgr. Müllerová Dana,  Ing.  Šidlichovská Ivana, Špiroch Václav,   
                 Plecháč Vladimír, Ing. Václavík Luděk  
 
Omluveni: Menšíková Michaela, Menšík Zdeněk, Ing. Lukeš Jiří ml,  MUDr. Kučera Zdeněk        
 
Návrh programu: 

1. Zahájení 
2. Volba řídících orgánů  
3. Způsob hlasování 
4. Návrh programu   
5. Projednání jednotlivých bodů 
6. Usnesení 
7. Závěr  

 
1.  Zahájení 
Starosta obce přivítal všechny přítomné a konstatoval, že počtem 11 přítomných zastupitelů je 
zastupitelstvo usnášeníschopné. 
 
2. Volba orgánů schůze 
Starosta navrhl  za zapisovatele:  Ing. Jiří Lukeš st.. 
                          za ověřovatele:  Ing. Hylmar Jan,  Klimeš Petr,   
Zastupitelstvo schvaluje orgány schůze dle návrhu.   
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 
 
3. Způsob hlasování 
 Starosta navrhl hlasovat veřejně a ke každému projednávanému bodu zvlášť.  
Zastupitelstvo schvaluje způsob hlasování.   
Pro11, proti 0, zdržel se 0. 
 
4. Program jednání                                                                                                                             
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu: 

1. Vystoupení zástupců firmy ENTERGO, SE – geotermální vrty 
2. Dotazy k zástupcům firmy 
3. Vyjádření Zastupitelstva obce Benešov u Semil k záměru „Hloubkové vrty pro využití 

geotermální energie Benešov u Semil – Pod Mošnou“.  O vyjádření požádalo MŽP ČR v rámci 
zjišťovacího řízení k tomuto záměru. 

4. Rozpočtové opatření  č.3 
5. Smlouva o dílo na lávku 

      6.   Souhlas s využitím území 
Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle návrhu. 
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 
 
5.  Projednání jednotlivých bodů 
 
Ad 5.1. Vystoupení zástupců firmy Entergo Semily – geotermální vrty 
 
 Na jednání představili zástupci firmy  ENTERGEO, SE  pan Ing. Zbyněk Šonka  a pan. Ing. Vlastimil 
Voborský  projekt  „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Benešov u Semil– Pod Mošnou“.  



 
Ad 5.2.  Dotazy k zástupcům firmy 
 
Po prezentaci projektu odpovídali na dotazy přítomných občanů a zastupitelů.  Ve věcné diskusi 
odpověděli na všechny dotazy.  Po ukončení diskuse odešli z jednání. 
 
Ad 5.3. Vyjádření Zastupitelstva obce Benešov u Semil k záměru „Hloubkové vrty pro využití  
geotermální energie Benešov u Semil  – Pod Mošnou“.   
  
Zastupitelstvo obce projednalo žádost MŽP ČR,  kterou Obec Benešov u Semil obdržela ve věci:  
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů –
zahájení zjišťovacího řízení k záměru  zařazenému v kategorii II.   Jde o záměr Hloubkové vrty 
pro využití geotermální energie Benešov u Semil – Pod Mošnou.  Pokud by obec nezaslala 
odůvodněné připomínky k předloženému záměru, považovalo by to  MŽP za souhlas obce 
s předloženým záměrem s tím závěrem,  že obec nepožadaje od investora posouzení projektu v celém 
rozsahu zákona – nemusel by zpracovávat EIU. Vzhledem k tomu, že obec obdržela  připomínky od 
zastupitelů i od občanů, tak tyto připomínky byly zapracovány do Vyjádření. K tomuto materiálu 
proběhla velmi obsáhlá diskuse všech přítomných. Po této diskusi proběhlo hlasování o tomto 
materiálů s tímto výsledkem: 
Zastupitelstvo schvaluje  vyjádření Obce Benešov u Semil k materiálu: „Hloubkové vrty pro využití 
geotermální energie Benešov u Semil – Pod Mošnou“ oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona           
č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 38/2012 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí“ 
oznamovatele ENTERGEO, SE. Vyjádření je součástí zápisu jako příloha č.1 
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 
 
Ad 5.4.  Rozpočtové opatření č.3 
 
Zastupitelstvo projednalo Rozpočtové opatření č. 3 . Jedná se o přidělené dotace z Úřadu práce  
a Požárního fondu Libereckého kraje a o příjem od Celního úřadu Liberec (podíl na vybraných 
pokutách v oblasti životního prostředí). Rozpočtové opatření č.3 je součástí zápisu jako příloha č.2 
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 
 
Ad 5.5. Smlouva o dílo 
 
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy s firmou TEST Stružinec na druhou etapu opravy lávky v 
|Podmošně.  Jedná o výměnu zábradlí. Firma TEST provedla požadované práce v I.etapě ve velmi 
dobré kvalitě a v požadovaných termínech. Po projednání zastupitelstvo schvaluje 
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 
 
Ad.5.6. Souhlas s podmíněně přípustným využití území: 
 
Stavebník pan Jan Brádler  požádal Obec Benešov u Semil o souhlas z hlediska podmíněně 
přípustného využití území,  který  požaduje jako podklad k Územnímu rozhodnutí  Stavebního úřad 
Semily ve věci opravy vtokového zařízení  ( jezu) u MVE Brádler. Poněvadž oprava bude na území 
Obce Benešov u Semil a stavba je již zanesena v Územním  plánu, souhlas s touto opravou musí dát 
zastupitelstvo. Po projednání zastupitelstvo schvaluje. 
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
 



 
 
6.  Usnesení 
 
č. 24/2012:   Zastupitelstvo obce schvaluje   vyjádření Obce Benešov u Semil k materiálu:    
                     „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Benešov u Semil – Pod Mošnou“   
                      oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona  č. 100/2001 Sb., ve znění zákona                          
                      č. 38/2012 Sb.,  o posuzování vlivů na životní prostředí“ oznamovatele ENTERGEO, SE.  
                        Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 
č. 25/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3  
                        Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 
č. 26/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s firmou TEST. 
                        Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 
č.27/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje podmíněně přípustné využití území ve věci opravy               
                        vtokového zařízení  ( jezu) u MVE Brádler.  
                        Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
7. Závěr. 
 
Zapsal dne 25.8.2012  ing. Jiří Lukeš st..  
 
Ověřili:  Ing. Hylmar Jan,  
     
              Klimeš Petr,   
 
 
 
 
     --------------------------      ------------------------------ 
        Dalibor Lampa                                                                      Ing. Jiří Lukeš  
           starosta                                                                                             místostarosta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Příloha č.1 
 
Vyjádření Obce Benešov u Semil k oznámení záměru „Hloubkové vrty pro využití geotermální 
energie Benešov u Semil – Pod Mošnou“ oznamovatele ENTERGEO, SE 
 
 
 Na základě Vašeho dopisu č.j. 63414/ENV/12, 670/540/12 ze dne 23.7.2012 Vám v rámci 
zjišťovacího řízení a v lhůtě stanovené v dopise č.j. 65774/ENV/12 a 697/540/12  ze dne 31. července 
2012  zasíláme 
 

vyjádření Obce Benešov u Semil 
 
k materiálu: „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Benešov u Semil – Pod Mošnou. 
Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 38/2012 Sb.,                    
o posuzování vlivů na životní prostředí“ oznamovatele ENTERGEO, SE. 

 
 

I. Hluk  
 
 Zhotovení hloubkových vrtů pro využití geotermální energie bude ovlivňovat hlukovou zátěží 
přilehlé území a jeho obyvatele. Oznamovatel předpokládá k vrtacím pracím využití vrtací soupravy 
Bentec 350 A, která je při užití pohonu dieselagregáty zdrojem hluku 80 dB ve vzdálenosti 1 m od 
plošiny. V oznámení záměru je ale uvažováno o pohonu všech agregátů vrtné soupravy elektromotory. 
Z veřejných zdrojů lze čerpat informace, že vrtací souprava Bentec 350t AC Euro Rig (tato konkrétně 
zmíněna i v Akustické studii společnosti ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o.) je při užití 
dieselagregátů je ve vzdálenosti 300 m od plošiny zdrojem hluku 60 dB. Oznamovatel uvádí, že 
hlučnost elektromotorů je pouze odhadována, konkrétní explicitní údaje výrobce ani zkušenosti 
z jiného obdobného použití nejsou v Oznámení uvedeny. Oznamovatel odhaduje maximální hlukovou 
zátěž způsobenou elektromotory na 60 dB ve vzdálenosti 1 m od plošiny; o jaké údaje se tento odhad 
opírá, však žádný z materiálů (Oznámení, Akustická studie) neuvádí.  
 Provoz vrtné soupravy bude prakticky nepřetržitý – po dobu téměř 1 roku. Případné přerušení 
bude pouze krátkodobé, a to vzhledem k vysokým nákladům spojeným s dlouhodobým přerušením 
prací. Obec Benešov u Semil se rozkládá v poměrně sevřeném údolí řeky Jizery. Akustická studie i 
Oznámení počítají s možným ovlivněním hlukovými emisemi pouze v přilehlém okolí uvažovaného 
záměru, kde by šíření hluku mělo být zmírněno přilehlými vysokými budovami areálu společnosti 
HYBLER INVEST s.r.o. nebo nově vybudovanými protihlukovými stěnami. Tyto budovy však 
veškerý hluk nepohltí, dojde k jeho šíření dalšími směry, mimo jiné vzhůru po svazích údolí, což je 
potvrzováno dlouhodobými zkušenostmi obyvatel Obce. Šíření hluku se může v průběhu roku měnit, a 
to především v závislosti na olistění okolního stromoví. Akustická studie ani Oznámení s těmito 
možnostmi nepočítají. 
 Rovněž výlučné užití elektromotorů při hloubení vrtů nezajišťuje ani Oznámení, ani Akustická 
studie. Oznamovatel předpokládá rezervní využití dieselagregátů v případě přerušení pohonu 
elektromotory – výpadek proudu. V případě poruchy na elektromotorech lze opět předpokládat využití 
dieselagregátů, a to po delší dobu. Oznamovatel nepřepokládá výpadky elektrického proudu v řádu 
hodin, což je však v rozporu se zkušenostmi obyvatel Obce získanými v předchozích letech. V případě 
bouřek doprovázených vichřicí a sněhových kalamit dochází každoročně k mnohahodinovým 
výpadkům elektrického proudu, vyloučeny nejsou výpadky trvající v řádu jednotek dní. Je proto třeba 
uvažovat i o dlouhodobém užití dieselagregátů a jejich vlivu na hlukovou zátěž v území. 
 Výsledky předložené Akustické studie sice téměř vylučují překročení hygienických hlukových 
limitů v území; při započtení možné odchylky měření 2 dB se však řada výsledků dotýká hranice 



hlukových limitů (desetiny dB pod hranicí hlukových limitů). V případě i malého posunu 
oznamovatelem odhadované výše hluku 60 dB směrem vzhůru dojde k porušení hygienických 
hlukových limitů na místech určených v Akustické studii. 
 V blízkosti areálu HYBLER INVEST s.r.o. se nachází sídlo příspěvkové organizace 
Libereckého kraje Služby sociální péče TEREZA, jejímiž klienty jsou zejména osoby s tělesným a 
mentálním postižením, které jsou vzhledem k vnímání hluku daleko senzitivnější než průměrný 
obyvatel. Vzhledem k těmto osobám je třeba porušení hlukových limitů sledovat obzvlášť bedlivě a 
předcházet jejich možnému ohrožení. 
 V neposlední řadě oznamovatel uvádí vrtací soupravu Bentec 350 A jako jednu z možných při 
provádění vrtacích prací. Je proto možné uvažovat i o rozdílných hlukových parametrech rozdílných 
vrtacích souprav. Při užití jiného typu vrtací soupravy s jinými akustickými parametry ztrácí nynější 
Akustická studie a údaje v ní předkládané opodstatnění. 
 Výchozí údaj pro objektivní zhodnocení šíření hluku a jeho dopadů na obyvatele a životní 
prostřední není dostatečně zjištěn, tudíž veškeré další výsledky měření a simulací provedených 
v Akustické studii není možné chápat za absolutní a nepřekročitelné. 
 
Obec Benešov u Semil požaduje: 

 
- v rámci dokumentace EIA doložit relevantní maximální hodnoty hluku ve 

vzdálenosti 1 m od plošiny rovněž při užití pohonu zařízení elektromotory – dle 
podkladů výrobce či konkrétních měření hluku při vrtacích pracích v jiných 
lokalitách 

- v rámci dokumentace EIA provést podrobnou akustickou studii založenou na 
relevantních výchozích podkladech o zdroji a výši hluku obsahující zhodnocení 
vlivu hluku p ři stavbě hloubkových vrtů, a to jak při pohonu zařízení 
elektromotory, tak dieselagregáty, neboť ani jedna z uvedených variant 
pohonu není absolutně vyloučena, nejen na blízké okolí areálu uvažované 
stavby, ale i v dalších částech Obce nacházejících se zejména v horních partiích 
údolí řeky Jizery; akustická studie bude simulovat šíření hluku a hlukové emise 
jak v letním, tak zimním ročním obdobím (změna absorpce hluku okolní 
vegetací) 

- v rámci dokumentace EIA, bude-li zjištěno překročení hygienických hlukových 
limit ů, navrhnout přijetí např. stavebních opatření, která zajistí budoucí 
dodržení hlukových limitů ve všech částech Obce 

 
 

II. Vibrace, seizmické projevy, svážná území 
 
 Stavba hloubkových geotermálních vrtů znamená značný zásah do horninového prostředí a 
podloží. Oznamovatel v Oznámení uvádí možný vznik seizmických jevů provázejících vrtné práce a 
vznik podzemního výměníku. Vedle toho ovšem oznamovatel vylučuje způsobení vibrací při 
samotných vrtných pracích. Hloubkové vrty jsou situovány v intravilánu Obce v blízkosti obytné 
zástavby. V katastrálním území Obce se rovněž nachází řada svážných území, z nichž některá jsou 
zastavěna.  
 Oznamovatel nepředpokládá vliv vibrací způsobených vrtací činností na okolí, neboť tyto 
vibrace budou tlumeny a eliminovány horninovým masivem. Vyvstává však otázka, zda tato eliminace 
vibrací bude fungovat i při vrtání prvních desítek až stovek metrů. Lze usuzovat, že tyto vibrace 
proniknou až k povrchu a budou ovlivňovat obyvatele. 
 Oznamovatel v souvislosti s vrtací činností a zejména s iniciací podzemního výměníku 
nevylučuje vznik seizmických jevů. Nepředpokládá ale otřesy silnější magnituda 3, které by neměly 
mít negativní dopady na somatiku obyvatel. Zároveň tyto otřesy by neměly způsobit hmotné škody na 
majetku. Oznámení však v této části obsahuje řadu nejistot, spočívá více na odhadech a predikcích než 
na jasných a ověřitelných údajích a zárukách. V Oznámení chybí jasný výčet dalších míst v ČR, 
Evropě či světě, kde byl přesně touto metodou, tedy HDR, která má být použita v Benešově u Semil, 



za obdobných geologicko-fyzikálních podmínek uveden do provozu systém geotermálních vrtů 
s podzemním výměníkem, a důsledky (pozitivní i negativní), které tento systém v průběhu zhotovení i 
využívání s sebou nesl. 
 Oznamovatel uvádí, že vedle vertikálních vrtů bude provedena řada lokálních horizontálních 
vrtů malého průměru, které umožní lepší rozpukání hornin a vznik výměníku. Chybí však jejich přesné 
určení, rozmístění, rozsah. Oznámení nezmiňuje situaci, kdy nedojde k vzniku výměníku 
v předpokládaném rozsahu nebo naopak kdy rozpukání hornin v podzemí povede jiným směrem či ve 
významně větším rozsahu. 
 Rovněž předpoklad oznamovatele o rozmístění měřicích seizmických stanic je značně neurčitý, 
má být upřesňován a realizován až v průběhu vrtných prací. Není jasné, kolik měřicích stanic bude 
třeba, jak budou rozmístěny, v jakých obdobích budou výsledky měření vyhodnocovány. Úroveň 
přírodní seizmicity a indikovaný seizmický neklid by měly být zjištěny již v přípravných fázích celého 
projektu, aby bylo možné již v dokumentaci EIA reagovat na možná zjištění a nalézt řešení k omezení 
rizik. 
 V blízkosti předpokládaného místa realizace hloubkových vrtů, areálu HYBLER INVEST 
s.r.o., se vyskytují rozsáhlá svážná území v katastru obce Benešov u Semil a města Semily – zejména 
lokality Na Hlínách, Podskalí, Podmošnou, Hradišťata. Na přelomu 60. a 70. let 20. století byl na 
několika místech zbudován systém horizontálních a vertikálních odvodňovacích vrtů, které jsou již 
dnes na hranici životnosti. Oznamovatel vylučuje možnost vlivu seizmických či jiných otřesů 
působených lidskou činností na svážná území, a to studií vzniklou ještě před významnými sesuvy na 
konci 60. let (Vybíral, 1966). Dle Oznámení: „Alin če (1978) v tomto kontextu označil za 
nejproblematičtější oblast v Podskalí, která je však sanována vybudováním zátěžové lavice pod silnicí 
č. 292 a zdá se, že zde pokračování sesuvů nehrozí.“ Je otázkou, zda autoři uvedených studií 
předpokládali možnost vybudování tří 5 km hlubokých vrtů u spodní hrany svážných území a tento 
fakt ve svých závěrech zohlednili. Jelikož k dílčím sesuvům došlo i v posledních letech (lokalita 
Hradišťata) a dílčí pohyby území jsou seznatelné i díky dalším vnějším projevům, lze předpokládat 
pohyby svážných území v menší či větší míře i v následujících letech. Škody, které mohou být sesuvy 
způsobeny, mohou být pro občany i samotnou obec Benešov u Semil obrovské. Není možné vyloučit 
spolupůsobení vysoké hladiny podzemní vody, podmáčení terénu a seizmické otřesy, které právě v 
„souběhu událostí“ (viz v Oznámení uvedený případ Basileje) mohou vést k sesuvům území a vzniku 
velkých majetkových škod, v nejhorších případech i k újmám na zdraví obyvatel. 
 Samotný popis a hodnocení, které je v části Oznámení, která se touto problematikou zabývá, je 
obestřeno velkou dávkou pravděpodobnosti, možných úvah a předpokladů. Oznámení nezmiňuje 
konkrétní zkušenosti s metodou HDR, která má být v tomto případě použita. Úspěšný proces vzniku 
tepelného výměníku není podložen jasnými a ověřitelnými údaji z jiných lokalit, ač bereme na vědomí, 
že horninové podloží není ve dvou různých lokalitách totožné a že každá jednotlivá stavba 
hloubkových vrtů je případem sui generis  (svého druhu ojedinělá). 
 
 
 
Obec Benešov u Semil požaduje: 
 

- v rámci dokumentace EIA podrobně zhodnotit geologickou stavbu území s 
popisem možných doprovodných seizmických jevů a jejich vlivu a dopadů na 
území Obce Benešov u Semil a majetek jednotlivých osob na tomto území 

- v rámci dokumentace EIA zhodnotit rozsah vibrací vzhledem k vrtným 
pracím, zejména v počátečních stádiích vrtných prací, tj. do 1 km hloubky, a 
jejich vliv na obyvatele a dotčené území 

- v rámci dokumentace EIA zhodnotit úroveň přírodní seizmicity a indikovaný 
seizmický neklid a na tomto základě doporučit odpovídající systém 
monitoringu seizmických jevů v průběhu výstavby – časový harmonogram 
rozmístění sítě stanic seizmického monitoringu (předběžný monitoring, 
monitoring v průběhu zkušebního vrtu atp.) a odpovídající místní (územní) 



určení jednotlivých stanic seizmického monitoringu, včetně hodnocení a 
analýzy výsledků z prováděných měření 

- v rámci dokumentace EIA posoudit možnost vzniku škod způsobených 
doprovodnými seizmickými jevy a navrhnout způsoby jejich řešení 

- v rámci dokumentace EIA posoudit možnost vlivu případných seizmických či 
jiných otřesů na svážná území v katastru Obce Benešov u Semil a Města 
Semily, a to nejen za samostatného působení těchto doprovodných seizmických 
jevů, ale i za předpokladu vysoké hladiny podzemních vod, která může vedle 
případných otřesů spolupůsobit při iniciaci pohybu svážných území  

- v rámci dokumentace EIA navrhnout a specifikovat stabilizaci jednotlivých 
svážných území v souvislosti s předcházením případné iniciace sesuvů 
způsobené otřesy, zejména při iniciaci podzemního výměníku 

- v rámci dokumentace EIA navrhnout systém monitoringu pohybu svážných 
území v dané lokalitě, včetně monitoringu nejvíce ohrožených staveb 

 
 

III. Podzemní a povrchové vody 
 
 Stavba hloubkových geotermálních vrtů může negativně ovlivnit množství a kvalitu 
podzemních a povrchových vod v území. 
 V Oznámení chybí možné zhodnocení vlivu vrtacích prací na stav a výši hladiny podzemních 
vod v území. Právě s ohledem na konstatování v Oznámení, že toky podzemních vod jsou neměnné a 
jejich narušení se může projevit až po několika letech, je třeba i v tomto případě se možným narušením 
úrovně podzemních vod zabývat. 
 V Oznámení se předpokládá spotřebované množství vody na hloubení vrtů, zhotovení 
výměníku a jejich uvedení do provozu v rámci 4000 – 6000 m3. V odhadech se předpokládá 
maximální nutný odběr vody 40 l/s. V rámci Oznámení však chybí údaje o přesném časovém rozmezí 
ve využití potřebného množství vody. Pokud bude požadované množství vody čerpáno v pravidelných 
dávkách v průběhu celého období realizace stavby, cca 1,5 roku, pak uvedené množství nemusí být 
velkým zásahem do životního prostředí. Pokud však bude toto množství čerpáno v krátkých časových 
úsecích, může způsobit na životním prostředí škody. Zároveň chybí jakýkoli explicitní údaj o možném 
povoleném odběru vody ze studní v areálu a také o kapacitě nádrží, které by měly sloužit k zajištění 
dostatečného množství vody. 
 Vzhledem k tomu, že část odpadních vod bude směřovat do ČOV v areálu, chybí v Oznámení 
údaje o stavu a kapacitě této ČOV. V případě, že tato nebude pro takové množství a kvalitu odpadních 
vod uzpůsobena, hrozí vypouštění odpadních vod do vod podzemních či povrchových. 
 V oznámení chybí výpočet, od kterého se odvíjí úvahy oznamovatele o množství vody potřebné 
na naplnění vrtů a podzemního výměníku. Tyto údaje jsou důležité pro posouzení, zda množství vody, 
které uvádí oznamovatel, je zdůvodnitelné a založené na reálných podkladech či zda není 
poddimenzované. 
 
Obec Benešov u Semil požaduje:  
 

- v rámci dokumentace EIA provést podrobné zhodnocení vlivu stavby 
hloubkových vrtů na množství a kvalitu podzemní vody v území; v případě 
zjištění ohrožení množství a kvality podzemní vody v území, zahrnout do 
dokumentace návrhy řešení, která by tomuto ohrožení zabránila 

- v rámci dokumentace EIA uvést časový harmonogram při spotřebě 
v Oznámení uvedeného množství vody  

- v rámci dokumentace EIA doplnit údaje o povoleném množství odebírané vody 
ze studní v areálu společnosti HYBLER INVEST s.r.o. a kapacitu nádrží na 
vodu v areálu, které by měly sloužit k zásobování 

- v rámci dokumentace EIA doplnit údaje o stavu a kapacitě ČOV, do které by 
měla dle Oznámení směřovat část odpadních vod 



- v rámci dokumentace EIA uvést výpočty, které odůvodňují oznamovatelem 
předpokládané potřebné množství vody k uvedení vrtů a výměníku do provozu 

 
 

IV. Odpadní teplo 
 
 Ačkoli se oznamovatel vyhýbá spojení stavby hloubkových geotermálních vrtů se stavbou 
elektrárny, která bude jistě bezprostředně navazovat, je třeba posoudit otázku odpadního tepla, protože 
v rámci záměru je uvažováno o zřízení podzemního tepelného výměníku a využití zemského tepla 
(„geotermální“). Je reálný předpoklad, že veškeré získané teplo nebude využito a spotřebováno a 
v rámci chladícího procesu bude vypouštěno do okolní krajiny. Oznamovatel se možným ovlivněním 
místního klimatu a životního prostředí vůbec v Oznámení nezabývá. 
 
Obec Benešov u Semil požaduje: 
   

- v rámci dokumentace EIA podrobně prozkoumat možné vlivy vypouštěného 
zbytkového tepla do okolního prostředí na místní klima a na životní prostředí 
jako celek, a to zejména vzhledem k umístění Obce Benešov u Semil na svazích 
sevřeného údolí řeky Jizery 

 
 

 
 

V. Kumulace vlivů stavby hloubkových vrtů v souvislosti s obdobným projektem v Semilech 
 
 Konstatování oznamovatele, že případná realizace uvedeného projektu v Benešově u Semil a 
dalšího projektu téhož oznamovatele v blízkých Semilech nebude mít vzájemné dopady, je dle Obce 
nedostatečné. V Oznámení nejsou uvedeny žádné lokality, které by popisovaly dva totožné projekty 
v takové blízkosti vedle sebe (při užití systému HDR). V Oznámení není vyloučeno možné vzájemné 
propojení obou podzemních výměníků. Zároveň chybí jakékoli posouzení vlivů těchto záměrů na 
životní prostředí ve spojitosti – některé vlivy mohou být vzájemnou blízkostí umocněny. 
 
Obec Benešov u Semil požaduje: 
   

- v rámci dokumentace EIA prozkoumat možná rizika realizace dvou obdobných 
projektů založených na systému HDR v Benešově u Semil a v Semilech  

- v rámci dokumentace EIA prozkoumat souhrnný vliv dvou obdobných 
projektů realizovaných v Benešově u Semil a v Semilech na jednotlivé složky 
životního prostředí v dotčených územích 

 
 

VI. Likvidace vrt ů, ukončení provozu, vyčerpání území 
 
 Stavba hloubkových geotermálních vrtů s sebou nese podstatný zásah do území a tak závazek 
do budoucna. Oznámení neřeší dobu životnosti a provozuschopnosti hloubkových vrtů v případě 
úspěšné realizace projektu. Není navrhováno ani řešení situace, která může nastat ve chvíli, kdy se 
objeví taková překážka realizace projektu, která v průběhu výstavby přeruší nebo zamezí dalšímu 
průběh prací. V případě ukončení provozu geotermální elektrárny není zřejmé, jak bude dále 
s jednotlivými vrty nakládáno, jaká rizika jsou s existencí neprovozovaných vrtů spojena apod. 
 Oznamovatel se rovněž nezabývá důsledky čerpání zemského tepla v území, tedy 
ochlazováním horninového podloží. Po ukončení projektu investor z místa odejde, ale občané a 
přírodní prostředí jako celek má možnost migrace řadou okolností omezenou. V oznámení proto chybí 
jakékoli zhodnocení vlivů stavby a celého uvažovaného projektu do budoucna, v horizontu desetiletí. 
 



Obec Benešov u Semil požaduje: 
  

- v rámci dokumentace EIA provést zhodnocení vlivů nedokončené stavby 
hloubkových geotermálních vrtů na všechny složky životního prostředí, 
navrhnout možná řešení sanace nedokončené stavby a uvést možná rizika 
spojená s navrhovanými řešeními 

- v rámci dokumentace EIA provést zhodnocení vlivů dokončené stavby 
hloubkových geotermálních vrtů po dočasném či trvalém ukončení provozu na 
všechny složky životního prostředí, navrhnout možná řešení sanace 
(konzervace) celého provozu stavby a uvést možná rizika spojená 
s navrhovanými řešeními 

- v rámci dokumentace EIA provést zhodnocení možných vlivů způsobených 
čerpáním tepla z podloží a ochlazením tohoto podloží 

 
 
 
Na základě uvedeného vyjádření žádáme, aby záměr „Hloubkové vrty pro využití geotermální 
energie Benešov u Semil – Pod Mošnou“ byl posouzen v celém rozsahu zákona a aby 
dokumentace vlivu záměru „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Benešov u Semil – 
Pod Mošnou“ zohlednila uvedené připomínky a požadavky. 
 
 
Schvalovací doložka: 
Toto vyjádření bylo schváleno Zastupitelstvem obce Benešov u Semil na zasedání dne 23.8.2012 
usnesením č.24/2012. 
 
 
 
 
 
………………………………..   ……………………………… 
                Dalibor Lampa       Ing. Jiří Lukeš 
                     starosta       místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Příloha č.2 
    
 
 
ROZPOČTOVÉ  OPATŘENÍ  Č.3 
 
 
ÚŘAD PRÁCE                               
Příjem:  pol..4116   Neinvestiční transfer -ÚP                                             + 16.000,-- 
Výdej:  par.3745    Péče a vzhled obcí a veřejná zeleň                               + 16.000,-- 
 

Celní ú řad Liberec 
Příjem            par. 6409                                                                                        + 95.000,--                                           
Výdej             par. 6409                                                                                       + 95.000,-- 
 

Investi ční dotace KÚ Požární fond (CS 12) 
Příjem:           pol.  4122                                                                                       + 60.000,--                                             
Výdej             par.  5512                                                                                       + 60.000,-- 
 

Neinvesti ční dotace KÚ Požární fond (Opel) 
Příjem:           pol.  4122                                                                                       + 42.000,--                                             
Výdej             par.  5512                                                                                       + 42.000,-- 
 
 

Neinvesti ční dotace KÚ Požární fond (Ochranné pom.) 
Příjem:           pol.  4122                                                                                       + 54 300,--                                             
Výdej             par.  5512                                                                                       + 54.300,-- 
 
 
 
 
 
 
 
                             


