
 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ  
100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65 

 

 V Praze dne 26. 9. 2012 

 Č.j.: 81200/ENV/12 

 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 
 

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“) 

 

Identifikační údaje: 

Název:   Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Benešov 

u Semil – Pod Mošnou 

Kapacita (rozsah) záměru:  Tři geotermální vrty o hloubce 4 000 – 5 000 m.  

Charakter záměru:  Vyhloubení geotermálních vrtů a vytvoření podzemního 

výměníku tepla, který bude využit pro získání tepla z hlubin 

Země pro bezemisní energetické využití k výrobě elektřiny 

a tepla pro vytápění nebo jiné průmyslové nebo sportovní 

či sociální využití. Zhlaví vrtů bude na povrchu vzdálené 10 m, 

v konečné hloubce budou vrty od sebe vzdáleny 600 m. Vrty 

budou hloubeny postupně jednou vrtnou soupravou, do hloubky 

3 km budou paženy, aby nedocházelo ke kontaktu s podzemní 

vodou.  

Umístění:    kraj:  Liberecký  

     obec:  Benešov u Semil  

     k. ú.:  Benešov u Semil  

Zahájení, ukončení:   zahájení stavby:  2013 

     dokončení záměru:  2014 

Oznamovatel:   ENTERGEO, SE  

     Podnikatelská 267 

     190 11 Praha 9 – Běchovice  

Zpracovatel oznámení: p. g. Jiří Maňour, CSc. (je autorizovanou osobou) 

Záměr „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Benešov u Semil – 

Pod Mošnou“ naplňuje dikci bodu 2.11 (Hloubkové vrty pro ukládání radioaktivního nebo 

nebezpečného odpadu, hloubkové vrty geotermální, hloubkové vrty pro zásobování vodou 

u vodovodů, s výjimkou vrtů pro výzkum stability půdy), kategorie II, přílohy č. 1 zákona.  

Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr 

bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným 

úřadem k zajištění zjišťovacího řízení bylo Ministerstvo životního prostředí – odbor výkonu 

státní správy V.  
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Na základě informací uvedených v oznámení, písemných vyjádření dotčených 

správních úřadů a územně samosprávných celků a zjišťovacího řízení provedeného podle 

zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr 

 

 

„Hloubkové vrty pro využití geotermální energie 

Benešov u Semil – Pod Mošnou“ 

 

 

má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona. 

 

 

Dále dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci vlivů předmětného záměru 

na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) dle § 8 zákona je nutné zpracovat především 

s důrazem na následující oblasti: 

 

1) Variantní řešení  

- Prověřit možnosti umístění vrtů a dalšího zařízení pro výstavbu i následný provoz 

včetně budovy elektrárny tak, aby žádnou částí nebyla dotčena aktivní zóna 

záplavového území. Přiložit grafické materiály, ze kterých bude jasně patrné 

umístění vrtů, budov a dalšího zařízení vzhledem k záplavovému území.  

2) Hluk  

a) Doložit maximální hodnoty hluku ve vzdálenosti 1 m od plošiny při použití 

dieselagregátů i elektromotorů – dle podkladů výrobce soupravy a výsledků 

konkrétních měření hluku v jiných lokalitách.  

b) Provést podrobnou akustickou studii založenou na relevantních výchozích 

podkladech o zdroji a výši hluku obsahující zhodnocení vlivu hluku při stavbě 

hloubkových vrtů, a to zvlášť pro pohon zařízení elektromotory a pro pohon zařízení 

dieselagregáty, na blízké okolí areálu uvažované stavby (podrobně se přitom zaměřit 

na množství hluku v areálu nemocnice s poliklinikou v úrovni přízemí a nejvyššího 

patra budovy) a též 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 v zimním ročním období (změna absorpce hluku okolní 

vegetací). V případě potřeby navrhnout opatření, která povedou k naplnění 

hygienických hlukových limitů. 

3) Vlivy na veřejné zdraví  

- Vyhodnotit vlivy na veřejné zdraví, a to i v kontextu výše uvedené problematiky 

hluku; hodnocení vlivů na veřejné zdraví provede autorizovaná osoba podle zákona 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.  

4) Odpady  

a) Uvést veškerá možná aditiva, která mohou být použita při vrtných pracích 

či při provozu záměru (včetně toxických, pokud budou použita) a jejich možné 

dopady na životní prostředí.  
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b) Objasnit způsob přepravy kalů a místa jejich skládkování, zaměřit se též na údaje 

o četnosti přepravy vrtných kalů.  

c) Specifikovat, po jakých pozemních komunikacích se bude odehrávat přeprava 

„materiálu“ pro výstavbu vrtné soupravy a přeprava vrtných kalů.  

d) Uvést, jak budou likvidovány vrtné kaly v případě, že bude zjištěna jejich 

radioaktivita vzhledem k možné přítomnosti vyšší koncentrace radionuklidů 

v podloží areálu. Navrhnout přiměřená měření a opatření k minimalizaci vlivů 

na životní prostředí a veřejné zdraví.  

5) Seizmicita  

a) Provést podrobný geologický průzkum území se zmapováním možných vlivů 

doprovodných seizmických jevů a jejich dopadů na území obce Benešov u Semil 

a města Semily a majetek osob na tomto území, včetně nástinu možných řešení 

při vzniku škod.  

b) Zhodnotit úroveň přírodní seizmicity a indikovaný seizmický neklid. 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.  

6) Svážná území  

a) Posoudit možnost vlivů případných seizmických či jiných otřesů na svážná území, 

i za předpokladu vysoké hladiny podzemních vod, která může vedle otřesů 

spolupůsobit při iniciaci pohybu svážných území (vysokou hladinu podzemních vod 

nelze vyloučit).  

b) Navrhnout možné řešení stabilizace svážných území v souvislosti s předcházením 

iniciace sesuvů způsobených otřesy, zejména při iniciaci podzemního výměníku.  

c) Navrhnout systém monitoringu pohybu svážných území v dané lokalitě, 

včetně monitoringu nejvíce ohrožených staveb.  

d) Posoudit vlivy průběhu stavební části hloubkových vrtů, s ohledem na okolí záměru 

(exponované svážné území), s důrazem na zvážení všech možných rizik 

a propracování možností návrhů, jak jim předcházet a zabránit.  

e) Posoudit dopad stavby na stabilitu lesa v okolním území.  

7) Podzemní a povrchové vody  

a) 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.  

b) Doplnit údaje o povoleném odebíraném množství ze studní v areálu záměru 

a kapacitu nádrží, které by měly sloužit k zásobování vodou ve vazbě na časový 

harmonogram výstavby a provozu.  

c) Doplnit údaje o stavu a kapacitě ČOV, do které by měla směřovat část přečištěných 

odpadních vod (výplach) a posoudit, zda bude stávající ČOV schopna čistit tyto 
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specifické odpadní vody. V případě potřeby navrhnout příslušná opatření 

či předjednat podmínky s provozovatelem zařízení.  

d) Prověřit riziko ovlivnění zdrojů vody (studní) v obci Slaná, k.ú. Bořkov, 

které sousedí s plánovaným umístěním záměru, a v případě možnosti ovlivnění 

kvality a vydatnosti těchto studní navrhnout příslušná kompenzační opatření.  

8) Flora a fauna  

a) Podrobněji vyhodnotit vlivy na faunu (ptactvo a vodní živočichy) a floru v blízkém 

okolí záměru vzhledem k nepřetržitému provozu vrtné soupravy a stavební činnosti. 

Přiložit stanovisko České společnosti ornitologické. 

b) Provést zhodnocení možných vlivů způsobených čerpáním tepla z podloží 

a ochlazením tohoto podloží.  

9) Odpadní teplo  

- Podrobně prozkoumat možné vlivy vypouštěného zbytkového tepla do okolního 

prostředí na místní klima a na další složky životního prostředí s ohledem na umístění 

obce Benešov u Semil a reliéf lokality.  

10) Kumulace vlivů záměru  

- Prověřit a vyhodnotit možnost kumulace vlivů záměru s obdobným projektem 

založeným na systému HDR v Semilech – Řekách, případně uvést, za jakých 

předpokladů ke kumulaci vlivů nedojde.  

11) Ukončení provozu  

a) 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.  

b) 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.  

12) Zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky na doplnění, připomínky 

a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních.  

 

Odůvodnění: 

Příslušný úřad obdržel řadu relevantních odůvodněných připomínek a požadavků 

k oznámení předloženému dle přílohy č. 3 k zákonu. S přihlédnutím k těmto připomínkám 

a požadavkům byly příslušným úřadem specifikovány výše uvedené oblasti. 

 

Ke zveřejněnému oznámení se ve zjišťovacím řízení vyjádřili: 

 

- Liberecký kraj;  

- Město Semily;  

- Obec Benešov u Semil;  

- Obec Slaná;  

- Krajský úřad Libereckého kraje;  

- Městský úřad Semily;  

- Česká inspekce životního prostředí;  
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- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci;  

- Obvodní báňský úřad v Liberci;  

- Ministerstvo životního prostředí - odbor geologie,  

 - odbor energetiky a ochrany klimatu,  

 - odbor ochrany vod.  

 

Shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení: 

Liberecký kraj  

Neuplatňuje žádné připomínky.  

Město Semily 

Zhodnocení vlivu stavby a provozu záměru na emise hluku, zhodnocení souladu 

s hygienickými hlukovými limity: 

Stavba bude ovlivňovat hlukovou zátěží přilehlé území, z dostupných zdrojů vyplývá 

informace, že uvedená vrtací souprava je ve vzdálenosti 300 m od plošiny zdrojem hluku 

60 dB, jedná se pouze o odhad, chybí přesná zhodnocení vlivů hluku v závislosti 

na vzdálenosti od zařízení, odůvodnění odhadu je nedostatečné.  

Provoz bude nepřetržitý, oznamovatel se spoléhá bez jakéhokoli opodstatnění, 

že výpadky elektrického proudu budou krátkodobé, neuvádí řešení pro případ havarijní 

situace na elektromotorech, v jaké době je schopen zajistit opětovné použití náhradních 

elektromotorů.  

Případná hluková zátěž by mohla mít negativní dopady i na provoz a klienty 

Nemocnice s poliklinikou v Semilech, popis dopadů je nedostatečný, nejsou známy 

východiska a předpoklady modelové situace, z níž vychází akustická studie zmíněná 

v oznámení.  

Zhodnocení vlivu stavby z hlediska geotermální elektrárny z hlediska možných otřesů 

a zemětřesení na situaci svážných území: 

V oznámení uvedené zdůvodnění vyloučení možnosti seizmických či jiných otřesů 

na vlastnosti a stav svážných území neodpovídá vážnosti důsledků spjatých s možným 

sesuvem. Možné škody na majetku obyvatel lokality, majetku města, uzavírce obou 

komunikací spojujících Semily a Benešov u Semil 

Požadavek města Semily na dokumentaci EIA: 

 Provést podrobné zhodnocení vlivu stavby na emise hluku v přilehlém území, zejména 

hlukové zatížení při obou variantách provozu (elektromotory i dieselagregáty), 

minimálně v zimním i letním období, podrobně se přitom zaměřit na množství hluku 

v areálu nemocnice s poliklinikou, pro každou budovu areálu zvlášť, v úrovni přízemí, 

a nejvyššího patra budovy.  

 Navrhnout opatření, která povedou k naplnění hygienických hlukových limitů.  

 Doložit maximální hodnoty hluku ve vzdálenosti 1 m od plošiny při použití 

dieselagregátů i elektromotorů – dle podkladů výrobce soupravy a výsledků 

konkrétních měření hluku v jiných lokalitách.  

 Provést podrobný geologický průzkum území se zmapováním možných vlivů 

doprovodných seizmických jevů a jejich dopadů na území města Semily a majetek 

osob na tomto území, včetně nástinu možných řešení při vzniku škod.  

 Doporučit odpovídající systém monitoringu seismických jevů v průběhu výstavby – 

časový harmonogram rozmístění sítě stanic seizmického monitoringu (předběžný 

monitoring, monitoring v průběhu zkušebního vrtu atp.) a odpovídající místní 
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(územní) určení jednotlivých stanic seizmického monitoringu, včetně hodnocení 

a analýzy výsledků z prováděných měření.  

 Posoudit možnost vlivů případných seizmických či jiných otřesů na svážná území, 

i za předpokladu vysoké hladiny podzemních vod, která může vedle otřesů 

spolupůsobit při iniciaci pohybu svážných území (vysokou hladinu podzemních vod 

nelze vyloučit).  

 Navrhnout možné řešení stabilizace svážných území v souvislosti s předcházením 

iniciace sesuvů způsobených otřesy.  

 Navrhnout systém monitoringu pohybu svážných území v dané lokalitě.  

Obec Benešov u Semil  

Požaduje posouzení záměru v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí s uvedením požadavků, které je třeba zohlednit v dokumentaci záměru.  

Hluk  

Zhotovení hloubkových vrtů bude ovlivňovat hlukovou zátěží přilehlé území a jeho 

obyvatele, akustická studie nepočítá s tím, že dojde k šíření hluku dalšími směry, mimo jiné 

vzhůru po svazích údolí, což je potvrzováno dlouhodobými zkušenostmi obyvatel obce, 

a že šíření hluku se může v průběhu roku měnit, především v závislosti na olistění okolního 

stromoví.  

V případě výpadku proudu nebo poruchy elektromotorů předpokládá oznamovatel 

rezervní využití dieselagregátů, nepředpokládá však výpadky elektrického proudu v řádu 

hodin, což je v rozporu se zkušenostmi obyvatel Obce získanými v předchozích letech, kdy 

každoročně docházelo k mnohahodinovým výpadkům elektrického proudu, vyloučeny nejsou 

ani výpadky v řádu jednotek dní, proto je třeba uvažovat i o dlouhodobém užití dieselagregátů 

a jejich vlivu na hlukovou zátěž v území.  

Řada výsledků akustické studie se dotýká hranice hlukových limitů, v případě malého 

posunu odhadované výše směrem vzhůru dojde k porušení hygienických hlukových limitů.  

V blízkosti se nachází sídlo sociální péče, jehož klienti jsou zejména osoby s tělesným 

a mentálním postižením, které jsou k vnímání hluku senzitivnější než průměrný obyvatel, 

vzhledem k nim je třeba porušení hlukových limitů obzvlášť bedlivě sledovat a předcházet 

ohrožení těchto osob hlukem.  

Je toho názoru, že akustická studie a její údaje ztratí opodstatnění, pokud bude použita 

jiná vrtná souprava než Bentec 350 A, výchozí údaj pro objektivní zhodnocení šíření hluku 

a jeho dopadů na obyvatele a životní prostředí 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 při 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 v zimním ročním období 

(změna absorpce hluku okolní vegetací).  
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 V rámci dokumentace EIA, bude-li zjištěno překročení hygienických hlukových 

limitů, navrhnout přijetí např. stavebních opatření, která zajistí budoucí dodržení 

hlukových limitů ve všech částech obce.  

Vibrace, seizmické projevy, svážná území  

Oznámení obsahuje řadu nejistot, spočívá více na predikcích a odhadech 

než na jasných a ověřitelných údajích a zárukách, chybí výčet míst v české republice i Evropě 

či světě, kde byl stejný záměr realizován včetně důsledků realizace.  

Chybí rozmístění horizontálních vrtů.  

Předpoklad rozmístění seizmických stanic je neurčitý.  

V blízkosti jsou umístěna svážná území, studie, které se zabývaly možností sesuvů 

těchto území, nepočítaly s vrty 5 km hlubokými, nelze vyloučit, že by spolupůsobením 

vysoké hladiny podzemní vody, podmáčením terénu a seizmických otřesů, mohlo k sesuvům 

dojít.  

Popis a hodnocení nezmiňuje konkrétní zkušenosti s použitou technologií, úspěšný 

proces vzniku tepelného výměníku by měl být podložen jasnými a ověřitelnými údaji z jiných 

lokalit.  

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 sytém 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 vlivů případných seizmických či jiných 

otřesů na svážná území v katastru obce Benešov u Semil a města Semily, a to nejen 

za samotného 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.  

Podzemní a povrchové vody  

V oznámení chybí možné zhodnocení vlivu vrtacích prací na stav a výši hladiny 

podzemních vod, chybí údaje o přesném časovém rozmezí ve využití potřebného množství 

vody, na době čerpání závisí dopad na životní prostředí, chybí údaj o možném povoleném 

odběru vody ze studní v areálu, o kapacitě nádrží, chybí údaje o stavu a kapacitě ČOV, chybí 

výpočet, od kterého se odvíjejí úvahy o množství vody potřebné pro naplnění vrtů 

a podzemního výměníku.  
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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 odebíraném množství 

ze studní v areálu společnosti HYBLER INVEST s.r.o. a kapacitu nádrží 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.  

Odpadní teplo  

Je třeba posoudit otázku odpadního tepla, je reálný předpoklad, že teplo nebude 

bezezbytku využito a mohlo by ovlivnit místní klima.  

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.  

Kumulace vlivů stavby v souvislosti s obdobným projektem v Semilech  

Chybí posouzení možného vzájemného propojení obou podzemních výměníků.  

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 Smilech.  

 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.  

Likvidace vrtů, ukončení provozu, vyčerpání území  

Není řešena doba životnosti a provozuschopnosti, ani možnost vzniku překážky 

v průběhu výstavby, která by zamezila pokračování prací, v případě ukončení není jasné, 

jak bude s jednotlivými vrty nakládáno.  

Není řešen vliv na ochlazování horninového podloží, vliv 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, navrhnou 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.  
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Obec Slaná 

Požaduje posouzení záměru v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí s uvedením požadavků, které je třeba zohlednit v dokumentaci záměru.  

 Domy v obci Slaná, k.ú. Bořkov, které sousedí s plánovaným umístěním záměru, mají 

jako jediný zdroj pitné vody studnu, proto požadujeme doplnit dokumentaci 

o konkrétní hydrogeologické posouzení těchto studní, v případě rizika požadujeme, 

aby v projektové dokumentaci bylo zapracováno napojení těchto domů na jiný zdroj 

pitné vody (hlubší studna, vodovod).  

 Požadujeme doplnit dokumentaci tak, aby bylo zřejmé, k jakému účelu a s jakými 

vlivy na životní prostředí bude geotermální energie využívána, včetně hodnocení vlivu 

horké odpadní vody na celkové klima blízkého a širšího okolí.  

 Požadujeme vytvoření podmínek, které ochrání obyvatele domů v k.ú. Bořkov 

před hlukem, a to jak z vrtů, tak i z elektrárny.  

 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí  

Z hlediska ochrany ovzduší nemá připomínek k předloženému záměru.  

Z hlediska ochrany přírody uvádí, že dne 29. 5. 2012 vydal samostatné stanovisko, 

kterým vyloučil významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Neuplatňuje 

další připomínky.  

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu neuplatňuje žádné připomínky, 

neboť realizací záměru nebudou dotčeny zájmy ochrany ZPF.  

Z hlediska nakládání s odpady upozorňuje, že v oznámení je rozpor v kapitole 3 Kategorizace 

a množství odpadů, B.II.3, str. 24, kde je v tabulce ve výčtu potenciálně vznikajících odpadů 

uvedeno, že odpadní oleje budou vznikat jen v případě havárie, avšak v předchozím textu 

(str. 23) se počítá s jejich běžným vznikem v průběhu prací vrtné soupravy. Tento rozpor 

požaduje v dalším postupu odstranit.  

Dále uvádí, že vzhledem k velkému očekávanému množství vrtných kalů 

s nebezpečnými vlastnostmi, které budou dle oznámení končit na dosud blíže nespecifikované 

skládce (pravděpodobně někde v Královéhradeckém kraji), proto doporučuje posouzení 

záměru dle zákona a detailnější objasnění způsobu přepravy kalů a místa jejich skládkování, 

údaje o četnosti přepravy vrtných kalů jsou podhodnocené (viz vyjádření resortu dopravy), 

opravené údaje by měly být promítnuty i do vlivu záměru na veřejné zdraví.  

Z hlediska vodního hospodářství uvádí následující.  

Vrtná souprava má být umístěna v záplavovém území, a to  v jeho aktivní zóně, 

s ohledem na velikost vrtné soupravy a dobu trvaní vrtných prací jde jednoznačně o překážku, 

která by mohla negativně ovlivnit odtokové poměry a nelze tudíž s umístěním vrtné soupravy 

souhlasit.  

K případné změně aktivní zóny je příslušný Krajský úřad Libereckého kraje, 

který vydává změnu opatřením obecné povahy, doba pro vydání opatření však je cca 4 měsíce 

a žádost doposud nebyla ani podána.  

Zpracovatel uvádí, že varianta B je mimo aktivní zónu, z grafické části dokumentace 

toto nelze posoudit.  

Dokumentace se týká pouze provedení vrtů a není zřejmé, kde bude umístěno další 

zařízení a event. budovy pro provoz elektrárny, tyto nelze umístit v aktivní zóně záplavového 

území, k umístění v záplavovém území mimo aktivní zónu bude stanovovat podmínky 

vodoprávní úřad tj. Městský úřad Semily.  
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Pro provádění vrtných prací bude třeba zhotovit povodňový plán, který bude 

projednán s povodňovým orgánem Města Semily.  

Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí uvádí následující.  

V kapitole1.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry není do situace 

vrtů variant A či B zakreslen nový objekt v blízkosti ústí vrtů, kde má být umístěn sekundární 

povrchový výměník s turbínou a generátorem elektrické energie, vrtná plošina a související 

zařízení včetně veškeré potřebné infrastruktury a eventuální zázemí pro posádku vrtu.  

Objekt nelze umístit do aktivní zóny záplavového území, požadujeme doplnit 

informaci o situování nového objektu elektrárny, vzhledem k uvedené informaci, že dochází 

k aktualizaci vymezení povodňových zón (str. 10), považujeme za vhodné situaci umístění 

vrtů, vrtné soupravy a objektu elektrárny upřesnit až po schválení změny záplavového území.  

Rozsah záplavového území je pro záměr limitující, k novému situování záměru 

požadujeme provést akustickou studii.  

V téže kapitole (str. 8) jsou popsány možné kumulativní záměry – je uveden záměr 

geotermální elektrárny v severní části města Semil – je zde konstatováno, bez faktického 

vysvětlení, že struktura podzemního výměníku tepla bude dostatečně vzdálena 

od podzemního výměníku elektrárny Benešov – Pod Mošnou. Požadujeme informaci 

o vzájemném kumulativním vlivu rozšířit o možnost, kdy se výměníky protnou nebo budou 

v těsném sousedství, tvrzení, že není dostatečné množství vrtných souprav pro efektivní 

realizaci vrtů na více blízkých lokalitách, nemá z hlediska posouzení možných kumulativních 

vlivů opodstatnění.  

V oznámení je pouze na str. 10, 15 a 17 uvedeno, že pro hloubení vrtů a pro provoz 

bude využita voda z místních zdrojů (studní) bývalé textilky, ale chybí informace o jejich 

vydatnosti a porovnání s potřebou vody k realizaci záměru.  

V kapitole Vibrace (str. 26-27) je popsána možná indukovaná seizmicita a je navržen 

seizmický monitoring ve vytipovaných lokálních stanicích (před zahájením vrtných prací 

i v průběhu), tento monitoring nebyl zahrnut do kapitoly D.4 Opatření k prevenci, vyloučení, 

snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů, požadujeme tuto podmínku zahrnout 

do výstupů z procesu posuzování vlivů na životní prostředí (do závěru zjišťovacího řízení, 

případně do stanoviska).  

V kapitole D. Opatření k ochraně povrchové a podzemní vody požadujeme rozšířit 

informovanost obyvatel Benešova u Semil i o obyvatele přilehlé části obce Slaná o možnosti 

vzniku slabých zemětřesných projevů.  

Doporučujeme (z důvodu vlivů možné seismicity) zmapovat v okolí záměru podzemní 

zdroje vody a zvážit rozsah jejich monitoringu (kvalita i vydatnost).  

Údaje o četnosti přepravy vrtných kalů jsou podhodnocené (viz vyjádření resortu 

dopravy), opravené údaje by měly být promítnuty i do vlivu záměru na veřejné zdraví.  

odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 

Z hlediska památkové péče upozorňuje, že v případě jakýchkoliv zemních prací zasahujících 

do stávajícího terénu je stavebník povinen, dle § 22 odst. 2 platného znění zákona 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, oznámit svůj záměr již v době příprav 

Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, žádné další připomínky nejsou, 

nevyžaduje posouzení záměru podle zákona. 

Z hlediska cestovního ruchu nemá k oznámení záměru připomínky.  

Z hlediska odboru územního plánování a stavebního řádu neuplatňuje k oznámení záměru 

z pohledu pořizovatele Zásad územního rozvoje Libereckého kraje žádné připomínky.  
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odbor zdravotnictví 

Neuplatňuje k oznámení záměru zásadní připomínky, předpokládá dodržování 

hlukových limitů při realizaci vrtů.  

odbor dopravy  

Uvádí, že v oznámení chybí informace, která se týká dopravní infrastruktury, 

kde by mělo být specifikováno, po jakých pozemních komunikacích se bude odehrávat 

přeprava „materiálu“ pro výstavbu vrtné soupravy a přeprava vrtných kalů, dále zde není 

uvedena trasa, kam se budou vrtné kaly odvážet, tj. které pozemní komunikace a jakým 

zatížením budou dotčeny.  

Počet nákladních automobilů, které budou odvážet vrtné kaly, se zdá být nízký, 

za předpokladu, že z jednoho vrtu bude vytěženo cca 1 000-1 500 t vrtných kalů (str. 25), 

vrtání bude probíhat 3 měsíce (str. 14), tj. 90 dní, vychází z tohoto předpokladu výsledná 

hodnota vytěžených kalů za týden 78 – 117 t, na str. 22 je uvedeno, že odvoz vrtných kalů 

bude prováděn 3x do týdne, z čehož vyplývá, že nákladní automobil odveze 26 – 39 t vrtných 

kalů, což není možné při min. hmotnosti nákladní soupravy 15 t, z toho následně vyplývá, 

že celková hmotnost soupravy by činila 41 – 54 t, proto požaduje v rámci procesu posuzování 

vlivů záměru doplnit tyto parametry, Liberecký kraj jako vlastník pozemních komunikací, 

po kterých bude přeprava probíhat, nesouhlasí s jejich přetěžováním.  

Závěrem je konstatováno, že krajský úřad uplatňuje výše uvedené připomínky 

k oznámení a domnívá se, že jejich rozsah i závažnost v oblasti životního prostředí vyžaduje, 

aby záměr byl posouzen v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Městský úřad Semily, odbor životního prostředí 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny 

Upozorňuje, že záměr se nachází v bezprostřední blízkosti vodního toku řeky Jizery, 

který je součástí několika chráněných celků např. Natura 2000 a tok po celé své délce podléhá 

ochraně evropsky významných lokalit s vzácnými a ojedinělými společenstvími biotopů 

rostlin a živočichů. Přestože z oznámení o záměru vyplývá, že by vodní tok s jeho pobřežím 

neměl být kontaminován toxickými látkami a není ani předpoklad ovlivnění průtočnosti 

Jizery, ani žádný negativní dopad na společenstva rostlin a živočichů, upozorňuje na možná 

rizika – v kapitole 5. Rizika havárií se například únik maziv a hydraulických olejů považuje 

za běžnou havárii, v souvislosti s blízkostí chráněného toku však není z hlediska ochrany 

přírody a krajiny podobná kategorie rizik dostatečně zohledněna a řešena.  

Lokace záměru je z hlediska vlivu na krajinný ráz bez zásadních připomínek, z části 

nevyužívané rozsáhlé komplexy průmyslových budov a přiléhající rozsáhlé areály by měly 

být přednostně využívány než plochy nezastavěné krajinářsky hodnotné, pokud vrtná soustava 

dočasně negativně ovlivní krajinný ráz, nepovažuje toto za zásadní, jelikož pohledové 

narušení bude dle popisu průběhu vrtných prací pouze dočasné, řádově několik měsíců.  

Upozorňuje, že v okolí Benešova je pozorována velmi silná dlouhodobá erozivní 

činnost, kdy převážná část území (v bezprostřední blízkosti k místu záměru hloubení vrtů) je 

geologickou službou považována za silně exponované svážné území, předpokládané chvění 

země, které nelze předem vyvrátit ani odhadnout jeho intenzitu, je pro okolní přírodu 

a krajinu velmi vysokým rizikem, proto požaduje podrobněji prostudovat možné dopady 

na dotčenou lokalitu.  

Nepovažuje za příliš dobré řešení sledování seismicity a sesuvy půd až při provádění 

prvního ze tří vrtů – dle vyjádření investorů „průzkumného vrtu“. 
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Požaduje posouzení možného negativního vlivu průběhu stavební části hloubkových 

vrtů s důrazem na zvážení všech možných rizik a propracování možností návrhů 

jim předcházet a zabránit.  

Vzhledem k pilotnímu projektu na území České republiky a pilotnímu projektu 

hloubení vrtů v silně členitém a zastavěném území s řadou rizik požaduje posouzení 

dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Břehy Jizery i blízké okolí jsou hustě zarostlé vegetací a hnízdí zde plno zpěvného 

ptactva i vodních živočichů, z technologie hloubení vrtů a oznámení záměru je patrné, 

že bude nevyhnutelný přetržitý provoz vrtné soupravy, tudíž se stavební činnost dotkne 

i období hnízdění, proto za dané situace požaduje doplnění dokumentace o stanovisko 

České společnosti ornitologické.  

Z hlediska odpadového hospodářství a ochrany ovzduší 

V záměru není uvedeno, jak bude nakládáno s kaly, jejichž značné množství bude 

při provádění vrtných prací vznikat, která firma se bude jejich likvidací zabývat či kam budou 

ukládány, na str. 23 je sice uvedeno, že konkrétní skládka pro zneškodnění tohoto 

nebezpečného odpadu bude určena až v rámci řízení o územním rozhodnutí nebo v projektu 

vrtných prací, ovšem vzhledem k tomu, že se bude jednat o nebezpečný odpad v takovémto 

ohromném množství, požaduje do dokumentace uvést alespoň základní informace o likvidaci 

tohoto odpadu – zda se uvažuje o ukládání v rámci ORP, zda jsou vytipované už nějaké firmy, 

které by likvidaci zajistily apod.  

Předem nespecifikovatelné složení kalů může rovněž způsobovat problém v jednáních 

s oprávněnou osobou pro likvidaci odpadu, požaduje proto do dokumentace uvést veškerá 

možná aditiva, hlavně ta toxická, a jejich možné dopady na životní prostředí.  

Oznámení záměru by dále mělo obsahovat zmínku o likvidaci všech tří vrtů, obsahuje 

pouze informaci o odstranění vrtné plošiny, což je naprosto nedostačující.  

Upozorňuje na nesrovnalosti v oznámení záměru, realizace geotermálních vrtů je 

uvažována rovněž v Semilech – Řekách, tímto záměrem má být ovlivněna oblast o ploše 

10 km
2
, vzhledem ke vzdálenosti Benešova u Semil, (cca 4-5 km), je vysoce pravděpodobné, 

že dojde v případě realizace obou záměrů k jejich kumulaci a vzájemnému ovlivnění.  

V oznámení se rovněž zadavatel zmiňuje o extrémní koncentraci radionuklidů 

v podloží areálu uvažovaných vrtů a tudíž i o možnosti určitého stupně radioaktivity vrtných 

kalů, tento fakt rovněž může způsobit problém při zajišťování oprávněné osoby pro likvidaci 

kalů.  

Vzhledem k velkému množství vznikajících nebezpečných odpadů, vrtných kalů, 

neurčeného složení a řadě chybějících informací, požaduje posouzení záměru dle zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Období hloubení vrtů včetně odvozu již výše zmíněného množství kalů nákladními 

automobily bude mít za následek zvýšení prašnosti okolí a zvýšení hlukové zátěže.  

Doporučuje věnovat větší pozornost dopadům hlukové zátěže vzhledem k blízkosti 

obytných objektů a s ohledem na výsledky akustické studie, které se blíží hygienickým 

limitům hluku.  

Z hlediska státní správy lesů 

Umístění stavby je ve vzdálenosti větší než 50 m od okraje lesa, okolní lesní porosty 

v navrhované oblasti jsou alokovány zejména na prudkých svazích řeky Jizery s nestabilním 

skalním podložím, kde dochází k půdním sesuvům, realizace hloubkových vrtů může 

vyvolávat geoseizmické anomálie, které mohou dále negativně působit na horninové podloží 

a lesní porosty v daném území, proto bude nezbytné posoudit dopad stavby na stabilitu lesa 

v okolním území.  
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Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu 

Záměr hloubkových vrtů se má uskutečnit na pozemcích, které nejsou vedeny 

v zemědělském půdním fondu a nacházejí se v areálu bývalé textilní továrny, 

jedná se o lokalitu, kde je evidováno svážné území, které je z části obydleno a kde prochází 

hlavní komunikace Semily – Jilemnice, vzhledem k předpokladu, že při realizaci 

hloubkových vrtů dojde k otřesům, které budou mít vliv jak na zemědělský půdní fond, 

tak jeho podloží (zvýšené nebezpečí sesuvů a vodní eroze), požaduje vypracování podrobného 

geologického a hydrologického posudku. Z výše uvedených důvodů požaduje posouzení 

záměru dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Z hlediska vodního hospodářství 

Upozorňuje, že varianta „A“ se nachází v stanovené aktivní zóně vodního toku Jizera, 

což přináší dle ustanovení § 67, odst.1 vodního zákona zákaz realizace výše uvedené stavby.  

Požaduje provedení geologického a hydrogeologického průzkumu, tzn. dokumentaci 

rozšířit o posouzení vlivu záměru na geologické a hydrogeologické poměry s prověřením 

možnosti ovlivnění povrchových vodotečí a podzemních vodních zdrojů (pasportizace zdrojů 

podzemní vody a průběžné sledování hladin těchto zdrojů) minimálně v lokalitě, 

která dle dokumentace bude v podzemí ovlivněna dočasnými kontrakcemi a vznikem 

dilatačních spár.  

Posouzení by mělo rovněž zohlednit vliv vibrací při provozu vrtné soupravy, 

neboť v okolí vybrané lokality existuje nestabilní svážné území.  

Požaduje předložený záměr doplnit o návrh opatření na ochranu vod proti znečištění 

v souvislosti s prováděním vrtů, rozrušením podloží, provozu mechanizace, používání látek 

škodlivých vodám při realizaci záměru.  

Požaduje zpracování posouzení osobou s odbornou způsobilostí se znalostí místní 

lokality a se zkušenostmi pro projektování a provádění staveb obdobného rozsahu.  

Vypouštění přečištěných odpadních vod (výplach) do kanalizace vedoucí do ČOV 

v areálu továrny je třeba posoudit s ohledem na kapacitní možnosti tohoto jednoduchého 

stávajícího čistícího zařízení.  

V textu jsou uváděna různá množství splaškových odpadních vod (400 m
3
 x 600 m

3
).  

Doporučuje umístit sklady aditiv a nádrže hydraulických a provozních olejů a maziv 

do stávajících budov mimo stanovené záplavové území.  

Upozorňuje, že dle předloženého oznámení je uváděno špičkové množství vpouštěné 

vody do primárního okruhu 40 l/s, dle stávajícího povolení k nakládání s vodami je povolen 

odběr z kopané studny na pozemku par.č. 181/9, k.ú. Benešov u Semil v množství 

0,5 l/s, 2500 m
3
/rok pro potřeby sociálního zařízení.  

Konstatuje, že záměr se nachází ve III. OP vodního zdroje Káraný.  

 

Česká inspekce životního prostředí 

Z hlediska ochrany přírody 

Doporučuje v souvislosti s realizací záměru v prostoru údolní nivy Jizery požádat 

o vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody 

a krajiny.  

Z hlediska ochrany lesa 

Není předpoklad ovlivnění funkcí lesa.  

Z hlediska ochrany vod 

Za striktního dodržení podmínek a opatření na ochranu vod uvedených v oznámení 

nemá k záměru vážné připomínky.  
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Z hlediska odpadového hospodářství 

Upozorňuje na povinnost původce odpadů vést evidenci i v případě minimálního 

množství vznikajících odpadů, podávat hlášení o odpadech, odpady ze skupiny 1705 – 

zemina, kamení a hlušina, pokud nebude odpad využit na místě, lze jej předat k využití 

za splnění zákonem stanovených podmínek, pouze oprávněné osobě, s odpady zářivek, baterií 

a akumulátorů je možno nakládat v rámci systému zpětného odběru.  

Z hlediska ochrany ovzduší 

Záměr je z tohoto hlediska bez problémů, za předpokladu provedení opatření 

ke snížení případné primární a sekundární prašnosti při výstavbě.  

Závěrem je uvedeno, že ČIŽP nepožaduje posouzení v celém rozsahu zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci  

Nenavrhuje posouzení v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí. Dále uvádí, že v dalších stupních projektové přípravy (po výběru dodavatele 

technologických celků, které mohou být zdrojem hluku), je třeba doložit garantované 

parametry zdrojů hluku a aktualizovat akustickou studii. Požaduje, aby ve zkušebním provozu 

byl vypracován protokol o měření hluku v chráněném venkovním prostoru nejbližších staveb, 

prokazující dodržování hygienického limitu hluku dle platné legislativy, a výsledky byly 

předloženy Krajské hygienické stanici Libereckého kraje. Rovněž je třeba hygienické stanici 

předávat průběžné výsledky seismického monitoringu. Z pohledu ochrany veřejného zdraví 

byla Krajskou hygienickou stanicí vyhodnocena jako vhodnější varianta A.  

 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina  

Upozorňuje, že podmínkou pro zahájení správního řízení o povolení zvláštních zásahů 

do zemské kůry je stanovení chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry v souladu 

s ustanovením § 34 odst. 2 a § 16 horního zákona.  

K záměru nemá námitky, nepovažuje za nutné posoudit jej v celém rozsahu zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí.  

 

Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie 

Má pochybnosti o uskutečnitelnosti a ekonomické rentabilnosti záměru (netýká 

se vlivů na životní prostředí). Postrádá citaci a kritickou rešerši dosud provedených 

geologických průzkumných a výzkumných prací v daném území na základě veřejně 

dostupných publikovaných i nepublikovaných prací a literatury. Informace a popis 

geologických a geofyzikálních poměrů jsou příliš obecné, obecnější než v základních 

geologických kompendiích, neodpovídají plně současnému stavu poznání a představ 

o hlubinné geologické stavbě Českého masivu a pokryvných útvarů. Postrádá doložení 

příkladů úspěšných zahraničních záměrů podobného druhu, realizovaných ve srovnatelných 

podmínkách a vyvrácení pochyb o reálnosti záměru a pochybnosti o výskytu přirozených 

poruchových a puklinových systémů v dané hloubce a o chybném časovém harmonogramu 

prací, chybí i konkrétní zhodnocení zkušeností získaných při realizaci vrtných prací v rámci 

záměru v Litoměřicích a zkušeností ze zahraničí.  

Chybí vyvrácení námitek k předchozím záměrům, (u kterých již proběhlo posouzení 

vlivů na životní prostředí), že samotné vpouštění vody do vrtů bez hydraulického vtláčení 

vody, resp. solného roztoku neumožní dostatečné narušení hornin a vytvoření oběhových cest 

nutných pro fungování výměníku. Nejsou komentovány pochyby o podhodnoceném množství 

použité studené vody (dle připomínek 50-60 000 m
3
 oproti projektovaným max. 4-6 000 m

3
) 

a pochyby o ztrátách pouze ve výši 10 %. Není doloženo, zda bude možné potřebné množství 
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vody zajistit ze zdrojů podzemní vody v areálu, taktéž chybí stanovisko vodoprávního úřadu. 

Není uvedeno, zda vrty mají stanovena ochranná pásma. Není popsán způsob likvidace 

vrtných kalů a není diskutována námitka k předchozím záměrům, že je množství vrtných kalů 

podhodnoceno. Z textu kapitoly B.1.5. by mělo být jednoznačně patrno, zda údaje 

o geologické stavbě a geotermálních poměrech byly skutečně prokázány na základě 

průzkumných prací v lokalitě, či zda se jedná o předpoklady na základě průzkumných prací 

prováděných v okolí, je sporné zda práce V. Karouse, V. Myslila, 2012, mohla uváděné 

skutečnosti prokázat, jedná-li se o koncepční projekt. V kapitolách B, C a D oznámení 

upozorňuje na řadu nejasností, které by měly být uvedeny na pravou míru, a doporučuje 

oznámení vrátit oznamovateli k doplnění a opravení sporných částí textu a jeho opětovné 

předložení, teprve na základě doplněného oznámení bude možné rozhodnout, zda je nutné, 

aby bylo provedeno posouzení vlivů záměru na životní prostředí, do uložených podmínek 

požaduje zapracovat podmínku podrobnějšího popisu geologických a hydrogeologických 

poměrů a tepelného toku a vypracování projektu prací v souladu s vyhláškou ČBÚ 

č. 239/1998 Sb.  

 

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod  
Projekt považuje z hlediska možného ovlivnění povrchových nebo podzemních vod 

za významný a to zejména z hlediska realizace záměru, jedná se o jeden z prvních projektů 

tohoto druhu, přičemž informace a zkušenosti s takovými projekty v prostředí ČR jsou velice 

omezené. Předložené oznámení obsahuje řadu odhadů a nejistot, a to zejména s ohledem 

na přírodní geologické a hydrogeologické charakteristiky daného prostředí. Upozorňuje, 

že kromě rozhodnutí uvedených v kapitole 1.9. je třeba povolení vodoprávního úřadu 

dle § 8 odst. 1) písm. d) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů 

v platném znění, povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami je třeba 

k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod 

za účelem získání tepelné energie, případně souhlas vodoprávního úřadu podle 

§ 17 odst. 1) písm. g) vodního zákona.  

Z uvedených důvodů požaduje posouzení v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí.  

 

Ministerstvo životního prostředí, odbor energetiky a ochrany klimatu 

Provoz geotermální teplárny přispívá ke snížení produkce CO2 a šetří zásoby fosilních 

paliv, zároveň provedení zdroje v podobě kombinované výroby elektřiny a tepla vykazuje 

vyšší účinností využití primárního energetického zdroje, než čistě elektrárenský provoz. 

Z výše uvedených důvodů považuje uvedený záměr z hlediska energetiky a ochrany klimatu 

za přínosný. Uskutečnění záměru je plně v souladu s požadavky energetické politiky 

České republiky kladoucí důraz na využití šetrných způsobů výroby energie 

včetně obnovitelných zdrojů energie, které minimalizují negativní vliv na životní prostředí.  

K předloženému záměru nemá žádné připomínky.  

 

 

Kopie výše uvedených vyjádření jsou v elektronické podobě k dispozici v Informačním 

systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního 

prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí 

(http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru OV5048, v sekci závěr zjišťovacího řízení. 
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S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných 

celků doporučuje příslušný úřad počet dokumentací pro předložení na 11 kusů.  

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.  

 

 

 

 

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r. 

ředitelka odboru 
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