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V Benešově u Semil  dne 14.12.2012   
 
 
Věc: Stanovisko Obce Benešov u Semil, orgánu územního plánování 
                                              

Na základě Vašeho dopisu ze dne  23.10.2012, č.j. 90725/ENV/12, 966/540/12, 
spis.zn.:16.1/542/G/12,  „Oznámení o zahájení správního řízení“ a  „Rozhodnutí“ ze dne 
14.11.2012,  č.j. 97203/ENV/12, 1054/540/12, spis.zn.: 16.2/542/G/12, Vám zasíláme  
 

Stanovisko Obce Benešov u Semil, orgánu územního plánování 
 

k podanému návrhu organizace ENTERGEO, SE, Podnikatelská 267, Praha 9 – 
Běchovice (dále jen „Navrhovatel“) na stanovení chráněného území pro zvláštní zásah do 
zemské kůry pro akci „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Benešov u Semil - 
Pod Mošnou“ (dále jen „Návrh“). 
 
 

Zastupitelstvo obce Benešov u Semil jako orgán územního plánování na svém zasedání 
dne 13.12.2012 projednalo a usnesením č.47/2012 schválilo následující stanovisko 
a požadavky, které jsou podmínkou pro uzavření dohody dle § 17 odst. 1 zák. č. 44/1988 Sb., 
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů: 
 

1. Orgán územního plánování požaduje Návrh projednat a stanovit chráněné území pro 
zvláštní zásah do zemské kůry až po ukončení procesu posuzování vlivu záměru 
„Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Benešov u Semil – Pod Mošnou“ 
(kód záměru: 5048) dle zákona č. 100/2001 Sb., podle kterého bude možné blíže 
specifikovat činnosti, jež mají být v chráněném území zakázány či omezeny, a který 
by měl alespoň v základu potvrdit výchozí předpoklady Navrhovatele. 

 
2. Orgán územního plánování požaduje doplnit podrobnější informace o předpokladech 

území a jeho vhodnosti pro realizaci projektu hloubkových vrtů pro využití 
geotermální energie – tzn. zejména doplnit konkrétní geologické, hydrogeologické 
a geofyzikální průzkumy, které potvrdí využitelnost území pro navrhovanou činnost, 
a to v návaznosti na ustanovení § 6 a § 17 odst. 2 horního zákona. 

 
3. Orgán územního plánování požaduje doplnit návrh o podrobné odůvodnění rozsahu 

vymezeného chráněného území jako podmínku pro stanovení chráněného území, 
zejména jaké dopady by mohly mít činnosti uvedené v odst. 2 písm. f) bod 2. Návrhu 
a odůvodnění, z jakého důvodu se ovlivnění uvedenými činnostmi nepředpokládá při 
jejich výkonu mimo navrhované chráněné území. 

 



4. Orgán územního plánování požaduje rozšířit příkladný výčet činností uvedených 
v odst. 2 písm. f) bod 2. Návrhu, neboť generální klauzule: „činnosti, které by mohly 
znemožnit či ztížit využití tepelné energie zemské kůry“ je velmi obecnou a obtížně 
specifikovatelnou, a to zejména s ohledem na blízkost svážných území v lokalitě 
a činnosti při jejich případné sanaci a zabezpečení při iniciaci sesuvných ploch, které 
by mohly být při extenzivním výkladu klauzule rovněž shledány jako zakázané.  

 
5. Orgán územního plánování požaduje, aby s Návrhem byli seznámeni vlastníci (fyzické 

i právnické osoby) všech nemovitostí dotčených v Návrhu předpokládaným 
chráněným územím, a to s ohledem na možné ohrožení jejich objektů a zájmů 
v důsledku využití výhradního ložiska (tepla zemské kůry) dle § 33 horního zákona. 

 
6. Orgán územního plánování navrhuje, aby byl Návrh posuzován a chráněné území pro 

zvláštní zásah do zemské kůry stanoveno až po zpracování dokumentace celého 
projektu, tedy jak v části projektu hloubkových geotermálních vrtů, tak v části 
projektu nadzemní elektrárny, pro územní řízení o umístění stavby. 

 
 
 
 
             Dalibor Lampa 
           starosta obce 
 
 
 
 
 


