
Zápis ze schůze zastupitelstva obce konané dne 06.12.01 
 
Čas: 19.00 – 21.00 
Přítomno:  8  
Omluven:  J. Sadecký 
 
Schůze zastupitelstva se účastnil ing. Prchal z firmy ENVI ENERGO, Žďár n. S.. Firma 
ENVI ENERGO by chtěla v katastrálním území Věžné a Jabloňova v oblasti Dejmalky  
postavit 2 větrné elektrárny o výkonu 2 – 3 MW, z nichž bude elektrická energie odváděna do 
stávající sítě fy GEAM vedením 22 kV. Každoroční smluvní odměna za užívání obci činí 
100.000,-- Kč za každý jeden celý MW výkonu, dosažený součtem výkonů všech větrných 
elektráren realizovaných v katastrálním území obce po dobu 15 let /záruka od státu/ - t. j. min. 
400.000,-- Kč ročně. Po uplynutí 15 let by se jednalo o 25.000,-- ročně za každý jeden celý 
MW výkonu – formou dodatku ke smlouvě by bylo možné tento bod změnit a v. u. částku 
případně zvýšit.  
Ing. Prchal podrobně seznámil zastupitelstvo s problematikou výstavby větrných elektráren. 
Výrobcem větrných elektráren, které jsou předpokládány v katastru naší obce, je firma 
VESTAS z Německa, která má více než 40% podíl na trhu v Evropě, což odpovídá 
největšímu objemu realizací v Evropě. 
V tomto případě by se jednalo o typ VESTAS V 90, průměr rotoru 90, lopatka 44, výkon 2 
MW, účinnost při síle větru od 12 m/s, stožár 105 m + 45 m poloměr rotoru – celková výška 
150 m. Dle leteckých předpisů musí být věž a konce lopatek označeny červeným pruhem a 
v noci červeným světlem. Tento typ je s převodovkou. Motor: 1.500 otáček/min. 4 pól. 
generátor řízený elektronicky. Lopatky se otáčí max. 15x za minutu. V případě poruchy se u 
tohoto typu nemusí sundávat celý rotor a nedojde tak k odstávce celého zařízení na několik 
týdnů. Typ VESTAS V 90 je určen pro vnitrozemské podmínky. Větrná elektrárna je 
ukotvena na železobetonové desce zapuštěné do země. 
Životnost: min. 20 let provozu bez zásadních zásahů – 1x za rok údržba, např. výměna oleje. 
Po ukončení činnosti fa Envi Energo elektrárny na své vlastní náklady odmontuje a odstraní. 
Jestliže bude obec souhlasit s výstavbou větrných elektráren, zahájila by fa Envi Energo 
měření větru a další následné práce – projektovou přípravu, územní řízení, stavební řízení. 
Budou posuzovány: vliv na kraj. ráz – budou zhotoveny mapy viditelnosti /tedy jaká část 
elektrárny je z  různých obydlených částí vidět/, hlukové limity – dodržení odstupu 400 – 500 
m od obydlené části, v našem případě se jedná o odstup 800 m od obydlené části, limitní hluk 
v noci je 40 Db, což se rovná hluku obývacího pokoje v noci, hodnocení na živočichy, 
především na ptactvo, kdy ornitolog zhodnotí přítomnost všech druhů – především 
chráněných nebo ohrožených. Tyto průzkumy budou provádět nezávislé instituce. 
Zastupitelstvo navštívilo 18.11.06 obec Pavlov, kde v současné době stojí 2 větrné elektrárny 
fy VESTAS. Při návštěvě elektrárny byl přítomen místostarosta Pavlova, který naší obci 
poskytl informace  o stavbě věží a také příslušné podklady. 
Veškeré podklady jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. Informace týkající se  tohoto tématu 
občanům rádi poskytnou všichni zastupitelé obce. 
 
Veřejná schůze se bude konat v sobotu 16.12.06 v 18.00 v kulturním domě ve Věžné.  
 
Zapsala: Marcela Tálská 
 
Za správnost: 


