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Vážení spoluobčané,
chci Vám všem popřát báječné prožití zbytku prázdnin, dovolených
a příjemného lenošení na zahrádkách. Kvalitní odpočinek totiž
oblažuje tělo i duši a člověk pak odpočatý lépe vzdoruje všem
nástrahám života.
Pokud budete mít v tuto dobu čas a chuť, věnujte prosím pozornost
informacím,
prostřednictvím
nichž
Vás
chci
seznámit
s připravovaným záměrem výstavby větrných elektráren v naší obci.
Berte to jako úvodní, tudíž základní informaci. Další, podrobnější
Vám budou doručovány během měsíce srpna do všech domácností.
Mnozí z Vás již
o větrné energii něco vědí, pro některé to bude
novinka. V září pak Vám nabídneme exkurzi na jih Moravy s možností
prohlídky zařízení.
Poté zorganizujeme anketu, ve které se pomocí anketního lístku
dozvíme, zda vy občané naší obce souhlasíte se stavbou větrných
elektráren v katastru naší obce. Na základě získaných informací
Zastupitelstvo obce Zátor rozhodne.
Ing.
Salome Sýkorová, starostka

Větrné elektrárny a některá fakta
Větrné elektrárny jsou čistý zdroj energie. Pomáhají snížit český příspěvek
ke globálním změnám klimatu i závislost na cizích zdrojích. Vytvářejí nová
pracovní místa a mohou představovat významný zdroj příjmů pro obce.
Česká republika ve využívání větrné energie zaostává. Díky garantovaným
výkupním cenám obnovitelné elektřiny se však i u nás stavba větrných
elektráren na mnoha místech začíná připravovat.
V obcích, kde se větrné elektrárny plánují,vyvolaly tyto záměry živou
debatu. Přitom postoje místních lidí mají důležitou roli v rozhodování o
realizaci projektu.
Mnoho odporu v obcích však způsobily nepodložené informace a
obavy,které se o větrných elektrárnách šíří.
Sdružení Calla a Hnutí DUHA rozvoj větrné energetiky v zásadě podporují.
Ovšem ne za každou cenu. Větrné elektrárny nelze postavit všude a každý
projekt je potřeba pečlivě posoudit. Podmínkou je splnění přísných kritérií
ochrany přírody a krajiny a právo místních občanů plně se zapojit do
plánování a rozhodování o stavbě.
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Zvuky, které větrné elektrárny vydávají, mají dvě příčiny: otáčející se mechanické prvky ve strojovně
(zejména převodovka, generátor a další mechanismy) a proudění vzduchu kolem listů vrtule. Snižování
hlučnosti patřilo mezi hlavní priority, na které se konstruktéři zaměřili. Moderní typy turbín už mechanické
zvuky minimalizovaly. Některé větrné turbíny dokonce nemají ani relativně nejhlučnější část –
převodovku. Také úprava povrchu i tvaru listů rotoru výrazně omezila aerodynamický hluk.
Větrné elektrárny nesporně tvoří nové dominanty v krajině. Musí se stavět tam, kde je dostatečně
větrno, tedy většinou na kopcích nebo rozlehlých rovinách. To, že jsou vidět, ještě ale neznamená, že
pohled do krajiny hyzdí.
Vliv na krajinný ráz je hodnocení z pohledu člověka, které je v konečném důsledku velmi subjektivní.
Někomu turbíny vadí, jinému se líbí. Harmonická krajina, jak ji vnímáme, je založena na rovnováze
působení člověka a přírody. A větrná elektrárna je často hodnocena jako moderní prvek, který krajinu
oživuje, symbol čisté, nevyčerpatelné a dynamické energie větru.
Samozřejmě jsou také místa, kde by větrné elektrárny stát neměly. Projektant musí posoudit, zda není
záměr výstavby elektráren umístěn v území, kde by byl v zásadním střetu s požadavky ochrany přírody a
krajiny nebo ochrany památkové zóny. V citlivých územích nechá úřad zajišťující ochranu krajiny
zpracovat hodnocení vlivu na krajinný ráz. Při něm se vytvoří pohledové studie, které umožní dopředu
posoudit, jak bude elektrárna v krajině vypadat. Při posuzování je brán v potaz počet turbín, jejich
rozložení a blízkost jiných větrných farem nebo dalších dominant. Je takřka jisté, že větrné elektrárny
nenajdou své místo v maloplošných chráněných územích (přírodní rezervace,přírodní památky) nebo v
prvních zónách národních parků a chráněných krajinných oblastí.
Elektrárny neruší zvěř
Liché jsou také obavy,že větrné elektrárny budou rušit nebo vyhánět zajíce, srnčí, lišky a další zvířata.
Potvrdil to tříletý výzkum, který prováděl Ústav pro výzkum divoce žijících zvířat na Veterinární univerzitě
v Hannoveru. Sledoval rozsáhlé území s celkem 36 větrnými elektrárnami i srovnávací oblasti, kde turbíny
nejsou. Hustota zvěře na území s elektrárnami zůstávala stejná nebo se dokonce zvyšovala. Přitom
během výzkumu byly ve sledovaném území stavěny další turbíny. Provoz elektráren tedy nevede ani k
odchodu zvěře, ani ji nenutí se těmto místům vyhýbat. Zvířata si totiž na zařízení zvyknou, takže jimi
nejsou rušena. Potvrzují to také zkušenosti myslivců i zemědělců z mnoha zemí, kde jsou větrné
elektrárny v provozu.
Podobně turbíny nejsou problém ani pro zemědělství. Běžně se mezi nimi pase skot, ovce i jiná zvířata.
Na první britské větrné farmě u obce Delabole zároveň provozují jezdeckou školu.
Skutečný nepřítel ptáků je jinde
Třeba ve Velké Británii zahyne ročně přes 10 milionů ptáků na silnicích. V USA při střetu s
auty přijde o život nejméně 60 milionů ptáků ročně, přinejmenším 98 milionů umírá kvůli
nárazu do budov a oken a čtyři miliony při srážkách s telekomunikačními stožáry. Holandská
studie z období let 1995 –1998 uvádí, že v Nizozemí ročně zahynulo:
•
2 miliony ptáků v důsledku silniční dopravy,
•
1 milion ptáků na drátech a sloupech elektrického vedení,
•
1,,5 milionu ptáků jako oběti myslivců,
•
více jak 100 tisíc v důsledku zemědělských aktivit,
•
20 tisíc ptáků na každých 1000 MW instalovaného výkonu větrných elektráren.
Americkým kočkám padne za oběť odhadem 3000násobně více ptáků než všem tamním
turbínám dohromady.
Studie z USA i z jiných zemí dokládají, že většina lidí považuje větrné turbíny za elegantní
stavby. V Severní Karolíně v USA byl nedávno proveden průzkum, který zjišťoval postoje
veřejnosti k větrné energii. Vzhled středně velké větrné turbíny se líbil 77 procentům
dotázaných, kteří ji viděli na vlastní oči.
Zpracováno
Hnutí DUHA www.hnutiduha.cz
Sdružení Calla www.calla.ecn.cz
Více na http://calla.ecn.cz/data/energetika/vitr/ včetně zdrojů informací
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konaného dne 20. 06. 2007 v 18.00 hod v sále KD Zátor
Schválení pokynů pro zpracování návrhu územního plánu obce Zátor
dle ust. § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcí , ve znění pozdějších předpisů a dle
ustanovení § 49 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu obce Zátor dle jeho
předloženého návrhu (květen 2007), včetně výběru výsledných variant v řešení dopravy dle části
IV. Pokynů. Pokyny tvoří přílohu č. 1 usnesení.
Schválení smlouvy pro výkon OLH.
Schvalujeme návrh smlouvy pro výkon OLH a to na dobu neurčitou s možností oboustranné výpovědní
lhůty 3 měsíce bez udání důvodu. Odměna za výkon funkce OLH bude činit 200,- Kč/ha/rok.
Převedení fin. prostředků obce na Otevřený podílový fond KB ,a.s..
Neschvalujeme převedení fin. prostředků ve výši 4.2 mil. Kč na Otevřený podílový fond KB,a.s., s časovým
horizontem nejdéle do 31. 12. 2007.
Schválení dohody o finančním vyrovnání.
Schvalujeme dohodu o finančním vyrovnání s Honebním společenstvem Čaková, kdy v rámci společenstva
Obec Zátor vlastní 61 ha pozemků. Obci Zátor náleží částka 21,- Kč/ha/rok.
Uč. 66/06/07
Schválení záměrů prodeje pozemků
Schvalujeme záměr prodeje těchto pozemků:
V katastrálním území Zátor – část parc. č. 178, parc. č. 243/4 ( 27 m2) a parc. 1743 (177 m2).
V katastrálním území Loučky u Zátoru – parc. č. 215/1 (253 m2).
Schválení zhotovitele – výměna dveří ZŠ Zátor.
Schvalujeme: Zhotovitele výměny vstupních dveří ZŠ Zátor – fa STAFI CZ s. r. o. Krnov. Starostka obce je
oprávněna podpisem smlouvy. Cena akce: 397.843,- Kč.
Schválení záměru prodeje bytového domu čp. 200 s parc. st. č. 223 v k.ú. Loučky u Zátoru, obec Zátor,
okres Bruntál.
Schvalujeme záměr prodeje bytového domu čp. 200 s parc. st. č. 223 v k.ú. Loučky u Zátoru, obec Zátor,
okres Bruntál.
Schválení návrhu Veřejnoprávní smlouvy s Městem Krnov.
Schvalujeme návrh Veřejnoprávní smlouvy s Městem Krnov na výkon přenesené působnosti dle zákona
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů vymezeném §53 odst. 1 tohoto zákona.
Smlouva bude platná nabytím právní moci rozhodnutí , které vydá Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
Výpovědní lhůta je 3 měsíční bez udání důvodu. Úhrada nákladů – 1.500,- Kč za přestupek.
Schválení smlouvy o technologickém dohledu.
Schvalujeme návrh smlouvy o technologickém dohledu na ČOV Zátor spol. FORTEX –
AGS,a.s. Šumperk.
Schválení řešení majetkoprávních vztahů v intravilánu obce vyvolaných obnovou katastrálních operátů.
Schvalujeme následující řešení majetkoprávních vztahů: Bude řešeno jako upřesnění hranic, případně
vydržením , podle konkrétní situace. Mandát k jednání s občany – Ing. Josef Albrecht.
Schválení rozpočtových opatření
Schvalujeme rozpočtová opatření . Příjmy + 244.000,- Kč,
výdaje - 244.000,- Kč.
Rozpočtová opatření tvoří přílohu č. 2 usnesení.
Schválení realizace rozpočtových opatření rozhodnutím starostky.
Schvalujeme realizaci rozpočtových opatření do výše 150.000,- Kč, rozhodnutím starostky obce, aby
nedocházelo k časové prodlevě. Reakce na výtku auditora.
Projednání a schválení zprávy auditora a závěrečného účtu obce.
Schvalujeme zprávu auditora a závěrečný účet obce . Obojí tvoří přílohu č. 3 usnesení.

strana 3

Schválení výsledku výběrového řízení na akci „ Oprava místní komunikace na parc. č. 866/1 v k.ú. Loučky
u Zátoru – za pekárnou.
Schvalujeme vítěze výběrového řízení, kterého nám doporučila řádně jmenovaná komise. Vybranou
firmou je firma KARETA s. r. o. Krnovská 51, 792 01 Bruntál.
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í:
Inspekční zprávu ZŠ Zátor.
Projednání výsledků veřejnosprávních kontrol ZŠ, MŠ, Obec.
Podpis smlouvy o smlouvě budoucí – o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě NN –
novostavba školní jídelna.

4. ZÁTORSKÉ ELDORÁDO SE PRÝ VYDAŘILO!!
přinášíme pár fotografií
-
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Naši Hasiči
PŘIJĎ MEZI NÁS A STAŇ SE MLADÝM HASIČEM!
Každý pátek vždy od 14.00 do 15.00 v hasičské zbrojnici!
Chceš-li se stát mladým hasičem, přijď mezi nás. Naučíš se spoustu věcí, poznáš nové kamarády, získáš specializace
a
odbornosti a můžeš jet s námi na tábor, který organizujeme každoročně.
Náš kroužek je pro všechny i pro ty nejmenší,kteří ještě nechodí do školy!
vedoucí mladých hasičů Markéta Krušinová
tel: 554 645 036, 776820 303

Poděkování všem, kteří se podílejí na tvorbě našeho periodika – Zpravodaj vychází pravidelně každý sudý měsíc v posledním
týdnu ZDARMA - do 15. dne každého sudého měsíce lze podávat návrhy na příspěvky v tištěné podobě do kanceláře OÚ Zátor,
nebo elektronicky na e-mail: obec@zator.cz; inzerce – po dohodě za úplatu – informace o obci Zátor na webových stránkách:
www.zator.cz
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