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Konzultační vyjádření podle § 32, odst. 2, zákona Ć. 20/1987 Sb., o státní památkově péči,
pozdějších předpisů

věznění

Věc: Návrh koncepce „Windpark Nord" včetnč vyhodnocení vlivů koncepce na životní
prostředí, okr. Znojmo, Jihomoravský kraj, vyjádření
K VaSí žádosti ve výše uvedené věci, kterou jsme obdrželi dne 30.5:2013 sdělujeme:
K.vici:
Předkladatelem návrhu koncepce (změna územních plánů obcí Weitersfeld, Hardegg a Langau) je
Úřad vlády Dolního Rakouska, skupina územního plánování, životního prostředí a dopravy,
oddělení stavebního práva a práva územního plánování. V návrhu je rozmístění 31 ks větrných
elektráren.
Projekt větrného parku je rozsáhlého charakteru a citelné ovlivní široké pohledové vazby na
krajinu. Bude narušena zejména pohledová vazba na krajinu okolí obce Šafov, která se nachází
nedaleko státních hranic - v těsné blízkosti státních hranic mají být umístěny dle projektu 3 větrné
elektrárny. Hranice krajinné památkové zóny Vranovsko - Bítovsko vede po státní hranici jižně od
Vranova nad Dyjí k Hardeggu, kde rovněž dojde k negativnímu uplatňování větrných elektráren na
horizontu při vnímání krajiny v dálkových pohledech přímo z krajinné památkové zóny.
V blízkosti plánovaného umístění větrných elektráren se nachází výjimečné přírodní území Národní
park Podyjí s ochranným pásmem, Natura 2000, aj. Dále se zde nachází zmiňovaná krajinná
památková zóna Vranovsko - Bítovsko, která byla vyhlášená podle § 6 odst. 1 zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znéni zákona č. 132/2000 Sb., vyhláškou Ministerstva kultury č.
157/2002Sb.
Závěr:
Vzhledem k výše uvedenému nedoporučujeme větrný park realizovat Důvodem je potenciální
citelné narušení krajinného rázu a negativní vliv na životní prostředí, zejména živočišnou složku.
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