SYNERGION ALFA CZ s.r.o., Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4,
IČ 291 81 135, DIČ CZ29181135
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 302824

Vážená paní starostko,

obracíme se na Vás, neboť jsme od Vás obdrželi informaci ohledně nespokojenosti občanů,
která se týká hluku našeho větrného parku.
Dovolte mi prosím na začátek uvézt, že veškerými podněty, které od Vás či občanů
obdržíme, se seriózně zabýváme a pečlivě analyzujeme veškerá nashromážděná data.
Nicméně v současné době, jak víte, probíhá zkušební provoz stavby „Větrný park
Jindřichovice II“.
Tento zkušební provoz byl povolen v souladu se stavebním povolením č.j. 2210/14/SÚ/Har
51 ze dne 29.4.2018 a byl zahájen dne 11.6.2019 odpovědným úřadem, kterým je Městský
úřad Kraslice, Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče.
Zkušební provoz je povolen za účelem nastavení a ověření všech parametrů výrobny. Ověřit
všechny provozní stavy není bez udržení jednotlivých větrných elektráren v provozu možné.
Po každé úpravě některého z parametrů je nutné její vliv ověřit v reálném provozu a
nashromáždit dostatečné množství dat pro vyhodnocení.
Součástí zkušebního provozu je i provedení autorizovaného měření hluku v mimo pracovním
prostředí. Pro zdárné měření je nejen nutné dokončit kontrolu a nastavení všech parametrů,
ale je především nutné aby byly pro měření „platné“ klimatické podmínky.
Lokalita je z hlediska vhodných podmínek sledována akreditovanou laboratoří, a jakmile
budou naplněny normativní podmínky, proběhne na místě měření hluku. Měření včetně
vyhodnocení hlučnosti větrných elektráren ve vztahu k chráněnému venkovnímu prostoru
bude následně předloženo Krajské hygienické stanici a Městskému úřadu Kraslice, Odboru
územního plánování, stavebního řádu a památkové péče.
Prosíme proto Vás a Vaše občany o trpělivost, celé nastavení všech elektráren a parku jako
celku je technicky a bohužel i časově náročná záležitost. O jednotlivých posunech Vás
budeme informovat.

Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem,

Ing. Radek Mareš
jednatel společnosti

