Liberecký kraj
resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova

Zápis č. 7/2022
ze zasedání Komise Rady Libereckého kraje Revitalizace Ralska
konaného dne 13. září 2022 od 10 hodin
ve Stráži pod Ralskem
Přítomni:

Mgr. Jiří Ulvr
Václav Židek
Petr Král
Mgr. Oldřich Němec
Ing. Miloslav Tůma
Ing. Jan Růžička
Lenka Mrázová
Ing. Tomáš Rychtařík
Ing. Martina Körteltová
Mgr. Šárka Kalvová
Ing. Ladislav Pořízek

Omluveni:

Ing. Roman Vohradský
Ing. Václav Vít
Mgr. Jan Farský

Neomluveni:

Josef Jadrný

Hosté:

Mgr. Michael Otta, MPA
Ing. Ivo Dohnal

Tajemník:

Mgr. Zuzana Šiftová

Liberecký kraj

Datová schránka c5kbvkw

IČO 70891508

U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2

www.kraj-lbc.cz

DIČ CZ70891508

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Schválení programu jednání
Kontrola plnění úkolů
Informace o možnostech dotační podpory
Studie proveditelnosti pro FVE v areálu bývalého vojenského letiště
Informace o projektech a akcích Geoparku Ralsko
Různé
Závěr

Bod č. 1 – Zahájení
Jednání Komise Rady Libereckého kraje Revitalizace Ralska (dále jen „Komise“) bylo
zahájeno v 10:00. Jednání zahájil a řídil Mgr. Ulvr, předseda Komise.

Bod č. 2 - Schválení programu jednání
Přítomní členové Komise schválili program jednání.

Bod č. 3 - Kontrola plnění úkolů
ÚKOL

SPLNĚNO/NESPLNĚNO

3.1

Zasílat aktuální informace o možnostech podpory
hospodářsky a sociálně ohrožených území

splněno
viz bod č. 4

5.3

Průběžně aktualizovat a doplňovat tabulku projektů a
záměrů

6.1

Domluvit se s P. Králem na dalším postupu ve věci
projednání možného odkupu hradu Ralsko

splněno

6.2

Průběžně informovat o výstupech projektu Odolné Ralsko

splněno

6.3

Dořešení dalšího průběhu demolic objektů

splněno

6.4

Možnost připomínkovat návrh aktivity v rámci přípravy
akčního plánu SRR ČR

v uplynulém období
neproběhla žádná
aktualizace

bez připomínek

K úkolu 6.1 J. Ulvr doplnil, že bylo dohodnuto, že P. Král zajistí projednání věci v rámci
Mikroregionu Podralsko a o výsledku bude členy Komise informovat. M. Tůma sdělil, že již
oslovil současného majitele, který má s objektem budoucí plány, a majitel proto možnost
odkupu objektu vyloučil.
Úkol č. 7.1: Projednat možnost odkupu hradu Ralsko na jednání Mikroregionu Podralsko a
informovat členy Komise o výsledku.
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K úkolu 6.2 L. Mrázová uvedla, že práce na projektu nadále probíhají a v současné době mají
v plánu se zaměřit na Volyňské Čechy, kteří zde žili, a na s tím související výzkum a vyprávění
pamětníků. Požádala o spolupráci a kontakty zástupce města Ralsko.
K úkolu 6.3 J. Růžička sdělil, že po dohodě s panem hejtmanem je třeba vyčkat, až budou
vypsány příslušné dotační výzvy v dalších letech, ze kterých by bylo možné demolice
financovat. K odstranění již je připraveno dalších 20 objektů, čímž dojde takřka úplně
k vyčištění okolí letiště. Další demolice jsou připravovány ve Svébořicích, kde jsou objekty
v současnosti využívány pro kynologické účely.

Bod č. 4 – Informace o možnostech dotační podpory
M. Otta podal informace týkající se dotační podpory a výzev zajímavých pro sledované území.
Jedná se o podporu revitalizace brownfields v rámci Národního plánu obnovy, kdy by
komponenta týkající se nepodnikatelských BF´s mohla být využita pro demolice objektů
v Ralsku, protože zde není podmínka nové výstavby. Dále informoval o hospodářsky a sociálně
ohrožených územích, mezi něž patří i bývalý vojenský prostor Ralsko, pro která má
Ministerstvo pro místní rozvoj dlouhodobou snahu o jejich podporu, ať už prostřednictvím
samostatného dotačního titulu (v současné době jsou řešeny možnosti financování), nebo
prostřednictvím bonifikace v rámci jiných národních dotačních titulů. Jako podklad pro
budoucí zacílení podpory budou také sloužit v současné době zpracovávané studie pro
hospodářsky a sociálně ohrožená území.
L. Pořízek informoval o novém modelu dotací v rámci Operačního programu Životní prostředí
2021-2027, část administrovaná AOPK ČR (ochrana biodiverzity a opatření v souvislosti
s klimatickou změnou), kdy bude uplatňována zjednodušená metoda financování, která bude
flexibilní s možností příplatků (dle nákladů obvyklých opatření) a bez předkládání faktur.
Podpora se týká například vytváření tůní a mokřadů, malých vodních nádrží, revitalizace
vodních toků a niv, zakládání a obnovy veřejné sídelní zeleně či ochrany biodiverzity.
V případě potřeby konzultace je možné kontaktovat pracoviště v Doksech nebo v Liberci.
Dále L. Pořízek reagoval na dotazy přítomných členů Komise:
• oprávněnými žadateli budou moci být i státní podniky,
• vypsání výzev je předpokládáno na prosinec či leden,
• podpora ekocenter přes projektová schémata AOPK ČR nebude možná, bude
administrovat SFŽP
• revitalizace alejí možná bude,
• následnou péči o biokoridory podpořit zvlášť nelze – při založení biokoridoru je třeba
počítat s alespoň pětiletou péčí,
• žadatel nemusí být majitelem pozemku, stačí mu souhlas majitele.

Bod č. 5 – Studie proveditelnosti pro FVE v areálu bývalého vojenského letiště
V pátek 2. 9. proběhlo představení první pracovní verze studie zpracovávané Vysokou školou
báňskou v Ostravě za účasti zpracovatele, zástupců krajského úřadu, pana starosty Tůmy či

3

zástupců leteckého klubu. Výstupy ze studie zatím nejsou veřejné a finální verze bude
k dispozici na konci října. Prozatím je řešeno pouze technické provedení a je předpokládáno
umístění panelů pouze na travnatých plochách mezi betonovými drahami a komunikacemi,
které zůstanou i nadále zachované pro stávající využití. Problematické je vyvedení výkonu, kdy
je předpokládáno využití volného místa v rozvodně Noviny pod Ralskem.
M. Tůma sdělil, že je překvapen navrženým způsobem vyvedení výkonu, kdy pro zbývající
volnou kapacitu na rozvodně v Novinách je dlouhodobě placen rezervační poplatek a na
základě zkušeností s obdobnými menšími projekty v obci nepředpokládá, že napojení
plánované FVE bude možné. Dále upozornil na problém s blízkostí ptačí oblasti, která se
nachází na jih od letiště.
V. Židek reagoval, že jednání s ČEZ ohledně možnosti vyvedení výkonu probíhají a že by pro
kraj bylo dobré znát předem názor obce, než bude do projektu dále investováno. Po reakci M.
Tůmy, který je ochoten záměr dále řešit až po vydání stanoviska ČEZ, přislíbil, že situaci ještě
prověří.
Úkol č. 7.2: Prověřit možnost vyvedení výkonu z plánované FVE na letišti v Hradčanech.

J. Růžička dodal, že je potřeba rovněž vyřešit, jakým způsobem bude probíhat údržba ploch
pod panely, v současné době KSS tyto plochy seká.
M. Otta doplnil, že dle zadání by studie měla zohlednit veškeré bariéry pro realizaci FVE
v daném území a že řešením pro spotřebu vyrobené energie by mohla být i přidružená výroba
vodíku. Na reakci M. Tůmy ohledně převozu vyrobeného vodíku reagoval, že je to technicky
možné, ale drahé, a určité zkušenosti v této oblasti má například Moravskoslezský kraj.
I. Dohnal informoval, že již s ČEZ neúspěšně jednali také o vytvoření nové trafostanice
v oblasti.
M. Tůma shrnul, že bude požadovat vyjádření občanů či dotčených městských částí k tomuto
záměru. Zástupci města Ralsko vidí projekt v současné době jako nereálný z důvodu vyvedení
výkonu a očekávají stanovisko ČEZ.

Návrh usnesení:
Č. usnesení: 07/22/KRR/01
Komise Rady Libereckého kraje Revitalizace Ralska bere na vědomí záměr na vybudování
fotovoltaické elektrárny na letišti v Hradčanech a první výstupy z připravované studie.
Hlasování:
PŘÍTOMNO

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

10

10

0

0

přijato

L. Mrázová se dále dotázala, zda proběhla nějaká další jednání ohledně převodu letiště do
majetku státu.
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J. Ulvr reagoval, že na posledním setkání pracovní skupiny bylo domluveno, že jednání budou
pozastavena až do doby dohotovení studie pro možnou realizaci FVE.

Bod č. 6 – Informace o projektech a akcích Geoparku Ralsko
L. Mrázová pozvala na akci Jablka vzpomínek, která se uskuteční dne 7. 10. 2022 a
informovala, že na konci listopadu rovněž proběhne sázení nových stromů. Geopark dále
připravuje projekt na vytvoření 3 stezek včetně mobilní aplikace (v rámci česko-polského
projektu) a je předpokládáno, že jedna z nich by měla vést přes letiště a kolem Hradčanských
rybníků a interpretovat vojenskou historii území – z důvodu možné kolize se záměrem na
realizaci fotovoltaické elektrárny budou čekat na výsledky připravované studie. Zbylé dvě
stezky jsou plánované kolem Stohánku a v Kuřívodech.
Ing. Dohnal reagoval, že v souvislosti s plánovaným budováním 10 nových odpočinkových
stanovišť by byl rád informován o vedení těchto stezek, aby se tomu případně nová místa mohla
přizpůsobit.
L. Mrázová odpověděla, že lokality by měly být vytipovány do poloviny října.

Bod č. 7 – Různé
Nikdo ze členů Komise nepodal žádné další informace.

Bod č. 8 – Závěr
Bylo dohodnuto, že další jednání Komise se uskuteční v pátek 9. prosince 2022 od 10 hodin
v Ralsku.

Souhrn úkolů:
ÚKOL

ZODPOVÍDÁ

TERMÍN

3.1

Zasílat aktuální informace o možnostech podpory
hospodářsky a sociálně ohrožených území

M. Otta

průběžně

5.3

Průběžně aktualizovat a doplňovat tabulku projektů a
záměrů

všichni
členové

průběžně

6.2

Průběžně informovat o výstupech projektu Odolné
Ralsko

L. Mrázová

průběžně

7.1

Projednat možnost odkupu hradu Ralsko na jednání
Mikroregionu Podralsko a informovat členy Komise
o výsledku
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P. Král

9. 12. 2022

7.2

Prověřit možnost vyvedení výkonu z plánované FVE
na letišti v Hradčanech

V. Židek

………………………………………
Mgr. Jiří Ulvr
předseda Komise Rady Libereckého kraje Revitalizace Ralska
zapsala: Mgr. Zuzana Šiftová
tajemník Komise Rady Libereckého kraje Revitalizace Ralska
Liberec, 20. září 2022
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9. 12. 2022

