
Doplňující údaje: 
        
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

   
    

    

   
    

    

0 2/2009 1.vydání 
Mgr. Svozilová Mgr. Svozilová  Mgr. Bussinow, 

Ph.D 
RNDr. Grúz 

v.r. v.r. v.r. v.r. 

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil 

 Objednatel:  Souprava: 

 

ČEZ Distribuce, a.s. 
 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 
 

   Zhotovitel: 

 

 

ECOLOGICAL CONSULTING a.s.                

Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc 

tel: 585 203 166, fax: 585 203 169                    

  e-mail: ecological@ecological.cz  

 Projekt: 

„HNĚVOTÍN PZ,  NOVÉ VEDENÍ 110 kV“ 

 Číslo 
411/7132 

 projektu: 

 VP (HIP): Mgr. Bussinow, Ph.D 

 Stupeň:  

 KÚ: Olomoucký  OÚ, MÚ: Olomouc, Velký Týnec, Kožušany -Tážaly  Datum: 2/2009 

 Obsah:  Archiv:  

OZNÁMENÍ EIA 
zpracované dle p řílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. 

 

 Formát:  

 Měřítko:  

 Část:  Příloha: 

- - 



„Hn ěvotín PZ, nové vedení 110 kV“ 
 

                                                                                           Oznámení dle přílohy 3 zákona  100/2001 Sb. 

Ecological Consulting a.s. 

www. ecological.cz 

 

                                                                                                                                      2 

 

 

Objednatel:   Obchodní firma:       ČEZ Distribuce, a.s. 

                       adresa:                     Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 

                       IČ:                            27232425 

                      DIČ:                         CZ27232425 

 

Zpracovatel:   Ecological Consulting a.s., 

 Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc 

 RNDr. Bc. Jaroslav Bosák  

 číslo osvědčení odborné způsobilosti 14563/1610/OPVŽP/97 

 Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc, tel. 603 584 222  

 e-mail: ecological@ecological.cz ; www.ecological.cz 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Únor 2009       RNDr. Jiří Grúz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Hn ěvotín PZ, nové vedení 110 kV“ 
 

                                                                                           Oznámení dle přílohy 3 zákona  100/2001 Sb. 

Ecological Consulting a.s. 

www. ecological.cz 

 

                                                                                                                                      3  

Prvotní dokumentace je uložena v archivu objednatele. 

 

Rozdělovník: 

 1.- 8. výtisk, 1. a 2. digitální verze:  ČEZ Distribuce, a.s. 

      Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 

  0. výtisk, 0. digitální verze:   Ecological Consulting a.s. ,Na Střelnici 48, 

      779 00  Olomouc 

             

Řešitelský kolektiv: 

 

RNDr. Jiří Grúz – vedoucí autorského kolektivu  

� oprávněná osoba k posuzování vlivů na životní prostředí 

  (číslo osvědčení odborné způsobilosti 85189/ENV/08 ze dne 28.11.2008) 

Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc, tel. 585 203 166 

 

Mgr. Michaela Svozilová – technické složky životního prostředí 

Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc, tel. 585 203 166 

 
Mgr. Michaela Vallová – grafické výstupy 

Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc, tel. 585 203 166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 
 
 
 



„Hn ěvotín PZ, nové vedení 110 kV“ 
 

                                                                                           Oznámení dle přílohy 3 zákona  100/2001 Sb. 

Ecological Consulting a.s. 

www. ecological.cz 

 

                                                                                                                                      4 

 
 
OBSAH  

 

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI .................................................................................................7 

B.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE .............................................................................................................8 

B.1.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1: ......................................................8 

B.1.2. Kapacita (rozsah) záměru .......................................................................................8 

B.1.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry ........................................9 

B.1.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění ..........................................................9 

B.1.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru ............................... 10 

B.1.8. Výčet dotčených územně správních celků ............................................................ 12 

B.1.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 a správních úřadů, které budou 
tato rozhodnutí vydávat ................................................................................................... 12 

B.2. ÚDAJE O VSTUPECH ....................................................................................................... 13 

B.2.1. Zábor půdy ........................................................................................................... 13 

B.2.2. Odběr a spotřeba vody ......................................................................................... 14 

B.2.3. Energetické zdroje ................................................................................................ 15 

B.2.4. Surovinové zdroje ................................................................................................. 15 

,B.2.5. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu............................................................. 15 

Doprava v období výstavby ............................................................................................. 15 

Doprava v období provozu .............................................................................................. 16 

B.3. ÚDAJE O VÝSTUPECH ..................................................................................................... 16 

B.3.1. Emise ................................................................................................................... 16 

B.3.2. Odpadní vody ....................................................................................................... 16 

B.3.4. Hlukové poměry .................................................................................................... 19 

Povolené hodnoty ekvivalentní hladiny hluku vycházejí ze zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. ................................................ 19 

B.3.5. Doplňující údaje .................................................................................................... 20 

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM PROSTŘEDÍ ....................... 21 

C.1. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ ...... 21 

C.1.1. Charakteristika území ........................................................................................... 21 

C.1.2. Klima .................................................................................................................... 21 

C.1.4. Nerostné suroviny ................................................................................................. 24 

C.1.5. Geomorfologie ...................................................................................................... 24 

C.1.6. Hydrologické poměry ............................................................................................ 24 

C.1.8. Zvláště chráněná území a přírodní parky .............................................................. 25 

C.1.9. Území chráněná na základě mezinárodních úmluv ............................................... 26 

C.1.10. Územní systém ekologické stability .................................................................... 29 

C.1.11. Významné krajinné prvky .................................................................................... 30 

C.2.1. Fauna a flóra ........................................................................................................ 31 

C.2.2. Nemovité kulturní památky, archeologická a paleontologická naleziště ................ 32 

C.2.3. Území se zvýšenou citlivostí, resp. zranitelností ................................................... 33 

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ......... 34 

D.1. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VÝZNAMNOSTI A VELIKOSTI ............... 34 

D.1.1. Vlivy na flóru a faunu ............................................................................................ 34 

D.1.2. Vliv na významné krajinné prvky ........................................................................... 35 

D.1.3. Vlivy stavby na estetickou hodnotu krajiny ............................................................ 35 

D.1.4. Vlivy na ovzduší.................................................................................................... 36 



„Hn ěvotín PZ, nové vedení 110 kV“ 
 

                                                                                           Oznámení dle přílohy 3 zákona  100/2001 Sb. 

Ecological Consulting a.s. 

www. ecological.cz 

 

                                                                                                                                      5  

D.1.5. Vlivy na půdu ........................................................................................................ 36 

D.1.6. Vlivy na nerostné zdroje a geologické prostředí .................................................... 37 

D.1.7. Vlivy na vodní toky, vodní plochy a vodní zdroje ................................................... 37 

D.1.8. Vlivy stavby na veřejné zdraví .............................................................................. 37 

D.1.9. Vlivy na strukturu a využití území ......................................................................... 38 

D.1.10. Vlivy na nemovité kulturní památky, archeologické památky a naleziště ............. 38 

D.1.11. Ostatní vlivy ........................................................................................................ 38 

D.1.12. Vliv produkce odpadů ......................................................................................... 39 

D.2. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI .......................................... 39 
D.3. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍ STÁTNÍ HRANICE .. 39 
D.4. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
 ........................................................................................................................................... 40 

OPATŘENÍ VE FÁZI REALIZACE: ......................................................................................... 40 

D.5. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH, A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI 
SPECIFIKACI VLIVŮ ................................................................................................................ 41 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU ....................................................................... 42 

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE ......................................................................................................... 42 

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU .............. 42 

H.PŘÍLOHY ............................................................................................................................ 45 

SEZNAM ZKRATEK ............................................................................................................... 45 



„Hn ěvotín PZ, nové vedení 110 kV“ 
 

                                                                                           Oznámení dle přílohy 3 zákona  100/2001 Sb. 

Ecological Consulting a.s. 

www. ecological.cz 

 

                                                                                                                                      6 

 

 

ÚVOD 

 

Předkládané Oznámení bylo vypracováno v souladu se zákonem č.100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

zákona č. 124/2008 Sb. (dále jen zákon).  

 

Důvodem pro vypracování Oznámení je skutečnost, že záměr „Hněvotín PZ, nové 

vedení 110 kV“ svojí dikcí splňuje kritérium stanovené v zákoně o posuzování vlivů na životní 

prostředí, příloze I., kategorii II, bodu 3.6 „Vedení elektrické energie od 110 kV, pokud 

nepřísluší do kategorie I.“. Dle této přílohy tak záměr podléhá zjišťovacímu řízení. Příslušným 

orgánem státní správy je v tomto konkrétním případě Ministerstvo životního prostředí ŽP. 

 

Svým členěním odpovídá toto Oznámení příloze 3 zákona č.100/2001 Sb. Rozsah 

zpracování jednotlivých kapitol je dán významem, který pro tu kterou posuzovanou složku 

životního prostředí stavba má.  

 

Hodnocený záměr zahrnuje jen jednu variantu technického a technologického řešení. 

Jiná varianta technického a technologického řešení záměru než předkládaná varianta 

v oznámení není investorem uvažována.  
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

 
Název :    ČEZ Distribuce, a.s. 

                            

Sídlo :                               Teplická 874/8 

  405 02 Děčín 4   

  

 IČ:                                27232425 

 DIČ:                            CZ27232425 

                                       

            

 

         

Ve věcech technických : Ing. Šárka Havlíčková, GEMO Olomouc spol.s.r.o. 

Dlouhá 562/22, 722 00  Olomouc Lazce 

 

 Telefon: 585/202 091 

 

 

 

 

Oprávn ěný zástupce 

oznamovatele:  Ing. Šárka Havlíčková, GEMO Olomouc spol.s.r.o. 

Dlouhá 562/22, 722 00  Olomouc Lazce 
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B. ÚDAJE O ZÁM ĚRU 

B.1. Základní údaje 
 

B.1.1. Název zám ěru a jeho za řazení dle p řílohy č. 1:  

„Hněvotín PZ, nové vedení 110 kV“. 

 

Posuzovaný záměr splňuje kritérium stanovené v zákoně o posuzování vlivů na životní 

prostředí, příloze I., kategorii II, bodu 3.6 „Vedení elektrické energie od 110 kV, pokud 

nepřísluší do kategorie I “. 

 

B.1.2. Kapacita (rozsah) zám ěru 

 

Uvažovaný záměr „Hněvotín PZ, nové vedení 110 kV“ řeší výstavbu nového 

nadzemního elektrického vedení v celkové délce 9,932 km. Vedení bude vybudováno jižně od 

města Olomouc, podél jižního okraje rychlostní komunikace R 35.  

 

B.1.3. Umíst ění záměru  

 
Kraj:  Olomoucký 

Obec:  Olomouc (k.ú. Vsisko, Holice u Olomouce, Nemilany, Slavonín) 

 Velký Týnec (k.ú. Velký Týnec) 

 Kožušany – Tážaly (k.ú. Kožušany) 

 

Trasa navrhovaného elektrického vedení je řešená v rámci území v souladu se 

zadávacím návrhem stavby, upřesněná s ohledem na doposud zjištěné podzemní i nadzemní 

zařízení a investice.  

Trasa elektrického vedení bude mít svůj počátek severovýchodně od obce Vsisko v 

 k.ú. Velký Týnec. Po přetnutí silnice I/55 bude vedení pokračovat západním směrem a ve 

většině své trasy kopírovat silniční tah R 35 na jih od města Olomouce. Severně nad obcí 

Nedvězí se trasa vedení od R35 odkloní směrem na západ k nově budované rozvodně 

Hněvotín (Hněvotín PZ) určené pro průmyslový závod orientovaný v blízkosti rychlostní 

komunikace R46.  
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Obrázek č. 1: Bližší umíst ění záměru 

 

                                                                                                                                

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
          
 
                                                                                                                                                    
 
 
 
 
           Zdroj: www.cenia.cz 
 

B.1.4. Charakter zám ěru a možnost kumulace s jinými zám ěry  

 

Posuzovaný záměr „Hněvotín PZ, nové vedení 110 kV“ zahrnuje vybudování nového 

dvojitého elektrického vedení 110 v trase, která ve většině kopíruje jižní okraj silničního tahu 

R35 jižně od města Olomouce. Zamýšlená stavba je koncipována jako stavba trvalá a 

realizace nebude členěná na etapy ani na stavební objekty. 

Nové elektrické vedení je navrhované s ohledem na doposud zjištěné podzemní i 

nadzemní zařízení a investice v trase záměru. Stavba nemá věcné vazby na okolí. Realizace 

je podmíněná možností odstávky 110kV vedení z kterého bude realizované odbočení. Postup 

realizace se musí přizpůsobit možnostem odstávky křižovaných vedení VVN a VN. Trvalá 

kumulace s jinými záměry se však nepředpokládá. 

 

B.1.5. Zdůvodn ění pot řeby zám ěru a jeho umíst ění 
 

Účelem navrhovaného vedení 2x 110 kV je zabezpečení dodávek elektrické energie do 

v budoucnosti vybudovaného technologického parku Hněvotín a zvýšení kapacity distribuční 

sítě. Napojení na rozvodnou distribuční síť energetiky ČEZ Distribuce, a.s. je řešené z vedení 
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2x 110 kV č. 583/584 Hodolany – Dluhonice, na kterém v současnosti probíhá příprava 

rekonstrukce. Nové přívodní vedení pro Hněvotín PZ bude mít číslo 574/583. 

Trasování nového el. vedení je navrhované s ohledem na doposud zjištěné podzemní i 

nadzemní zařízení a investice v trase záměru. 

 

   

B.1.6. Stru čný popis technického a technologického řešení záměru 

  

Celková délka vedení je 9,932 km. 

Počet stožárů:  2 ks odbočné (napojení na el. rozvodný systém) 

   1 ks podchodový (podkřižování vedení V 560) 

   36 ks (typová řada SOUDEK-EGE) 

 

Nadzemní silové vedení 2x 110 kV V 574/583 budou použity ocelové příhradové 

stožáry, realizovány jako příhradová pozinkovaná ocelová konstrukce ve smyslu typizace EGE 

spol.s.r.o. České Budějovice z roku 2001. Vedení pro PZ Hněvotín je navrhované podle 

předpisové normy ČSN EN 50 341-1 a normy ČSN EN 50 341-3/Z2. Bod závěsu vodičů na 

dolních konzolách bude řešený v takové výšce, aby byly splněné podmínky požadované pro 

křižování s nadzemními křižovatkami. Minimální vzdálenost spodních vodičů od terénu bude 6 

m při povětrnostních podmínkách, zapříčiňujících maximální průhyb lan. 

Základní parametry navržených stožárů v trase vedení jsou předmětem tabulky č.1. 

  

Tabulka č.1: Základní parametry použitých stožár ů v trase vedení: 

ČÍSLO 

STOŽÁRU 

ROH 

ČÍSLO 

TYP 

STOŽÁRU 

POZNÁMKA  VÝŠKA 

STOŽÁRU 

20 RA O3+0 Odbočný 28,89 

21 RB O3+6 Odbočný 34,79 

1 R1 A2+3 Kotevný 28,21 

2 R2 A2+3 Kotevný 28,21 

3 R3 A2+3 Kotevný 28,21 

4  S1+0 Nosný 26,50 

5 R4 A2+0 Kotevný 25,26 

6 R5 A2+3 Kotevný 28,21 

7 R6 A2+3 Kotevný 28,21 

8 R7 A2+12 Kotevný 49,06 

9 R8 PSL+3 Podchodový 17,25 

10 R9 A2+9 Kotevný 34,11 
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11  S1+3 Nosný 29,45 

12  S1+0 Nosný 26,50 

13  S1+3 Nosný 29,45 

14  S1+3 Nosný 29,45 

15 R10 A2+0 Kotevný 25,26 

16  S1+9 Nosný 35,35 

17 R11 A2+3 Kotevný 28,21 

18 R12 A2+6 Kotevný 31,16 

19 R13 A2+6 Kotevný 31,16 

20 R14 A2+12 Kotevný 37,06 

21  S1+0 Nosný 26,50 

22 R15 A2+0 Kotevný 25,26 

23  S1+6 Nosný 32,40 

24  S1+3 Nosný 29,45 

25 R16 A2+3 Kotevný 28,21 

26 R17 A2+3 Kotevný 28,21 

27  S1+3 Nosný 29,45 

28 R18 A2+0 Kotevný 25,26 

29 R19 A2+6 Kotevný 31,16 

30 R20 A2+3 Kotevný 28,21 

31  S1+0 Nosný 26,50 

32  S1+6 Nosný 32,40 

33 R21 A2+3 Kotevný 28,21 

34  S1+3 Nosný 29,45 

35 R22 A2+3 Kotevný 28,21 

36  S1+9 Nosný 35,35 

37 R23 A2+0 Kotevný 25,26 

Portál  R Hněvotín   

Průměrná výška 

stožárů 

   29,50 

 

 

Základy stožárů budou monolitické, betonové, betonované na místě výstavby.  

 

Fázové vodiče budou realizovány jako hliníková lana s ocelovou duší 2x 3x AlFe 

450/52 v celé délce vedení. Izolátory budou sestavené z tyčových izolátorů typu LG 

75/22/1270 s armaturami ELBA Kremnica a RIBE. 
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Technické řešení musí splňovat provozní požadavky ČEZ Distribuce, a.s. a bude 

detailně upřesněno v dalším projektovém stupni. 

 Pro bezpečnostní označení stožárů bude použito výstražných tabulek, číslovacích 

tabulek, tabulek značení systémů, případně letecké výstražné značení na všech stožárech. 

V rámci výstavby nového vedení bude potřeba demontovat části původního vedení 

V 583 / 584 v oblasti napojení stavby  - stožáry č. 20, 21 a jejich základy. 

 

B.1.7. Předpokládaný termín zahájení realizace a jeho dokon čení 

 
 
Zahájení stavby:  2010 

Trvání stavby:  10 měsíců        

 

 

B.1.8. Výčet dot čených územn ě správních celk ů 

 
• Kraj:  Olomoucký kraj   Délka trasy v jednotlivých k.ú. 

• Obec:  Olomouc  k.ú. Vsisko,    930 m 

Holice u Olomouce  2600 m 

Nemilany   4050 m 

Slavonín)   1469 m 

  Velký Týnec  (k.ú. Velký Týnec)  710 m 

  Kožušany – Tážaly (k.ú. Kožušany)  173 m 

 

 

B.1.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 a sprá vních ú řadů, které 

budou tato rozhodnutí vydávat 

 

 V první fázi povolování posuzovaného záměru bude nutné zajistit některá individuální 

správní akty, resp. rozhodnutí, mezi kterými (mimo závěru zjišťovacího řízení podle 

ustanovení §7 zák.č. 100/2001 Sb.) lze (po upřesnění) jmenovat zejména doklady, uvedené v 

tabulce č. 2. 
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Tabulka č. 2:  Potřeby rozhodnutí/stanovisek správních ú řadů 
 
Název aktu Ustanovení, právní předpis Správní úřad 

Územní rozhodnutí  §§92 zák.č.183/2006 Sb. Obecný stavební úřad 

V případě potřeby (v období 

výstavby) povolení 

k nakládání s nebezpečnými 

odpady 

§16 zák.č. 185/2001 Sb. Krajský úřad 

Povolení ke kácení dřevin §8 zák.č. 114/1992 Sb. Orgán ochrany přírody 

(Obecní úřad) 

Závazné stanovisko k zásahu 

do významných krajinných 

prvků 

§ 4 zák. č. 114/1992 Sb. Orgán ochrany přírody 

(Obecní úřad) 

Stavební povolení §115 zák.č. 183/2006 Sb. Obecný stavební úřad 

Kolaudační souhlas event. 

ohlášení 

§120,122 zák.č. 183/2006 

Sb. 

Obecný stavební úřad 

Podle potřeby další 

rozhodnutí/vyjádření 

podle speciálních předpisů 

(zák.č. 254/2001 Sb., zák.č. 

13/1997 Sb., zák.č.86/2002 

Sb.) 

Speciální stavební úřady 

(vodoprávní úřad, silniční 

správní úřad) a další orgány 

 

B.2. Údaje o vstupech 
 

B.2.1. Zábor p ůdy 

Dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb. v platném znění, je nutné trvale vyjmout ze ZPF pouze 

ty pozemky, které budou přímo zasaženy výstavbou betonových základů stožárů, pokud 

v jednotlivých případech přesáhnou plochu 30 m². V případě záměru „Hněvotín PZ, nové 

vedení 110 kV“ však žádný základ stožárů výměry 30 m2 nepřesahuje a není tudíž nutné trvalé 

vyjmutí pozemků pod stožáry ze ZPF. 

V období výstavby však bude nutné zřídit dočasné přístupové komunikace a 

dostatečný manipulační prostor pro montáž jednotlivých stožárů vedení. Hlavním prostorem 

staveniště budou pracovní plochy v ochranném pásmu předmětného vedení (cca 4 m na obě 

strany od osy vedení v celé jeho délce a prostory cca 30-50 m x 30-50 m v místech umístění 

stožárů), přesný rozsah nároků na tyto přístupové a manipulační prostory není v současné 

době znám. Pokud bude stavba provedena do jednoho roku, nejedná se v případě zřizování 
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dočasných komunikací a manipulačních prostor o dočasné odnětí ze ZPF ve smyslu zákona č. 

334/1992 Sb. Posuzovaný záměr si nevyžádá dočasné ani trvalé vyjmutí pozemků ze ZPF ani 

z pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). Stavba nebude rovněž probíhat ve 

vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. 

  Při hloubení jam pro základy stožárů bude vytěžená ornice samostatně odebrána a 

složena v blízkosti stožárové jámy. Po zabetonování stožárového základu a úpravě terénu 

bude ornice z mezideponie opětovně rozprostřená na místě a v okolí stožáru. Případná 

přebytečná zemina bude odstraněna v souladu se zákonem 185/2001Sb., o odpadech 

v aktuálním znění. 

 

Chráněná území 

  

 Posuzovaná trasa nového elektrického vedení se nachází mimo chráněná území ve 

smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Trasa vedení ale 

protíná chráněnou oblast přirozené akumulace podzemních vod – CHOPAV Kvartér řeky 

Moravy, která těsně kopíruje tok řeky Moravy. 

 

Ochranná pásma 
            
            Ochranné pásmo vedení 110 kV je stanoveno v § 46 zákona č. 458/2000 Sb. a je 

vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, 

měřené kolmo na vedení, která činí 12 m od krajního vodiče na každou stranu. Ochranné 

pásmo dle uvedeného zákona vzniká vydáním ÚR. Pro navržené stožáry s maximálním 

vyložením krajního vodiče 3 m od osy vedení je ochranné pásmo o šíři: 

12 + 3 + 3 + 12 = 30 m (tj. 15 m na obě strany od osy vedení) 

            Uvažovaná trasa nového vedení prochází ochranným pásmem železnice (60,0 m).  

 

B.2.2. Odběr a spot řeba vody 

Odběr vody lze předpokládat u stavby tohoto typu pouze ve fázi výstavby. Odběr vody 

v průběhu stavby bude záviset na momentální potřebě. Vzhledem k tomu, že pro vybudování 

betonových základů na jednotlivé stožáry lze předpokládat dovoz hotové betonové směsi, 

bude celková spotřeba vody minimální.  

 Pitná voda pro potřeby stavebníků bude zajišťována dodávkou balené pitné vody. 

Technologická voda bude v případě potřeby zajišťována v rámci zabezpečení dodavatelských 

stavebních prací a bude na staveniště dovážena v cisterně. 
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Stavba bude prováděna „mobilní“ pracovní skupinou, která se bude plynule přesunovat 

mezi jednotlivými stožáry. Vzhledem k tomu, že doba práce skupiny na místě výstavby 

jednoho stožáru se bude pohybovat v řádu několika hodin v rámci dne, nebudou zřizována 

zařízení staveniště na jednotlivých stožárových místech. 

Vlastní provoz a následná údržba nového vedení je již zcela bez nároků na spotřebu 

vody. 

 
B.2.3. Energetické zdroje 
 
Nároky na elektrickou energii 

V době výstavby bude třeba využít vhodný mobilní zdroj elektrické energie (mobilní 

agregát), který je nezbytný zejména pro tažení lan. Jiné nároky na elektrickou energii nejsou 

známy. 

 

B.2.4. Surovinové zdroje 

 
V rámci realizace budou na výstavbu nového vedení používány běžné materiály a 

suroviny, které budou splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost. V současné době ještě 

nelze jednoznačně stanovit dodavatele surovin a materiálů či určit množství a specifikaci 

materiálů, které budou použity pro výstavbu.  

V rozhodujícím množství však budou pro výstavbu nového vedení použity ocelové 

konstrukce a betonová směs. 

 

,B.2.5. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

 
Doprava v období výstavby 

Posuzovaný záměr bude klást zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu v době 

vlastní výstavby (doprava materiálu na staveniště). Při výstavbě nového vedení nejsou 

předpokládány významnější přesuny zemních hmot v rámci staveniště ani mimo něj. Nárůst 

dopravy související s přepravou stavebního materiálu na přilehlých komunikacích v souvislosti 

s realizací záměru bude časově omezen pouze na období výstavby. Celkové množství 

přepravovaného materiálu není v současné době možné stanovit, ale vzhledem k charakteru 

stavby (betonové základy, ocelové montované konstrukce) bude objem stavební přepravy 

poměrně omezený. Lze předpokládat, že při běžném průběhu stavby se během pracovního 

dne budou po staveništi pohybovat jen jednotlivé nákladní automobily. 
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Doprava v období provozu 

 Vyjma pravidelné údržby a případných oprav vedení nebude posuzovaný záměr 

vyžadovat pro svůj provoz žádnou pravidelnou dopravu. Údržba a opravy vedení si vyžadují 

příjezd 1 – 2 automobilů, které budou mít na životní prostředí v okolí záměru nulový vliv. 

 

Ostatní infrastruktura  

 
Realizace posuzovaného záměru si nevyžaduje napojení na žádné inženýrské sítě. 

Lze tedy konstatovat, že nároky na ostatní infrastrukturu budou minimální. 

Nároky na jinou infrastrukturu než je uvedeno v předchozích kapitolách  nejsou známy. 

 

B.3. Údaje o výstupech 
 

B.3.1. Emise  

 

a) Stacionární zdroje zne čišťování ovzduší 
 

 Stacionární zdroje znečišťování ovzduší mohou být v souvislosti s realizací záměru 

přítomny pouze v době výstavby. Nejvýznamnějším stacionárním (plošným) zdrojem 

znečištění bude bezpochyby samotná plocha staveniště, její znečišťující vliv na bezprostřední 

okolí stavby by však neměl být vzhledem k omezené době výstavby příliš významný. 

 

b) Mobilní zdroje zne čišt ění ovzduší 

 

Mobilními zdroji znečištění ovzduší budou po dobu výstavby nového vedení a provozu 

automobily a stavební mechanismy. Lze předpokládat, že při běžném průběhu stavby se 

během pracovního dne budou po staveništi pohybovat jen jednotlivé nákladní automobily, 

které nebudou mít na životní prostředí v dané lokalitě žádný vliv. 

 

B.3.2. Odpadní vody 

Vznik odpadních vod během realizace posuzovaného záměru výstavby nového vedení 

není předpokládán. 

 

B.3.3. Odpady  

V kapitole je podán stručný přehled problematiky nakládání s odpady při realizaci a 

následném provozu a případné likvidaci posuzovaného záměru. 
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Při výstavbě vedení budou vznikat odpady různých skupin a druhů dle „Katalogu 

odpadů“. Při nakládání s odpady je nutné vycházet z ustanovení daných legislativními 

předpisy platnými v oblasti nakládání s odpady. Jde o zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů. 

           Každý subjekt má při své činnosti povinnost danou výše uvedeným zákonem č. 

185/2001 Sb., která pokrývá předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a 

nebezpečných vlastností a přednostní zajištění jejich využití před jejich odstraněním. Při 

nakládání s odpady a jejich odstraňování, je nutné volit technologie, které zajistí co nejvyšší 

ochranu lidského zdraví a které jsou co nejšetrnější k životnímu prostředí. 

           

Odpady vznikající p ři výstavb ě záměru 

Odpady, vznikající při výstavbě nového vedení budou ze staveniště odváženy a 

likvidovány mimo něj. Tuto činnost zajišťuje dodavatel stavby, popř. odborná firma 

oprávněná k nakládání s odpady. Do doby předání odpadu oprávněné osobě (odborné 

firmě) lze tento krátkodobě skladovat na staveništi. V tomto případě musí být ale nezbytně 

zajištěno: 

- zabránění mísení jednotlivých druhů a kategorií odpadů (musí být skladovány 

odděleně) 

- odpady musí být uloženy tak, aby bylo účinně zabráněno jejich znehodnocení 

(např. deštěm), úniku (vylití, rozsypání,..) nebo odcizení. 

 

V rámci výstavby nového vedení bude potřeba demontovat části původního vedení 

V 583 / 584 v oblasti napojení stavby  - stožáry č. 20, 21 a jejich základy. 

 

V následující tabulce č. 3 je uveden stručný přehled odpadů, které mohou vznikat 

v rámci realizace záměru. 

 

Tabulka č. 3: Přehled p ředpokládaných odpad ů vznikajících p ři výstavb ě záměru  

Kód druhu 
odpadu Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv O 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N 

08 01 12 Odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O 

08 04 09 Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené 
pod číslem 08 04 09 O 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
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Kód druhu 
odpadu Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 

15 01 02  Plastové obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N 

17 01 01 Betonová suť O 

17 01 03 Izolátory z izolátorových závěsů O 

17 04 05 Železo a ocel (ocelové armatury a konstrukce) O 

17 04 07  Směsné kovy (fázové vodiče) O 

17 04 11 Kabely neobsahující ropné látky, uhelný dehet ani jiné 
nebezpečné látky O 

17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

 

 Odpad rostlinných pletiv, vedený pod číslem 02 01 03 bude při realizaci záměru 

nového vedení vznikat při odstraňování bylinné a dřevinné vegetace v celém prostoru 

ochranného pásma vedení. Část odpadu z těchto prací by bylo možné po zpracování 

štěpkovačem použít ke kompostování v příslušném zařízení.  

 Významné množství odpadů vznikne při výkopových a terénních pracích. Většina 

vytěženého materiálu však bude zpětně využita a na závěrečné terénní úpravy staveniště – 

nebude s ním tedy po dobu výstavby nakládáno jako s odpadem, ale bude uložen na 

mezideponii v rámci staveniště k opětovnému využití. Při samotných výkopových pracích je 

ale nutné sledovat, zda nedošlo ke kontaminaci těženého materiálu (např. pohonnými 

hmotami). V případě, že bude kontaminace zjištěna a prokázána analytickým rozborem, je 

nutné tento výkopový materiál zatřídit do kategorie 17 05 03 a nakládat s ním jako s odpadem 

nebezpečným. 

 

Odpady vznikající p ři provozu zám ěru 

 V době běžného provozu nově vybudovaného vedení není předpokládán vznik odpadů. 

Pokud tyto vzniknou, bude to z důvodů údržby stožárů a vedení a skladbou se nebudou lišit od 

odpadů vznikajících při výstavbě vedení.  

 

Odpady vznikající p ři likvidaci zám ěru 

Při případné likvidaci nově vybudovaného vedení budou vznikat odpady druhově 

podobné odpadům vznikajícím v rámci výstavby, pouze v rozdílném množství. Kromě odpadů 

uvedených v kapitole „Odpady vznikající při výstavbě záměru“ lze v případě likvidace očekávat 

navíc vznik odpadů těchto skupin: 

 

16 02 14 – Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13, kategorie „O“ 
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B.3.4. Hlukové pom ěry 

 Povolené hodnoty ekvivalentní hladiny hluku vycházejí ze zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a vyhl. 148/2006 Sb. 

 
Hluk v dob ě výstavby 

 Hlavními bodovými zdroji hluku po dobu výstavby záměru budou stavební mechanizmy 

nasazené v průběhu stavebních a zemních prací. Hlavním liniovým zdrojem bude stavební 

doprava. Při realizaci záměru je kalkulováno s použitím těžkých stavebních strojů, jako jsou 

těžká nákladní vozidla apod. Mechanismy se budou pohybovat převážně v prostoru 

staveniště, příp. po dočasných přístupových komunikacích. 

 Přímo v prostoru staveniště, ve dnech s maximálním využitím zemních a stavebních 

strojů včetně dopravy, pak lze očekávat výskyt níže uvedených ekvivalentních hladin hluku  

( tabulka č. 4), uvažovaných ve vzdálenosti 1 m od obrysu zdroje.  

 

Tabulka č. 4: Předpokládané ekvivalentní hladiny hluku  

Zdroj hluku  Před. ekv. hlad. hluku  L Aeq (dB(A))  

Zemní práce  

nákladní automobil 88 

bagr (nakladač) 90 

Stavební práce  

autojeřáb 82 

autodomíchávač 82 

rozbrušovačka 100 

okružní pila 98 

svářecí agregát 86 

 

 Ze stávajícího stavu projektu a přípravy stavby není znám přesný harmonogram 

výstavby a nasazení jednotlivých typů strojů a zařízení. Hluk ze staveniště bude v čase 

proměnlivý a bude závislý na druhu, množství a místě prováděných prací, druhu a stavu 

stavebních strojů, počtu pracovníků a organizaci práce. V mnoha případech lze hlukové 

působení významně omezit organizací výstavby, příp. používáním individuálních opatření 

k odhlučnění jednotlivých mechanismů (pokud to výstavba a její postup umožní). 

 Vzhledem k tomu, že trasa posuzovaného vedení prochází mimo intravilán okolních 

obcí, lze konstatovat, že v období výstavby nebudou překračovány povolené hodnoty hluku 

pro období výstavby. 
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Hluk v dob ě provozu 

V době provozu nebude posuzovaný záměr zdrojem hluku. 

 
 
B.3.5. Dopl ňující údaje 
 
Elektromagnetické zá ření 

 Nadzemní vedení 110 kV, protékané elektrickým proudem o frekvenci 50 Hz, 

představuje nízkofrekvenční zdroj elektrického a magnetického pole, která však při těchto 

vlnových délkách nejsou svázána s vlastnostmi známými z šíření elektromagnetických vln. Pro 

hodnocení vlivů na zdraví člověka je v případě nízkofrekvenčních polí rozhodující magnetické 

pole. Hygienický limit ochrany zdraví před účinky polí tohoto typu stanoví nařízení vlády 

č. 480/2000 Sb. Pro obyvatelstvo je zmíněným nařízením vlády stanovena limitní hodnota 

indukce magnetického pole pro případ nepřetržité expozice na 100 µT.  

Intenzita magnetického pole je nejvyšší přímo pod vodičem a se vzdáleností prudce 

klesá. Nadlimitní účinky magnetického pole vyznívají v případě standardního dvojvedení 

110 kV ve čtverci 4x4 m od vodiče. Ve vzdálenosti 8 m od vodiče se hodnoty magnetické 

indukce pohybují cca mezi 14 - 16 µT, což je asi 20% z referenční hodnoty.  

Elektrická pole tohoto typu jsou velmi slabá nebo mají vysokou impedanci, takže se na 

indukování elektrických proudů v těle člověka prakticky neuplatňují a nejsou předmětem 

hygienického hodnocení. Ve vzdálenosti 15 m od středu vedení činí intenzita pole pouze cca 

1/20 maxima. U elektrického pole se výrazně projevuje stínící účinek objektů. Uvnitř budov, 

a to i přímo pod vedením, je pole prakticky nulové. Rovněž porosty stromů a keřů intenzitu 

pole výrazně snižují.  

Vzhledem k tomu, že vedení je trasováno mimo zastavěné části obcí, 

nepředpokládáme žádné negativní ovlivnění obyvatelstva elektromagnetickým zářením. 

 
 

Podle odvozené mapy radonového rizika 1:200 000 leží zájmová lokalita v oblasti se 

středním radonovým rizikem. Posuzovaný záměr se nenachází v sesuvném území či v 

poddolovaném území.  
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 

PROSTŘEDÍ 

C.1. Výčet nejzávažn ějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 
 

C.1.1. Charakteristika území 

 

Posuzovaný záměr je umístěn na jižním okraji města Olomouce, v k.ú. Olomouc. 

Vlastní pozemky určené k výstavbě mají rovinný charakter a jsou převážně zemědělsky 

využívány.  

  

C.1.2. Klima  
 

Z hlediska makroklimatických poměrů náleží území Olomouce k severnímu 

podnebnému pásu. Dochází zde ke střetu vlivů Atlantského oceánu a eurasijského kontinentu. 

V celém olomouckém regionu převládá po většinu roku Z – SZ proudění, které přináší na 

území vlhčí vzduchové hmoty. Nejvyšší průměrná roční rychlost větru v nižších polohách 

regionu, nad 2.5 m. s- 1, je pozorována právě v Hornomoravském úvalu. Velké a poměrně 

výrazné sníženiny regionu v čele s Hornomoravským úvalem jsou také místy vzniku teplotních 

inverzí a jezer studeného vzduchu. Specifické klima má pásmo lužních lesů mezi Olomoucí a 

Litovlí. Takový typ aktivního povrchu podmiňuje častý vznik radiačních inverzí a mlh. 

Pro samotné město Olomouc jsou charakteristické typické projevy městského klimatu. 

Vzhledem k tomu, že charakter mezoklimatu města Olomouce je z velké části ovlivněn 

urbanizovanými plochami, jsou zde vhodné předpoklady pro častější výskyt kondenzačních 

jevů (zejména mlh).  Město a jeho okolí mají vliv rovněž na charakter proudění v mezní vrstvě 

atmosféry (vznik maloplošných větrných vírů) a na rozptyl znečišťujících látek v ovzduší.  

Klimaticky patří město Olomouc do teplé oblasti T2, která je charakteristická dlouhým, 

teplým a suchým létem. Přechodné období je velmi krátké s teplým až mírně teplým jarem i 

podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním 

sněhové pokrývky (QUITT 1971). Bližší charakteristiky teplé oblasti T2 udává následující 

tabulka č.5. 
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Tabulka č.5: Klimatické charakteristiky teplé oblasti T2 

Počet letních dnů 50 – 60 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 160 – 170 

Počet mrazových dnů 100 – 110 

Počet ledových dnů 30 – 40 

Průměrná teplota v lednu -2 – -3 

Průměrná teplota v červenci 18 – 19 

Průměrná teplota v dubnu 8 – 9 

Průměrná teplota v říjnu 7 – 9 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 – 100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 350 – 400 

Srážkový úhrn v zimním období 200 – 300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 – 50 

Počet dnů zamračených 120 – 140 

Počet dnů jasných 40 – 50 

                                                                                                                                              Zdroj: Quitt, 1971 

                                                                                                                            

Ovzduší      

Kvalitu ovzduší města Olomouce výrazně ovlivňuje jeho poloha v Hornomoravském 

úvalu. Negativní vliv na ovzduší mají zejména emise z lokálních zdrojů a emise z dopravy. 

Nejvyšší koncentrace škodlivých látek jsou v ovzduší při špatných rozptylových a 

povětrnostních podmínkách (např. inverzních stavech) a v chladnější polovině roku. 

V lokalitě záměru lze vzhledem k blízkosti dálničního tahu očekávat zhoršenou situaci. 

Nicméně kvalita ovzduší Olomouce a okolí je i přes to ve srovnání s jinými velkými městy 

v různých částech republiky poměrně dobrá. 

Mírně překročeny mohou být jen limity pro částice PM10 při výstavbě záměru 

v důsledku manipulace se sypkými materiály. Změna imisní situace při výstavbě však bude 

pouze krátkodobého charakteru – omezená na dobu do dokončení realizace záměru. 

 Při samotném provozu záměru se vzhledem k jeho funkci zhoršení imisní situace 

v území nepředpokládá. Důvodem je hlavně neexistence samostatného zdroje tepla u daného 

záměru. 
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C.1.3. Geologická stavba a hydrogeologické pom ěry  

 

Geologická charakteristika 

  Město Olomouc spolu s plánovanou trasou nového vedení 110 kV je situováno do 

oblasti Hornomoravského úvalu. Hornomoravský úval má formu rozsáhlé deprese, vyplněné 

třetihorními sedimenty (neogén – pliocén). Sedimenty třetihorního moře jsou v zájmové oblasti 

překryty sedimenty čtvrtohorního stáří (kvartér). Zájmová lokalita je situována na přechodu tří 

podcelků: západní část je součástí Prostějovské pahorkatiny s okrskem Křelovská 

pahorkatina, která je uložena na fluviálních písčitých hlínách, místy s příměsí štěrku. Střední 

část plánované trasy prochází územím podcelku Středomoravská niva, který je představován 

souvrstvím povodňových hlín, v nadloží přecházejících k podložnímu souvrství 

štěrkopískovému.  

Východní část trasy záměru zasahuje do podcelku Uničovská plošina s okrskem 

Žerotínská rovina. Toto území je tvořeno převážně sedimenty deluviálního, případně lokálně 

deluviofluviálního původu, které jsou zastoupeny hlavně hlinitopísčitými až kamenitými 

zeminami. 

 

Hydrogeologická charakteristika 

  

 Podle hydrogeologické mapy ČR, listu 24-22 Olomouc je  daná lokalita rozdělena na tři 

části. Střední část, kopírující tok řeky Moravy je uložen průlinový kolektor tvořený fluviálními 

písčitými štěrky a hlínami subrecentních stupňů údolních niv (z období holocénu). V tomto 

území Středomoravské nivy (mimo přehloubené deprese) kolísají hodnoty transmisivity 

horninového prostředí mezi T = 6.10-4 – 8,3.10-3 m2.s-1. Východní část trasy vedení je uložena 

na podkladu Žerotínské roviny, která se táhne v pásu mezi Bohuňovicemi a Grygovem. 

Hodnoty transmisivity horninového prostředí kolísají v tomto území mezi hodnotami T = 3,7.10-

5 – 2,1.10-3 m2.s-1. Vedení v západní části je situováno na pliocenním písčitém podloží s jíly a 

písčitými štěrky Křelovské pahorkatiny. Hodnoty transmisivity tohoto horninového prostředí 

jsou vymezeny hodnotami T = 4.10-5 – 8,4.10-3 m2.s-1. 

 Podle hodnot transmisivity by bylo území záměru vhodné pro soustředěné odběry 

menšího regionálního významu, avšak podzemní voda je tu převážně kategorie II., tedy 

vyžadující složitější úpravu, příp. v menší míře III. kategorie, která je úpravárensky nevhodná. 

Kritickou složkou o stupeň zhoršující kvalitu vody je železo, mangan, hydrogenuhličitan, 

dusičnany, organické látky a celková mineralizace.  
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C.1.4. Nerostné suroviny 

V bezprostřední blízkosti plánované trasy vedení se nenachází žádné těžené ložisko 

nerostných surovin. Rovněž není v nejbližším okolí trasy vyhlášeno žádné chráněné ložiskové 

území (CHLÚ) ani dobývací prostor (DP), těžený či netěžený. 

Rovněž se trasa vedení nenachází ve stanoveném dobývacím prostoru, chráněném 

ložiskovém území, či v území bilancovaných výhradních a nevýhradních ložisek dle zákona č. 

44/1988 Sb., horní zákon ve znění změn a doplňků. 

Skupina nejbližších chráněných ložiskových území se nachází JZ od trasy záměru: 

CHLÚ Hněvotín I. (č. 719100000 ), CHLÚ Hněvotín (č. 709740000) a CHLÚ Bystročice (č. 

719090000). Nejbližší – CHLÚ Bystročice se nachází ve vzdálenosti 2 km od trasy.  

Nejbližší dobývací prostor těžený „Olomouc – Nová ulice“ (cihlářská surovina) se 

nalézá 1 km SZ od západního konce trasy vedení. Další těžený DP „Grygov“ (štěrkopísek) se 

pak nachází cca 3 km jižně od trasy záměru. 

Poddolované území (bod) „Vsisko – Gryrov“ (rudy) se nalézá ve vzdálenosti 1,7 km J 

od plánovaného vedení. 

 
C.1.5. Geomorfologie 

Z hlediska geomorfologického členění (Demek 1987) náleží zájmová lokalita k provincii 

Západní Karpaty, subprovincii Vněkarpatské sníženiny, oblasti Západní vněkarpatské 

sníženiny a k celku Hornomoravský úval. Hornomoravský úval je nejrozsáhlejší 

geomorfologickou jednotkou v oblasti Západních vněkarpatských sníženin na území 

Olomoucka. Jedná se o širokou příkopovou propadlinu, která je protažena ve směru SSZ – 

JJV. Její výplň tvoří nezpevněné mořské sedimenty z období neogénu, kvartérní nivní 

sedimenty, sprašové návěje a náplavové kužely toků, přitékajících z okrajových vrchovin.       

V Hornomoravském úvalu dominuje mírně zvlněný nížinný georeliéf s měkkými tvary. 

Geomorfologicky se uplatňují říční terasy a také izolované ostrůvky krystalinika – například 

Baba (264 m n. m.) jihozápadně od Olomouce. Zájmová lokalita je na přechodu tří podcelků, 

Prostějovská pahorkatina s okrskem Křelovská pahorkatina, podcelku Středomoravská niva a 

podcelku Uničovská plošina s okrskem Žerotínská rovina. Okolí záměru je charakteristické 

mírně zvlněným nížinným georeliéfem, který kontrastuje s okolními kernými strukturami 

Nízkého Jeseníku. 

 

C.1.6. Hydrologické pom ěry 

Území zájmové lokality náleží do úmoří Černého moře. Nejvýznamnějším tokem v 

oblasti je řeka Morava, která Olomoucí protéká severojižním směrem. Řeka Morava pramení 

pod Králickým Sněžníkem ve výšce 1380 m n. m. a protéká přes Mohelnickou brázdu nejprve 
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Hornomoravským a potom Dolnomoravským úvalem. Celková délka řeky Moravy na území 

České republiky je 284 km a povodí této řeky má protáhlý tvar. Na území města přibírá 

Morava významný levostranný přítok Bystřici a z pravé strany Mlýnský náhon (který z řeky 

Moravy odbočuje na jezu v Hynkově). Zájmová lokalita je součástí vyššího povodí Moravy a 

plánovaná trasa vedení přetíná tok řeky Moravy asi 2 km jižně od města. 

Z hlediska záplavových území, je podle mapového serveru Olomouckého kraje 

(http://mapy.kr-olomoucky.cz) střední část plánované trasy nového vedení součástí 

záplavového území při Q 100. 

Plánovaná trasa záměru leží mimo ucelené území chráněné oblasti přirozené 

akumulace podzemních vod (CHOPAV) Kvartéru řeky Moravy.  

 

C.1.7. Půdy  

 
Nejnižší oblasti Olomoucka zaujímají vývojově mladé nivní půdy – fluvizemě modální 

eubazické až mezobazické, příp. fluvizemě kambické.  Půdotvorným substrátem jsou zejména 

říční náplavy. Kromě občasných záplav nebývají tyto půdy ovlivňovány nadbytečnou vlhkostí. 

V případě výraznějších projevů glejového procesu se však vymezuje subtyp: nivní půdy 

glejové (fluvizemě glejové). V okrajových částech údolní nivy přecházejí nivní půdy 

v hnědozemě. V okolí Velkého Týnce se na spraších případně na svahových hlínách vyvinuly 

hnědozemě modální až hnědozemě luvické. Jedná se především o půdy bezskeletovité až 

středně skeletovité, převážně s příznivými vláhovými poměry. 

   

 

C.1.8. Zvlášt ě chrán ěná území a p řírodní parky 

 

Zvláště chráněná území dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

můžeme pracovně rozdělit na „velkoplošná“ a „maloplošná“. Do skupiny velkoplošných zvláště 

chráněných území jsou řazeny národní parky a chráněné krajinné oblasti. Zájmová lokalita se 

nachází mimo tyto oblasti, severně od Olomouce však leží významná CHKO Litovelské 

Pomoraví. 

Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví byla zřízena vyhláškou MŽP ČR 

č. 464/1990. CHKO se rozkládá se na celkové ploše 96 km2 a zaujímá pruh lužních lesů a luk 

kolem řeky Moravy mezi městy Olomouc a Mohelnice. Poslání CHKO Litovelské Pomoraví je 

trvale zajišťovat zvýšenou ochranu a ekologicky šetrné obhospodařování krajiny údolní nivy 

řeky Moravy s mimořádně vysokým soustředěním přírodních hodnot. 

Jádrovou oblast CHKO a současně hlavní přírodovědný fenomén oblasti tvoří 

vnitrozemská říční delta (přirozeně meandrující tok řeky Moravy, která se větví v řadu bočních 
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stálých i periodických říčních ramen) a navazující komplexy cenných lužních lesů, vlhkých 

nivních luk a mokřadů, vč. periodických tůní s populacemi korýšů žábronožky sněžní 

(Siphonophanes grubii) a listonoha jarního (Lepidurus apus). Okrajově zasahují do CHKO 

plošně nevýznamné enklávy orné půdy a zastavěná území obcí. 

Záměr leží ve vzdálenosti asi cca 8 km jižně od hranice CHKO Litovelské Pomoraví . 

Významný vliv záměru na toto velkoplošné chráněné území lze zcela vyloučit. 

Nejbližší maloplošná chráněná území leží v dostatečné vzdálenosti od záměru – 

převážně v jižním směru. Ve vzdálenosti cca 3,5 km jižně od trasy záměru se v k.ú. Grygov 

rozkládá PR Království , vyhlášená v roce 1995. Jde o lužní les o rozloze 309,47 ha mezi 

tokem Morávky a železniční tratí Olomouc – Přerov. Lokalita je bohatá na druhově rozmanitá 

lužní společenstva, typická pro stanoviště ovlivněná vysokou hladinou podzemní vody. Ve 

vzdálenosti asi 6 km J až JZ směrem od plánované trasy vedení se na k.ú. Hrdibořice nalézá 

NPP Hrdibo řické rybníky . Chráněny jsou zde rašelinové mokřady a rybníky, které vznikly 

zatopením těžebních míst po těžbě slatiny, která se prováděla v l. 1938-63. Prohlášena 

přírodní památkou byla lokalita v roce 1992. Rozloha činí 37 ha. Je tu výskyt vzácné flóry - 

matizna bahenní, potočnice drobnolistá a jiné druhy. Území je též vyhledáváno četným 

vodním ptactvem - potápka roháč, ledňáček říční, volavka popelavá, moták pochop a jiní. 

Přibližně 4 km jihovýchodně od trasy záměru se v k.ú. Kčmaň nachází PP U strej čkova lomu , 

vyhlášená v roce 1952 na území 0,66 ha. Jde o travnatou step v mírně zvlněném terénu 

navazující na Střejčkův lom. Přírodní památka je charakteristická teplomilným stepním 

společenstvem na podkladu devonských vápenců s výskytem řady ohrožených druhů rostlin a 

na ně vázaných bezobratlých. Území je protkáno černými povrchovými krasovými jevy 

s předpokladem existence podpovrchových dutin. 

Plánovaná trasa záměru nezasahuje do žádného přírodního parku. Nejbližší Přírodní 

park Údolí Bystřice, se nachází 7,5 km SV od záměru.  

 

C.1.9. Území chrán ěná na základ ě mezinárodních úmluv 

Dalším typem území jsou území vyhlášená v rámci realizace mezinárodních úmluv na 

ochranu životního prostředí. Do této kategorie můžeme zařadit území vyhovující požadavkům 

Ramsarské úmluvy (jedná se o mokřady mezinárodního významu) či požadavkům Bernské 

konvence. Dále se do této kategorie zařazují i významná ptačí území (tj. lokality vytipované na 

základě průzkumu organizace Bird Life International – IBA review, 2000).  

Do území vyhovujících Ramsarské úmluvě patří mokřadní část CHKO Litovelské 

Pomoraví, která byla do seznamu významných mokřadů zařazena v roce 1993. 

 



„Hn ěvotín PZ, nové vedení 110 kV“ 
 

                                                                                           Oznámení dle přílohy 3 zákona  100/2001 Sb. 

Ecological Consulting a.s. 

www. ecological.cz 

 

                                                                                                                                      27 

Nejbližším významným ptačím územím je pak IBA Jeseníky (rovněž CHKO) ve 

vzdálenosti asi 36 km severně od záměru. Oblast je významná především pro lesní druhy 

ptáků a druhy horských luk, včetně druhů zasahujících do oblasti údolních niv. Vyskytují se 

zde pěvušky podhorní (Prunella collaris) a lindušky horské (Anthus spinoletta), jejichž 

rozšíření je v ČR značně omezené. Kritická situace je v současnosti u tetřeva hlušce (Tetra  

urogallus)–přežívá asi několik jedinců, došlo rovněž k rychlému snížení počtu tetřívka 

obecného (Tetrao tetrix). Očekává se návrat a hnízdění sokola stěhovavého (Falco 

peregrinus). Zvláštní pozornost v rámci této oblasti zasluhuje ojedinělý výskyt kulíka hnědého 

(Charadrius morinellus) a slavíka modráčka tundrového (Luscinia svecica svecica). Varující je 

snížení počtu párů lindušky horské v okyselených, imisemi zasažených a značně 

antropogenně ovlivňovaných hřebenových partiích území. 

 

Území soustavy NATURA 2000 
 

Zvláštním typem jsou území, která jsou vytipována jako lokality pro soustavu 

chráněných území ES NATURA 2000 podle legislativy Evropského společenství - směrnice č. 

79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků a směrnice č. 92/43/EEC o ochraně přírodních 

stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. V rámci ČR se síť chráněných 

území NATURA teprve buduje. 1. května 2004 vstoupila v platnost novela č. 218/1992 Sb., 

kterou se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dle této novely je v ČR síť 

chráněných území NATURA 2000 tvořena evropsky významnými lokalitami (EVL) a ptačími 

oblastmi (PO).  

 

Evropsky významné lokality 

Nejblíže zájmové lokalitě se nachází EVL Království  (CZ0710161), která je vzdálena 

cca 4 km jižně od plánované trasy záměru. EVL Království se rozkládá na 587,76 ha a je 

typická dubohabřinami asociace Galio-Carpinetum a smíšenými lužními lesy s dubem lesním 

(Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U.minor), jasanem ztepilým 

(Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F.angustifolia). V jihovýchodním směru leží rovněž ve 

vzdálenosti cca 4 km dvě maloplošné Evropsky významné lokality – EVL U Strej čkova lomu  

(CZ0712193) a EVL U Bílých hlín  (CZ0712192).  Na lokalitě U Strejčkova lomu je předmětem 

ochrany tradiční, velmi dlouho známá populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) – 

jedna z nejbohatších v regionu. Současně s tím má velký význam jako nejsevernější známá 

lokalita areálu druhu. EVL U Bílých hlín je situována na jihovýchodně orientovaném mírném 

svahu asi 1 km severozápadně od obce Krčmaň, západně od silnice Olomouc-Přerov. 

Předmětem ochrany je zde rovněž koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) v podobě 375-ti trsů 

této rostliny.  
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EVL, kterou bude záměr přímo procházet, je EVL Morava – Chropy ňský luh  (kód 

lokality CZ0714085). Ta se táhne v jižním směru poblíž Olomouce. EVL tvoří řeka Morava od 

Nemilan (jižně od Olomouce) po Chropyni a její okolí - aluviální louky a lesy, mokřady a tůně, 

štěrkovny severně od silnice Kojetín - Chropyně s navazujícím lužním lesem a lučními 

enklávami nacházející se mezi Kojetínem, Chropyní, Tovačovem a Kroměříží. Na severu je 

území zakončeno menším lužním lesem mezi obcemi Troubky a Tovačov, cca 8 km západně 

od Přerova. Celková rozloha činí 3 205,33 ha. 

 

 

Ptačí oblasti 

 V blízkosti záměru se nenachází žádná Ptačí oblast.  

 

Všechny lokality chráněné v rámci soustavy Natura 2000 jsou znázorněny na obr. č. 2 

. 

Obr. č. 2: Lokality soustavy NATURA 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1       EVL Morava – Chropyňský luh 

      2       EVL Království 

      3       EVL U Strejčkova lomu 

      4       EVL U Bílých hlín 
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C.1.10. Územní systém ekologické stability 

Územním systémem ekologické stability je vymezen minimální prostor, který potřebují 

organismy v urbanizovaném území pro svůj trvale udržitelný rozvoj. ÚSES je stanovován na 

základě zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Lze jej charakterizovat jako 

vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých, ekosystémů. 

Díky ÚSES můžeme uchovat a reprodukovat přírodního bohatství, příznivě působit na okolní, 

méně stabilní části krajiny a vytvářet tak základ pro její mnohostranné využívání. Vymezení 

ÚSES stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního plánování a ochrany přírody ve 

spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní 

správy lesního hospodářství. 

Rozlišují se tři úrovně ÚSES: 

- místní (lokální) 

- regionální 

- nadregionální 

 

ÚSES nacházející se v blízkosti záměru je navázán na vodní toky. Řeka Morava je 

osou nadregionálního biokoridoru  Ramena řeky Moravy – Chropy ňský luh . Tento 

biokoridor je křížen záměrem u obce Kožušany. Severovýchodním směrem od obce Kožušany 

se nachází regionální biocentrum Kožušany , po jehož severním okraji bude záměr rovněž 

procházet. Cca 3 km jižně od RBC Kožušany je situováno RBC Les Království . Další prvky 

ÚSES pak nalezneme ve vzdálenosti zhruba 5 km od záměru, jsou to RBK Bystrovany – 

K136, RBC Bystrovany , RBK Bystrovany – Zlaté doly , RBC Chlum  a RBK Chlum – 

Povodí Oloešnice . Všechny zmíněné prvky regionální a nadregionálné úrovně ÚSES jsou 

znázorněny na obr. č. 3.  
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Obr. č. 3: Lokality územního systému ekologické stability . 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      1       RBC Kožušany 

      2       RBC Les Království 

      3       RBC Chlum 

      4       NRBK Ramena řeky Moravy – Chropyňský luh 

      5       RBC Bystrovany 

      6       RBK Bystrovany – K 136 

      7       RBK Bystrovany – Zlaté doly 

      8       RBK Chlum – Povodí Olešnice 

 

 
C.1.11. Významné krajinné prvky 

Jako významné krajinné prvky jsou v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny definovány ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které 

utváří její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. VKP jsou lesy, rašeliniště, vodní 

toky, rybníky, jezera, údolní nivy (tzv. VKP ze zákona) nebo jiné části krajiny, které takto 

zaregistruje ve smyslu zákona o ochraně přírody příslušný orgán státní správy. Jde zejména o 

mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, 

umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou mezi ně patřit i cenné plochy 

porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. 
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Významným krajinným prvkem přicházejícím do kontaktu se záměrem nebo dosahujících do 

jeho blízkosti jsou především vodní toky, z nichž nejvýznamnější je řeka Morava. Dále jsou to 

toky Nemilanka, Týnečka a Romza.  

C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prost ředí 
v dot čeném prost ředí, které budou pravd ěpodobn ě významn ě 
ovlivn ěny 
 

C.2.1. Fauna a flóra 

Z hlediska biogeografického členění České republiky (CULEK 1996) leží město 

Olomouc na ostré hranici tří biogeografických regionů. Prvním z nich je Prostějovský bioregion 

(kód 1.11) na západě, druhým pak bioregion Litovelský (kód 1.12) na severozápadě a třetím 

Kojetínský bioregion (kód 3.11) na jihu. Prostějovský a Litovelský bioregion náleží do provincie 

hercynské, Kojetínský bioregion patří do Západokarpatské podprovincie. Proto je Olomouc 

složením své fauny a flóry do jisté míry specifická. Tato specifika jsou dána prolínáním bioty 

hercynské podprovincie, která je biotou západní a centrální části střední Evropy, s biotou 

karpatské soustavy zasahující na území České republiky z východu. Vegetace hercynské 

podprovincie je ovlivněna geologicky starým podložím Českého masívu, budovaným 

převažujícími kyselými krystalickými břidlicemi a hlubinnými vulkanity. Západokarpatská 

podprovincie je geologicky výrazně pestřejší.   

 

Fauna 

Území plánovaného umístění záměru je ze zoologického hlediska značně ochuzené. 

Kromě krátkého úseku křížení vedení s řekou Moravou a její nivou je území dotčené záměrem 

zemědělsky obhospodařované a vyskytují se zde běžné druhy typické pro agrární krajinu. 

Nebyl zde dle dostupných údajů zaznamenán výskyt zvláště chráněných živočišných druhů.  

 

Flóra 

Potenciální p řirozená vegetace   

Zájmové území se podle NEUHÄUSLOVÉ et al. (1998) nachází v oblasti 

rekonstruovaných typů lužních lesů a dubohabřin. 

Stinné dubohabřiny s dominantním dubem zimním (Quercus petraea) a habrem 

(Carpinus betulus) tvoří společenstvo černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-

Carpinetum), častou příměsí je lípa (Tilia cordata, na vlhčích stanovištích T. platyphyllos), dub 

letní (Quercus robur). Dále se může jednat o stanovištně náročnějších listnáčů (jasan – 

Fraxinus excelsior, klen – Acer pseudoplatanus, mléč – A. platanoides, třešeň – Cerasus 

avium). 
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Společenstvo jilmové doubravy (Querco-Ulmetum) tvoří zpravidla třípatrové fytocenózy 

s dominantním dubem letním (Quercus robur) nebo jasanem (Fraxinus excelsior) ve 

stromovém patru. Jasan bývá často hospodářsky silně preferován. Podíl jilmů (Ulmus minor, 

U. laevis), typických dřevin tvrdého luhu, naopak poklesl v důsledku grafiózy. Častou příměsí 

je lípa (Tilia cordata), ve vlhčí variantě také olše (Alnus glutinosa) a další typické dřeviny 

měkkého luhu, v sušší variantě habr (Carpinus betulus) a javor babyka (Acer campestre). 

Keřové patro je druhově bohaté (Sambucus nigra, Padus avium, Swida sanguinea). Bylinné 

patro tvoří zpravidla výrazný aspekt jarních geofyt. 

Převážná část plochy těchto luhů je zemědělsky využívána, především jako orná půda, 

méně často jako louky. Část je rovněž zastavěna. Většina zbylých porostů je přeměněna v 

monokultury. 

 

Charakter popisované lokality 

Na námi sledované lokalitě ale z hlediska posouzení vegetačních poměrů nemají výše 

uvedené skutečnosti zásadní význam. Důvodem je především stav předmětné plochy, která 

byla již v minulosti zbavena přirozené vegetace a v současnosti slouží pro antropogenní účely, 

převážně jako orná půda. Zároveň bylo navíc okolí záměru poměrně nedávno narušeno 

výstavbou rychlostní silnice R35. Na dané lokalitě se tedy nepředpokládá žádný výskyt 

rostlinných společenstev blízkých rekonstruovaným společenstvům, ani zvláště chráněné 

druhy rostlin.  

 

C.2.2. Nemovité kulturní památky, archeologická a p aleontologická nalezišt ě 

 

Nemovité kulturní památky 

 

V obcích nacházejících se v blízkosti záměru, jsou umístěny kulturní památky 

registrované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Nemovité kulturní památky, které 

by mohly být výstavbou elektrického vedení dotčeny, se ale v jeho blízkosti nenacházejí.  

 
 
Archeologická a paleontologická nalezišt ě 

 

Olomoucko spadá do oblasti s výskytem celé řady archeologicky významných lokalit. 

Nejstarší osídlení na území města dokládají archeologické nálezy již od dob prehistorických. 

První stopy osídlení vlastního města spadají do starší doby kamenné (paleolitu), na jeho 

dnešním území byly nalezeny kamenné nástroje, jejichž stáří je odhadováno na 40 – 10 tisíc 

let. Úrodná půda v okolí města byla dobrým předpokladem pro usídlení zemědělců již v mladší 
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době kamenné. Novější výzkumy také doložily přítomnost keltských a germánských kmenů na 

katastru dnešního města.  

Zájmová lokalita je územím s předpokládaným výskytem archeologických nálezů, ve 

smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

Vzhledem k této skutečnosti je nutné, aby stavebník před zahájením akce uzavřel smlouvu na 

provedení archeologického dozoru s institucí, které přísluší provádět archeologické výzkumy.  

Paleontologické nálezy (dle zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny) 

v zájmovém území nepředpokládáme. 

 

C.2.3. Území se zvýšenou citlivostí, resp. zranitel ností 

 
Veškeré povrchové vody České republiky, tedy i vody v okolí záměru jsou ve smyslu 

nař.vl.č.61/2003 Sb. citlivou oblastí s následnou odpovídající ochranou. 

Do seznamu zranitelných oblastí náleží z katastrálních území, do kterých bude záměr 

zasahovat, pouze k.ú. Vsisko. Další zranitelná oblast ve smyslu přílohy č.1 nař.vl.č. 103/2003 

Sb. se v zájmovém prostoru nevyskytuje. 

V nejbližším okolí lokality se nenalézají ani sesuvy, sutě, prudké svahy, 

nestabilizované náplavy a písky. Rovněž v bezprostřední blízkosti lokality nepředpokládáme 

výskyt starých důlních děl.   

Dle odvozené mapy radonového rizika ČR leží zájmová lokalita v území, které je 

řazeno do kategorie se středním radonovým rizikem. 

Vzhledem k tomu, že plánovaný záměr křižuje řeku Moravu, spadá částečně i do 

plochy rozlivu této řeky, konkrétně z července 2006.  
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

D.1. Charakteristika možných vliv ů a odhad jejich významnosti a 
velikosti 
 

D.1.1. Vlivy na flóru a faunu 

 
Flóra 
 Realizací záměru nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa. Záměr 

nezasahuje do ochranného pásma lesa, které je vymezeno 50 m od jeho okraje. Výstavbou 

záměru ale budou dotčeny dřeviny rostoucí mimo les. Pro bezpečný provoz vedení je třeba 

počítat s odstraněním ojedinělých stromů a keřů, které by mohly ohrozit provoz, a nebo by 

samy mohly být při výstavbě a provozu poškozeny. Je nutné odstranit stromy do takové 

vzdálenosti, aby při případném pádu nebylo poškozeno vedení. Největší rozsah kácení v trase 

bude proveden v oblasti přetnutí toku řeky Moravy, kde bude nutné odstranit stromy cca 250m 

podél vedení. V případě plánovaného kácení je třeba, aby investor zažádal příslušný orgán 

ochrany přírody o povolení odstranění dřevin rostoucích mimo les. Za odstraněné dřeviny 

může být předepsána náhradní výsadba. 

Vzhledem k tomu, že jsou nová stožárová místa převážně situována na zemědělské 

půdě (orné půdě) budou vlivy na floru minimální. Na zájmové lokalitě a jejím širším okolí se 

vyskytují druhy běžné pro tento typ stanovišť, tyto druhy rostlin se přirozeně vyskytují na řadě 

ploch v širším okolí a rovněž samotné lokality pro stožárová místa nepředstavují 

reprezentativní či unikátní typ fytocenózy. Na základě výše uvedených skutečností můžeme 

vliv na fytocenózu charakterizovat jako vliv minimální až nulový, z hlediska významnosti 

nepatrný.  

Fauna 

 Výskyt zvláště chráněných druhů živočichů (dle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 

365/1992 Sb.) nebyl v trase vedení doložen. Vliv na faunu obecně lze předpokládat hlavně 

v období výstavby, kdy budou zřizovány dočasné přístupové komunikace a v místech 

situování nových stožárů zařízení staveniště. Tento vliv je však nevýznamný, dočasný a 

převážně překrytý negativním vlivem rychlostní silnice R 35.  

 Po ukončení výstavby může z  hlediska vlivů na faunu realizace nového nadzemního 

vedení ve volné krajině znamenat potenciální nebezpečí pro avifaunu. V případě vedení 110 

kV nespočívá toto riziko v možných úrazech elektrickým proudem (typické případy zejména u 
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starších vedení 22 kV, kde jsou vodiče umístěny v jedné úrovni nad zemí) neboť vzájemná 

vzdálenost vodičů prakticky vylučuje možnost vzniku vodivého spojení. Zůstává však 

nebezpečí nárazů letících ptáků do vodiče a jejich následný úhyn. Tento faktor možného 

mechanického poranění je významný v místech vyšší koncentrace vodičů (souběh nebo 

křížení vedení), v blízkosti lokalit pro shromažďování, příp. hnízdění ptactva. 

Na základě skutečností uvedených výše nepředpokládáme zásadní negativní dopad na 

biodiverzitu v rámci širšího okolí zájmové lokality v období výstavby záměru. Pro období 

provozu lze konstatovat vedení může mít potenciální vliv na avifaunu v dotčeném území. 

Je ještě nutné připomenout, aby byla při výstavbě zohledněna opatření uvedená v § 

5a, odst. 6 zákona 114/1992 Sb., která mohou zabránit usmrcování ptáků el. proudem. 

 

Ekosystémy 

 Překonávání prvků ÚSES je vzhledem k charakteru stavby obvykle bezkolizní. Nové 

vedení nebude mít na skladebné prvky ÚSES výrazný negativní vliv. 

 
   

D.1.2. Vliv na významné krajinné prvky 

  

Významným krajinným prvkem přicházejícím do kontaktu se záměrem nebo 

dosahujících do jeho blízkosti jsou především vodní toky, z nichž nejvýznamnější je řeka 

Morava.  

Lze však konstatovat, že realizace ani provoz záměru nebude mít vzhledem 

k charakteru stavby na tento významný krajinný prvek žádný negativní vliv. 

 
 
D.1.3. Vlivy stavby na estetickou hodnotu krajiny 

 
Každé nadzemní vedení ovlivňuje krajinný ráz. Jako výrazně negativní je však vnímáno 

jen v konkrétních specifických případech, především v čistě přírodním nebo v přírodě blízkém 

území. V urbanizovaném, „odpřírodněném“ prostředí, jakým je trasa vedení navrhována, jsou 

již stožáry venkovního vedení zpravidla vnímány jako součást krajiny. Do jisté míry tento pocit 

umocňuje i přítomnost dalších liniových nepřírodních prvků v území. 

Vliv záměru na estetickou hodnotu krajiny a krajinný ráz je podrobně vyhodnocen v  

příloze č. 5 předkládaného oznámení. Pro vyhodnocení vlivu stavby „Hněvotín PZ, nové 

vedení 110 kV“ na krajinný ráz byl použit nepublikovaný „Metodický postup posouzení vlivu 

navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz“, který byl vypracován 

ve smyslu §12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (Vorel, Bukáček, Matějka, 

Culek, Sklenička 2004). Vyhodnocení bylo provedeno dle následujícího postupu: 
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 1) Vymezení dotčeného krajinného prostoru 

 2) Vymezení oblastí a míst krajinného rázu 

 3) Identifikace znaků krajinného rázu a jejich klasifikace 

 4) Posouzení vlivu na identifikované znaky 

 5) Určení snesitelnosti zásahu na základě zjištěné míry vlivu a vyhotovení závěru 

 
Z výše uvedeného posouzení  vyplývá, že záměr představuje žádný,a nebo pouze 

slabý vliv na znaky estetických hodnot místa krajinného rázu (MKR) č.1 – Přáslavická 

pahorkatina a č.2 – Sředomoravská niva. Výjimkou je znak – „Přítomnost velkého množství 

liniových staveb a antropogenních znaků v krajině“ v MKR č. 2, kdy pro tento znak byl vliv 

navrhovaného vedení identifikován jako středně silný zásah, protože posiluje (i když poměrně 

minimálně) negativní projev tohoto znaku KR v MKR Středomoravská niva. Vzhledem k tomu, 

že u ostatních identifikovaných a klasifikovaných znaků krajinného rázu byla míra vlivu záměru 

vyhodnocena jako „žádný zásah či slabý zásah“ je stavba v daném území dle předložené 

technické dokumentace z pohledu krajinného rázu přijatelná a je možno ji doporučit k realizaci.  

 

 
D.1.4. Vlivy na ovzduší 

 
Vliv stavby na ovzduší v období výstavby lze omezit na emise tuhých částic do ovzduší 

při manipulaci se sypkými hmotami a na emise ze stavebních strojů a nákladních automobilů. 

Dopad vlastní stavební činnosti (včetně zemních prací) bude co nejvíce minimalizován 

zvolenou technologií zakládání a provádění stavby.  

Vlivy vyvolané stavební dopravou a mechanizací nebyly pro potřeby oznámení 

matematicky modelovány. Vzhledem k předpokládanému rozsahu stavebních prací a umístění 

stavby lze odhadnout, že vliv ze stavební činnosti za dodržení opatření uvedených v kapitole 

D.4. nebude mít žádný významný negativní vliv na ovzduší v širším okolí zájmové lokality. 

V rámci realizace záměru nebude instalován žádný nový střední, velký či zvláště velký 

zdroj znečištění ovzduší. Rovněž nepředpokládáme žádné zásadní změny v imisní situaci 

podél přístupových cest na místo staveniště.  

 

 

D.1.5. Vlivy na p ůdu 

 

 Realizace záměru si nevyžádá trvalé či dočasné vynětí pozemků ze zemědělského 

půdního fondu, rovněž nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa. Lze tedy 

konstatovat, že vliv záměru na ZPF a PUPFL bude nulový.  
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V důsledku realizace záměru se nepředpokládá znečištění půdy v zájmovém území. 

V etapě výstavby je třeba počítat se zřízením přístupových cest k manipulačním prostorům, 

které jsou situovány do míst navržených stožárů. Tyto pozemky však budou využívány pouze 

po časově omezenou dobu, která se bude pohybovat max. v týdnech. Po ukončení výstavby 

budou tyto pozemky uvedeny do původního stavu.  

 

 

D.1.6. Vlivy na nerostné zdroje a geologické prost ředí 

Jak již bylo uvedeno v předcházejících kapitolách, trasa nového vedení neprochází 

žádným ložiskem nerostných surovin, dobývacím prostorem či chráněným ložiskovým 

územím. Realizace záměru dle nám známých skutečností nebude tedy mít žádný negativní 

vliv na horninové prostředí a využívání horninových a nerostných zdrojů v širším okolí zájmové 

lokality.  

 

 

D.1.7. Vlivy na vodní toky, vodní plochy a vodní zd roje 

 Posuzovaný záměr nevyžaduje budování nových zdrojů vody. Realizací záměru se 

nepředpokládá žádné významné negativní ovlivnění hydrologických parametrů v území. Trasa 

vedení protíná území CHOPAV Kvartér řeky Moravy, nicméně tento nebude nijak negativně 

ovliněn.  

V případě, že budou dodržena všechna opatření, která jsou v kapitole D.4. 

nepředpokládáme žádné významné negativní vlivy záměru na vodní toky, vodní plochy a 

vodní zdroje. 

 
 
D.1.8. Vlivy stavby na ve řejné zdraví 

Zdravotní stav obyvatelstva by výstavba záměru teoreticky neměla nijak ovlivnit. 

Případný vliv elektromagnetického záření na obyvatelstvo je vyhodnocen v kapitole B.3.5 

 

Počet obyvatel ovlivn ěných ú činky stavby 

Vlivy na obyvatele byly vyhodnoceny jako velmi malé, protože trasa vedení neprochází 

inravilánem obcí. 

 

Ovlivn ění faktor ů psychické pohody 

Faktory psychické pohody by mohly být ovlivněny zejména v době výstavby a to pouze 

v okolí obce Vsisko. Rušivým faktorem by mohla být jednak doprava stavebních materiálů na 

stavbu a pak vlastní stavební práce. Tyto vlivy (které jsou dočasné a budou trvat maximálně 



„Hn ěvotín PZ, nové vedení 110 kV“ 
 

                                                                                           Oznámení dle přílohy 3 zákona  100/2001 Sb. 

Ecological Consulting a.s. 

www. ecological.cz 

 

                                                                                                                                      38 

v rozmezí několika týdnů) však budou minimalizovány na nejnižší možnou míru dodržováním 

opatření, která jsou uvedena na konci této podkapitoly a souhrnně pak v kapitole D.4. Rovněž 

zvýšená prašnost by mohla představovat snížení faktoru pohody. Zvýšená prašnost se může 

projevovat zejména v období provádění výkopových prací za dlouhodobě suchého a větrného 

období. Tento vliv je rovněž dočasný (omezen na období výstavby) 

 

 

D.1.9. Vlivy na strukturu a využití území 

 
Vzhledem ke skutečnosti, že neovlivní způsob využití okolních pozemků (stále se zde 

budou pěstovat zemědělské plodiny) a záměr nevyvolá žádné nové investiční náklady v širším 

okolí lokality (přípojky inženýrských sítí, budování či rozšiřování komunikací apod..) 

nepředpokládáme žádné negativní vlivy na stávající strukturu a stávající způsob využití území.  

Vyjádření příslušného stavebního úřadu o souladu posuzovaného záměru s platnou územně 

plánovací dokumentací je součástí přílohy 1 tohoto Oznámení.  

 

D.1.10. Vlivy na nemovité kulturní památky, archeol ogické památky a nalezišt ě  

 V této kapitole je třeba vycházet ze závěrů kapitoly C.2.2. Nemovité kulturní památky, 

archeologická a paleontologická naleziště. Realizací záměru nedojde k žádnému 

nepříznivému ovlivnění hmotného majetku nebo nemovitých kulturních památek.  

 

� V případě archeologického nálezu je třeba oznámit tuto skutečnost příslušnému 

Památkového ústavu a zajistit záchranný archeologický výzkum. 

 

D.1.11. Ostatní vlivy 

Samotná stavba a provoz s sebou neponesou riziko biologických vlivů na okolní 

společenstva. Výjimku zde představuje pouze možné šíření neoindigenofytů a případné 

zavlečení „nepůvodních“ druhů rostlin v rámci stavebních prací. Nejrozšířenějším (lépe řečeno 

nejnápadnějším) druhem neoindigenofytů je v širším okolí zájmové lokality křídlatka. Ta 

vytváří ucelené, monokulturní porosty na nově obnažených, či dlouho neudržovaných 

pozemcích. Nepůvodní druhy rostlin představují v tomto případě nebezpečí v důsledku 

možného křížení s našimi původními druhy.  

 

Jiné ekologické vlivy (např. ionizující nebo elektromagnetické záření) nebyly v rámci 

zpracovávání oznámení prokázány. 
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� Z důvodu prevence ruderalizace území budou v rámci konečných terénních úprav 

rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi.  

� Bude monitorován nástup neoindigenofytů, v případě zjištění bude přistoupeno k jejich 

likvidaci. 

 

 

D.1.12. Vliv produkce odpad ů 

 

 Původce odpadů bude, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, 

nakládat s odpady podle jejich skutečných vlastností. Bude je shromažďovat utříděně podle 

druhu a kategorií a zabezpečí je před nežádoucím únikem do životního prostředí. Odstranění 

všech odpadů bude zajištěno subdodavatelsky, odpad bude předáván pouze oprávněné 

osobě. Vzhledem k tomu, že v blízkosti stavby  - v okolí Grygova v současné době existuje 

dostatečná kapacita zařízení pro nakládání s odpady všech kategorií nebude likvidace odpadů 

z výstavby problematická.  

Bude-li s odpady v prostoru staveniště v průběhu výstavby a provozu nakládáno 

v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství, nepředpokládáme žádné 

negativné ovlivnění životního prostředí v důsledku produkce odpadů z provozu a výstavby 

vzdušného vedení. 

 

D.2. Rozsah vliv ů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 

Počet obyvatel dotčených vlivy výstavby a provozu záměru nelze přesně stanovit. 

Bereme-li v úvahu pouze obyvatele v nejbližší trvale obydlené zástavbě, můžeme jejich počet 

odhadnout na maximálně několik desítek osob. Vlivy na obyvatele jsou hodnoceny jako velmi 

malé. 

 

D.3. Údaje o možných významných nep říznivých vlivech p řesahující 

státní hranice 

 

Nejsou předpokládány žádné nepříznivé vlivy přesahující hranice ČR. 
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D.4. Opatření k prevenci, vylou čení, snížení, pop řípadě kompenzaci 

nepříznivých vliv ů 

 

Pro minimalizaci vlivů stavby na životní prostředí byla přijata řada technických opatření 

již ve stadiu zpracovávání projektové dokumentace. Vzhledem k charakteru stavby nejsou 

navrhována žádná kompenzační opatření. Dodržovat je však nutno opatření podle následující 

specifikace: 

     

 Opatření ve fázi p řípravy:  

 

� Bude zpracován harmonogram výstavby tak, aby v maximální možné míře eliminoval 

nepříznivé dopady na veřejné zdraví obyvatelstva a jednotlivé složky životního prostředí. 

� Bude vypracován systém nakládání s odpady vznikajícími v průběhu stavby, který bude 

zaměřen zejména na jejich třídění, oddělené shromažďování a následné využití či 

odstranění.  

� Budou zohledněna opatření uvedená v § 5a, odst. 6 zákona 114/1992 Sb., která mohou 

zabránit usmrcování ptáků el. proudem. 

 

Opatření ve fázi realizace: 

� Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a jeho 

jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a 

zdravých životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů, směrnic a 

platných technických norem. 

� Venkovní stavební práce spojené se zvýšenu hlučností (např. terénní úpravy apod.) 

nebudou realizovány ve dnech pracovního klidu, ve státem uznávaných svátcích, a 

v nočních hodinách. Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a 

technologického materiálu přes okolní obytnou zástavbu budou uskutečňovány v denní 

době. 

� Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím 

využívaných přístupových cest ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních prací. 

� Na zařízení staveniště budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních materiálů a 

ostatních potenciálních zdrojů prašnosti; vlastní zemní práce budou prováděny po etapách 

vždy v rozsahu nezbytně nutném.  
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� Případná kontaminovaná zemina, zjištěna při výkopových pracích, bude odtěžena 

samostatně a bude s ní naloženo v souladu s příslušnými právními normami a technickými 

postupy. 

� Případné mezideponie výkopových zemin budou udržovány v bezplevelném stavu, ty které 

nebudou bezprostředně využity do 6-ti týdnů od vlastní skrývky budou osety travinami. 

� Možnému znečištění půd je třeba předejít uložením látek škodlivých půdám a vodám 

v k tomuto účelu vyhrazených prostorách. Tato podmínka se vztahuje především 

k otázkám spojeným s nakládáním s odpady, PHM, apod. 

� Plnění palivy v areálu stavby provádět pouze v nezbytných případech, kdy by plnění mimo 

areál bylo organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné.  

� Na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů s výjimkou běžné denní údržby. 

� Ke kolaudaci stavby bude předložena specifikace druhů a množství odpadů vzniklých 

v průběhu výstavby a bude doložen způsob jejich likvidace.  

� V případě archeologického nálezu je třeba oznámit tuto skutečnost příslušnému 

Památkového ústavu a zajistit záchranný archeologický výzkum. 

� Z důvodu prevence ruderalizace území budou v rámci konečných terénních úprav 

rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi.  

� Bude monitorován nástup neoindigenofytů, v případě zjištění bude přistoupeno k jejich 

likvidaci. 

� V případě potřeby kácení dřevin investor zažádá u příslušného orgánu ochrany přírody o 

povolení odstranění dřevin rostoucích mimo les. Za odstraněné dřeviny bude provedena 

náhradní výsadba v rozsahu, který stanoví orgán ochrany přírody. Doporučujeme případné 

kácení dřevin provést v období vegetačního klidu (v období listopad - březen). 

 

Opatření ve fázi provozu: 

� Bude monitorován nástup neoindigenofytů, v případě zjištění bude přistoupeno k jejich 

likvidaci. 

 

D.5. Charakteristika nedostatk ů ve znalostech, a neur čitostí, které se 

vyskytly p ři specifikaci vliv ů  

Odchylky od provedeného hodnocení jednotlivých vlivů mohou vzniknout v průběhu 

zpracování dalšího stupně projektové dokumentace v důsledku změny vstupních dat. 
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V případě interpretace informací z mapových podkladů, které byly převážně středních měřítek, 

dochází vždy k určitému zobecnění a jisté míře nepřesnosti ve vztahu k dané lokalitě. Pokud 

to však bylo v našich možnostech, snažili jsme se o uvedení informací vztahujících se 

konkrétně k námi posuzované lokalitě 

 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  
 

Investor nepředkládá variantní řešení záměru. 

 

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

Při realizaci záměru je třeba respektovat další omezení, daná existujícími limity 

ochrany území, tak jak jsou výše popsány. Žádné další doplňující údaje nejsou známy. 

Mapová, resp. jiná dokumentace je součástí příloh tohoto oznámení, resp. byla uvedena přímo 

ve výše uvedeném  textu. 

 

 

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

 

Důvodem pro vypracování Oznámení je skutečnost, že záměr „Hněvotín PZ, nové 

vedení 110 kV“ svojí dikcí splňuje kritérium stanovené v zákoně o posuzování vlivů na životní 

prostředí, příloze I., kategorii II, bodu 3.6 „Vedení elektrické energie od 110 kV, pokud 

nepřísluší do kategorie I.“. Dle této přílohy tak záměr podléhá zjišťovacímu řízení. Příslušným 

orgánem státní správy je v tomto konkrétním případě Ministerstvo životního prostředí ČR. 

Hodnocený záměr zahrnuje jen jednu variantu technického a technologického řešení. 

Jiná varianta technického a technologického řešení záměru než předkládaná varianta 

v oznámení není investorem uvažována.  

Posuzovaný záměr zahrnuje vybudování nového dvojitého vedení 110 kV v celkové 

délce 9,932 km. 

Posuzovaný záměr si nevyžádá dočasný či trvalý zábor pozemků ze zemědělského 

půdního fondu. Rovněž si posuzovaný záměr nevyžádá dočasný či trvalý zábor pozemků 

určených k plnění funkcí lesa. Stavba nebude probíhat ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa.  
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Zájmová lokalita se nenachází v chráněném území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Trasa vedení prochází chráněnou oblastí 

přirozené akumulace vod – CHOPAV Kvartér řeky Moravy. 

 Odběr vody lze předpokládat pouze ve fázi výstavby. Vzhledem k tomu, že pro 

výstavbu betonových základů můžeme předpokládat dovoz hotové betonové směsi až na 

místo použití, bude spotřeba vody minimální. 

Posuzovaný záměr bude klást zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu pouze v 

období vlastní výstavby (doprava materiálu na staveniště). Záměr nepředpokládá významné 

přesuny zemních hmot. Nárůst dopravy na přilehlých komunikacích, který bude způsoben 

dovozem materiálu pro výstavbu a odvozem odpadů ze stavby, bude časově omezen pouze 

na dobu výstavby. Vzhledem k charakteru stavby (ocelové montované konstrukce) bude 

objem stavební přepravy omezený. Předpokládáme, že při běžném průběhu stavby přijedou 

během pracovního dne na staveniště pouze jednotlivé nákladní automobily. V období provozu 

nebude posuzovaný záměr vyžadovat žádnou dopravu. Výjimku tvoří údržba stožárů a vedení 

a případné opravy na vedení. Opravy a údržba vedení si však vyžádají příjezd jen 1-2 

automobilů.  

V rámci realizace záměru nebude instalován žádný nový střední, velký, zvláště velký 

zdroj znečišťování ovzduší. Po dobu výstavby může být plocha staveniště stacionárním 

(plošným) zdrojem znečišťování ovzduší. V kapitole D.4. jsou uvedena opatření na eliminaci 

vlivů stavby na ovzduší.  

Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení legislativních předpisů platných v 

oblasti nakládání s odpady. Jedná se o zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých zákonů (zákon o odpadech), v aktuálním znění. Při realizaci stavebních objektů 

vzniknou odpady různých skupin a druhů dle „Katalogu odpadů“. Odpady, které vzniknou 

v průběhu stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. Tato činnost 

bude zajištěna dodavatelem stavebních prací, popř. odbornou firmou, což bude možné 

specifikovat až po vyjasnění smluvních vztahů mezi investorem a dodavatelem stavby.  

Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů nebyl na zájmové lokalitě doložen. 

Na základě skutečností uvedených výše nepředpokládáme (mimo potenciálního vlivu na 

avifaunu a nutnost kácení dřevin v trase – cca 250 m) zásadní negativní dopad na biodiverzitu 

v rámci širšího okolí zájmové lokality.  

Realizace záměru dle nám známých skutečností nebude mít žádný negativní vliv na 

horninové prostředí a využívání horninových a nerostných zdrojů v širším okolí zájmové 

lokality.  
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Ze závěru dokumentace posouzení vlivu záměru na krajinný ráz (Příloha č. 5) vyplývá, 

že vlivy záměru na krajinný ráz jsou minimální a záměr je možné v dané lokalitě realizovat.  

 
 

Závěrem můžeme konstatovat, že úrove ň a koncepce navrženého řešení zám ěru 

„Hn ěvotín PZ, nové vedení 110 kV“ koresponduje s úrovní , která je obvyklá u 

obdobných staveb realizovaných v rámci České republiky i v rámci Evropské unie. Na 

základě komplexního zhodnocení všech dostupných údaj ů vztahujících se 

k posuzovanému zám ěru, sou časnému i výhledovému stavu jednotlivých složek 

životního prost ředí a s p řihlédnutím ke všem souvisejícím skute čnostem lze 

konstatovat, že navrhovaný zám ěr svými parametry nep řekračuje povolené limity, a 

proto jej lze v navržené lokalit ě doporučit k realizaci. 
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Seznam zkratek  
BPEJ  bonitované půdně ekologické jednotky 

DP  dobývací prostor 

CHKO  chráněná krajinná oblast 

CHLÚ  chráněné ložiskové území 

CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod  

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

NPÚ  národní památkový ústav 

PO  ptačí oblast 

PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 

ŘSD  Ředitelství silnic a dálnic 

ÚPD  územní plán 

ÚSES  územní systém ekologické stability 

ZPF  zemědělský půdní fond 

VZT vzduchotechnické zařízení 

VN vysoké napětí 

R lomové body vedení 

MKR místo krajinného rázu 

OKR oblast krajinného rázu 

DoKP dotčený krajinný prostor 
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