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Přehled zkratek
AC
AOPK
a.s.
BPEJ
ČEPS
ČGS
ČR
ČSN
DC
EIA
ENTSO-E
EVL
CHKO
CHOPAV
k.ú.
MŽP
n.m.
NEK
NPP
NPR
NRBK
NV
LBC
LBK
OZKO
PO
PP
PR
PřP
PS
p.t.
PUPFL
PÚR
s.r.o.
SEKM
SCHKO
TR
ÚSES
ZPF
ZÚR
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část obchodního názvu společnosti ČEPS, a.s. (není zkratkou)
Česká geologická služba
Česká republika
Česká technická norma (resp. dřívější Československá technická norma)
stejnosměrný proud (ang. Direct Current)
posouzení vlivů na životní prostředí (ang. Environmental Impact Assessment)
Asociace evropských provozovatelů přenosových soustav pro elektrickou energii
(ang. The European Network of Transmission System Operators for Electricity)
evropsky významná lokalita
chráněná krajinná oblast
chráněná oblast přirozené akumulace vod
katastrální území
Ministerstvo životního prostředí České republiky
nad mořem
nezávislá energetická komise
národní přírodní památka
národní přírodní rezervace
nadregionální biokoridor
nařízení vlády
lokální biocentrum
lokální biokoridor
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
ptačí oblast
přírodní památka
přírodní rezervace
přírodní park
přenosová soustava
pod terénem
pozemky určené k plnění funkcí lesa
politika územního rozvoje
společnost s ručením omezeným
systém evidence kontaminovaných míst
správa chráněné krajinné oblasti
transformovna
územní systém ekologické stability
zemědělský půdní fond
zásady územního rozvoje
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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
V451 BABYLON - BEZDĚČÍN, ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ 400 kV
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v úplném
znění vyhlášeném pod č. 49/2010 Sb. (dále jen zákon). Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3
zákona a přináší údaje pro provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona. Cílem oznámení je, v souladu se
zákonem, upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
Zpracování oznámení proběhlo v únoru až květnu 2011. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování
a údaje získané během průzkumů území.
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ČÁST A

(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)

A.1. Obchodní firma
ČEPS, a.s.

A.2. IČ
25702556

A.3. Sídlo
Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Andrew Gayo Kasembe
vedoucí odboru rozvoje
ČEPS, a.s.
Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10
tel: 211 044 356
fax: 211 044 548
e-mail: kasembe@ceps.cz
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ČÁST B

(ÚDAJE O ZÁMĚRU)

B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název a zařazení záměru
Název záměru
V451 Babylon - Bezděčín, zdvojení stávajícího vedení 400 kV

Zařazení záměru
Dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, je záměr
zařazen následovně:
kategorie:
bod:

I
3.6

název:
sloupec:

Nadzemní vedení elektrické energie o napětí nad 110 kV a délce nad 15 km
A

Dle §4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno a) a podléhá posuzování podle zákona vždy.
Příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí České republiky.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Kapacitní údaje ve vztahu k limitům dle přílohy č. 1 zákona jsou následující:
přenosové napětí:

400 kV

celková délka:

cca 53,5 km
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B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn na území následujících územních jednotek1:
Kraj
Liberecký

Okres
Česká Lípa

Obec
Stvolínky
Holany
Kozly
Kvítkov
Sosnová
Česká Lípa

Zákupy
Velenice
Brniště
Stráž pod Ralskem
Dubnice
Hamr na Jezeře
Liberec

Osečná
Janův Důl
Světlá pod Ještědem
Český Dub
Proseč pod Ještědem
Bílá
Hodkovice nad Mohelkou

Jablonec nad Nisou

Žďárek
Frýdštejn

Katastrální území
Stvolínky
Holany
Kozly u České Lípy
Kvítkov u České Lípy
Sosnová u České Lípy
Okřešice u České Lípy
Česká Lípa
Žizníkov
Heřmaničky u Dobranova
Vítkov u Dobranova
Dobranov
Zákupy
Kamenice u Zákup
Velenice
Velký Grunov
Hlemýždí
Luhov u Mimoně
Stráž pod Ralskem
Dubnice pod Ralskem
Hamr na Jezeře
Břevniště pod Ralskem
Chrastná
Lázně Kundratice
Osečná
Janův Důl
Rozstání pod Ještědem
Modlibohov
Javorník u Českého Dubu
Vlčetín u Bílé
Bílá u Českého Dubu
Petrašovice
Hodkovice nad Mohelkou
Jílové u Hodkovic nad Mohelkou
Žďárek u Sychrova
Bezděčín u Jablonce nad Nisou

Prostor a okolí záměru v uvedených obcích a katastrálních územích jsou pro účely zpracování tohoto
oznámení nazývány tzv. dotčeným územím.
Přehledná situace záměru v měřítku 1:100 000 a územně správní členění území jsou doloženy v příloze 1.1
tohoto oznámení.

1

V uvedeném výčtu jsou zahrnuta nejen území, na kterých se záměr fyzicky nachází, ale i území, v jejichž
bezprostřední blízkosti záměr prochází. Územní jednotky (okresy, obce a katastrální území) jsou řazeny v pořadí na
trase záměru (od transformovny Babylon k transformovně Bezděčín).
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakter záměru
Charakterem záměru je změna dokončené stavby, spočívající v přestavbě jednoduchého vedení 400 kV na
dvojité vedení 400 kV v úseku TR Babylon - TR Bezděčín.

Možnost kumulace s jinými záměry
Vedení bude umístěno v koridoru stávajícího vedení V451 Babylon - Bezděčín. Umístění do koridoru
existujícího vedení (se zachováním resp. snížením rozsahu existujícího ochranného pásma) je z hlediska
vlivů na okolní prostředí optimální.
Dílčí změna koridoru je však nutná v úsecích při zaústění do TR Babylon (úsek TR-R4) a do TR Bezděčín
(úsek R37-TR), a to z důvodu vyššího počtu zaúsťovaných vedení. Možná kumulace vlivů s jinými vedeními
v těchto prostorech je zohledněna a bude posouzena.
Záměr bude dále interferovat s rozvojovými záměry v území (dopravní a technická infrastruktura,
urbanizace apod.). Záměr je v souladu se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje (v aktuálním
stavu jejich přípravy). Jejich součástí je i posouzení celkové únosnosti a udržitelného rozvoje území,
z tohoto hlediska proto není očekávána významná kumulace negativních vlivů.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Zdůvodnění potřeby záměru
Záměr je navržen jako součást energetické soustavy České republiky.
Státní energetická koncepce České republiky předurčuje odpovědnost státu za vytvoření podmínek pro
spolehlivé a bezpečné dodávky energie za odpovídající cenu při respektování principů udržitelného rozvoje.
Nastiňuje dlouhodobou vizi naplnění energetických potřeb, která vychází z důkladných analýz spotřeby
a optimálním způsobem vyvažuje možnosti a potřeby země. Koncepce, kterou přijala vláda České republiky
v březnu 2004, tyto požadavky splňuje co do reálnosti, tak i s ohledem na soulad s platnou legislativou a
v neposlední řadě se zárukou udržitelného rozvoje.
Mezi základní cíle a priority Státní energetické koncepce (SEK) patří:
·
·
·
·

nezávislost na cizích zdrojích energie,
bezpečnost zdrojů energie včetně jaderné bezpečnosti,
spolehlivost dodávek všech druhů energie,
princip udržitelného rozvoje, ve kterém je zahrnuta jak ochrana životního prostředí, tak ekonomický
a sociální rozvoj.

Vývoj výkonové bilance elektrizační soustavy (ES) ČR v maximu zatížení ve střednědobém výhledu,
uvážíme-li propad české ekonomiky v posledních měsících, který se projevil na vývoji vnitrostátní spotřeby
dočasnou stagnací, event. přechodným snížením křivky vývoje, ukazuje, že pokud nedojde k výstavbě
významnějšího zdroje, lze očekávat mírně přebytkovou výkonovou bilanci cca do roku 2015 (podle
referenčního scénáře). Po tomto roce nastává vyrovnání a následující roky, kdy je výkonová bilance
nedostatková, by bylo nutno krýt potřeby odběratelů dovozem ze zahraničí. Průzkumy ukazují, že
výkonová situace ve státech bezprostředně sousedících s ČR bude obdobná a je pravděpodobné, že dovoz
výkonu ze zahraničí bude čím dále tím obtížnější. Proto je třeba se na tuto nepříznivou výkonovou situaci
připravit a v dostatečném předstihu zahájit přípravu výstavby nového zdroje, schopného spolehlivě
reagovat na požadavky odběratelů.
Výrobci elektrické energie na tuto skutečnost reagují plánem výstavby nových zdrojů v
oblasti severozápadních Čech. Vysoká koncentrace generovaného výkonu v této oblasti a povinnost
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dodržení standardní spolehlivosti přenosu zohledněné kritériem N-1 (tj. schopnost spolehlivého vyvedení
výkonu zdrojů při výpadku jednoho nezávislého prvku přenosové soustavy) vyvolají nezbytnost posílení
schématu přenosové soustavy (PS) v okolí nového zdroje výstavbou nových přenosových prvků. Jedním z
vhodných navrhovaných řešení z hlediska spolehlivého a hospodárného provozu (významné snížení ztrát
činného výkonu v PS) je posílení profilů vycházejících z TR 400 kV Výškov a některých profilů na ně
navazujících.
Rekonstrukce a přestavba vedení 400 kV Babylon - Bezděčín na vedení dvojité je vyvolána zejména
připojením nových výrobních bloků v elektrárnách Ledvice a Počerady, event. Mělník. Tendence přenosů
výkonu je v převážné míře směrována ze západu na východ. Zde jsou v některých poruchových provozních
stavech přetěžovány profily vycházející z rozvodny 400 kV Výškov a profily na severní trase PS ČR,
zejména úsek Babylon - Bezděčín. Realizace posílení tohoto vedení 400 kV je systémové opatření, které
zvyšuje spolehlivost a efektivnost provozu PS.
Účelem záměru je tedy zajištění dostatečné přenosové schopnosti a spolehlivosti přenosové soustavy.
Záměr je vyvolán požadavky na spolehlivý provoz systému elektrizační soustavy a souborem závazků,
plynoucích pro přenosovou soustavu z legislativy České republiky i Evropské unie a z pravidel
provozovatelů propojených evropských přenosových soustav (ENTSO-E). Platná legislativa přímo ukládá
provozovateli přenosové soustavy zajišťovat její rozvoj a povinnost bezodkladně přijmout opatření pro
nápravu nepříznivých stavů. Splnění závazků, přijatých jak provozovatelem přenosové soustavy
(ČEPS, a.s.), tak i vládou ČR, podmiňuje zachování účasti České republiky v mezinárodním propojení
přenosové soustavy a funkcionalitou jednotného evropského trhu s elektrickou energií.
Zdvojení vedení 400 kV Babylon - Bezděčín představuje liniovou stavbu o délce vedení cca 53,5 km. Trasa
je z převážné části vedena v koridoru současného vedení 400 kV V451, které bude přestavěno na dvojité
vedení 400 kV. Trasa vedení je volena s ohledem na ochranu životního prostředí a přitom umožňuje
nejhospodárnější provedení přenosu elektrického výkonu. V maximální míře využívá stávající trasy vedení
(koridoru) a tedy i ochranného pásma.
Záměr je realizován ve veřejném zájmu dle § 2, odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve
znění zákona č. 314/2009 Sb., a je v souladu se schválenou politikou územního rozvoje ČR.

Umístění záměru, varianty řešení
Záměr je umisťován do trasy již existujícího vedení s cílem vyloučit umisťování nového vedení do území
doposud nedotčených. Trasa zároveň představuje relativně nejkratší spojku obou koncových bodů, bez
vytváření závleků a bez prodlužování vedení v krajině. Navržený koridor je součástí územně plánovací
dokumentace jak regionální, tak i místní. Z těchto důvodů nejsou uvažovány jiné varianty trasování.
V průběhu projednávání záměru a posuzování vlivů na životní prostředí může být vedení trasy
optimalizováno na základě zjištěných skutečností (z prostorového hlediska, z hlediska ochrany přírody
a krajiny, z hlediska ochrany veřejného zdraví resp. dalších relevantních hledisek) formou pomístních
úprav. Tyto úpravy mají charakter lokálních úprav trasy, umístění stožárů resp. dalších parametrů vedení.
V tomto případě nejde o variantní řešení trasy, ale o úpravy trasy základní.
Z potenciálních referenčních variant jsou uvažována tato řešení - nerealizace záměru (varianta nulová)
a vedení celé nebo části trasy podzemním kabelovým vedením (varianta "kabel"). K těmto řešením lze
uvést následující:
Varianta nulová

Nulovou variantu představuje neprovedení záměru v předkládaném trasování a/nebo
technickém řešení. To by mělo za následek nezbytnost zajištění dostatečné
přenosové schopnosti a spolehlivosti přenosové soustavy České republiky jiným
způsobem, který však v daném prostoru není k dispozici.

Varianta "kabel"

Varianta náhrady vzdušného vedení podzemním je často diskutovanou otázkou.
V žádném případě však nejde (a to celosvětově) o běžné rutinní řešení. Naopak,
v napěťové úrovni 400 kV jde v delších úsecích vedených volnou krajinou o řešení
prakticky nerealizovatelné. Pomineme-li otázky ekonomické (podzemní vedení je
řádově dražší než vedení vzdušné), rozhodují otázky technické a provozní i otázky
vlivů na životní prostředí. Jde zejména o tyto ukazatele:
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· Jedno vedení se skládá ze tří fází, s ohledem na požadované přenášené výkony
by musely být pro každou fázi vždy dva kabely paralelně. Protože jde o dvojité
vedení, je nutno umístit v trase celkem 12 kabelů. Tyto kabely nemohou být
uloženy těsně vedle sebe z důvodu odvodu jejich ztrátového tepla do země bez
vzájemného ovlivňování. Z bezpečnostních důvodů musí být prostorově odděleny
i systémy obou kabelových vedení. Z toho vyplývá relativně velká šířka prostoru
pro jejich uložení.
· Ochranné pásmo kabelového vedení je ze zákona 3 metry od krajního kabelu, to
vede k celkovému koridoru jednoho kabelového vedení širšímu než 10 metrů, v
němž je zákaz výsadby jakýchkoliv porostů.
· Pro výstavbu i následnou údržbu je nutná trvalá komunikace (prostor pro pohyb
stavebních strojů) podél každého kabelového vedení v celé trase. S ohledem na
stavební řešení výkopu (sklon stěn) pro uložení kabelů a umístění obslužných
komunikací je celková šířka potřebného prostoru pro dvojité kabelové vedení
400 kV do 40 metrů. Je nutné počítat s dalším prostorem o šířce cca 10 metrů na
každou stranu pro opakované ukládání zeminy z výkopů.
· Dále je nezbytné zřídit bez výjimky souvislou zpevněnou obslužnou komunikaci,
umožňující při výstavbě pohyb tahače a návěsu s kabelovým bubnem pro příjezd
k nadzemním objektům (kabelové komory, přechodové stanice, kompenzační
stanice). Tato komunikace bude sloužit nejen pro výstavbu, ale i pro údržbu a
opravy a následně pro obnovu celého kabelového vedení po skončení jeho
technické životnosti.
· Kabel lze vyrobit a dopravit na místo uložení v největší délce cca 650 m, pro větší
délky kabelového vedení je nutno použít kabelových spojek, které se uloží do
suché železobetonové jímky (kabelové komory) o rozměrech cca
10 x 6 x 2 metrů. Tyto jímky, rozmístěné po délce trasy přibližně po
600 metrech, musí být přístupné z povrchu terénu pro údržbu.
· Vzhledem k vysokým kapacitním proudům kabelů 400 kV by bylo nutno také řešit
umístění oplocených kompenzačních stanic s kompenzačním zařízením,
s ochranným pásmem 20 metrů od oplocení.
· Při přechodu ze vzdušného vedení na podzemní kabelové (resp. naopak), tzn. při
kombinaci obou konstrukčních typů vedení v trase, musí být také zajištěna
ochrana vložených kabelů proti přepětí. To představuje vybudování oplocených
přechodových stanic o rozměrech cca 50 x 50 metrů s bleskojistkami, kabelovými
koncovkami a dalším zařízením, s ochranným pásmem 20 metrů od oplocení.
· Při výstavbě je nutné pro každé z obou kabelových vedení provedení
bezvýhradně souvislého výkopu minimální šíře 7 metrů, hlubokého 2 metry, v
celé délce kabelové trasy, ve skalních úsecích rozrušení podloží trhavinou, přesun
cca 20 m3 hmot na běžném metru. I v případě možnosti odkládání zeminy vedle
výkopu při provádění je nutno odvézt cca 5 m3 zeminy z každého běžného metru
a dovézt cca 5 m3 písku či speciální směsi na lože pro kabely.
· Vzhledem k průměru jednotlivých kabelů (min. 15 cm) a požadavkům na
mechanizované pokládání (zatahování) nelze reálně uvažovat se změnou směru
trasy mezi sousedními kabelovými komorami.
· U podzemního vedení je velmi obtížné řešení poruch při provozu (vyhledání místa
poruchy, oprava poškozeného místa). Doba zásahu se pohybuje nikoliv v řádu
hodin až dní (jako u vzdušného vedení), ale týdnů až měsíců.
Obě uvedené referenční varianty nepřinášejí řešení účelu záměru a nejsou proto ani smysluplnými
variantami pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Všeobecné údaje o záměru
Předmětem záměru je zdvojení stávajícího jednoduchého vedení V451 na dvojité vedení V451/448.
Záměr je umístěn do trasy1 stávajícího vedení V451.

Všeobecné údaje o vedení
Venkovní (vzdušné) vedení je tvořeno řadou stožárů, nesoucích vodiče. Jedno vedení je tvořeno vždy třemi
fázovými vodiči, násobná vedení potom v násobcích počtu tří fázových vodičů. V daném případě jde
o dvojité vedení, tj. s celkem šesti fázovými vodiči.
Stožáry vedení se dělí dle jejich funkce na tzv. kotevní a tzv. nosné.

Kotevní stožáry mají robustnější konstrukci a nacházejí se vždy v lomových bodech trasy a dále v místech,
kde to vyžaduje statický výpočet. Jejich hlavním účelem je jednak udržet tíhové zatížení vodičů, jednak
výslednice tahových reakcí vodičů ze sousedních úseků (a to i v případě, kdy tah působí pouze
jednostranně) a výslednice sil v lomových bodech trasy. Z toho vyplývá, že čím větší je úhel lomu trasy,
tím robustnější musí být konstrukce kotevního stožáru.
Nosné stožáry se nacházejí v přímých úsecích mezi lomovými body (kotevními stožáry) a jejich hlavním
účelem je udržet tíhové zatížení vodičů. Nosné stožáry jsou proto lehčí konstrukce než stožáry kotevní.
Stožáry (a další prvky vedení) jsou navrženy i s ohledem na klimatické podmínky tak, aby přenesly veškerá
v úvahu připadající zatížení větrem a námrazou.

Základy stožárů jsou železobetonové, řídce armované, provedené dle statického výpočtu na základě
provedeného inženýrskogeologického průzkumu a odpovídající základovým poměrům v podloží. Na terén
vystupují pouze části základů pod jednotlivými stojkami stožárů, hlavní hmota základů (včetně prostoru
mezi jednotlivými stojkami stožárů) je skryta pod terénem.
Jako fázové vodiče se běžně používají lana s ocelovým jádrem a hliníkovým opletením (Al-Fe). Ocelové
jádro zajišťuje zejména statické parametry vodiče (pevnost v tahu), hliníkové opletení potom přenos
elektrické energie (nízký elektrický odpor). Fázové vodiče mají vzhledem k provozovanému napětí poměrně
malý průměr. Za vlhka se proto na povrchu vodičů může projevovat tzv. korona, projevující se drobnými
výboji, které zvyšují ztráty ve vedení. Pro omezení ztrát koronou se proto u vyšších napěťových úrovní
(400 kV) používají svazkové vodiče, kdy každá fáze je vedena dvoj- až čtyřsvazkem lan. V daném případě
je uvažováno s trojsvazky.

Výška vodičů nad terénem zajišťuje jednak ochranu před elektrickým a magnetickým polem, jednak
ochranu proti nebezpečnému dotyku vedení např. lidmi nebo živočichy. Ptáci mohou usednout na
jednotlivé fázové vodiče, aniž by byli ohroženi elektrickým proudem. Ohrožení by mohlo vzniknout pouze
v případě spojení těla ptáka s dalším fázovým vodičem nebo se zemí (resp. s uzemněnou konstrukcí
stožáru), což není vzhledem ke vzdálenostem mezi vodiči a konstrukcí možné2.

1

V převážné části trasy je záměr umístěn v koridoru (tj. v rozsahu ochranného pásma) stávajícího vedení V451. Dílčí
změna koridoru je nutná v úsecích při zaústění do TR Babylon (úsek TR-R4) a do TR Bezděčín (úsek R37-TR), i
v tomto případě však bude stávající trasa respektována, avšak s osovým posunem vedení do nového koridoru
v bezprostředním okolí stávající trasy.
V průběhu projednávání záměru a posuzování vlivů na životní prostředí může být dále vedení trasy optimalizováno na
základě zjištěných skutečností formou pomístních úprav.
2
Vedení, které je předmětem záměru, má vzdálenost mezi jednotlivými fázemi resp. mezi fázemi a konstrukcí stožáru
větší než 5 metrů. Rozpětí křídel našich největších ptáků přitom nepřesahuje 2,5 metru, u naprosté většiny druhů je
ještě mnohem menší. Tím je spolehlivě dodrženo ustanovení § 5a, odst. (6), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, které požaduje vybavit budovaná nebo rekonstruovaná nadzemní vedení vysokého napětí
ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem. Ochranným prostředkem, který
účinně zabraňuje usmrcování ptáků elektrickým proudem, je konstrukce stožárů a geometrie vedení.
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Zvolená napěťová úroveň ovlivňuje ztráty při přenosu elektrické energie. Vedení přenáší výkon
s nejmenšími ztrátami tehdy, je-li provozováno s přirozeným výkonem, tj. když přenáší jen tzv. činný
výkon. Přirozený výkon přitom vzrůstá se čtvercem napětí. Vlastnosti vedení se tedy přizpůsobují tak, aby
přenášený výkon odpovídal přirozenému výkonu vedení. Přirozený výkon venkovního vedení 400 kV je
596 MW (pro ilustraci - u venkovního vedení 220 kV pouze 127 MW).
Vodiče jsou na stožárech upevněny pomocí izolátorových závěsů délky cca 5 metrů.
Na ochranu před atmosférickou elektřinou je vedení vybaveno jedním nebo dvěma zemnicími lany. Ta jsou
natažena nad fázovými vodiči a slouží jako ochrana před přímým úderem blesku do vedení. Zemnicí lana
se běžně používají v kombinaci s optickými vlákny, po kterých jsou vedeny datové spoje (telekomunikace,
signalizace elektrických ochran mezi konci vedení pro jeho bezpečný provoz).

Základní technické údaje
Záměr po technické a technologické stránce odpovídá normě ČSN EN 50341 Elektrická venkovní vedení
s napětím nad AC 45 kV, která stanovuje obecné technické požadavky pro navrhování staveb nadzemního
vedení elektrické energie.
Základní údaje jsou následující:
Celková délka vedení:

cca 53,5 km

Napěťová soustava:
Jmenovité napětí:

třífázová s přímo uzemněným nulovým bodem
400 kV AC

Kmitočet:
Maximální proudové zatížení:
Ochrana před úrazem:

Větrová oblast:
Námrazová oblast:

50 Hz
2500 A
živých částí vedení:
polohou
neživých částí vedení: rychlým odpojením
od zdroje
II (dle ČSN ENV 1991-1-4:2007)
N0 - N5 (dle ČSN EN 50341-3-19)

Stupeň atmosférického znečištění:

II

Údaje o trase
Trasa záměru je zřejmá z přílohy 1.1 tohoto oznámení.
Vedení V451/448 bude od TR Babylon situováno v koridoru, umístěném mezi stávající dvojité vedení
V450/451 (budoucí V450/428) a vedení V1507/1508 (ČEZ Distribuce). Trasa vychází z TR 400 kV Babylon
směrem východním. Od stožáru R1 je nový koridor vedení navržen v souběhu (osový posun cca 50 m
východně) se stávajícím koridorem vedení V450/451 (budoucí V450/428) až ke stožáru R3. Nový stožár R4
je již umístěn v ose stávajícího vedení V 451.
Úsek trasy od nového stožáru R4 až po stožár R35 je situován v ose stávajícího vedení V451. Stožár R4 je
umístěn jižně obce Kozly. Odtud trasa pokračuje směrem severovýchodním k obci Kvítkov. Tuto míjí jižně
a stáčí se směrem jihovýchodním. Od Kvítkova až po Vítkov jde v souběhu společně s vedením 220 kV
V210 a vedením 110 kV. Severně míjí obec Sosnová, křižuje silnici III/2624 Sosnová - Česká Lípa,
neelektrifikovanou trať č. 087 Litoměřice - Česká Lípa, silnici I/9 Zahrádky - Česká Lípa a autodrom
Sosnová. Směrem východním pokračuje až k obci Vítkov, kde kříží vedení 220 kV, 110 kV a lomí se
směrem severovýchodním. Odtud pokračuje v souběhu již jen s V210, kříží silnici III/2621 Vítkov Dobranov, silnici II/262 Česká Lípa - Zákupy a silnici II/268 Zákupy - Nový Bor, až k obci Zákupy. Severně
Zákup se lomí směrem východním, severně míjí Kamenici a pokračuje v souběhu s V210 až k Hlemýždí.
Před obcí končí souběh s V210, trasa se stáčí směrem severovýchodním, protíná obec Hlemýždí, křižuje
silnici III/27011 Luhov - Hlemýždí, neelektrifikovanou trať č. 086 a železniční stanici Brniště. Severně míjí
obce Luhov, Sedliště a přibližuje se k severnímu okraji odkališť odštěpeného závodu Těžba a úprava uranu
- Diamo s.p. Stráž pod Ralskem, které míjí. Pokračuje směrem východním a severně míjí obce Hamr na
Jezeře, Břevniště, Chrastnou, Lázně Kundratice, Osečnou a Janův Důl. V tomto úseku postupně křižuje 2x
V210, silnici III/27241 Stráž pod Ralskem - Dubnice, silnici III.tř. Brniště - uranové doly Diamo a silnici
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II/592 Osečná - Chrastava. Od Janova Dolu pokračuje k obci Rozstání, zde se lomí směrem jihovýchodním
na Modlibohov. Severně Modlibohova křižuje V1546 Jeřmanice - Hamr a V210 se kterým přechází do
souběhu a pokračuje směrem východním. Jižně míjí obce Javorník, Domaslavice a severně Vlčetín,
Petrašovice a před Hodkovicemi se lomí směrem jihovýchodním. Křižuje silnici III/2784 Javorník Modlibohov, silnici III/2789 Domaslavice - Proseč, silnici II/278 Český Dub - Hodkovice nad Mohelkou,
silnici III/2787 Petrašovice - Hodkovice a stále jde po zemědělské půdě, lesních pozemků se dotýká
minimálně. Dále trasa prochází jižně Hodkovic a pokračuje k obci Jílové. V tomto úseku křižuje rychlostní
silnici R35 Turnov - Liberec, vedení V454/209, neelektrifikovanou trať č. 030 Turnov - Liberec a silnici
III/03527 Jílové - Žďárek. Za touto silnicí se nachází stožár R35.
Ze stožáru R35 jde trasa na stožáry R37 a R38, které budou postaveny jako čtyřnásobné. Vedení V451/448
povede z levé strany (po směru číslování vedení) těchto stožárů, pravá strana bude vyhrazena pro vedení
V452 a jeho plánovanou rekonstrukci. Z levé strany stožáru R38 povede vedení na (dvojitý) stožár
připravený v rámci rekonstrukce transformovny Bezděčín, z něhož bude provedeno zaústění do
transformovny.

Údaje o stávajícím vedení
Stávající vedení V451 Babylon - Bezděčín bylo realizováno v roce 1972-1974.
V trase je umístěno celkem 176 stožárů, z toho typ Portál 166 ks, typ Třídřík 1 ks a typ Donau 9 ks.
Průměrná vzdálenost mezi stožáry je cca 360 metrů.
Tvar a hlavní geometrické rozměry stožárových konstrukcí typu Portál stávajícího vedení jsou zřejmé
z následujících obrázků.
Obr.: Kotevní a nosný stožár stávajícího vedení, typ Portál 1x400 kV
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Údaje o novém vedení
Stožárové konstrukce nového vedení jsou navrženy typu Donau v konfiguraci 2x400 kV. Při zaústění do
transformovny Bezděčín jsou navrženy dva stožáry typu Soudek v konfiguraci 4x400 kV (stožáry č. R37
a R38, v obou případech kotevní).
Cílem je v maximální míře zachovat stávající stožárová místa1. Stožárová místa lomových bodů trasy budou
zachována vždy, u nosných stožárů zůstanou zachována v co největším možném počtu. Průměrná
vzdálenost stožárů bude v tomto případě odpovídat stávajícímu stavu, tj. cca 360 metrů.
Tvar a hlavní geometrické rozměry stožárových konstrukcí nového vedení jsou zřejmé z následujících
obrázků.
Obr.: Kotevní a nosný stožár nového vedení, typ Donau 2x400 kV

1

Zabraná plocha nových stožárů ovšem bude mít jiný tvar a rozměr, a to s ohledem na skutečnost, že stožáry typu
Portál jsou dvoudříkové, zatímco stožáry typu Donau resp. Soudek mají jen jeden dřík.
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Obr.: Kotevní stožár nového vedení, typ Soudek 4x400 kV

Údaje o ochranných pásmech
Na stávající (existující) vedení se vztahují právní předpisy platné v době vydání územního povolení stavby.
Ochranné pásmo stávajícího vedení bylo zřízeno na základě zákona č. 79/1957 Sb., zákon o výrobě,
rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon) a vládního nařízení č. 80/1957 Sb., kterým se tento zákon
prováděl. Pro vedení 400 kV zákon stanovil šířku ochranného pásma 25 metrů od krajního vodiče na
každou stranu. Mezi nosnými stožáry je tedy celková šířka ochranného pásma stávajícího vedení 72,4 m
(stožáry typu Portál) a 79,4 m (stožáry typu Donau).
Ochranná pásma nových venkovních vedení jsou stanovena zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon,
v platném znění. Pro vedení 400 kV je ochranným pásmem prostor vymezený svislými rovinami vedenými
po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 20 m od krajního vodiče. Pro běžnou trasu mezi
nosnými stožáry je tedy celková šířka ochranného pásma vedení 69,4 m (stožáry typu Donau 2x400 kV).
V prostoru zaústění Bezděčín (stožáry R37 a R38 je celková šířka ochranného pásma vedení 75,8 m
(stožáry typu Soudek 4x400 kV).
Z uvedených údajů vyplývá, že šířka ochranného pásma vedení bude oproti stávajícímu stavu snížena.
Podmínky v ochranném pásmu jsou dány výše uvedeným zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v
platném znění. V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno bez souhlasu vlastníka vedení zřizovat
stavby či zřizovat konstrukce, skladovat výbušné nebo hořlavé látky, provádět zemní práce, dále je
zakázáno vysazovat chmelnice, nechávat růst porosty nad výšku 3 m, provádět činnost ohrožující
spolehlivost a bezpečnost provozu vedení nebo životy, zdraví a majetek osob a činnosti znesnadňující
přístup k vedení.
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Údaje o údržbě a revizích
Údržba a revize vedení je dána platnými předpisy a spočívá zejména v těchto činnostech:
· údržba a revize vlastního vedení,
· protikorozní ochrana nadzemních částí ocelových konstrukcí,
· údržba ochranných pásem vedení přenosové soustavy.
Běžná údržba se provádí na základě výsledků kontrol a prohlídek. Periody údržbových prací jsou
následující:
·
·
·
·

pochůzková kontrola po trase vedení
letecká kontrola
preventivní lezecká prohlídka stožárů
podrobná lezecká prohlídka stožárů

1x
1x
1x
1x

za
za
za
za

rok
3 roky
5 let
10 let

Údaje o výstavbě
Výkopy základů:

Ve fázi provádění výkopů základů stožárů budou na staveništi provozovány
mechanismy zajišťující sejmutí ornice a podorničí a bezprostředně navazující
výkopové práce pro založení stožáru a odvoz výkopové zeminy.
Použitá technika: rypadlo, nákladní automobily.

Betonáž základů:

Základy stožárů budou vyplňovány mokrou betonovou směsí, kterou nebude nutno
v době zrání vlhčit.
Použitá technika: nákladní automobily, domíchávací automobily, ponorný vibrátor +
dieselagregát.

Stožáry:

Konstrukční prvky stožárů (válcované profily) se spojují přímo na staveništi šrouby,
jen některé detaily jsou svařovány jako větší celky u dodavatele konstrukcí. Na
staveništi pak budou již postavené stožáry opatřeny nátěrem.
Použitá technika: nákladní automobily, autojeřáb, elektrické utahováky +
dieselagregát.

Izolátory, fázové vodiče: Na stožáry jsou zavěšeny izolátory, které jsou předem připraveny jako celek.
Fázové vodiče budou na izolátory navěšeny přes kladky. Nejdříve bude taženo
syntetické nebo kevlarové lano, na které se připevní fázový vodič. Natažením
tažným zařízením a upevněním na izolátory, včetně umístění rozpěrek bude tento
proces ukončen. Zemnicí lana budou tažena stejným technologickým postupem. Při
tažení vodičů je i z technologických důvodů požadováno, aby nedošlo ke kontaktu
vodičů se zemí.
Použitá technika: nákladní automobily, traktor, navíjecí a brzdné zařízení +
dieselagregát, montážní plošina, mobilní výsuvný jeřáb.

Údaje o demontáži
Při demontáži vedení budou na staveništi provozovány mechanismy zajišťující nejdříve sejmutí vodičů
a dále pak operace jako při stavbě a montáži. Lana budou svěšena a rozřezána na části po cca 100 m,
stočena a naložena na vozidla k odvozu. Izolátory budou svěšeny a odvezeny. Stožáry budou za pomoci
techniky (jeřáb a naviják) demontovány na díly schopné naložení na nákladní vozidla. Základy stožárů
budou odstraněny 1 metr pod úroveň povrchu a převrstveny zeminou resp. ornicí.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení:

po roce 2015

Předpokládaný termín dokončení:

po roce 2018
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B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
kraje:

Liberecký

Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec
tel.: 485 226 111

obce:

Stvolínky

Holany

Obec Stvolínky
Stvolínky 53
471 02 Stvolínky
tel.: 487 868 257
Městys Holany
Holany 43
471 01 Holany
tel.: 487 877 524, 487 877 056

Kozly

Obec Kozly
Kozly
470 01 Česká Lípa
tel.: 487 826 951

Kvítkov

Obec Kvítkov
Kvítkov 57
470 01 Česká Lípa 1
tel.: 487 524 605

Sosnová

Obec Sosnová
Sosnová 35
470 01 Česká Lípa 1
tel.: 487 520 874

Česká Lípa

Město Česká Lípa
nám. T. G. Masaryka 1
470 01 Česká Lípa
tel.: 487 881 111

Zákupy

Město Zákupy
Borská 5
471 23 Zákupy
tel.: 487 857 171

Velenice

Obec Velenice
Velenice 148
471 23 Zákupy
tel.: 487 857 294

Brniště

Obec Brniště
Brniště 102
471 29 Brniště
tel.: 487 850 193, 487 850 380
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Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem
Revoluční 164
471 27 Stráž pod Ralskem
tel.: 487 829 911

Dubnice

Obec Dubnice
Dubnice 240
471 26 Dubnice pod Ralskem
tel.: 487 851 961

Hamr na Jezeře

Obec Hamr na Jezeře
Děvínská 1
471 28 Hamr na Jezeře
tel.: 487 852 113

Osečná

Město Osečná
Svatovítské nám. 105
463 52 Osečná
tel.: 485 179 628

Janův Důl

Obec Janův Důl
Janův Důl 75
463 52 Osečná
tel.: 485 179 190

Světlá pod Ještědem

Obec Světlá pod Ještědem
Světlá pod Ještědem 48
463 43 Světlá pod Ještědem
tel.: 485 179 279

Český Dub

Město Český Dub
nám. B. Smetany 1
463 43 Český Dub
tel.: 485 147 051

Proseč pod Ještědem

Obec Proseč pod Ještědem
Proseč pod Ještědem 89
463 43 Proseč pod Ještědem
tel.: 482 725 474

Bílá

Obec Bílá
Bílá 76
463 43 Český Dub
tel.: 482 727 061

Hodkovice nad Mohelkou

Město Hodkovice nad Mohelkou
nám. T. G. Masaryka 1
463 42 Hodkovice nad Mohelkou
tel.: 485 145 353-354, 485 145 204

Žďárek
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Frýdštejn

Obec Frýdštejn
Frýdštejn 80
468 42 Hodkovice nad Mohelkou
tel.: 483 393 060

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů
Záměr podléhá zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). V rámci
tohoto zákona budou v průběhu přípravy záměru probíhat řízení o vydání těchto správních rozhodnutí:
· územní rozhodnutí (rozhodnutí o umístění stavby),
· stavební povolení.
Záměr se nachází ve správním obvodu těchto stavebních úřadů:
Městský úřad Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa
Stavební úřad
Moskevská 8
470 01 Česká Lípa
tel.: 487 881 203, 487 881 789

Městský úřad Zákupy

Městský úřad Zákupy
Stavební úřad
Borská 5
471 23 Zákupy
tel.: 487 857 203

Městský úřad Mimoň

Městský úřad Mimoň
Stavební úřad
Mírová 120/III
471 24 Mimoň
tel.: 487 805 081-083, 487 805 004-005

Městský úřad Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem
Stavební úřad
Revoluční 164
471 27 Stráž pod Ralskem
tel.: 487 829 918

Městský úřad Osečná

Městský úřad Osečná
Stavební úřad
Svatovítské nám. 105
463 52 Osečná
tel.: 485 164 814

Městský úřad Český Dub

Městský úřad Český Dub
Stavební úřad
nám. B. Smetany 1
463 43 Český Dub
tel.: 485 147 063

Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou

Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou
Odbor stavební úřad
nám. T. G. Masaryka 1
463 42 Hodkovice nad Mohelkou
tel.: 485 145 353-354, 485 145 204
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Městský úřad Turnov

Městský úřad Turnov
Stavební úřad
Antonína Dvořáka 335
511 22 Turnov
tel.: 481 366 306-308, 481 366 302-303

Protože záměr se nachází ve správním obvodu více stavebních úřadů, ve smyslu § 13, odst. (5) stavebního
zákona provede řízení a vydá rozhodnutí nejbližší společně nadřízený stavební úřad, tj.:
Krajský úřad Libereckého kraje

Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor územního plánování
a stavebního řádu
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec
tel.: 485 226 111

Ten také může (ve smyslu § 13, odst. (5) stavebního zákona) stanovit, že řízení provede a rozhodnutí vydá
některý ze stavebních úřadů, v jehož správním obvodu se má stavba uskutečnit.
Rozhodnutí o příslušném stavebním úřadu bude provedeno následně.
Otázka správních řízení, vedených v souvislosti se zásahem do zvláště chráněných území resp. ochranných
podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (pokud k nim dojde), bude řešena na základě
výsledků biologických průzkumů a hodnocení, které budou uvedeny v dokumentaci vlivů záměru na životní
prostředí. Správním úřadem bude v těchto případech místně příslušný orgán ochrany přírody, tj. buď
krajský úřad Libereckého kraje, nebo příslušná správa chráněné krajinné oblasti.
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
Trvalý zábor ploch zemědělského půdního fondu (dále též ZPF) a dočasné odnětí 1 pozemků určených
k plnění funkcí lesa (dále též PUPFL) bude realizován na pozemcích určených pro zastavěné plochy
nadzemních částí betonových základů, pokud v každém jednotlivém případě přesáhnou 30 m2.
Předpokládá se (na straně bezpečné), že tato plocha bude překročena u všech nosných i kotevních
stožárů.
Dočasný zábor (zábor při výstavbě) bude nutný pro stavební a montážní práce, pojezdový pruh
a příjezdové cesty. Doba výstavby se předpokládá déle než 1 rok, avšak zemní práce při výstavbě každého
jednotlivého stožáru (včetně demontáže stožáru stávajícího a následné rekultivace pozemku) nepřekročí
dobu cca 3 měsíce.
Omezení PUPFL1 se předpokládá v šíři již existujícího ochranného pásma a je vázán vedení trasy přes lesní
pozemky. Trasa neklade nároky na plošné kácení lesa, předpokládá se udržování stávajícího průseku
v šířce cca 69 m, přesto nelze vyloučit zásah do okrajových částí lesních porostů. V souvislosti s výstavbou
dočasné omezení PUPFL nepředpokládáme a bude prováděno pouze v nezbytně nutných případech.
ZPF:

trvalý zábor:
zábor při výstavbě:

cca 1,6 ha
cca 65 ha

PUPFL:

trvalé odnětí:
trvalé omezení:
zábor při výstavbě:

bez nároků
cca 0,13 ha
bez nároků

B.II.2. Voda
Pitná voda:

bez nároků

Požární voda:

bez nároků

Ostatní voda:

bez nároků

Výstavba:

spotřeba vody:
zdroj (prostor výstavby):
zdroj (výrobna betonových směsí):

spotřeba nespecifikována (běžná)
dovoz - cisterny, balená pitná voda
vlastní zdroj

1

Odnětí z PUPFL dle zákona č. 289/95 Sb.: "Odnětí pozemků plnění funkcí lesa (dále jen "odnětí") je uvolnění těchto
pozemků pro jiné využití. Omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa (dále jen "omezení") je stav, kdy na
dotčených pozemcích nemohou být plněny některé funkce lesa v obvyklém rozsahu. Odnětí nebo omezení může být
trvalé nebo dočasné. Trvalým se rozumí trvalá změna využití pozemků, dočasným se pozemek uvolňuje pro jiné účely
na omezenou dobu uvedenou v rozhodnutí příslušného orgánu. Odnětí pozemků PUPFL je možné jen se souhlasem
příslušného orgánu státní správy lesů.".
Stavba vedení je stavbou s omezenou dobou životnosti.
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie:

bez nároků

Zemní plyn:

bez nároků

Výstavba:

pohonné hmoty:
beton:
ocel:
fázové vodiče:
zemnicí lano:
poznámka:

spotřeba nespecifikována (běžná)
cca 12 000 m3
cca 5 000 t
cca 2 x 500 km (trojsvazek)
cca 2 x 53,5 km (1x vč. optického kabelu)
vše jednorázově, bez nároků
na pravidelný odběr.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Údržba, revize:

intenzita dopravy:
druh vozidel:

jednotky vozidel za rok
lehká (terénní) osobní, výjimečně těžká

Výstavba:

intenzita dopravy:

variabilní (jednotky, špičkově desítky
vozidel za den v lokalitě výstavby)
převážně těžká nákladní

druh vozidel:

B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. Ovzduší
Provoz:

bez výstupů

Výstavba:

nespecifikováno (provoz běžné techniky)

B.III.2. Odpadní voda
Provoz:

bez výstupů

Výstavba:

bez výstupů (na staveništi mobilní WC)

B.III.3. Odpady
Provoz:

zařazení, množství:

odpady z elektrického a elektronického
zařízení (skupina 16 02) - bez obsahu
nebezpečných složek, množství
nespecifikováno (malé)
odpadní obaly (skupina 15 01) - převážně
bez obsahu nebezpečných složek,
s výjimkou obalů obsahujících zbytky
nebezpečných látek (kód 15 01 10) - obaly
nátěrových hmot, množství
nespecifikováno (malé)
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nakládání:
poznámka:
Výstavba:

zařazení, množství:

nakládání:
poznámka:

kovy (skupina 17 04) - bez obsahu
nebezpečných složek, množství
nespecifikováno (malé)
předávání odborným firmám, recyklace
problematika odpadů je bezproblémově
řešitelná v rámci platné legislativy
stavební a demoliční odpady (skupina 17)
- převážně bez obsahu nebezpečných
složek, tisíce t za dobu výstavby
odpady z elektrického a elektronického
zařízení (skupina 16 02) - bez obsahu
nebezpečných složek, jednotky t za
dobu výstavby
odpadní obaly (skupina 15 01) - převážně
bez obsahu nebezpečných složek,
s výjimkou obalů obsahujících zbytky
nebezpečných látek (kód 15 01 10) - obaly
nátěrových hmot, jednotky t za dobu
výstavby
kovy (skupina 17 04) - bez obsahu
nebezpečných složek, desítky t za
dobu výstavby
předávání odborným firmám, recyklace
problematika odpadů je bezproblémově
řešitelná v rámci platné legislativy

Demolice stávajícího vedení:
položka:

zařazení, množství:

nakládání:

stožáry: cca 2158 t (ocel atmofix)
vodiče: cca 785 t (ocelohliník 450 AlFe 8)
zemnicí lana: cca 66 t
závěsné armatury: cca 120 t (ocel)
izolátory: cca 261 t (keramika)
základy: cca 3344 m3 (beton, odstraněný
do hloubky 1 m pod terénem)
kovy (skupina 17 04) - bez obsahu
nebezpečných složek, cca 3129 t
beton (kód 17 01 01) - bez obsahu
nebezpečných složek, cca 3344 t
keramika (odpady z elektrického
a elektronického zařízení, skupina 16 02) bez obsahu nebezpečných složek,
cca 261 t
předávání odborným firmám, recyklace

poznámka:

problematika odpadů je bezproblémově
řešitelná v rámci platné legislativy

provoz:

bez produkce, výjimečně projevy koróny
(do LA = 37 dB v úrovni terénu)
do LA = 80 dB/5 m

B.III.4. Ostatní
Hluk:

výstavba:
Vibrace:
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Záření:

ionizující záření:
elektromagnetické záření:

Další fyzikální nebo biologické faktory:

zdroje nejsou používány
splňuje požadavky nařízení vlády
č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví
před neionizujícím zářením
nejsou používány

B.III.5. Doplňující údaje
Výstavba ani provoz záměru nebudou produkovat žádné další významné výstupy do životního prostředí.
Součástí záměru nejsou terénní úpravy, stožáry budou umístěny na stávajícím terénu.
Provoz ani výstavba záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Riziko spojené s provozem záměru je minimální
a nevymyká se běžně přijímaným rizikům. Vedení neohrožuje svoje okolí. Je navrženo na klimatické
podmínky příslušné lokality, je pravidelně revidováno a je jištěno automatickými ochranami. Nelze zcela
vyloučit nepředvídatelné události resp. zásah třetí strany (havárie letadla apod.). V takovémto případě by
mohlo dojít ke zhroucení stožáru resp. pádu vodiče na terén, což by mohlo v krajním případě ohrozit
přítomné osoby, živočichy nebo způsobit požár. Automatické ochrany v takovémto případě vypínají linku,
další opatření závisí na vzniklé situaci.
Riziko poškození životního prostředí resp. veřejného zdraví, spojené s výstavbou záměru, je minimální
a nevymyká se běžně přijímaným rizikům stavebních resp. konstrukčních prací.

FileName:
SaveDate:

V451_BAB-BEZ_ozn(1).doc
30.5.2011 13:47:00

Zakázka/Dokument: 0160-10/D01
Vydání: 01

Strana: 26 z 48

V451 BABYLON - BEZDĚČÍN, ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ 400 kV
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ČÁST C

(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)

C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Dotčené území se nachází na území Libereckého kraje.
Záměr je v kontaktu se zákonnými prvky ochrany přírody. To prakticky znamená:
· Dotčené území nezasahuje do velkoplošného chráněného území.
· Záměr je v prostorovém kontaktu s maloplošným chráněným územím - národní přírodní památka
Peklo. Další chráněná území nejsou dotčena.
· Záměr se okrajově dotýká se lokality soustavy Natura 2000 (evropsky významná lokalita).
· V dotčeném území (na ploše zamýšlené výstavby a jejím bezprostředním okolí) se nacházejí prvky
územního systému ekologické stability, a to na lokální i regionální úrovni.
· Záměr je v prostorovém kontaktu s přírodním parkem.
· Záměr se dotýká řady významných krajinných prvků ze zákona.
Bližší popis uvedených prvků je předmětem části C, kapitoly 7. Fauna flora a ekosystémy (strana 32 tohoto
oznámení).
V dotčeném území jsou vymezena chráněná ložisková území pro těžbu zdrojů nerostných surovin.
V dotčeném území je registrován výskyt starých důlních děl a poddolovaných území, jsou zde evidovány
sesuvné jevy nebo svahové pohyby.
V koridoru vymezeném pro výstavbu není prokázán výskyt staré ekologické zátěže. V trase se nenacházejí
žádné významné geologické nebo paleontologické památky.
V dotčeném území se nachází ochranná pásma vodních zdrojů podzemních vod. Dotčené území zasahuje
do chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod Severočeská křída.
V dotčeném území se nachází zastavěné území obcí, ojedinělé objekty na okrajích obcí jsou dotčeny
ochranným pásmem stávajícího vedení.
V dotčeném území se nenacházejí kulturní ani historické památky, nelze vyloučit přítomnost latentních
archeologických nalezišť.
Dotčené území nepatří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.
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C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
V dotčených obcích trvale bydlí cca 59 377 obyvatel (ČSÚ, 2010). Naprostá většina z tohoto počtu žije
v urbanizovaném prostoru (zástavbě) měst a obcí (jen v největším dotčeném městě - Česká Lípa - bydlí
cca 37 878 obyvatel), mimo kontakt se záměrem.
Celkový počet bezprostředně dotčených obyvatel je do cca tisícovky osob, bydlících v pásmu volného
kontaktu se záměrem, do cca stovky osob v užším kontaktu se záměrem a cca jednotek osob
v bezprostřední blízkosti ochranného pásma záměru.
Zdravotní stav obyvatel v dotčeném území nebyl pro účely zpracování oznámení zjišťován.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Ve vztahu k záměru je stávající kvalita ovzduší v území nepodstatná.
Území, kterými prochází trasa záměru, nejsou zařazeny mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
Dle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, publikovaného ve Věstníku MŽP, částka 4 z června 2010 (údaje
za rok 2008) nedochází k překročení hodnot imisních limitů pro PM10, NO2 a benzen.

Klimatické faktory
Trasa záměru prochází klimatickými oblastmi MT4, MT7 a MT9 (dle Quitta).
Jedná se o mírně teplé klimatické oblasti, charakterizované následovně:
MT 4 - krátké léto, mírné, suché až mírně suché, přechodné období krátké s mírným jarem a mírným
podzimem, zima je normálně dlouhá, mírně teplá a suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.
MT 7 - normálně dlouhé, mírné, mírně suché léto, přechodné období je krátké, s mírně teplým
podzimem, zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchý s krátkým trváním sněhové
pokrývky.
MT 9 - dlouhé léto, teplé, suché až mírně suché, přechodné období krátké s mírným až mírně teplým
jarem a mírně teplým podzimem, krátká zima, mírná, suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Z hlediska normy ČSN EN 50341-3-19, kterou jsou dány technické požadavky na vedení, prochází trasa
námrazovými oblastmi N1, N2, N3 a N5. V těchto oblastech lze použít pro realizaci vedení standardních
technických řešení1.

1

U námrazové oblasti N1 je referenční zatížení vodiče námrazou 1 kg/m, obdobně N2 zatížení 2 kg/m, N3 zatížení
3 kg/m a N5 zatížení 5 kg/m.
FileName:
SaveDate:

V451_BAB-BEZ_ozn(1).doc
30.5.2011 13:47:00

Zakázka/Dokument: 0160-10/D01
Vydání: 01

Strana: 28 z 48

V451 BABYLON - BEZDĚČÍN, ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ 400 kV
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluk
Ve vztahu k záměru je stávající hluková situace v území nepodstatná. Trasa záměru je vedena v převážné
většině volnou krajinou, kde hladina hluku odpovídá běžnému přírodnímu pozadí. Pouze v prostorech, kde
dochází ke kontaktu se zatíženými dopravními komunikacemi (silnice, železnice) resp. kde se nachází
stacionární zdroje hluku (průmysl), mohou být zvýšené hladiny hluku.

Vibrace
V území se nenachází žádné zdroje významných vibrací.

Ionizující záření
Trasa prochází v úseku R17-R18-R19 prostorem bývalé těžby uranové rudy Stráž pod Ralskem - Hamr
a chemické úpravny uranového koncentrátu. Těžba je v současné době ukončována, probíhá technická
likvidace těžby a sanační práce po chemické těžbě uranu.
V dotčeném území dále nejsou provozovány žádné významné zdroje ionizujícího záření ani žádné výpusti
radionuklidů do životního prostředí.

Neionizující záření
V dotčeném území jsou provozovány pouze běžné zdroje elektromagnetického záření telekomunikačního
charakteru a dále elektrorozvodná síť.

Ostatní
Další závažné fyzikální nebo biologické faktory nebyly zjištěny.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Trasa vedení Babylon-Bezděčín náleží z hlediska vodopisného členění do části mezinárodní oblasti povodí
Labe na území České republiky - povodí Labe 1-00-00 (úmoří Severního moře).
Dle podrobnějšího správního členění (Vyhláška č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí) náleží dotčené území
do dílčího povodí Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe a do dílčího povodí Horního a středního Labe.
V těchto dílčích povodích budou dotčena následující povodí 3. řádu:
· povodí 1-14-03 Ploučnice,
· povodí 1-05-02 Jizera od Kamenice po Klenici.
Příslušným správcem pro povodí 1-14-03 je státní podnik Povodí Ohře, pro povodí 1-05-02 pak státní
podnik Povodí Labe.
Navržená trasa vedení prochází dílčími povodími 4. řádu vodních toků. Jednotlivá povodí jsou řazena ve
směru trasy záměru, tj. od TR Babylon, po TR Bezděčín.
·
·
·
·
·

1-14-03-072/0
1-14-03-071/0
1-14-03-074/0
1-14-03-081/0
1-14-03-054/0
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

1-14-03-050/0
1-14-03-049/0
1-14-03-047/0
1-14-03-048/0
1-14-03-025/0
1-14-03-013/0
1-14-03-022/0
1-14-03-011/0
1-14-03-010/0
1-14-03-009/0
1-14-03-003/0
1-14-03-001/0
1-05-02-052/0
1-05-02-041/0
1-05-02-042/0

Ploučnice,*)
Svitávka,*)
Svitávka,*)
Kamenický potok,
Panenský potok,*)
Luční strouha,
Fibichův potok,
Dubnický potok,
Ploučnice,
Ještědský potok,*)
Hamerská strouha,
Ploučnice,*)
Zábrdka,*)
Ještědka,
Rašovka.

Pozn.: *) takto označené vodní toky jsou registrovány jako významné toky dle vyhlášky č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění pozdějších předpisů.

Podzemní voda
Trasa záměru prochází přes následující hydrogeologické rajóny (Olmer a kol., 2006):
· 4640 Křída Horní Ploučnice,
· 4410 Jizerská křída pravobřežní,
· 4720 Bazální křídový kolektor od Hamru po Labe,
· 4730 Bazální křídový kolektor v benešovské synklinále,
· 4710 Bazální křídový kolektor na Jizeře.
Podzemní voda se podle informací archivních průzkumů (ČGS-Geofond) nachází v dotčeném území
v různých hloubkách. Předpokládá se výskyt hladiny podzemní vody při zakládání (tj. do hloubky 3,5 m pod
úrovní terénu) u cca 20% z celkového počtu stožárů.
Pro účely oznámení nebyly úrovně hladiny podzemní vody při zakládání stožárů zjišťovány. Konkrétní údaje
o její výšce budou upřesněny v dalším stupni projektové přípravy, v rámci zpracování podrobného
inženýrskogeologického průzkumu.

Ochranná pásma vodních zdrojů
Trasa vedení zasahuje do těchto ochranných pásem vodních zdrojů podzemních vod:
· vodní zdroj Sosnová,
· vodní zdroj Břevniště,
· vodní zdroj Janův Důl.
Trasa záměru se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod Severočeská křída,
vyhlášené nařízením vlády ČR č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská
pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér
řeky Moravy. Podle tohoto nařízení tvoří ochranný režim uvnitř těchto oblastí zákazy pro jednotlivé
činnosti. Výstavba elektrických vedení není v tomto výčtu uvedena.

C.II.5. Půda
Předmětem trvalého záboru ZPF a PUPFL jsou pozemky určené pro výstavbu jednotlivých stožárů v trase
vedení. Ostatní zemědělská půda (dotčená výstavbou) bude pouze dočasně vyňata na dobu trvání
výstavby. Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) budou pouze omezeny v užívání (ochranné
pásmo).
V dotčeném území převažují podzoly, které se vyskytují na chudých písčitých podkladech. Na těžších
hlínách a křídových zvětralinách (např. v okolí České Lípy) byly zjištěny plochy primárních pseudoglejů
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s hnědými půdami oglejenými, doplněné hnědými půdami se surovými půdami. Minoritně jsou zastoupeny
rašeliništní půdy a illimerizované půdy s illimerizovanými půdami oglejenými.

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologická charakteristika území
Dle geomorfologického členění (Demek, Mackovčin a kol., 2006) prochází celá trasa vedení provincií Česká
vysočina, suprovincií Česká tabule, oblastí Severočeská tabule. Dotčeny jsou tyto nižší geomorfologické
jednotky (ve směru trasování, tj. od TR Babylon po TR Bezděčín):
· celek Ralská pahorkatina, podcelek Dokerská pahorkatina a podcelek Zákupská pahorkatina,
· celek Jičínská pahorkatina, podcelek Turnovská pahorkatina.

Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska (Mísař a kol., 1983) je celá trasa záměru umístěna v regionální
jednotce Česká křídová pánev. Sedimenty české křídové pánve pokývají velkou část severní poloviny
Českého masívu, průměrná hloubka uloženin se pohybuje okolo 500 m.
V dotčené oblasti budou výstavbou dotčeny horniny stáří svrchní křídy (turon až santon) a kvartérní
sedimenty. Svrchnokřídové sedimenty jsou zastoupeny jizerským, březenským a teplickým souvrstvím.
Litologicky reprezentovány křemennými a arkózovitými nebo jemnozrnnými pískovci (jílovitými nebo
vápnitými) a vápnitými jílovci a slínovci v okolí České Lípy. Okrajově do území zasahují i terciérní vulkanity
Českého masívu projevující se ojedinělými výskyty výlevných hornin - bazaltů, trachybazaltů, atp.
Kvartérní pokryvné sedimenty tvoří povrch území v převážné části trasy záměru. Nejvíce rozšířenými jsou
fluviální a deluviofluviální sedimenty v nivách toků a občasných vodotečí. Dále se vyskytují eluviální
zvětraliny a deluviální písčité a kamenité hlíny. Jejich mocnost a petrografický charakter jsou proměnlivé
a závislé na typu skalního podkladu a pozici sedimentů.

Stará ekologická zátěž
V koridoru vymezeném pro dostavbu (ochranné pásmo vedení) nejsou (dle databáze SEKM) evidovány
žádné staré ekologické zátěže.

Přírodní zdroje, stabilita území, sesuvy
V dotčeném území jsou evidovány zdroje nerostných surovin, jejich ochranné pásma vykazující územní
střet s trasou vedení:
· chráněné ložiskové území (CHLÚ) č. 24060000 Stráž pod Ralskem vymezené pro těžbu radioaktivních
surovin s dobývacím prostorem (DP) č. 10072 Hamr pod Ralskem III a ložiskem výhradní plocha
č. 3240500 Hamr pod Ralskem a ložiskem výhradní plocha č. 3240700 Břevniště pod Ralskem určené
pro těžbu radioaktivních surovin, stopových a vzácných prvků. Dotčené katastrální území - Stráž pod
Ralskem, Chrastná.
· Chráněné ložiskové území č. 2408000 Kotel vymezené pro těžbu radioaktivních surovin s dosud
netěženým ložiskem výhradní plocha č. 3240800 Osečná-Kotel určené pro těžbu radioaktivních surovin,
stopových a vzácných prvků. Dotčené katastrální území - Lázně Kundratice, Osečná, Janův Důl, Kotel,
Sobákov, Rozstání pod Ještědem, Modlibohov.
V dotčeném území je registrován výskyt starých důlních děl a poddolovaných území. Jedná se především
o štoly s historickou těžbou železných rud a sklářských a slévárenských písků.
Poddolované území Hamr pod Ralskem 1, resp. jeho průmět plochy na povrchu terénu, se systémem
hlavních důlních děl - vrtů (k.ú. Hamr na jezeře, k.ú. Stráž pod Ralskem a k.ú. Břevniště pod Ralskem) je
vymezeno cca 250 m jižně od osy vedení. Plocha poddolovaného území Křižany (k.ú. Břevniště pod
Ralskem) se nachází cca 350 m severně od osy vedení.
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V dotčeném území byly v souvislosti s těžbou radioaktivních surovin budovány odvaly, haldy a odkaliště.
V trase se nenacházejí žádné významné geologické nebo paleontologické památky ani evidované lokality
s výskytem minerálů.
V trase záměru jsou evidovány tyto sesuvné plochy:
· lokalita Kvítkov, k.ú. Kvítkov u České Lípy, sesuv s potenciální aktivitou,
· lokalita Zákupy, k.ú. Zákupy, sesuv stabilizovaný,
· lokalita Luhov, k.ú. Luhov u Mimoně, sesuv s potenciální aktivitou,
· lokalita Stráž pod Ralskem, k.ú. Luhov u Mimoně, aktivní sesuv.
Podle ČSN 73 0036 Seismická zatížení staveb náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s rizikem
zátěže 5 až 6° M.C.S.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Biogeografická charakteristika území
Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) náleží dotčené území do regionu 1.34 Ralský
bioregion.
Z hlediska regionálně - fytogeografického (Skalický in Hejný et Slavík, 1988) se dotčené území nachází ve
fytogeografické oblasti mezofytikum, ve fytogeografickém obvodu Českomoravské mezofytikum,
fytogeografickém okrese Českolipská kotlina, Ploučnické podještědí a Českodubská pahorkatina. Okrajově
záměr zasahuje do okrsků Lovečkovické středohoří a Ralsko-bezdězská tabule.

Fauna a flora
Pro posouzení biotické složky životního prostředí byl vzhledem k rozsahu záměru zadán soubor
biologických průzkumů. Tyto průzkumy jsou prováděny generelně v koridoru 50 metrů oboustranně od
trasy vedení. Šířka tohoto koridoru se může měnit v závislosti na charakteru území a na doporučení či na
požadavcích orgánů ochrany přírody.
Zprávy a závěry průzkumů budou uvedeny v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí resp. posudku.
Jedná se o následující průzkumy:
· Biologické hodnocení podle §67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zahrnující
botanický a zoologický průzkum. V obou případech se jedná o průzkumy území, na kterém je plánována
stavba záměru, se zaměřením na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Biologické
hodnocení bude provedeno v průběhu vegetačního období roku 2009 autorizovanou osobou.
· Ornitologický průzkum, jako součást zoologického průzkumu biologického hodnocení, se zaměřením na
tahové trasy ptáků.
· Vyhodnocení stability lesních porostů v souvislosti s tvorbou nových průseků lesními porosty.
· Vyhodnocení vlivů záměru na krajinný ráz.

Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je definován jako vzájemně propojený soubor přirozených
i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní,
regionální a nadregionální systém ekologické stability.
Pro účely tohoto oznámení není proveden výčet dotčených prvků. Územní systém ekologické stability bude
doplněn v rámci dokumentace vlivů záměru na životní prostředí včetně zákresu jeho jednotlivých prvků a
vyznačení vztahů k trase záměru.
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Významné krajinné prvky
Významný krajinný prvek (VKP) je definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná
část krajiny. Přispívá k udržení stability krajiny. Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy,
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje orgán
ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé
travní porosty, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich
obnova a nedošlo k jejich ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly
vést k poškození nebo zničení VKP si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko
orgánu ochrany přírody.
V trase záměru jsou tedy významnými krajinnými prvky ze zákona všechny lesní porosty, vodní toky,
mokřady a rybníky. Popis jednotlivých významných krajinných prvků, včetně registrovaných (pokud byly
registrovány), bude proveden v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí.

Zvláště chráněná území
Trasa vedení není v prostorovém kontaktu s žádným velkoplošným chráněným územím. Nejbližším
velkoplošným chráněným územím je CHKO České středohoří, jehož nejbližší hranice se nachází cca 400 m
severně od vymezeného koridoru, a CHKO Kokořínsko, které se ke koridoru vedení přibližuje z jihozápadu
na vzdálenost cca 2 km.
Trasa vedení je v prostorovém kontaktu s maloplošným chráněným územím. Oblast mezi Českou Lípou a
obcí Zahrádky, v kaňonovitém údolí Robečského potoka je od roku 1967 chráněna jako národní přírodní
památka Peklo.
Další maloplošná zvláště chráněná území v širším okolí trasy (do vzdálenosti 5 km od osy vedení) jsou
následující (trasováno od TR Babylon k TR Bezděčín):
· přírodní památka Kaňon potoka Kolné, vzdálená cca 2,4 km severozápadně od trasy vedení,
· přírodní památka Ronov, vzdálená cca 3,6 km jihozápadně od trasy vedení,
· národní přírodní rezervace Novozámecký rybník, vzdálená cca 3,5 km jižně od trasy vedení,
· přírodní rezervace Stříbrník, vzdálená cca 2,5 km severně od trasy vedení,
· přírodní památka Děvín, Ostrý, Schachstein, vzdálená cca 2,4 km jižně od trasy vedení,
· přírodní památka Rašeliniště u Černého rybníka, vzdálená cca 2,6 km jižně od trasy vedení,
· přírodní památka Široký kámen, vzdálená cca 2,8 km jižně od trasy vedení,
· národní přírodní památka Čertova zeď, vzdálená cca 3,2 km jihozápadně od trasy vedení,
· přírodní památka Terasy Ještědu, vzdálená cca 3,2 km severovýchodně od trasy vedení.

Lokality soustavy Natura 2000
Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů
všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin
a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či
omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva
nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu přírody, a to:
· směrnice 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků ("směrnice o ptácích"),
· směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
("směrnice o stanovištích").
Směrnice ve svých přílohách vyjmenovávají, pro které druhy rostlin, živočichů a typy přírodních stanovišť
mají být lokality soustavy Natura 2000 vymezeny. Na základě směrnice o ptácích jsou vyhlašovány ptačí
oblasti - PO (v anglickém originále: Special Protection Areas - SPA) a podle směrnice, o stanovištích
evropsky významné lokality - EVL (v anglickém originále Sites of Community Importance - SCI).
Dohromady ptačí oblasti a evropsky významné lokality tvoří soustavu chráněných území Natura 2000.
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Obě směrnice byly v naší legislativě implementovány do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění.
Trasa záměru je vedena v kontaktu s EVL CZ0513506 Horní Ploučnice. Trasa vedení přechází EVL celkem
třikrát, a to při křížení:
· toku Ploučnice, na hranicích k.ú. Žizníkov, k.ú. Dobranov a k.ú. Vítkov u Dobranova,
· Panenského potoka, na hranici k.ú. Hlemýždí a k.ú. Velký Grunov,
· Ještědského potoka, v k.ú. Dubnice pod Ralskem.
Předmětem ochrany EVL je rašelinný les, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy,
otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem a psinečkem, přirozené eutrofní vodní nádrže s
vegatací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition, nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů
Ramunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion, bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně,
přechodová rašeliniště a třasoviště, s lokalitami výskytu přástevníka kostivalového, klínatky rohaté, lososa
atlantského, modráska bahenního, modráska očkovaného, vrkoče bažinného a vydry říční.
Dalšími nejbližšími ptačími oblastmi (PO) a evropsky významnými lokalitami (EVL) jsou:
· PO CZ0511007 Českolipsko - Dokerské pískovce a mokřady, nejbližší vzdálenost
hranice oblasti je cca 0,25 km jižně až jihovýchodně od trasy vedení,
· EVL CZ0513258 Stvolínky - Kravaře, vzdálená cca 2,5 km západně od trasy vedení,
· EVL CZ0513508 Zahrádky, vzdálená cca 2 km jižně od trasy vedení,
· EVL CZ0514042 Jestřebsko - Dokersko, vzdálená cca 0,9 km jihojihovýchodně od trasy vedení,
· EVL CZ0514668 Vápenice - Basa, vzdálená cca 2 km severovýchodně od trasy vedení.

Přírodní parky
Trasa vedení je v k.ú. Rozstání pod Ještědem a k.ú. Sobákov (okrajově) a v k.ú. Vlčetín u Bílé
v prostorovém kontaktu s přírodním parkem Ještěd.
Přírodní park Ještěd byl vyhlášen okresním úřadem v Liberci 1. května 1995. Rozloha přírodního parku je
9 360 ha. Z celkové plochy přírodního parku připadá 6 479 ha na lesní půdu. Lesy tedy kryjí 67,3 % plochy
parku, zbytek připadá na louky, ornou půdu, bezlesí a zastavěné plochy. Převážnou plochu lesů (75,4 %)
zaujímají jehličnaté porosty, většinou druhotné smrkové monokultury, zbývající čtvrtinu lesů obsadil
listnatý či smíšený les se silnou převahou buku. Nejhodnotnější tzv. květnaté bučiny na vápencových
půdách jsou chráněny v samostatných přírodních nebo dokonce národních přírodních rezervacích.

C.II.8. Krajina
Krajinný ráz je určitou základní doménou každé krajiny a je utvářen znaky přírodní, kulturní a historické
povahy udávajícími význam přítomnosti přírodní, kulturní a historické charakteristiky daného území. Znaky
při tom představují prvky a složky krajiny v určité konfiguraci a vzájemném vztahu a jsou nositeli estetické
a přírodní hodnoty území.
Trasa vedení prochází krajinou pod Jizerskými horami, Ještědem, Ralskem a krajinou Českolipska.
Typickým fenoménem této krajiny jsou četné sopečné kužely a znělcové vrcholy vytvářející dominanty
v krajině a poskytující daleké rozhledy. Krajina je uzavřena ze severní a severovýchodní strany
pohraničními horstvy (Lužické hory, Jizerské hory), zatímco k jihu navazuje poměrně rovinaté území
a krajinářsky výrazné prostory Kokořínska a Českého Středohoří. Celé území, kterým trasa prochází, má
převážně pahorkatinný charakter výškovou členitostí. Výraznou dominantou východní části prostoru je hora
Ještěd se stavbou televizního vysílače ve střední a západní části pak několik sopečných kuželů a zejména
Ralsko. Krajinný prostor se vyznačuje mnoha drobnými specifickými kouty vytvářejícími místa.
Trasa vychází z transformovny 400 kV Babylon nad Kozelskou roklí severním směrem a u Kvítkova sleduje
stávající vedení východním směrem. Trasa prochází drobnými prostory Českolipska na rozhraní Ralské
pahorkatiny a Českého Středohoří, zejména v okolí Sosnové (Peklo), Vítkova (Ploučnice). Odtud je vedena
úseky krajinných rámců sídel Zákupy a Brniště s dominantou kopce Tlustec, kterou míjí v jižním směru
FileName:
SaveDate:

V451_BAB-BEZ_ozn(1).doc
30.5.2011 13:47:00

Zakázka/Dokument: 0160-10/D01
Vydání: 01

Strana: 34 z 48

V451 BABYLON - BEZDĚČÍN, ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ 400 kV
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

a pokračuje severně okolo Stráže pod Ralskem. Tento krajinářsky značně komplikovaný krajinný prostor
Ralské pahorkatiny se vyznačuje vysokým narušením krajinného rázu vlivem chemické těžby uranu
a navazujících technických provozů. Dominantou tohoto území je zalesněný sopečný kužel Ralsko
a vzdáleně se zde uplatňuje již Ještěd se specifickou budovou TV. Dále je trasa vedena k Osečné, kterou
míjí severně, a kde se uplatňuje významně v krajinném rámci sídla s dominantou kostela. Po průchodu
prostorem osady Suchý důl je trasa vedena odlesněnými částmi pod Hlubockým hřbetem jižně od Mazovy
horky a Javorníku. Trasa se pak mírně stáčí jihovýchodním směrem k Hodkovicím, u Vlčatína prochází
okrajem přírodního parku Ještěd, který severně od Luhova cca po 2 km opouští. V těchto místech opouští
též Ralskou pahorkatinu a pokračuje krajinou Jičínské pahorkatiny k Hodkovicím. Až do Hodkovic sleduje
odlesněné prostory pod Ještědskokozákovským hřbetem, který tvoří krajinný předěl celé této východní
části krajinného prostoru.
Krajinný prostor, kterým trasa prochází, patří ke krajinářsky velmi komplikovaným zejména pro
různorodost mnoha míst, vysoký podíl krajinářsky exponovaných prostorů a rozličným specifikům
přírodního prostředí - dominanty sopečných kuželů (Ještěd, Ralsko, Tlustec aj.) pískovcové skály
(Kokořínsko a jeho okraje), lesní komplexy s rybníky (Ralsko) a též prostory vyznačující se horským
charakterem na okrajích Jizerských hor. Významnou dominantou celého území je hora Ještěd, kterou
umocňuje známá stavba televizního vysílače s restaurací a hotelem a navazující Ještědskokozákovský hřbet
vytvářející významný horizont oddělující horskou krajinu Jizerských hor a Liberecka.
Další údaje k dotčenému krajinnému prostoru včetně popisu možných střetů s ochranou krajiny jsou
uvedeny v kapitole D.I.8. Vlivy na krajinu (strana 40 tohoto oznámení).

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Trasa záměru odpovídá stávajícímu (existujícímu) vedení, které vymezuje ochranné pásmo. V převážné
většině prochází napříč volnou krajinou, bez bezprostředního kontaktu s obytnými či jinými objekty.
K obytné zástavbě se stávající vedení (v rozsahu ochranného pásma) přibližuje v úsecích:
· R13-R14, obec Brniště (k.ú. Velký Grunov) č.p. 7,
· R16-R17, obec Brniště (k.ú. Luhov u Mimoně) č.p. 36,
· R21-R22, obec Janův Důl (k.ú. Janův Důl) č.p. 130, č.p. 131,
· R36-R37, obec Hodkovice nad Mohelkou (k.ú. Jílové u Hodkovic nad Mohelkou) č.e. 1
(rekreační objekt).
Dále se podél trasy stávajícího vedení (v rozsahu ochranného pásma) nachází řada zemědělských objektů,
hospodářských stavení, chat, kůlen a přístřešků.
Trasa se nedotýká žádných kulturních památek. Nelze vyloučit přítomnost drobné solitérní architektury
resp. latentních archeologických nalezišť. Otázka vizuálního ovlivnění je předmětem krajinářského
hodnocení.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
V území je dostupná veškerá infrastruktura nezbytná pro provoz a výstavbu záměru, zejména komunikační
síť. Trasa záměru prochází napříč krajinou, bez ohledu na směrování dopravních sítí (cesty, silnice,
železnice).
Ve vztahu k záměru je stav infrastruktury v území celkově málo významný a vyhovující.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
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ČÁST D

(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Základní a nutnou podmínkou je, aby záměr neohrožoval zdraví obyvatel. V daném případě přichází
v úvahu zejména vliv elektromagnetického pole, ostatní v úvahu připadající potenciální vlivy (vlivy hluku,
vlivy v důsledku dopravního provozu apod.) jsou celkově málo významné.
Expozice obyvatelstva elektrickému resp. magnetickému poli je limitována nařízením vlády č. 1/2008 Sb.,
o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, v platném znění. U elektrických a magnetických polí (do
10 MHz) se přípustnost expozice posuzuje podle hustoty elektrických proudů, které tato pole v těle člověka
mohou vyvolat. Pro ostatní osoby (veřejnost) je nejvyšší přípustná hodnota modifikované indukované
proudové hustoty pro frekvence f od 0 do 107 Hz dána hodnotou Jmod = 0,0028 Am-2.
Vedení bude konstruováno tak, aby ve všech veřejně přístupných prostorech (v jakémkoli místě možného
pohybu ostatních osob, tj. veřejnosti) byla tato limitní hodnota dodržena.
V dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí bude doloženo podrobné posouzení elektromagnetického
pole, které zohlední všechny relevantní faktory (geometrie stožárů, výška vodičů nad přístupným
prostorem, napětí, proudové zatížení, sled fází) a stanoví minimální výšku vodičů nad terénem, při které
bude limitní hodnota modifikované indukované proudové hustoty dodržena. Na základě výsledků této
studie bude provedeno posouzení vlivů na veřejné zdraví, které bude zpracováno držitelem osvědčení
odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, a jeho výsledky budou uvedeny v
dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí.
Pokud jde o vlivy v průběhu výstavby, lze očekávat, že budou dočasné, poměrně krátkodobé a nepříliš
intenzivní (konstrukční a montážní práce, spojené s relativně malým objemem dopravy a s vyloučením
těžké zemní techniky). Vyhodnocení vlivů v průběhu provádění záměru bude zahrnuto v posouzení vlivů na
veřejné zdraví.

Sociální a ekonomické důsledky
Nelze očekávat, že záměr bude mít významné sociální důsledky. Ekonomické důsledky mohou vzniknout
vlastníkům dotčených pozemků, tyto skutečnosti budou řešeny v samostatných řízeních, mimo proces
posouzení vlivů na životní prostředí.
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Počet dotčených obyvatel
Pro obyvatelstvo jsou (resp. budou) zajištěny veškeré hygienické požadavky. Počet takto přímo dotčených
obyvatel je proto nulový.
Očekávané vlivy jsou proto spíše rázu psychologického, majetkového (obavy o hodnotu nemovitostí apod.)
či estetického. Tyto vlivy se budou v různé míře týkat obyvatel žijících v pásmu užšího kontaktu se
záměrem (cca stovka osob) resp. volného kontaktu se záměrem (cca tisícovka osob), nelze vyloučit ani
dotčení širšího okruhu osob.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší
Vlivy na kvalitu ovzduší jsou vyloučeny. Potenciální vlivy v průběhu výstavby v důsledku provozu stavební
dopravy a stavebních mechanismů budou celkově malé a nevýznamné.

Vlivy na klima
Vlivy na klima jsou vyloučeny.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Vlivy hluku
Provoz záměru je činností výrazně klidovou, bez provozu aktivních prvků, které by způsobovaly hluk.
Akustické jevy mohou obecně vznikat v okolí stávajících rozvoden (provoz transformátorů způsobující
charakteristický zvuk na frekvenci 50 Hz), ty však nejsou předmětem záměru. Za vlhkého počasí mohou
vznikat akustické jevy v důsledku tzv. koróny (charakteristické "sršení") v okolí stožárů s izolátory. Hladina
akustického tlaku v důsledku těchto jevů se může na úrovni terénu pohybovat do nočního limitu
(LAeq,T = 40 dB). Vzhledem k umístění záměru mimo obytné objekty a jejich chráněné venkovní prostory
nejde o problém1.
Hlukové vlivy dále způsobuje údržba ochranného pásma vedení (mýcení náletů), kterou je nutno provádět
v intervalu cca 2 roky. S ohledem na četnost prací a umístění záměru však nejde o významný problém.
Hluk v období provádění stavebních a konstrukčních prací je možno označit vzhledem k umístění záměru za
celkově málo významný. Záměr se nachází převážně ve volné krajině, bez přítomnosti hlukově chráněných
objektů. Pro období provádění stavebních a konstrukčních prací dále platí korekce +10 dB k základním
limitům, k takovýmto nárůstům nebude v hlukově chráněných prostorech docházet. Konečně intenzita
dopravy v odhadované četnosti nejvýše několika desítek vozidel denně je pod úrovní, při které by tento
provoz měl být považován za zdroj dopravního hluku (Liberko, M.: Metodické pokyny pro výpočet hladin
hluku z dopravy, VÚVA Brno, 1991, novela 1996, 2005).

Vlivy vibrací
Vlivy vibrací jsou vyloučeny.

1

Kromě toho by akustické projevy koróny svědčily o zvýšených ztrátách ve vedení. Situace proto bývá v ekonomickém
zájmu provozovatele vedení urychleně technicky řešena.
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Vlivy záření
Zdroje ionizujícího (radioaktivního) záření nejsou používány.
Expozice obyvatelstva elektrickému resp. magnetickému poli je limitována nařízením vlády č. 1/2008 Sb.,
o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, v platném znění. U elektrických a magnetických polí (do
10 MHz) se přípustnost expozice posuzuje podle hustoty elektrických proudů, které tato pole v těle člověka
mohou vyvolat. Pro ostatní osoby (veřejnost) je nejvyšší přípustná hodnota modifikované indukované
proudové hustoty pro frekvence f od 0 do 107 Hz dána hodnotou Jmod = 0,0028 Am-2.
Vedení bude konstruováno tak, aby ve všech veřejně přístupných prostorech (v jakémkoli místě možného
pohybu ostatních osob, tj. veřejnosti) byla tato limitní hodnota dodržena. To je bezproblémově řešitelné
výškou vodičů nad terénem. V dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí bude doloženo podrobné
posouzení elektromagnetického pole, které zohlední všechny relevantní faktory (geometrie stožárů, výška
vodičů nad přístupným prostorem, napětí, proudové zatížení, sled fází) a stanoví minimální výšku vodičů
nad terénem, při které bude limitní hodnota modifikované indukované proudové hustoty dodržena.

Vlivy dalších fyzikálních nebo biologických faktorů
Vlivy dalších fyzikálních nebo biologických faktorů jsou vyloučeny.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
V současné době je oblast potenciálně dotčená výstavbou vedení nezastavěná, tvořená volným terénem
(vyjma stávajících základových konstrukcí stožárů). Na celém území tedy dochází k přirozenému vsakování
srážkových vod. Patky stožárů budou založeny do hloubky max. 3,5 m. Plošný výkop se liší podle typu
stožáru, maximálně však cca 150 m2.
Dešťová voda bude během provozu i výstavby záměru vsakovat volně do terénu, obdobně jako za
stávajícího stavu. Vliv na charakter odvodnění oblasti je proto hodnocen jako nulový, hydrologické
charakteristiky území nebudou záměrem ovlivněny.
Vedení na své trase kříží množství vodních toků s různou průtočností. Křížení těchto vodních toků bude
provedeno dle ČSN EN 50341-1 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 1: Všeobecné
požadavky - Společné specifikace. Nebudou ovlivněny hydraulické parametry toků.

Vlivy na kvalitu povrchové vody
Při provozu vedení nejsou vypouštěny žádné odpadní vody nebo jiné škodliviny do povrchových vod.
Nebude proto ovlivněna kvalita povrchových vod. Totéž se týká i období výstavby, zde za předpokladu
dodržování technologické kázně (vyloučení úniku závadných látek z mechanismů apod.).

Vlivy na podzemní vodu
Podzemní voda ani vodní zdroje nebudou provozem záměru ovlivněny.
Stavební aktivity budou v převážné části trasy (dle předběžných odhadů) prováděny nad stávající hladinou
podzemní vody, popř. v dosahu možné amplitudy jejího kolísání. Pouze u cca 20% stožárů může být při
zemních pracích zastižena hladina podzemní vody. Místní ovlivnění jakosti odváděných vod z území
výstavby je možné teoreticky pouze v omezeném časovém období výstavby, např. působením úkapů
z provozovaných mechanismů nebo smytím zemin při silnějších deštích. Jedná se o malé a běžně
akceptované riziko, které bude minimalizováno požadovaným dodržováním pracovních postupů. Významné
působení těchto vlivů nepředpokládáme.
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Zemní a stavební práce při zakládání stožárů v ochranných pásmech vodních zdrojů podléhají
hydrogeologickým vyjádřením, pro každé konkrétní ochranné pásmo bude v dalším stupni posuzování
(dokumentace vlivů záměru na životní prostředí) zpracován hydrogeologický posudek.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr si vyžádá trvalé odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu (ZPF) pro výstavbu betonových
základů stožárů, u nichž zastavěná plocha nadzemní části přesáhne 30 m2. Trvalý zábor činí cca 1,6 ha.
Ostatní zemědělské pozemky (dočasný zábor v rozsahu cca 65 ha) budou bezprostředně po období
výstavby zrekultivovány a vráceny k původnímu užití.
U záměru se dále předpokládá nárok na trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). Na
základě současné úrovně projektové přípravy lze předběžně stanovit zábor PUPFL na cca 0,13 ha. Omezení
a dočasné odnětí PUPFL v lesních úsecích v rozsahu ochranného pásma je již provedeno pro stávající
vedení. Předpokládá se jeho zachování.
Vlivem výstavby dojde k objemově manipulaci s ornicí, drnem. Přesná bilance zemních prací není
v současné době k dispozici. Při dodržení standardních stavebních postupů by půdní povrch neměl být
dotčen větrnou ani vodní erozí, což je dáno zejména rychlostí výstavby a bezprostřední rekultivací.
Úrodnost ani mimoprodukční vlastnosti půdy nebudou záměrem významně ovlivněny.
Z hlediska ochrany půd proto nevyplývají vzhledem k uvažovanému záměru žádná omezení. Z hlediska
znečištění půd se při dodržení standardních stavebních postupů při výstavbě nebude půda negativně
ovlivněna.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Zakládáním budou zastiženy převážně horniny kvartérního stáří - eluvia podložních hornin, deluviální,
deluviofluviální a v údolích vodních toků fluviální sedimenty - litologicky půjde zejména o písčité hlíny,
kamenité sutě, jílovité písky a štěrkopísky. V místech kde kvartérní sedimenty chybí, budou základy stožárů
budovány ve svrchních zvětralých polohách křídových sedimentů - pískovce, jílovce a slínovce.
Základy stožárů budou blokové, případně stěnové, s předpokládanou hloubkou založení do 3,5 m.
Základové patky stožárů tvoří z geologického hlediska cizorodý prvek v geologické stavbě území, bez
dalších vlivů na její kvalitu.
V dotčeném území se vyskytují místa s evidovanými pozůstatky po těžbě nerostných surovin v minulosti.
V dalším stupni projektové přípravy bude nutné vymezit poddolovaná území a stanovit vhodný způsob
zakládání.
Poškození nebo ztrátu geologických či paleontologických památek nepředpokládáme.
Záměr nezasahuje do aktivního těžebního ani výsypkového prostoru, nezasahuje do dobývacího prostoru
ani chráněného ložiskového území.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Ovlivnění biotické složky životního prostředí bude podrobně vyhodnoceno na základě průzkumů
a biologických hodnocení v rámci dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. Pro účely tohoto
oznámení uvádíme pouze stručný přehled potenciálních vlivů. Jedná se o:
· zábory půdy a odstranění vegetačního krytu v místě demontáže stávajících a budování nových
betonových základů jednotlivých stožárů v trase záměru,
· zábory půdy s potenciálním výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, tedy zásah do jejich
biotopu,
· zásah do dřevinné vegetace (okrajové části lesních porostů či dřevin rostoucích mimo les) v šířce
koridoru stávajícího ochranného pásma vedení,
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· křížení prvků územního systému ekologické stability,
· vlivy spojené s výstavbou, jako jsou pojezdy vozidel, provoz techniky a budování resp. využití
přístupových komunikací.
Projektované zdvojené vedení kopíruje trasu stávajícího jednoduchého vedení 400 kV. V různých částech
trasy je vedeno v souběhu se stávajícími vedeními různé napěťové úrovně. Nové prostory nebudou
realizací záměru dotčeny.

Vlivy na zvláště chráněná území
Podrobné vyhodnocení dopadu na zvláště chráněná území bude uvedeno v dokumentaci vlivů záměru na
životní prostředí.

Vlivy na lokality Natura 2000
V rámci zpracování tohoto oznámení byla trasa záměru zaslána na dotčený orgán ochrany přírody a krajiny
(Krajský úřad Libereckého kraje) k vyjádření podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění.
Možnost významného ovlivnění naturových lokalit byla vyloučena, viz dokladová část.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Vedení má (obecně) charakter liniové stavby s výraznými prvky technicistní povahy (stožáry, vodiče), které
jsou dobře viditelné zejména v otevřené krajinné scéně. Představuje tak vizuálně patrný prvek, který v
"přírodní" nebo harmonické krajině může působit cizorodě a jeho ochranné pásmo vytváří trvale vizuálně
patrné průseky lesními porosty.
Naproti tomu v daném případě záměr využívá trasu již existujícího vedení (shodné napěťové úrovně), které
bude záměrem nahrazeno. Vlivy proto nejsou vnášeny do nového, doposud nedotčeného, území.
Záměr neprochází územím zvláštní ochrany krajiny, tj. národními parky, chráněnými krajinnými oblastmi,
okrajově však zasahuje do přírodního parku Ještěd.
Z pohledu vlivů stavby na krajinný ráz byly v území analyzovány prostory, kterým je nutno věnovat
pozornost. Jsou to (v pořadí od TR Babylon po TR Bezděčín):
· Zahrádky - Kvítkov,
· Ploučnice,
· Zákupy,
· Brniště - Jáchymov - Hlemýždí,
· Stráž pod Ralskem,
· Osečná,
· Starý Dub - Javorník - Proseč,
· Petrašovice,
· Hodkovice.
V těchto prostorech lze z hlediska ochrany krajinného rázu očekávat v různé míře kontrastní působení
stavby především vůči:
· přírodní hodnotě území,
· kulturním dominantám krajiny a
· vztahům v krajině.
Vlivy na krajinu lze u daného záměru považovat za jeden z hlavních potenciálních vlivů. Z tohoto důvodu
bylo zadáno posouzení vlivu záměru na krajinný ráz dle §12 zákona č. 114/1992 Sb. Výsledky tohoto
posouzení budou uvedeny v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí.
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D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek nebude v rámci navrženého trasování záměru dotčen. Záměr prochází koridorem
stávajícího vedení (ochranné pásmo), nedochází k dotčení dalších nemovitostí.
Záměr nebude mít vliv na architektonické památky. V trase záměru se nenachází žádné kulturní památky
podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a evidované
v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Vliv na památky jako součást krajiny bude
vyhodnocen v rámci posouzení vlivů záměru na krajinný ráz (blíže viz kapitola D.I.8. Vlivy na krajinu,
strana 40 tohoto oznámení).
Při realizaci záměru (v průběhu zemních prací) nelze vyloučit možnost archeologického nálezu. Území
dotčené výstavbou je územím s archeologickými nálezy ve smyslu §22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu uvedeného zákona bude nutné stavbu, resp. část
stavby, kde jsou prováděny zemní práce, od jejího zahájení sledovat a v případě narušení archeologické
struktury situaci prostřednictvím oprávněné organizace kresebně, fotograficky a písemně zdokumentovat,
včetně provedení archeologického výzkumu.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr neklade významné nároky na dopravní infrastrukturu dotčeného území. V období provozu jsou
dopravní nároky zanedbatelné (jednotky lehkých vozidel za rok). Obdobně tak dopravní nároky v období
výstavby (špičkově až desítky těžkých nákladních vozidel za den) jsou celkově malé, dočasné a
nezpůsobující dopravní problémy na komunikacích dotčeného území. Záměr nevyžaduje výstavbu nových
komunikací, pro výstavbu resp. údržbu budou využity existující silnice a cesty, případně s využitím
dočasných komunikací v rámci ochranného pásma záměru.
Záměr využívá trasu (koridor) stávajícího vedení 400 kV. Respektuje přitom ostatní vedení přenosové
soustavy (400 kV, 220 kV) a rozvojové záměry na přenosové soustavě. Případné dotčení distribučních sítí
nižší napěťové úrovně (110 kV, 22 kV) bude řešeno se zachováním jejich funkce a zásobování měst a obcí
elektrickou energií.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.
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D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah vlivů záměru je převážně lokální, daný rozsahem ochranného pásma záměru. Širší rozsah vlivů se
může projevit pouze v oblasti vlivů vizuálních, tj. vlivů na krajinu.
V širším území (vizuální kontakt se záměrem) žije řádově tisíce obyvatel. V nejbližším okolí záměru
(v přístupném prostoru pod vodiči) budou zajištěny veškeré hygienické požadavky. Očekávané vlivy na
obyvatelstvo jsou proto spíše rázu psychologického, majetkového (obavy o hodnotu nemovitostí) či
estetického.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Základní projektová opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
spočívají v těchto oblastech:
· respektování trasy stávajícího vedení, tj. vedení trasy záměru územím již existujícího energetického
koridoru,
· minimalizace prostorových nároků vedení,
· minimalizace ztrát při přenosu elektrické energie,
· dodržení všech zákonných předpisů a norem v oblasti projekčního návrhu i v oblasti ochrany životního
prostředí a veřejného zdraví.
Výsledkem procesu posouzení vlivů na životní prostředí bude dále řada zdůvodněných opatření,
zaměřených na ochranu jednotlivých složek životního prostředí a veřejného zdraví. Tato opatření se stanou
součástí podmínek navazujících správních řízení a budou při přípravě, výstavbě i provozu záměru
provedena.
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D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejného zdraví.
Potenciální vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví budou podrobněji analyzovány v rámci cílených studií,
které budou vypracovány pro nejvýznamnější hodnocené okruhy a které budou přílohou dokumentace
vlivů záměru na životní prostředí. Jde o tyto studie:
· Biologické průzkumy a hodnocení:
·
·
·
·
·
·

biologické hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
vyhodnocení stability lesních porostů,
botanický průzkum,
ornitologický průzkum,
vertebratologický průzkum,
entomologický průzkum.

· Vyhodnocení vlivů na krajinný ráz dle §12 zákona č. 114/1992 Sb.
· Vyhodnocení vlivů elektromagnetického pole.
· Vyhodnocení zdravotních rizik a vlivů na veřejné zdraví.
· Hydrogeologické posouzení možného ovlivnění zdrojů podzemních vod.
Tento výčet může být upraven resp. doplněn na základě výsledků zjišťovacího řízení.
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ČÁST E

(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
Záměr není předložen ve více variantách trasy.
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ČÁST F

(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)

F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Přehledná situace záměru je dokladována v příloze 1.1 tohoto oznámení.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G

(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.
Základní údaje o záměru
Na úseku vedení přenosové soustavy mezi transformovnami Babylon (k.ú. Stvolínky) a Bezděčín (k.ú.
Jílové u Hodkovic nad Mohelkou) je připravována přestavba stávajícího jednoduchého vedení 400 kV na
dvojité vedení 400 kV. Účelem tohoto záměru je zajištění dostatečné přenosové schopnosti a spolehlivosti
přenosové soustavy České republiky.
Trasa není navržena ve více variantách trasování, záměr je umístěn do trasy existujícího vedení s cílem
vyloučit umisťování nového vedení do území doposud nedotčených.
Podoba venkovního (vzdušného) vedení je všeobecně známa. Jde o řadu stožárů, nesoucích vodiče. Jedno
vedení je tvořeno vždy třemi fázovými vodiči, násobná vedení potom v násobcích počtu tří fázových
vodičů. V daném případě jde o dvojité vedení, tj. s celkem šesti fázovými vodiči.
Pro vedení je uvažováno se stožáry typu "Donau", které se vyznačují relativně menší výškou ve srovnání
s ostatními typy stožárů pro dvojité vedení. Tvar stožáru "Donau" je zřejmý z následujícího schématu:

Základní údaje vedení následující:
celková délka:
jmenovité napětí:
stožáry:
základní výška stožárů:
šířka stožárů:
celková šířka ochranného pásma:

cca 53,5 km
400 kV
typ "Donau"
41,8 m
29 m
69,4 m

Šířka ochranného pásma vedení bude oproti stávajícímu stavu snížena o cca 3 metry.
Ochranná pásma nových venkovních vedení jsou stanovena zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon,
v platném znění. V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno bez souhlasu vlastníka vedení
zřizovat stavby či zřizovat konstrukce, skladovat výbušné nebo hořlavé látky, provádět zemní práce, dále je
zakázáno vysazovat chmelnice, nechávat růst porosty nad výšku 3 m, provádět činnost ohrožující
spolehlivost a bezpečnost provozu vedení nebo životy, zdraví a majetek osob a činnosti znesnadňující
přístup k vedení.
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Základní údaje o možných vlivech záměru na životní prostředí
Výstavba vedení si vyžádá trvalý zábor zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí
lesa v celkově malém rozsahu. Nároky záměru na infrastrukturní zdroje (voda, plyn, elektrická energie)
jsou téměř nulové. Produkce odpadů je zanedbatelná a nevymyká se běžné produkci, související
s výstavbou a provozem stejných nebo podobných zařízení.
Vedení se vyhýbá obydleným územím. V některých případech se stávající vedení přibližuje (v rozsahu
ochranného pásma) obytným objektům, v rámci přípravy záměru bude tato skutečnost řešena tak, aby se
ochranné pásmo nového vedení nedotýkalo objektů určených k bydlení. Vedení není významným zdrojem
hluku, není zdrojem znečištění ovzduší ani dalších faktorů ovlivňujících životní prostředí nebo zdraví. Vliv
elektromagnetického pole v důsledku provozu vedení bude nevýznamný, výška vodičů bude zvolena tak,
aby byly dodrženy všechny v úvahu přicházející hygienické požadavky. Nelze proto očekávat jakkoli
negativní vlivy na zdraví obyvatel.
Vedení se nedotýká žádných velkoplošných chráněných území. Přechází územím národní přírodní památky
Peklo (údolí Robečského potoka mezi Českou Lípou a obcí Zahrádky), dále se nedotýká žádných
maloplošných chráněných území. Záměr je v prostorovém kontaktu s přírodním parkem Ještěd. Vliv na
lokality soustavy Natura 2000 je vyloučen. Pro vyhodnocení vlivů na biotu (flóru, faunu a ekosystémy) byl
zadán biologický průzkum, jehož výsledky budou uvedeny v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí.
Typickým vlivem nadzemního elektrického vedení je vliv na krajinu. Tento vliv je do značné míry
eliminován umístěním záměru do trasy již existujícího vedení. Pro vyhodnocení vlivů na krajinu bylo zadáno
podrobné hodnocení, jehož výsledky budou uvedeny v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí.

Další doporučení
Toto oznámení přináší nezbytné údaje pro provedení zjišťovacího řízení. Cílem zjišťovacího řízení je mimo
jiné upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
Následný proces posouzení vlivů na životní prostředí přinese jednak podrobnější informace o záměru,
jednak i podrobnější stanovení míry potenciálních vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí a na
obyvatelstvo.
V případě požadavků na konkrétní obsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí resp. obyvatelstvo proto
mohou čtenáři tohoto oznámení předat písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu. Toto vyjádření
bude zohledněno v závěrech zjišťovacího řízení a následně i v dokumentaci vlivů záměru na životní
prostředí a veřejné zdraví.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.
Seznam příloh:
Příloha 1 (Mapové a situační přílohy)
1.1 Přehledná situace záměru
Příloha 2 (Doklady)
2.1 Vyjádření příslušných stavebních úřadů k záměru
z hlediska územně plánovací dokumentace
2.2 Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnému ovlivnění
evropsky významných lokalit a/nebo ptačích oblastí

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na
zpracování oznámení, se nacházejí v jeho úvodní části.
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Příloha 1

(Mapové a situační přílohy)

V451 BABYLON - BEZDĚČÍN,
ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ 400 kV

Dubnice
k.ú. Brniště

k.ú. Dubnice pod Ralskem

k.ú. Manušice

Velenice
k.ú. Lasvice

k.ú. Starý
Šidlov

k.ú. Lada

k.ú. Velenice

R14

k.ú. Dobranov

R18
R21R21A
R20
k.ú. Chrastná

Zákupy

k.ú. Stará Lípa

k.ú. Zákupy

Hamr na Jezeře
Stráž pod Ralskem

k.ú. Hamr na Jezeře

R21B

k.ú. Lázně
Kundratice

k.ú. Janův Důl

Osečná

k.ú. Osečná

k.ú. Žizníkov

Stvolínky
TR BABYLON

k.ú. Stvolínky

k.ú. Kvítkov
u České Lípy

Sosnová
k.ú. Sosnová
u České Lípy

k.ú. Vlčetín u Bílé

k.ú. Záskalí

k.ú. Božíkov

k.ú. Zábrdí
u Osečné

k.ú. Okřešice
u České Lípy

R31

k.ú. Smržov
u Českého Dubu

Hodkovice
nad Mohelkou

trasa záměru - návrh změny,
označení lomových bodů

k.ú. Radoňovice

R21A

R32

Český Dub
k.ú. Český Dub

Bílá

k.ú. Bílá
u Českého Dubu

k.ú. Heřmaničky
u Dobranova
k.ú. Brenná

R21B

k.ú. Petrašovice

k.ú.
Loukovičky

R33
k.ú. Hodkovice
nad Mohelkou

k.ú. Jílové
u Hodkovic
nad Mohelkou

R34
R35

k.ú. Chvalčovice
k.ú. Hradčany
u Českého Dubu

R1

Holany

R7

R30
k.ú. Modlibohov

R2

k.ú. Holany

R8

trasa záměru,
označení lomových bodů

R9

Kvítkov R7
R6

R4
R3

k.ú. Vítkov

R10u Dobranova
k.ú. Vlčí Důl

R5

Kozly

Proseč pod Ještědem

k.ú. Javorník

R24 u Českého Dubu
R25 R26R28
R27

k.ú. Starý
Dub

k.ú. Dubice
u České Lípy

R8

Trasa záměru

k.ú. Proseč
pod Ještědem

R23

k.ú.
Sobákov

k.ú. Stráž pod Ralskem
k.ú. Kotel

k.ú. Kozly
u České Lípy

R22

Janův Důl

k.ú. Česká Lípa

k.ú. Stvolínecké
Petrovice

LEGENDA:

Světlá pod Ještědem

R19

k.ú. Velký Grunov
k.ú. Kamenice
u Zákup

k.ú. Světlá
pod Ještědem

k.ú. Rozstání
pod Ještědem

k.ú. Druzcov

k.ú. Břevniště pod Ralskem

R12
R11

Česká Lípa

R13

R17

R16
k.ú. Hlemýždí

k.ú. Písečná u Dobranova

k.ú. Dolní Libchava

R15

Brniště

k.ú. Častolovice
u České Lípy

k.ú. Luhov
u Mimoně

k.ú. Bezděčín
u Jablonce nad Nisou

Územně správní členění území

TR BEZDĚČÍN

R37
R36

Žďárek
k.ú. Žďárek
u Sychrova

Frýdštejn
k.ú. Frýdštejn
k.ú. Stvolínky

Stvolínky

k.ú.
Libíč
k.ú. Ondříkovice

LIBERECKÝ KRAJ

hranice a názvy katastrálních území
hranice a názvy dotčených obcí
hranice a názvy krajů

k.ú. Loubí
pod Vlhoštěm

M 1 : 100 000

Příloha 1.1
(Přehledná situace záměru)
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V451 BABYLON - BEZDĚČÍN, ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ 400 kV
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Příloha 2

(Doklady)

