MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 16. 12. 2011
Č.j.: 99234/ENV/11

ZÁPIS
z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení § 17 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“) a § 4 vyhlášky Ministerstva ţivotního prostředí (dále jen „MŢP“)
č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na ţivotní prostředí (dále jen „vyhláška“), k záměru

„Vedení

400 kV – V413 – zaústění do transformovny Mírovka“
konaného dne 8. 12. 2011 v Kulturním domě Ostrov,
Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod, od 14:30 hod.

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Průběh posuzování před veřejným projednáním
Dosavadní průběh procesu je patrný z následujícího přehledu:
30. 9. 2010 - bylo předloţeno MŢP oznámení vlivů záměru dle přílohy č. 3
k zákonu.
2. 11. 2010 - bylo zahájeno zjišťovací řízení rozesláním oznámení záměru dotčeným
územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění
a vyjádření.
3. 1. 2011 - bylo ukončeno zjišťovací řízení vydáním závěru zjišťovacího řízení
se stanovením oblastí, na které je nutno se zaměřit při zpracování dokumentace vlivů
záměru na ţivotní prostředí (dále jen „dokumentace“).
17. 5. 2011 - byla MŢP předloţena dokumentace.
31. 5. 2011 - rozeslalo MŢP dokumentaci dotčeným územním samosprávným
celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření.
1. 8. 2011 - byl pověřen zpracovatel oponentního posudku o vlivech záměru na
ţivotní prostředí (dále jen „posudek“).
18. 10. 2011 - obdrţelo MŢP zpracovaný posudek.
20. 10. 2011 - byl posudek rozeslán dotčeným územním samosprávným celkům
a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.
25. 11. 2011 - rozeslalo MŢP pozvánku na veřejné projednání dotčeným územním
samosprávným celkům ke zveřejnění.

2. Místo a čas veřejného projednání
Veřejné projednání posudku a současně dokumentace ve smyslu § 17 zákona
se uskutečnilo dne 8. 12. 2011 ve 14:30 hod. v Kulturním domě Ostrov, Na Ostrově 28,
580 01 Havlíčkův Brod.
3. Řízení veřejného projednání
Řízením veřejného projednání byl pověřen (dle § 4 odst. 2 vyhlášky) Ing. Radmil
Lehejček, pracovník oddělení metodiky a projektové EIA odboru posuzování vlivů na ţivotní
prostředí a integrované prevence. Na jednání byli za MŢP přítomni Ing. Kateřina Pekárková,
vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA odboru posuzování vlivů na ţivotní prostředí
a integrované prevence, a Ing. Milan Muzikář, pracovník oddělení metodiky a projektové EIA
odboru posuzování vlivů na ţivotní prostředí a integrované prevence.
4. Předmět veřejného projednání
Předmětem veřejného projednání byla dokumentace, posudek, vyjádření dotčených
územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů, veřejnosti, občanských sdruţení
a iniciativ k posouzení vlivů záměru „Vedení 400 kV – V413 – zaústění do transformovny
Mírovka“ na ţivotní prostředí.
5. Účastníci veřejného projednání
Na veřejném projednání zastupovali jednotlivé strany:
oznamovatele, akciová společnost ČEPS
Ing. Milan Kovařík
Ing. Svatopluk Vnouček, Ph.D.
Martin Kolář
zpracovatele dokumentace

Ing. Jiří Klicpera, CSc.

zpracovatele posudku

Ing. Václav Obluk

dotčené samosprávné celky:
Kraj Vysočina
Město Havlíčkův Brod
Obec Habry
Obec Horní Krupá
Obec Kámen
Obec Knyk
Obec Olešná
Obec Sedletín
Obec Skuhrov
Obec Tis

nezúčastnil se
Ing. Renata Horáčková
nezúčastnil se
nezúčastnil se
nezúčastnil se
nezúčastnil se
nezúčastnil se
nezúčastnil se
nezúčastnil se
nezúčastnil se

dotčené úřady:
Krajský úřad kraje Vysočina
omluveni
Městský úřad Havlíčkův Brod
Ing. Renata Horáčková
Městský úřad Chotěboř
nezúčastnil se
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
nezúčastnil se
Česká inspekce ţivotního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod
nezúčastnil se
Ministerstvo zemědělství
nezúčastnil se
Celkem se veřejného projednání zúčastnilo cca 30 osob.
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6. Program veřejného projednání
1. Úvod
2. Vystoupení zástupců jednotlivých stran
3. Diskuse
4. Závěr
II. PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
Veřejné projednání zahájil Ing. Lehejček (MŢP). V úvodu seznámil přítomné
s programem veřejného projednání, krátce zrekapituloval proces posuzování vlivů tohoto
záměru na ţivotní prostředí a představil zástupce jednotlivých stran.
V druhé části veřejného projednání vystoupili, v souladu s programem veřejného
projednání, zástupci jednotlivých stran.
Ing. Kovařík spolu s Ing. Vnoučkem, Ph.D., jako zástupci oznamovatele, seznámili
přítomné s důvody plánované realizace záměru.
Zpracovatel dokumentace seznámil přítomné se způsobem zpracování dokumentace,
s tím, jak reagoval na jednotlivé připomínky získané v rámci zjišťovacího řízení k záměru
z hlediska jednotlivých sloţek ţivotního prostředí, dále popsal obsah dokumentace včetně
jejích příloh.
Zpracovatel posudku, Ing. Obluk, zhodnotil dokumentaci z hlediska poţadavků zákona,
z hlediska jejího celkového rozsahu, úplnosti a kvality. Seznámil přítomné s obsahem
posudku a se způsobem vypořádání doručených vyjádření k dokumentaci. Zpracovatel
posudku v posudku navrhl příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko k posouzení vlivů
provedení záměru na ţivotní prostředí s podmínkami pro fázi přípravy, realizace a provozu
záměru.
Poté Ing. Lehejček poţádal o vyjádření přítomné zástupce dotčených územních
samosprávných celků a dotčených správních úřadů.
Zástupkyně Městského úřadu Havlíčkův Brod uvedla, ţe vypořádání připomínek
(uplatněných k oznámení záměru) v dokumentaci povaţuje za dostatečné.
Následně byla zahájena diskuze.
Za veřejnost vystoupil občan z lokality Zboţice (část města Havlíčkův Brod) a vznesl
připomínku, ţe Zboţice nebyla v průběhu veřejného projednání přečtena mezi dotčenými
samosprávnými celky. Dále uplatnil připomínku, která se týkala negativního dopadu dalšího
vedení elektrické energie na krajinný ráz, který je jiţ v současné době rušen stávajícími
vedeními v okolí, a taktéţ uvedl, ţe v dotčené lokalitě jsou umístěny další liniové stavby
(produktovody), coţ omezuje vyuţití pozemků k investičním záměrům. Zástupci MŢP
vysvětlili, ţe Zboţice jako část města Havlíčkův Brod, není samostatným samosprávným
celkem, nicméně ţe veškeré dokumenty rozesílané v rámci procesu posuzování měly u města
Havlíčkův Brod uvedenou ţádost o zveřejnění ve všech místních částech Havlíčkova Brodu,
tedy i Zboţici. Výběr umístěné trasy byl ze strany oznamovatele vysvětlen a také zástupci
jednotlivých stran na vznesené připomínky reagovali.
Další zástupce veřejnosti, občan Havlíčkova Brodu, se dotazoval na počet provedených
jednání k posuzovanému záměru a kolik lidí se těchto jednání účastnilo. Zástupci
oznamovatele shrnuli, ţe jednání k tomuto záměru probíhají jiţ od roku 2008 a to na různých
úrovních (zastupitelstva, územní odbory a další).
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Jako poslední zástupce veřejnosti vystoupil občan bydlící v blízkosti transformovny
Mírovka, který uvedl, ţe trasa elektrického vedení vede přes jeho pozemek s novým domem,
jenţ není zanesen do katastrální mapy. Připomínka byla nejprve v obecné rovině řešena
zástupci jednotlivých stran s tím, ţe bylo všemi stranami odsouhlaseno, ţe bude dále
připomínka detailně řešena přímo s oznamovatelem.
Na závěr veřejného projednání bylo uvedeno Ing. Lehejčkem, ţe vlivy záměru
na ţivotní prostředí byly dle poţadavků zákona projednány ze všech podstatných hledisek
s tím, ţe zápis z veřejného projednání bude zaslán všem dotčeným územním samosprávným
celkům a dotčeným správním úřadům a ţe na základě oznámení, dokumentace, posudku,
veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných bude vydáno stanovisko Ministerstva
ţivotní prostředí k posouzení vlivů provedení záměru na ţivotní prostředí.
Veřejné projednání bylo ukončeno dne 8. 12. 2011 v cca 16:05 hodin.
III. ZÁVĚR
Dle § 17 odst. 5 zákona pořizuje příslušný úřad z veřejného projednání zápis obsahující
zejména údaje o účasti a závěry z projednání a dále z něj pořizuje úplný těsnopisný nebo
zvukový záznam.
Vlivy záměru „Vedení 400 kV – V413 – zaústění do transformovny Mírovka“ byly
projednány ze všech podstatných hledisek.
Jako pověřená osoba konstatuji, ţe byla naplněna všechna zákonná ustanovení
pro veřejné projednání posudku a současně dokumentace k záměru „Vedení 400 kV – V413
– zaústění do transformovny Mírovka“ podle zákona a vyhlášky.
Zapsal:

Ing. Milan Muzikář
pracovník odboru posuzování vlivů na ţivotní prostředí a integrované prevence

Schválila: Ing. Jaroslava Honová
ředitelka odboru posuzování vlivů na ţivotní prostředí a integrované prevence
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