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I .  Z ÁKLADNÍ  ÚDAJE 

I .1 Název záměru  

Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec – Chrást      

I .2 Kapacita záměru  

Předmětem záměru je zdvojení stávajícího jednoduchého vedení s označením V430 o napěťové 

hladině 400 kV na nové dvojité vedení s označením V430/830 o napěťové hladině 400 kV mezi TR Hradec 

u Kadaně a TR Chrást z důvodu posílení přenosového profilu a spolehlivosti energetické soustavy ČR.  

Záměr dvojitého vedení s označením V430/830 o napěťové hladině 400 kV je navržen v maxi-

mální možné míře v koridoru stávajícího jednoduchého vedení s označením V430, s výjimkou změny trasy v 

úseku od areálu TR Hradec u Kadaně po lomový bod R4 (stožár č. 15), jedná se o posunutí cca o 50 m 

jižně od stávající trasy vedení V430, předpokládaná délka tohoto úseku je cca 5 km. a dílčí úpravy trasy u 

obce Hřešihlavy mezi lomovými body R21A÷R22 (st. č. 186÷188). Celková délka vedení se předpokládá v 

rozsahu cca 82 km a celkový počet stožárů cca 262. Zábor bude v půdorysu základů stožárových míst, a to 

zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) v rozsahu cca 1,1 ha a zábor pozemků určených k plnění 

funkce lesa (dále jen „PUPFL“) v rozsahu cca 0,04 ha. 

I .3 Umístění záměru  

Posuzovaný záměr zdvojení stávajícího vedení prochází přes území Ústeckého, Středočeského a 

Plzeňského kraje. 

Tabulka 1 - Přehled dotčených katastrálních území v trase dvojitého vedení 

Katastrální území Obec 
Obec s rozšíře-
nou působností Okres Kraj 

Rokle Rokle 

Kadaň Chomutov 

Ústecký 

Poláky 
Chbany Přeskaky 

Libědice Libědice 
Kněžice u Podbořan 

Podbořany 

Podbořany Louny 

Neprobylice u Kaštic 
Pšov u Podbořan 
Libešovice 

Blšany 

Blšany Siřem 
Stachov u Blšan 
Soběchleby u Podbořan 
Malá Černoc 
Běsno Kryry 
Vrbice u Hořoviček 

Hořovičky Rakovník Rakovník Středočeský Hokov 
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Katastrální území Obec 
Obec s rozšíře-
nou působností Okres Kraj 

Děkov Děkov 
Pšovlky Pšovlky 
Kolešovice Kolešovice 
Šanov u Rakovníka Šanov 
Petrovice u Rakovníka Petrovice  
Příčina Příčina 
Hvozd Hvozd 
Malinová Malinová 
Krakov Krakov 
Krakovec u Rakovníka Krakovec 
 Šípy 

Šípy Milíčov 
Slatina u Chříče Slatina 

Kralovice Plzeň – sever 

Plzeňský 

Chříč Chříč 
Studená u Chříče Studená 
Hlince Hlince 
Třímany 

Kladruby 

Rokycany Rokycany 

Hřešihlavy 
Kladruby u Radnic 
Svinná u Hlohovic Hlohovice 
Kamenec u Radnic Kamenec 
Radnice u Rokycan Radnice 

Újezd u Svatého Kříže 
Újezd u Svatého 
Kříže 

Němčovice 
Němčovice  Olešná u Radnic 

Kaceřov Kaceřov 

Nýřany Plzeň – sever 

Planá u Nynic 

Hromnice 
Nynice  
Kostelec u Nadryb 
Nadryby Nadryby 
Dolany u Plzně Dolany 
Chrást u Plzně Chrást 

Plzeň Plzeň – město  Dýšina Dýšina 
 

Tabulka 2 - Přehled dotčených katastrálních území ve variantě I v lokalitě Němčovi-
ce 

Katastrální území Obec 
Obec s rozšíře-
nou působností Okres Kraj 

Hřešihlavy 
Kladruby 

Rokycany  Rokycany Plzeňský 

Kladruby u Radnic 
Bujesily  Bujesily 
Chockov  Lhotka u Radnic 
Liblín  Liblín 
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Katastrální území Obec 
Obec s rozšíře-
nou působností Okres Kraj 

Olešná u Radnic  Němčovice 
Kaceřov  Kaceřov  Nýřany  Plzeň - sever 

 

I .4 Obchodní f irma oznamovatele 

ČEPS, a.s. 

I .5 IČ oznamovatele  

25702556 

I .6 Sídlo oznamovatele 

Elektrárenská 774/2,  

101 52 Praha 10 

I .7 Zástupce oznamovatele 

Ing. Andrew Gayo Kasembe Ph.D. 

Elektrárenská 774/2 

101 52 Praha 10 

tel. 211 044 356 

I I .  POSOUZENÍ  DOKUMENTACE 

I I .1 Úplnost Dokumentace  

V souhrnu lze konstatovat, že Dokumentace je zpracovaná plně dle přílohy č.4 zák.100/2001 Sb. 

v platném znění. Jako první kapitolu zpracovatel zařadil Vypořádání připomínek k Oznámení, zákon tuto 

kapitolu nepožaduje, ale její zařazení považuji za vhodné. Rozsah příloh, které zpracovatel začlenil do Do-

kumentace považuji za dostatečný pro potřeby procesu EIA tohoto záměru. Obsah dokumentace je podrob-

ný a umožňuje spolu s obsahem obrázků a tabulek dobrou orientaci v textu. K snadnější orientaci ve rozsa-

hu zpracovaných příloh by přispělo, kdyby byl jejich výčet uveden v obsahu a ne na konci Dokumentace. 
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I I .2 Správnost údajů uvedených v  dokumentaci 

V následujícím textu jsou podrobně komentovány jen ty části, ke kterým byly ze strany zpracova-

tele posudku připomínky, nebo které byly významné pro posouzení záměru a stanovení podmínek stanovis-

ka. 

II.2.1  „Vypořádání připomínek“ 

V této kapitole zpracovatel jednak popisuje, jak byly respektovány požadavky uvedené v závěru 

zjišťovacího řízení a dále zde zpracovatel Dokumentace vypořádal relevantní připomínky uvedené ve vyjád-

řeních. 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  ––  
ZZaařřaazzeenníí  ttééttoo  kkaappiittoollee  vvččeettnněě  jjeejjííhhoo  řřeeššeenníí  ppoovvaažžuujjii  zzaa  vvhhooddnnéé  aa  rroozzssaahh  zzpprraaccoovváánníí  zzaa  ppllnněě  ddoossttaaččuujjííccíí..  

II.2.2 „A. Údaje o oznamovateli“ 

KKaappiittoollaa  jjee  zzpprraaccoovváánnaa  ddoossttaatteeččnnýýmm  zzppůůssoobbeemm..  

II.2.3 „B. Údaje o záměru“ 

II.2.3.1 „B.I. Základní údaje“ 

II.2.3.1.1  „B.1.5. Zdůvodnění potřeb záměru a jeho umístění včetně přehledu zvažovaných vari-
ant“ 

V kapitole je kromě jiného provedeno názorné porovnání zvažovaných a hodnocených variant i se 

stručných porovnáních jejich rozdílů na provoz, ekologické dopady a technické řešení. 

II.2.3.1.2  „B.1.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru“ 

Kapitola v potřebném rozsahu popisuje navrhovaný záměr a to včetně dílčích změn trasy a zdů-

vodnění těchto změny oproti stávajícímu vedení a dále variantní řešení průchodu přes CHKO Křivoklátsko 

(nadzemní a podzemní varianta) a variantní trasu v lokalitě Němčovice (varianta  0 - stávající trasa zasahu-

jící do EVL Kamenec a PP Kamenec a varianta 1 – napřímení trasy mezi body R22 a R25).   

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  
SSoouuhhrrnnnněě  jjee  kkaappiittoollaa  BB..II..  zzpprraaccoovváánnaa  vv  ddoossttaatteeččnnéémm  rroozzssaahhuu..  JJeeddnnoottlliivvéé  vvaarriiaannttyy  jjssoouu  nnáázzoorrnněě  ddookkuu--
mmeennttoovváánnyy  nnaa  vvlloožžeennýýcchh  oobbrráázzccíícchh,,  ccoožž  ppoovvaažžuujjii  zzaa  mmnnoohheemm  vvhhooddnněějjššíí,,  nněěžž  mmnnoohhddyy  ppoouužžíívvaannéé  ooddkkaazzyy  
nnaa  vvýýkkrreessoovvéé  ppřříílloohhyy..  
  

II.2.3.2  „B.II. Údaje o vstupech“ 

II.2.3.2.1 „B.2.1. Zábor půdy“ 

V kapitole jsou podrobně vyhodnoceny jak dočasné, tak trvalé zábory a to samostatně pro ZPF a 

PUPFL. Dále je uvedeno, že nově navržené stožáry typu Dunaj mají menší požadavky na šířku koridoru 
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vedení, které omezuje hlavně pozemky určené k plnění funkcí lesa.  Realizací záměru dojde ke zmenšení 

stávajícího koridoru vedení o cca 2,6 m v běžné trase v úseku se stožáry tvaru Kočka a o cca 10,6 m v 

běžné trase v úseku se stožáry tvaru Portál. 

V textu je dále uvedeno, že povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 2 ZOPK 

není třeba k odstraňování dřevin v koridoru vedení provozované elektrizační soustavy. Je však nutné podat 

oznámení o kácení dřevin příslušnému orgánu ochrany přírody. 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  
VV  tteexxttuu  jjee  uuvveeddeennoo,,  žžee  ppoottřřeebbnnýý  zzáábboorr  pprroo  ssttoožžáárr  ttyyppuu  DDuunnaajj  jjee  vvěěttššíí  nneežž  3300  mm22,,  aa  pprroottoo  bbuuddee  ddllee  zzáá--
kkoonnaa  čč..333344//11999922  SSbb..  vvyyžžaaddoovvaatt  ttrrvvaalléé  vvyynněěttíí  zzee  ZZPPFF,,  kktteerréé  bbuuddee  vv  cceellkkoovvéé  vvýýššii  11,,11  hhaa  pprroo  ppřřeeddppookklláá--
ddaannýýcchh  224444  ssttoožžáárrůů  uummííssttěěnnýýcchh  vv  ZZPPFF..  PPrroo  ppřřeeddssttaavvuu  oo  ttoomm,,  jjaakkýý  bbuuddee  sskkuutteeččnnýý  nnáárrůůsstt  vveelliikkoossttii  zzáábboo--
rrůů  ZZPPFF  oopprroottii  ssttáávvaajjííccíímmii  ssttaavvuu  bbyy  bbyyllaa  vvhhooddnnáá  ii  iinnffoorrmmaaccee  oo  ssttáávvaajjííccíímm  sskkuutteeččnnéémm  zzáábboorruu..  II  kkddyyžž  nnee--
ddooššlloo  kk  vvyynněěttíí  zzee  ZZPPFF..  
DDáállee  zzddee  mmoohhlloo  bbýýtt  uuvveeddeennoo,,  oo  jjaakk  vveellkkoouu  pplloocchhuu  ssee  zzmmeennššíí  oommeezzeenníí  ppoozzeemmkkůů  uurrččeennýýcchh  kk  ppllnněěnníí  ffuunnkk--
ccíí  lleessaa  vvlliivveemm  zzmmeennššeenníí  ššíířřkkyy  kkoorriiddoorruu  pprroo  nnaavvrržžeennéé  ssttoožžáárryy  DDuunnaajj..  
VV  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  kkaappiittoolláácchh  jjssoouu  sspprráávvnněě  uuvveeddeennyy  ppoottřřeebbyy  pprroo  vvaarriiaannttuu  nnaaddzzeemmnníí  ii  pprroo  vvaarriiaannttuu  ppooddzzeemm--
nnííhhoo  kkaabbeelloovvééhhoo  vveeddeenníí  vv  ččáássttii  ttrraassyy,,  aa  ttoo  jjaakk  pprroo  oobbddoobbíí  vvýýssttaavvbbyy,,  ttaakk  pprroovvoozzuu..  
ZZbbýývvaajjííccíí  ččáásstt  kkaappiittoollyy  jjee  zzpprraaccoovváánnaa  vvee  vvyyhhoovvuujjííccíímm  rroozzssaahhuu..  
  

II.2.3.3  „B.III. Údaje o výstupech“ 

II.2.3.3.1 „B.III.1. Ovzduší“ 

V rámci kapitoly jsou uvedeny emise z výstavby, a to jak pro variantu pouze nadzemního vedení, 

tak pro variantu částečného podzemního vedení a části nadzemního vedení. Současně jsou komentovány i 

vlivy provozu na emise do ovzduší. 

II.2.3.3.2  „B.III.2. Odpadní vody“ 

Pro variantu nadzemního i podzemního vedení je konstatováno, že nebudou jak při výstavbě, tak 

provozu produkovány žádné odpadní vody vyjma vod splaškových, pro které budou využity mobilní WC 

buňky. U podzemní varianty je i upozornění na případné technologické vody z provozu přechodových sta-

nic. 

II.2.3.3.3  „B.III.4. Hluk“ 

Problematika hluku je řešena velmi podrobně jak pro nadzemní, tak podzemní variantu. Je uve-

deno, že hygienický limit po výstavbu i pro provoz bude spolehlivě plněn jak v chráněném venkovním pro-

storu staveb, tak v chráněném venkovním prostoru. 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  
NNáázzoorrnněějjššíí  aa  jjeeddnnoodduuššššíí  ppoorroovvnnáánníí  cceellkkoovvéé  vveelliikkoossttii  eemmiissíí  ddoo  oovvzzdduuššíí  pprroo  vvaarriiaannttuu  nnaaddzzeemmnníí  aa  ppoodd--
zzeemmnníí  bbyy  bbyylloo  mmoožžnnoo  ssii  uudděěllaatt,,  kkddyybbyy  bbyyllaa  ddoolloožžeennaa  ii  ssoouuččttoovváá  ttaabbuullkkaa  cceellkkoovvýýcchh  eemmiissíí  ppřřii  ppooddzzeemmnníí  
vvaarriiaannttěě  ((ssoouuččeett  pprroo  ppooddzzeemmnníí  ii  nnaaddzzeemmnníí  ččáásstt))  aa  ppoorroovvnnáánníí  eemmiissíí  pprroo  vvaarriiaannttuu  nnaaddzzeemmnníí  aa  ppooddzzeemmnníí..  
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ZZ  ddoolloožžeennýýcchh  ttaabbuulleekk  llzzee  vvyyppooččííttaatt  nnaavvýýššeenníí  eemmiissíí  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  lláátteekk  cchhaarraakktteerriizzuujjííccíícchh  zznneeččiiššttěěnníí  
oovvzzdduuššíí  vvýýssttaavvbboouu    oo  ccccaa  2255  %%  ppřřii  ppoouužžiittíí  ppooddzzeemmnníí  vvaarriiaannttyy..  
PPřřii  rreeaalliizzaaccii  ppooddzzeemmnníí  vvaarriiaannttyy  llzzee  ppřřeeddppookkllááddaatt  vvzznniikk  ooddppaaddnníícchh  vvoodd  zz  vvýýkkooppůů,,  aa  ttoo  jjaakk  vvlliivveemm  ddeeššťťůů,,  
ttaakk  pprrůůssaakkyy  ppooddzzeemmnníícchh  vvoodd..  PPrroobblleemmaattiikkaa  jjee  ddáállee  zzmmíínněěnnaa  aa  ppoossoouuzzeennaa  vv  kkaappiittoollee  oo  vvlliivveecchh  nnaa  vvooddyy,,  
nneejjeeddnnáá  ssee  pprroottoo  oo  vvýýzznnaammnněějjššíí  ooppoommeennuuttíí..  
ZZbbýývvaajjííccíí  ččáásstt  kkaappiittoollyy  jjee  zzpprraaccoovváánnyy  vvee  zzcceellaa  vvyyhhoovvuujjííccíímm  rroozzssaahhuu..  

II.2.4  „C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území“ 

II.2.4.1  „C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území“ 

V úvodu kapitoly je uveden souhrnný výčet významných území, které trasa záměru protíná. Trasa 

vedení kříží 38 vodních toků a dvě vodní plochy, zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rakovník 

(PHO II b) u obce Pšovlky, Rokycany (nerozlišený stupeň) u obce Kladruby a Studená (II. stupeň) u obce 

Studená. Prochází přes záplavová území vodních toků Liboc, Blšanka, Rakovnický potok, Javornice a Be-

rounka.  

V rámci soustavy Natura 2000 trasa vedení nezasahuje do žádné ptačí oblasti, nejblíže posuzo-

vaného záměru se vyskytuje ptačí oblast Nádrž vodního díla Nechranice u obce Poláky a ve vzdálenosti 

cca 1,0 km od osy vedení PO Doupovské hory. Vedení prochází přes evropsky významné lokality 

CZ0424125 Doupovské hory, CZ0323142 Berounka a CZ0323150 Kamenec. V blízkém okolí trasy vedení 

se dále vyskytují evropsky významné lokality Plzeň – Zábělá u obce Bukovec a Chlumská stráň u obce 

Chlum. Vedení prochází velkoplošným zvláště chráněným územím CHKO Křivoklátsko a maloplošným 

zvláště chráněným územím přírodní památkou Kamenec. Trasa vedení dále prochází územím přírodních 

parků Džbán, Hřešihlavská a Horní Berounka. V blízkém okolí trasy záměru se vyskytuje několik památných 

stromů. Na trase záměru dochází ke křížení s nadregionálními, regionálními a lokálními prvky územního 

systému ekologické stability (ÚSES). V případě nadregionálních prvků se jedná o NRBK K42, NRBK K53 a 

NRBK K50. 

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost na-

vrhovaného záměru. 

V následující části jsou jednotlivé střety a kolize s prvky ÚSES, NATUROU 2000, kde jsou po-

drobně popsány i dotčené předměty ochrany, zvláště chráněná území – velkoplošná i maloplošná, přírodní 

parky významné krajinné prvky (jak ze zákona tak registrované), památné stromy, území historického, kul-

turního nebo archeologického významu podrobně popsána a komentována včetně doložení polohy záměru 

vůči uvedeným územím v přiložených obrázcích. V kapitole o hustotě území je uveden výčet počtu obyvatel 

v jednotlivých obcích v trase vedení.  

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  
CCeellkkoovvýý  rroozzssaahh  hhooddnnoocceennýýcchh  cchhaarraakktteerriissttiikk  jjee  vveellmmii  ppooddrroobbnnýý..  VV  nněěkktteerrýýcchh  kkaappiittoolláácchh  jjssoouu  uuvveeddeennyy  ii  
iinnffoorrmmaaccee  aa  ddeeffiinniiccee  zz  ppřříísslluuššnnýýcchh  zzáákkoonnůů  ccoožž  ppoonněěkkuudd  zzvvyyššuujjee  mmnnoožžssttvvíí  uuvveeddeennýýcchh  iinnffoorrmmaaccíí..  ZZaa  
vveellmmii  vvhhooddnnéé  ppookkllááddáámm  ddoolloožžeenníí  ppoolloohhyy  zzáámměěrruu  vvůůččii  jjeeddnnoottlliivvýýmm  úúzzeemmíí  vv  ppřřiilloožžeennýýcchh  oobbrráázzccíícchh,,  ii  kkddyyžž  
vv  ppřřííppaadděě  vveeddeenníí  zzáámměěrruu  vv  bbllíízzkkoossttii  cciittoovvaannýýcchh  úúzzeemmíí  bbyy  bbyylloo  mmoožžnnoo  jjeeššttěě  ddooppllnniitt  úúddaajj  oo  jjeejjiicchh  vvzzáá--
jjeemmnnéé  vvzzddáálleennoossttii..  
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ZZ  ppoouuhhééhhoo  vvýýččttuu  ppooččttuu  oobbyyvvaatteell  vv  kkaappiittoollee  hhuussttoottaa  zzaalliiddnněěnníí  nneellzzee  uurrččiitt  hhuussttoottuu  zzaalliiddnněěnníí  úúzzeemmíí,,  ii  kkddyyžž  
uuvveeddeennéé  hhooddnnoottyy  ddáávvaajjíí  ppřřeeddppookkllaadd,,  žžee  zzáámměěrr  pprroocchháázzíí  úúzzeemmíímmii  ss  ppoomměěrrnněě  mmaalloouu  hhuussttoottoouu  oossííddlleenníí..  
CCeellkkoovvěě  ddáávváá  kkaappiittoollaa  zzcceellaa  vvyyhhoovvuujjííccíí  aa  ddoossttaatteeččnnéé  iinnffoorrmmaaccee  pprroo  pprroocceess  EEIIAA..  
  

II.2.4.2 „C.II.  Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území“ 

II.2.4.2.1  „C.II.1. Ovzduší a klima“ 

Kvalita ovzduší je popsána pro jednotlivé 3 kraje, kterými záměr prochází. Jsou uvedeny hlavní 

vlivy, které ovlivňují jednotlivé hodnocené látky v ovzduší v území včetně komentáře zdrojů REZZO.  

II.2.4.2.2  „C.II.2. Voda“ 

Jsou popsána povodí vodních toků, kterými záměr prochází včetně určení významných vodních 

toků a popisu dvou vodních ploch. Popis křížení záplavových území je doplněn zákresem trasy do obrázků. 

Dále jsou komentovány hydrologické rajóny podzemních vod, uvedena definice chráněných oblastí přiroze-

ní akumulace vod s komentářem, že záměr do těchto území nezasahuje a definice ochranných pásem vod-

ních zdrojů s komentářem pásem zasažených. Dále jsou komentována ochranná pásma přírodních léčivých 

zdrojů, území citlivá na živiny a citlivé oblasti (dle ze zákona o vodách). Záměr se nedotýká žádných lokalit 

v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů. Trasa posuzovaného záměru prochází zranitelnými oblast-

mi Ústeckého kraje následujících katastrálních územích: Příčina, Petrovice u Rakovníka, Šanov u Rakovní-

ka, Pšovlky a Kolešovice. Protože všechny povrchové vody na území České republiky jsou vymezeny jako 

citlivé oblasti zasahuje do nich i posuzovaný záměr. 

II.2.4.2.3  „C.II.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje“ 

Kromě popisu geomorfologického členění a geologie krajiny je v kapitole řešena i problematika 

surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství. Záměr neprochází žádným chráněným ložiskovým úze-

mím.  Záměr kříží 7 ložisek surovinových zdrojů, které jsou zakresleny v přiložených obrázcích 

s vyznačenou trasou záměru. V trase záměru byly dále identifikovány 3 sesuvná území s aktivitou potenci-

onální. Dále trasa prochází přes 8 poddolovaných území. Trasa vedení neprochází žádnou geologicky vý-

znamnou lokalitou. 

II.2.4.2.4 „C.II.6. Krajinný ráz“ 

Podrobné posouzení vlivu záměru na krajinný ráz je provedeno v samostatné příloze Dokumenta-

ce. V této části je kromě úvodní části popisující definici krajinného rázu a koncepci posouzení doloženo i 

podrobné tabulkové hodnocení  indikátorů přítomnosti hodnot přírodní charakteristiky pro 6 vymezených  

PDoKP a přehled znaků a hodnot charakteristik krajinného rázu pro vymezené PDoKP. Je také uvedena 

koncepce hodnocení vlivu stožárů záměru, které byly rozděleny do 3 kategorií, přičemž z následného po-

drobného posouzení byly vyčleněny stožáry umístěné na stávajících stanovištích se změnou výško do 

+4,0 m. Do druhé kategorie bylo zařazeno 73 stožárů (nová stožárová místě do +10 m a zvýšení v místě 

stávajících 6÷10 m. v kategorii přes +10 m je 17 stožárů u varianty  a 3 stožáry u varianty 1. 
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II.2.4.2.5  C.II.7. Obyvatelstvo, hmotný majetek 

V této kapitole je uveden výčet objektů (od domů, přes sochy, chmelnice až po stavby pro výkon 

práva myslivosti) , které se vyskytují pod či v blízkosti navrhovaného vedení. Celkem bylo identifikováno 19 

objektů. 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  
VV  kkaappiittoollee  oo  oovvzzdduuššíí  jjssoouu  uuvveeddeennyy  pprraakkttiicckkyy  jjeenn  oobbeeccnnéé  iinnffoorrmmaaccee  oo  zzddrroojjíícchh  zznneeččiiššttěěnníí,,  nneejjssoouu  uuvveeddee--
nnyy  iinnffoorrmmaaccee  oo  kkvvaalliittěě  oovvzzdduuššíí  vv  úúzzeemmíí  aannii  oodd  ČČHHMMÚÚ  --  OOZZKKOO..  NNeellzzee  ssii  ttaakk  uudděěllaatt  ppřřeessnnoouu    ppřřeeddssttaavvuu  oo  
ssttáávvaajjííccíí  kkvvaalliittěě  oovvzzdduuššíí  vv  úúzzeemmíí  aa  ppllnněěnníí  hhyyggiieenniicckkýýcchh  lliimmiittůů..  VVzzhhlleeddeemm  kk  vveelliikkoossttii  eemmiissíí  zzáámměěrruu  jjaakk  ppřřii  
vvýýssttaavvbběě,,  ttaakk  pprroovvoozzuu  ddoo  oovvzzdduuššíí  tteennttoo  nneeddoossttaatteekk  nneezznneemmoožžňňuujjee  rroozzhhooddnnuuttíí  oo  ttoomm,,  zzddaa  llzzee  zz  ppoohhlleedduu  
vvlliivvůů  nnaa  oovvzzdduuššíí  ss  ppoossuuzzoovvaannýýmm  zzáámměěrreemm  vv  rráámmccii  pprroocceessuu  EEIIAA  ssoouuhhllaassiitt  ––  vvllaassttnníí  vvlliivvyy  jjssoouu  vveellmmii  mmaalléé  
aa  rroozzpprroossttřřeennéé  nnaa  ttaakk  vveellkkéé  úúzzeemmíí,,  žžee  ssee  nnaa  cceellkkoovvéé  iimmiissnníí  ssiittuuaaccii  vv  úúzzeemmíí  nneemmoohhoouu  pprraakkttiicckkyy  pprroojjeevviitt..  
UU  zzáákkrreessuu  zzáássaahhuu  zzáámměěrruu  ddoo  aakkttiivvnníí  zzóónnyy  zzááppllaavvoovvýýcchh  úúzzeemmíí  jjee  nneessrroovvnnaalloosstt  uu  oobbrráázzkkuu  kkřříížžeenníí  
ss  RRaakkoovvnniicckkýýmm  ppoottookkeemm..  DDllee  ppřřiilloožžeennééhhoo  zzáákkrreessuu  žžááddnnýý  ssttoožžáárr  ddoo  aakkttiivvnníí  zzááppllaavvoovvéé  zzóónnyy  nneenníí  uummííss--
ttěěnn..  SSpprráávvnnéé  uummííssttěěnníí  ssttoožžáárruu  čč..  111122  jjee  ddllee  zzpprraaccoovvaannéé  pprroojjeekkttoovvéé  ddookkuummeennttaaccee  rroozzssttoožžáárroovváánníí  vv  ssoouu--
llaadduu  ss  PPřříílloohhoouu  čč..  1111  MMaappoovváá  aa  ggrraaffiicckkáá  ddookkuummeennttaaccee,,  tteeddyy  uummííssttěěnníí  ssttoožžáárruu  vv  zzááppllaavvoovvéémm  úúzzeemmíí  RRaa--
kkoovvnniicckkééhhoo  ppoottookkaa..  DDllee  iinnffoorrmmaaccee  zzpprraaccoovvaatteellůů  ddooššlloo  ppřřii  zzpprraaccoovváánníí  oobbrráázzkkuu  čč..  2299  uuvveeddeennééhhoo  vv  DDoo--
kkuummeennttaaccii  kk  cchhyybběě..  PPoouuzzee  pprroo  uuppřřeessnněěnníí  zzddee  ddooddáávváámm,,  žžee  ttrraassaa  vveeddeenníí  pprroocchháázzíí  ppřřeess  zzááppllaavvoovvéé  úúzzeemmíí  
BBeerroouunnkkyy  33xx  vvee  vvaarriiaannttěě  00  aa  44xx  vvee  vvaarriiaannttěě  II..  
PPrroobblleemmaattiikkaa  ffllóórryy,,  ffaauunnyy  aa  eekkoossyyssttéémmůů  jjee  řřeeššeennaa  ppllnněě  ddoossttaatteeččnněě  pprroo  pprroocceess  EEIIAA..    
ŘŘeeššeenníí  kkaappiittoollyy  oo  kkrraajjiinnnnéémm  rráázzuu  jjee  ppllnněě  vvyyhhoovvuujjííccíí,,  ddaallššíí  ppoottřřeebbnnéé  ppooddrroobbnnoossttii  jjssoouu  jjaakk  vv  ppřříílloozzee,,  ttaakk  
vv  kkaapp..  DD..  DDookkuummeennttaaccee..  
VV  kkaappiittoollee  CC..IIII..77  ssddrruužžiill  zzpprraaccoovvaatteell  DDookkuummeennttaaccee  pprroobblleemmaattiikkuu  oobbyyvvaatteellssttvvaa  aa  hhmmoottnnééhhoo  mmaajjeettkkuu..  
IInnffoorrmmaaccee  oo  oobbyyvvaatteellíícchh  vv  kkaappiittoollee  uuvveeddeennyy  nneejjssoouu..  PPrroottoožžee  ttyyttoo  iinnffoorrmmaaccee  jjssoouu  uuvveeddeennyy  vv  jjiinnýýcchh  mmííss--
tteecchh  ddookkuummeennttaaccee  aa  vv  ppřříílloohháácchh  nneejjeeddnnáá  ssee  oo  vvýýzznnaammnnýý  nneeddoossttaatteekk..  
ZZbbýývvaajjííccíí  ččáássttii  kkaappiittoollyy  jjssoouu  zzpprraaccoovváánnyy  vvee  zzcceellaa  vvyyhhoovvuujjííccíímm  rroozzssaahhuu..  
    

II.2.4.3 „C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska 
jeho únosného zatížení 

V kapitole je prakticky pouze odkaz na hodnocení uvedená v předcházejících kapitolách Doku-

mentace i bez závěrečného souhrnného zhodnocení kvality životního prostředí z hlediska únosného zatíže-

ní. 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  
LLzzee  kkoonnssttaattoovvaatt,,  žžee  ttaattoo  kkaappiittoollaa  jjee  vv  DDookkuummeennttaaccii  vv  ppooddssttaattěě  řřeeššeennaa  ppoouuzzee  ooddkkaazzeemm  nnaa  ppřřeeddcchháázzeejjííccíí  
kkaappiittoollyy..  TTeennttoo  nneeddoossttaatteekk  nneezznneemmoožžňňuujjee  pprroovvéésstt  ppoossoouuzzeenníí  ddllee  ppoožžaaddaavvkkůů  pprroocceessuu  EEIIAA,,  aallee  ssoouuhhrrnnnnýý  
nnáázzoorr  zzpprraaccoovvaatteellee  ddookkuummeennttaaccee  nnaa  kkvvaalliittuu  žžiivvoottnnííhhoo  pprroossttřřeeddíí  aa  mmoožžnnoosstt  jjeehhoo  úúnnoossnnééhhoo  zzaattíížžeenníí  bbyy  
uummoožžnniill  jjeeddnnoodduuššššíí  oorriieennttaaccii  oo  nnáázzoorruu  zzpprraaccoovvaatteellee  DDookkuummeennttaaccee  nnaa  ssoouuččaassnnýý  ssttaavv  úúzzeemmíí  zz  hhlleeddiisskkaa  
hhooddnnoocceennýýcchh  sslloožžeekk  žžiivvoottnnííhhoo  pprroossttřřeeddíí..  
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II.2.5 „D. Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné 
zdraví a životní prostředí“ 

II.2.5.1  „D.1. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní pro-
středí a hodnocení jejich velikosti a významnosti“ 

II.2.5.1.1 „D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů“ 

V kapitole jsou samostatně posouzeny sociálně ekonomické vlivy, vlivy od elektromagnetického 

pole a hluku. Hodnocení je provedeno jak pro variantu nadzemního vedení, tak pro variantu podzemního 

kabelového vedení části trasy a to pro období výstavby tak provozu. Z provedených posouzení plyne, že 

sociálně ekonomické vlivy se negativně prakticky neprojeví, akceptovatelnost vlivů z elektromagnetického 

pole je zajištěna technickými opatřeními, která zajistí plnění požadovaných hygienických limitů. Vlivy hluku 

jak při provozu, tak při výstavbě, budou u chráněných objektů minimální a prakticky se neprojeví dopady či 

vlivy na veřejné zdraví. Z pohledu vlivu na veřejné zdraví je akceptovatelná jak varianta nadzemního vede-

ní, tak podzemní vedení kabelů. 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  
VV  kkaappiittoollee  jjssoouu  sspprráávvnněě  ppooddcchhyycceennyy  nneejjvvýýzznnaammnněějjššíí  vvlliivvyy,,  kktteerréé  bbyy  mmoohhllyy  mmíítt  nneeggaattiivvnníí  ddooppaaddyy  nnaa  
vveeřřeejjnnéé  zzddrraavvíí  aa  jjssoouu  ppoossoouuzzeennyy  vvee  vvššeecchh  ppoottřřeebbnnýýcchh  ssttaavveecchh  aa  vvaarriiaannttáácchh..  VVlliivvyy  vvýýssttaavvbbyy  aa  pprroovvoozzuu  
zzáámměěrruu  nnaa  kkvvaalliittuu  oovvzzdduuššíí  bbuuddee  pprraakkttiicckkyy  zzaanneeddbbaatteellnnýý,,  ttuuddíížž  ssoouuhhllaassíímm  ss  ttíímm,,  žžee  ttaattoo  pprroobblleemmaattiikkaa  
nneenníí  vv  ttééttoo  kkaappiittoollee  ppooddrroobbnněě  řřeeššeennaa..  

II.2.5.1.2  „D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima“ 

Komentář je proveden pro variantu nadzemního a podzemního vedení. Konstatuje se, že vlivy vý-

stavby budou krátkodobé a prostorově omezené, vlastní provoz se na kvalitě ovzduší ani klimatu nemůže u 

varianty nadzemního vedení nijak projevit. U podzemní varianty dojde při srovnání s variantou nadzemní k 

zvýšené produkci emisí výfukových plynů a vliv podzemního kabelového vedení na ovzduší a klima je proto 

významný. 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  
UU  kkoommeennttáářřee  vvlliivvůů  vvýýssttaavvbbyy  mmii  cchhyybbíí  nnáázzoorr,,  zzddaa  bbuuddoouu  vvlliivvyy  nnaa  oovvzzdduuššíí  zzaanneeddbbaatteellnnéé  ččii  aakkcceeppttoovvaatteell--
nnéé,,  ccoožž  jjee  aallee  zz  cceellkkoovvýýcchh  hhooddnnoocceenníí  zzřřeejjmméé..  LLzzee  ssoouuhhllaassiitt  ss  ttíímm,,  žžee  nneeggaattiivvnníí  vvlliivvyy  ppooddzzeemmnnííhhoo  vveeddeenníí  
bbuuddoouu  ppřřii  pprroovvoozzuu  nnaa  oovvzzdduuššíí  vvěěttššíí  nneežž  nnaaddzzeemmnnííhhoo  vveeddeenníí,,  aallee  ss  oohhlleeddeemm  nnaa  jjeejjiicchh  mmoožžnnoouu  vvýýššii  ssee  
nneemmoohhoouu  nnaa  iimmiissnníí  ssiittuuaaccii  vv  úúzzeemmíí  nniijjaakk  vvýýzznnaammnněě  pprroojjeevviitt,,  pprroottoo  nneeppoovvaažžuujjii  zzaa  ppřřeessnnéé,,  hhooddnnoottiitt  ttoottoo  
jjaakkoo  vvýýzznnaammnnýý  nneeggaattiivvnníí  vvlliivv..  
ZZaa  vvýýzznnaammnněějjššíí  nneeggaattiivvnníí  vvlliivv  llzzee  ppoovvaažžoovvaatt  ii  ddooppaaddyy  nnaa  mmiikkrrookklliimmaa  uu  vvaarriiaannttyy  ppooddzzeemmnnííhhoo  vveeddeenníí,,  
kktteerréé  vvzznniikknnoouu  vv  ddůůsslleeddkkuu  oohhřřááttíí  tteerréénnuu  ookkoolloo  kkaabbeellůů..  

II.2.5.1.3  „D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci event. další fyzikální a biologické charakteristiky“ 

Hluková zátěž vyvolaná posuzovaným záměrem byla vyhodnocena u vybraného chráněného 

venkovního prostoru a chráněného venkovního prostoru staveb situovaných do blízkosti trasy vedení. Po-

souzení bylo opět provedeno pro nadzemní a podzemní variantu a pro výstavbu a provoz záměru.  

Při výstavbě bude spolehlivě splněn hygienický limit ze stavební činnosti pro obě varianty výstav-

by.  
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Vypočtené hodnoty hluku při provozu jsou s velkou rezervou pod hygienickými limity, a to pro obě 

hodnocené varianty. 

Dále byl vyhodnocen vliv vibrací. Pro variantu nadzemního vedení byl vyhodnocen jako nevý-

znamný. Pro variantu podzemního vedení je uveden jako významný vliv. 

K negativním vlivům z ionizujícího záření nedojde, protože ani jedna varianta není zdrojem ionizu-

jícího záření. 

Při provozu by se mohly projevit negativní vlivy neionizujícího záření. Tyto vlivy byly podrobně po-

souzeny v přílohách dokumentace jak pro nadzemní, tak podzemní vedení. Dodržením minimální výšky 

spodních fázových vodičů nad zemí bude zaručeno, že osoby, které se nacházejí v blízkosti posuzovaného 

energetického vedení, jsou chráněny proti všem známým zdraví škodlivým účinkům zdroje elektromagnetic-

kého pole – tuto minimální výšku navržené stožáry s rezervou splňují. 

Z posouzení podzemního vedení včetně přechodových stanice vyplynulo, že navržené řešení vy-

hovuje platným hygienickým limitům. 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  
ZZ  ffoorrmmáállnnííhhoo  hhlleeddiisskkaa  llzzee  uuppoozzoorrnniitt  nnaa  nnaaddppiiss  ttaabb..  6600,,  kktteerrýý  nneenníí  vvzzhhlleeddeemm  kk  oobbssaahhuu  ttaabbuullkkyy  sspprráávvnnýý,,  
ttaabbuullkkaa  oobbssaahhuujjee  vvýýsslleeddkkyy  ppřřii  pprroovvoozzuu..  
VVlliivv  vviibbrraaccíí  jjee  uu  ppooddzzeemmnníí  vvaarriiaannttyy  oozznnaaččeenn  jjaakkoo  vvýýzznnaammnnýý  zz  ddůůvvoodduu  oobbjjeemmuu  pprroovváádděěnnýýcchh  pprraaccíí  aa  ii  
ppřřííppaaddnnééhhoo  ttěěžžeenníí  hhoorrnniinnyy..  ZZaa  vvýýzznnaammnnýýcchh  vvlliivv  bbyycchh  oossoobbnněě  oozznnaaččiill  ddooppaaddyy,,  kktteerréé  mmoohhoouu  oohhrroožžoovvaatt  
ssttaabbiilliittuu  oobbjjeekkttůů  ččii  tteerréénnuu,,  ttyyttoo  ddooppaaddyy  bbyy  mměěllyy  bbýýtt  ppooddrroobbnněě  ppoossoouuzzeennyy..  VVzznniikk  ttaakkoovvýýcchhttoo  vvýýzznnaamm--
nnýýcchh  nneeggaattiivvnníícchh  ddooppaaddůů  aallee  nneenníí  ddůůvvoodd  uu  hhooddnnoocceennééhhoo  zzáámměěrruu  ooččeekkáávvaatt,,  ccoožž  ooddppoovvííddáá  ii  sskkuutteeččnnoossttii,,  
žžee  zzpprraaccoovvaatteelléé  DDookkuummeennttaaccee  ttuuttoo  pprroobblleemmaattiikkuu  ddáállee  nneepprroovvěěřřoovvaallii..  JJeeddnnáá  ssee  pprroottoo  ssppííššee  oo  uuppoozzoorrnněěnníí  
žžee  nneeggaattiivvnníí  vvlliivvyy  vviibbrraaccíí  bbyy  mmoohhllyy  bbýýtt  uu  vvaarriiaannttyy  ppooddzzeemmnnííhhoo  vveeddeenníí  vvýýzznnaammnněějjššíí,,  nneežž  uu  vvaarriiaannttyy  nnaadd--
zzeemmnnííhhoo  vveeddeenníí..  
SS  oossttaattnníímm  hhooddnnoocceenníímm  ssoouuhhllaassíímm  bbeezz  ppřřiippoommíínneekk..  

II.2.5.1.4  „D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody“ 

Trasa nadzemního vedení kříží celkem 38 vodních toků, 2 vodní plochy a prochází přes několik 

záplavových území. Trasa záměru nezasahuje do žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Dále 

trasa  vedení prochází ochranným pásmem vodního zdroje u obce Pšovlky (OPVZ Rakovník PHO II b), dále 

u obce Kladruby (OPVZ nerozlišený zdroj) a u obce Studení (OPVZ Studená II. stupeň). Základy stožáro-

vých konstrukcí jsou umisťovány zásadně mimo koryta vodních toků a nádrží, takže nebudou ovlivněny 

hydraulické parametry toků při běžných průtocích.  

K negativním vlivům na povrchové toky by mohlo dojít prakticky jen v době výstavby při smyvech 

ze staveništních cest a nezpevněných prostor a při haváriích. K lokálnímu ovlivnění hladiny podzemní vody 

by mohlo dojít krátkodobě při hloubení patek stožárů. Vzhledem k velikosti základů a době trvání výstavby,  

lze tento vliv považovat ze nevýznamný.   

Při použití standardních pracovních postupů a bezpečnosti práce je riziko vzniku negativních vlivů 

jak na povrchové, tak podzemní vody od nadzemního vedení minimální a nevýznamné. 
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Při realizaci podzemního vedení je riziko negativního ovlivnění jak povrchových (trasa podchází 

jeden bezejmenný vodní tok a řeku Javornici) tak podzemních vod (vlivem trvalého narušení přirozených 

odtokových poměrů podzemní vody) výrazně větší než u nadzemní varianty. Případná změna směru prou-

dění podzemní vody může mít významný trvalý vliv na využívání zdrojů pitné vody. V rámci výstavby kabe-

lového vedení hrozí narušení pramenných vývěrů (puklinových) technickými pracemi, kde je na tyto lokality 

vázána řada chráněných vlhkomilných druhů živočichů a rostlin. 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  
NNeeggaattiivvnníí  vvlliivvyy  ssttoožžáárrůů  bbyy  ssee  mmoohhllyy  pprroojjeevviitt  ppřřii  jjeejjiicchh  uummííssttěěnníí  ddoo  aakkttiivvnníí  zzóónnyy  zzááppllaavvoovvýýcchh  úúzzeemmíí,,  kkddee  
ssee  ddllee  ssiittuuaaccee  vvyysskkyyttuujjee  ssttoožžáárr  čč..2255  aa  čč..  111122..  
PPřřii  ppoouužžiittíí  ssttaannddaarrddnníícchh  pprraaccoovvnníícchh  ppoossttuuppůů  aa  bbeezzppeeččnnoossttii  pprrááccee  jjee  rriizziikkoo  vvzznniikkuu  nneeggaattiivvnníícchh  vvlliivvůů  nnaa  
ppoovvrrcchhoovvéé  vvooddyy  ((ppřřii  eelliimmiinnaaccii  nneeggaattiivvnníícchh  vvlliivvůů  nnaa  ppoovvooddňňoovvéé  pprrůůttookk))  mmiinniimmáállnníí..  
UUvveeddeennéé  zzmměěnnyy  vv  pprroouudděěnníí  ppooddzzeemmnníí  vvooddyy  vvlliivveemm  pprroovveeddeennýýcchh  vvýýkkooppůů  llzzee  vvýýzznnaammnněě  eelliimmiinnoovvaatt  tteecchh--
nniicckkýýmmii  ooppaattřřeenníímmii..  VV  DDookkuummeennttaaccii  nneenníí  zzmmíínněěnn  jjeeššttěě  ddaallššíí  mmoožžnnýý  nneeggaattiivvnníí  ddooppaadd  nnaa  ppooddzzeemmnníí  vvooddyy  
aa  ttoo  jjeejjiicchh  oohhřřááttíí  vvlliivveemm  zzvvýýššeenníí  tteepplloottyy  vv  ookkoollíí  ppooddzzeemmnnííhhoo  vveeddeenníí..  
CCeellkkoovvěě  ssoouuhhllaassíímm  ss  ttíímm,,  žžee  vvlliivvyy  nnaa  ppooddzzeemmnníí  aa  ppoovvrrcchhoovvéé  vvooddyy  jjssoouu  ppřřii  ddooddrržžeenníí  nnaavvrržžeennýýcchh  ooppaattřřeenníí  
nneevvýýzznnaammnnéé..  

II.2.5.1.5 „D.I.5. Vlivy na půdu“ 

Nadzemní vedení - Stavbou vyvolaný zábor pozemků ZPF má převážně dočasný charakter. Trva-

lý zábor pozemků zastavěním pro základy stožárů je rozptýlený a v celkovém rozsahu minimální. Z tohoto 

důvodu je možné hodnotit zábor zemědělských půd jako málo významný. Pozemky určené k plnění funkcí 

lesa (PUPFL) budou posuzovaným záměrem dotčeny jen v minimální míře. Dočasné zábory při výstavbě 

budou krátkodobé ve výši několika týdnů a po ukončení stavební činnosti budou dotčené pozemky uvedeny 

zpět do původního stavu a vráceny jejich původnímu využití. Při dodržení standartních stavebních postupů 

při výstavbě záměru nebude půda negativně ovlivněna. Záměr nezvyšuje riziko eroze půdy. Úrodnost ani 

mimoprodukční vlastnosti půdy nebudou záměrem významně ovlivněny. 

Podzemní kabelové vedení - V průběhu realizace stavby dojde k trvalému záboru zemědělské 

půdy a pozemků plnění funkcí lesa v celé šíři koridoru kabelového vedení a při realizaci trvalých přístupo-

vých komunikací k jednotlivým spojkovacím komorám a přechodovým stanicím. Výstavbou kabelového 

vedení lze předpokládat omezení půd vzhledem k uvažovanému záměru. Výstavbou záměru dojde k poru-

šení půdního horizontu jak v trase kabelového vedení, tak v jejím nejbližším okolí. Zábor ZPF je hodnocen 

jako významný. Vliv kabelového vedení na půdu při provozu lze hodnotit jako trvalý a negativní. Kabelové 

vedení ovlivní půdní horizont v celé trase vedení a bude mít významný vliv na případný vznik eroze půdy. 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  
UUvveeddeennéé  zzáámměěrryy  vvyycchháázzeejjíí  zz  ppřřeeddcchhoozzíícchh  hhooddnnoocceenníí  aa  ssoouuhhllaassíímm  ss  nniimmii..  TTyyttoo  zzáávvěěrryy  bbyy  bbyyllyy  vvííccee  ddoolloo--
žžeennyy,,  kkddyybbyy  zzddee  zzpprraaccoovvaatteelléé  uuvveeddllii  vveelliikkoossttii  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  zzáábboorrůů,,  kktteerréé  jjssoouu  uuvveeddeennyy  vv  ppřřeeddcchhoozzíícchh  
kkaappiittoolláácchh  ddookkuummeennttaaccee..  
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II.2.5.1.6  „D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje“ 

Nadzemní vedení - Určitý, byť minimální zásah do horninového prostředí představují výkopy pro 

základy nových stožárů. Základy stožárů mají předpokládanou hloubkou založení do cca 3 m.  

Záměr zasahuje do chráněných ložiskových území a geologicky významné lokality. Záměr není 

ve střetu s dobývacími prostory. Vliv záměru na horninové prostředí, přírodní zdroje, geologické či paleonto-

logické památky lze považovat za nevýznamný. V průběhu výstavby a vlastního provozu záměru se ne-

předpokládá, že by mohla nastat kontaminace přírodních zdrojů. Vliv na horninové prostředí a přírodní zdro-

je lze vyloučit. 

Podzemní kabelové vedení - Předpokládaná hloubka uložení kabelů je cca 2,0 m. Pokud se 

v místě trasy kabelového vedení bude nacházet pevné skalní podloží, je nutné použít při výstavbě trhací 

práce. Tyto práce budou znamenat zásah do horninového prostředí. Tento vliv bude trvalý. Dále je upozor-

něno na nebezpečí sesuvných území. Vliv kabelového vedení bude při výstavbě a během provozu na hor-

ninové prostředí a přírodní zdroje v dotčeném území trvalý a významný. 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  
UUvveeddeennáá  iinnffoorrmmaaccee,,  žžee  „„ZZáámměěrr  zzaassaahhuujjee  ddoo  cchhrráánněěnnýýcchh  lloožžiisskkoovvýýcchh  úúzzeemmíí  aa  ggeeoollooggiicckkyy  vvýýzznnaammnnéé  
llookkaalliittyy““  jjee  vv  rroozzppoorruu  ssee  iinnffoorrmmaacceemmii  vv  kkaapp..CC..IIII..44..33..  aa  ii  ssee  sskkuutteeččnnoossttíí..  ZZáámměěrr  ddoo  uuvveeddeennýýcchh  úúzzeemmíí  
nneezzaassaahhuujjee..  TTaattoo  nneeppřřeessnnoosstt  nneemmáá  vvlliivv  nnaa  cceellkkoovvéé  vvyyhhooddnnoocceenníí  vvlliivvuu  zzáámměěrruu,,  pprroottoo  jjii  llzzee  ppoovvaažžoovvaatt  zzaa  
ffoorrmmáállnníí  nneeddoossttaatteekk..    
PPoovvaažžoovvaatt  zzáássaahh  ppooddzzeemmnnííhhoo  kkaabbeelloovvééhhoo  vveeddeenníí  ddoo  hhlloouubbkkyy  ccccaa  22  mm  ppoodd  tteerréénn  zzaa  vvýýzznnaammnnýý  zzáássaahh  ddoo  
hhoorrnniinnoovvééhhoo  pprroossttřřeeddíí,,  aa  ttoo  jjeeššttěě  bbeezz  ppooddrroobbnnéé  zznnaalloossttii  mmooccnnoossttii  zzeemmiinnyy  aa  hhoorrnniinnoovvééhhoo  pprroossttřřeeddíí,,  llzzee  
ppoovvaažžoovvaatt  zzaa  ppoonněěkkuudd  nnaaddnneesseennéé..  NNuuttnnoosstt  ppoouužžiittíí  ttrrhhaaccíícchh  pprraaccíí  vvee  vveellkkéémm  mměěřřííttkkuu  jjee  ooppěětt  vveellmmii  mmáálloo  
pprraavvdděěppooddoobbnnáá,,  ppřřiiččeemmžž  pprroo  rreeaalliizzaaccii  uuvveeddeennééhhoo  vvýýkkooppuu  bbyy  ii  ppoouužžiittíí  ttrrhhaaccíícchh  pprraaccíí  nneemmuusseelloo  zznnaammee--
nnaatt  žžááddnnýý  vvýýzznnaammnnýý  nneeggaattiivvnníí  vvlliivv  pprroo  ookkoollnníí  hhoorrnniinnoovvéé  pprroossttřřeeddíí..  SSoouuhhllaassíímm  ss  ttíímm,,  žžee  nneeggaattiivvnníí  vvlliivvyy  
nnaa  hhoorrnniinnoovvéé  pprroossttřřeeddíí  jjssoouu  uu  ppooddzzeemmnnííhhoo  kkaabbeelloovvééhhoo  vveeddeenníí  vvýýzznnaammnněějjššíí  nneežž  uu  nnaaddzzeemmnnííhhoo  vveeddeenníí,,  
tteennttoo  rroozzddííll  aallee  nneeppoovvaažžuujjii  zzaa  nnaattoolliikk  vvýýzznnaammnnýý,,  aabbyy  bbyyll  ddůůvvooddeemm  pprreeffeerreennccee  nnaaddzzeemmnníí  vvaarriiaannttyy  ppřřeedd  
ppooddzzeemmnníí..  

II.2.5.1.7  „D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy“ 

Posouzení je provedeno velmi důkladně a to na faunu obratlovců (vlivy na ptáky, obojživelníky, 

plazy a savce) i faunu bezobratlých s posouzením možných negativních dopadů od výstavby a provozu 

včetně možnosti zranění elektrickým proudem a návrhu ochranných opatření. 

Podrobné je i vyhodnocení vlivů na flóru se zvláštním důrazem na nejvýznamnější botanické loka-

lity  - EVL, Přírodní památky, CHKO,  atd. 

Samostatně jsou vyhodnoceny vlivy na dotčené předměty ochrany v územích NATURA 2000, kte-

ré budou záměrem dotčeny včetně kumulace vlivů. 

Ze závěru Biologického hodnocení vyplývá, že posuzovaný záměr nadzemního vedení za před-

pokladu splnění navržených ochranných, kompenzačních či legislativních opatření nemá negativní vliv na 

zvláště chráněná území, prvky ÚSES, přírodní stanoviště a zvláště chráněné druhy. 

Z hlediska ochrany přírody a posouzení terestrických biotopů je nové zaústění do TR Hradec u 

Kadaně bez jakýchkoliv připomínek. Ve fázi užívání nebudou společenstva ovlivňována více než v součas-
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né době. Vzhledem ke změně výšky stožárů č. 4 a 5 oblastmi (dle navržených opatření stanovených v Po-

souzení vlivu záměru na soustavu Natura 2000 je navržen dvouletý ornitologický monitoring v úseku mezi 

lomovými body R2 – R5, na základě kterého budou navrženy konkrétní optické prvky instalované na zemní-

cích lanech). V prostoru mezi ptačími oblastmi Nechranice a Doupovské hory, tedy v prostoru častějších 

migrací ornitofauny, může změna výšky znamenat zvýšené riziko případných nárazů letících ptáků (za 

zhoršené viditelnosti) do zemnících lan. Zde se jako adekvátní řešení nabízí označit segmenty kolem zmí-

něných stožárů zvýrazňujícími prvky na zemnící lano. 

Z hlediska ochrany přírody a posouzení biotopů je nové zaústění do TR Chrást zcela bez připo-

mínek z důvodů obsazení totožného biotopu, jako je v současné době. Jedná se o nepatrný posun vedení, 

který na současnou biotu nebude mít prakticky vliv.  

Variantní řešení trasy v lokalitě Němčovice z pohledu biologického hodnocení při uvážení všech 

argumentů a dat z terénu (včetně revizního posouzení změny pozic a výšek stožárů v rámci celého záměru) 

hovoří pro stávající trasu, tj. varianta 0. Významnější negativní ovlivnění sledovaných prvků přírody nastane 

při rozsáhlém kácení stávajících lesních celků kvůli variantní úpravě trasy (varianta I) záměru než zdvojení 

vedení v původní trase. Navržené variantní řešení u obce Němčovice ve zcela nové trase má pozitivní vliv 

na zvláště chráněné území a evropsky významnou lokalitu Kamenec.  

V lokalitě Hřešihlavy je uvedený posun stožáru naprosto nepodstatný. I zde je případné ovlivnění 

možné pouze v době realizace. 

Z pohledu Biologického hodnocení bylo prověřeno, že změna pozic některých stožárů, konkrétní 

umístění stožárových konstrukcí a jejich upřesněná skutečná výška nemá významný vliv na dotčená velko-

plošná, maloplošná zvláště chráněná území, prvky územního systému ekologické stability, VKP, na migrace 

živočichů (migrační prostupnost terestrických skupin živočichů zůstane zajištěna), reprodukční, trofické, a 

jiné aktivity savců, ptáků, plazů, obojživelníků, bezobratlých živočichů, rostlin, společenstev apod. a celkově 

na vybrané přírodní zoologicko-botanické lokality. 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  
PPrroovveeddeennéé  ppoossoouuzzeenníí  jjee  zzpprraaccoovváánnyy  vveellmmii  ppooddrroobbnněě  aa  vvee  zzcceellaa  vvyyhhoovvuujjííccíímm  rroozzssaahhuu  pprroo  ppoottřřeebbyy  pprroo--
cceessuu  EEIIAA..  SS  uuvveeddeennýýmmii  zzáávvěěrryy  ssoouuhhllaassíímm..  

II.2.5.1.8  „D.I.8. Vlivy na krajinu“ 

Vlivy na krajinu byly v příloze dokumentace i ve vlastní dokumentaci podrobně posouzeny ze 

všech významných hledisek. Současně byly posouzeny varianty odlišného trasového vedení v lokalitě 

Němčovice a varianty nadzemního a podzemního vedení. 

Negativní vlivy na krajinný ráz se projeví zejména zvýšením stávajících stožárů. Hodnocení vy-

cházejí z předpokladu, že v území, kterým koridor stávajícího vedení dnes prochází, jsou stožáry již vnímá-

ny jako nedílná součást krajiny. 

Z provedených posouzení plyne, že modulová výška stožárů maximálně +4 m (celkem 172 ks) 

nemá vzhledem k celkové výšce konstrukce, hmotě a relacím vůči okolní krajině z hlediska vizuálního žád-

ný další negativní vliv na krajinný ráz. Hodnotiteli by zůstala taková odchylka vesměs vizuálně nepostřehnu-

ta. Proto lze jakékoli modulové výšky stožáru do +4 m hodnotit tak, že nedochází k významným vlivům na 

krajinný ráz. 
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Realizací stožárů s převýšením +6 až +10 m a nová stožárová místa do +10 m (73 ks) dojde k 

narušení hodnot krajinného rázu a vizuálním vlivům v krajině. Narušení představuje středně silný až silný 

zásah do hodnot krajinného rázu. Je však na přijatelné úrovni. 

Z podrobného vyhodnocení stožárů s převýšením více než +10 m (17 ks) plyne, že dojde k vý-

znamnému negativnímu vlivu na krajinný ráz. U stožárového místa č. 64, 164, 188, kde je navýšení základ-

ní výšky o N+18 m, N+12 m a R+14 m, je posouzení vlivu záměru na krajinný ráz na hranici přijatelnosti. 

Vlivem navýšení základní výšky stožárových konstrukcí zde dochází k významnému ovlivnění a zásahu do 

hodnot krajinného rázu. Jedná se o místa se zvýšenou krajinářskou hodnotou, a to konkrétně území 

v CHKO Křivoklátsko a přírodního parku Horní Berounka. 

Navržené variantní řešení u obce Němčovice v celé nové trase o délce 9,7 km má pozitivní vliv na 

zvláště chráněné území a evropsky významnou lokalitu Kamenec. Ale zcela nový koridor vnese do harmo-

nické krajiny nový prvek a ovlivní, jak vizuální charakteristiku, tak prostorové vztahy a harmonické měřítko. 

Při porovnání obou variant má varianta I významně negativní vliv oproti variantě 0. 

Podzemní varianta vedení by hlavně působením technických objektů a nového koridoru v území 

(doprovodná komunikace, kompenzační zařízení, přechodové stanice, zpevněné manipulační plochy, pře-

chodové mosty apod.)  ovlivnila především prostorové i harmonické vztahy. Realizací kabelového vedení 

bude dotčen tok Javornice. Zde je nutné při překonávání údolí vytvořit kabelový most. Kabelový most přes 

řeku Javornici ovlivní harmonické vztahy i prostorové měřítko zaříznutého údolí. Vlivy lze charakterizovat 

jako středně silné až silné. 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  
PPoossoouuzzeenníí  kkrraajjiinnnnééhhoo  rráázzuu  bbyylloo  pprroovveeddeennoo  ppooddrroobbnněě  vvee  zzcceellaa  vvyyhhoovvuujjííccíímm  rroozzssaahhuu..  

II.2.5.1.9  „D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky“ 

Z posouzení plyne, nedojde k negativnímu ovlivnění stávajících objektů, dále, že v trase záměru 

ani v ochranném pásmu vedení se nenachází žádné kulturní památky ani památkově chráněná území ve 

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

Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. V koridoru vedení zvn se nenacházejí žádné kul-

turní nemovité památky. V trase stávajícího vedení zvn se nacházejí další drobné křížky a kapličky, které 

navrhovaným záměrem nebudou ovlivněny. 

Realizace a provoz záměru i v případě navržených úprav trasy nebude mít významně negativní 

vliv na hmotný majetek a kulturní památky, a to u všech variantních řešení. 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  
SS  uuvveeddeennýýmm  hhooddnnoocceenníímm  ssoouuhhllaassíímm..  
  

II.2.5.2 „D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 
velikosti a významnosti a možnost přeshraničních vlivů“ 

V kapitole je uvedeno shrnutí provedených hodnocení a to jak pro nadzemní vedení tak pro pod-

zemní vedení se závěry -  

Nadzemní vedení - záměr výstavby dvojitého vedení nebude mít výrazný dopad na veřejné zdra-

ví, evropsky významné lokality, ptačí oblasti, faunu, flóru a ekosystémy. Stavba je navržena s ohledem na 
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zákonná kritéria krajinného rázu, a je proto hodnocena jako přijatelný zásah do krajinného rázu. Veškeré 

zmiňované vlivy lze minimalizovat nebo zcela eliminovat na základě realizace opatření uvedených v kapitole 

D.IV. Dokumentace. Rozsah vlivů na ostatní složky životního prostředí je malý až zanedbatelný. 

Podzemní kabelové vedení - záměr výstavby dvojitého vedení v podobě kabelového vedení bude 

mít výrazné dopady na všechny složky životního prostředí. 

Při realizaci ani provozu záměru nedojde k výskytu žádných nepříznivých vlivů, přesahujících 

státní hranice.  

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  
JJaakk  ppllyynnee  zz  mmýýcchh  kkoommeennttáářřůů  kk  nněěkktteerrýýmm  zzáávvěěrrůůmm  vvýýzznnaammnnoossttii  nneeggaattiivvnníícchh  vvlliivvůů  vvaarriiaannttyy  ppooddzzeemmnnííhhoo  
kkaabbeelloovvééhhoo  vveeddeenníí  ppoovvaažžuujjii  nněěkktteerréé,,  zzpprraaccoovvaatteellii  ddookkuummeennttaaccee  uuvveeddeennéé  vvýýzznnaammnnéé  nneeggaattiivvnníí  vvlliivvyy  
ppooddzzeemmnníí  vvaarriiaannttyy,,  zzaa  vvýýzznnaammnnéé  ppřřeeddeevvššíímm  ppřřii  ppoorroovvnnáánníí  ss  vvlliivvyy  nnaaddzzeemmnnííhhoo  vveeddeenníí..  JJeejjiicchh  cceellkkoovvéé  
ddooppaaddyy  nnaa  ppřříísslluuššnnéé  sslloožžkkyy  žžiivvoottnnííhhoo  pprroossttřřeeddíí  ssee  mmnnoohhddyy  pprroojjeevvíí  vveellmmii  vvýýzznnaammnnýýmm  zzppůůssoobbeemm  ((nnaappřř..  
nnaa  kkvvaalliittěě  oovvzzdduuššíí,,  aattdd..))..  VV  kkaappiittoollee  mmoohhllaa  bbýýtt  uuvveeddeennaa  ii  kkoommpplleexxnníí  cchhaarraakktteerriissttiikkaa  vvaarriiaannttnnííhhoo  ttrraassoo--
vvééhhoo  vveeddeenníí  vv  llookkaalliittěě  NNěěmmččoovviiccee..  
RRoozzssaahh  zzpprraaccoovváánníí  ttééttoo  kkaappiittoollyy  jjiinnaakk  ppoovvaažžuujjii  zzaa  vvyyhhoovvuujjííccíí..  

II.2.5.3 „D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandard-
ních stavech“ 

Kapitola hodnotí rizika havárií pro nadzemní a podzemní vedení, a to jak pro období výstavby tak 

provozu. Je upozorněno na nebezpečí spojená s přetržením nadzemních vodičů a tím, kormě jiného vniku 

nebezpečí úrazu elektrickým proudem. U podzemní varianty je upozorněno na problematické a časově 

náročné vyhledávání a opravu místa poruchy na kabelovém vedení. Vzhledem k důležitosti a významu 

tohoto vedení jako součásti přenosové soustavy ČR můžou být toto významné důsledky pro zajištění spo-

lehlivosti přenosu elektrické energie. 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  
VVzzhhlleeddeemm  kk  cchhaarraakktteerruu  zzáámměěrruu,,  jjee  ttoottoo  kkaappiittoollaa  zzpprraaccoovváánnaa  vvee  vvyyhhoovvuujjííccíímm  rroozzssaahhuu..  

II.2.5.4 „D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenza-
ci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ 

Podmínky jsou rozděleny prakticky do 5 částí - Základní projektová opatření, opatření pro období 

provozu, ochrana přírody, ekosystémů a krajiny, ochrana předmětů dotčených evropsky významných lokalit 

a ptačích oblastí a jiná opatření. Opatření nejsou číslována, lze identifikovat cca 37 opatření. 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  
CCeellkkoovvýý  rroozzssaahh  ooppaattřřeenníí  ppoossttiihhuujjee  ddoobbřřee  pprroobblleemmaattiikkyy,,  kktteerréé  jjee  ppoottřřeebbyy  uu  ttoohhoottoo  zzáámměěrruu  ddáállee  řřeeššiitt  ččii  
pprroovvěěřřoovvaatt..    NNěěkktteerréé  ppoožžaaddaavvkkyy  vvyycchháázzeejjíí  zzee  ssoouuvviisseejjííccíícchh  zzáákkoonnůů..  SSppllnněěnníí  ppoožžaaddaavvkkůů  ttěěcchhttoo  zzáákkoonnůů,,  
ppooppřř..  ssttaannoovveenníí  ppoottřřeebbnnýýcchh  ppooddmmíínneekk  pprroo  vvýýssttaavvbbuu  aa  pprroovvoozz  zzáámměěrruu,,  bbuuddee  aauuttoommaattiicckkyy  pprroovvěěřřeennoo  
ppřříísslluuššnnýýmmii  oorrggáánnyy  ssttááttnníí  sspprráávvyy  vv  ddaallššíícchh  ssttuuppnníícchh  pprroojjeekkttoovvéé  ppřříípprraavvyy  ssttaavvbbyy,,  aa  pprroottoo  nneenníí  ppoottřřeebbaa  jjee  
uuvváádděětt  ddoo  nnáávvrrhhuu  ooppaattřřeenníí  vvee  ssttaannoovviisskkuu..  NNiiccmméénněě  uuppoozzoorrnněěnníí  nnaa  nněě  vv  DDookkuummeennttaaccii  nneeppoovvaažžuujjii  zzaa  
nneevvhhooddnnéé..  RRoozzdděělleenníí  ooppaattřřeenníí  nneenníí  ččlleenněěnnoo  ddllee  nnaavvaazzuujjííccíícchh  sspprráávvnníícchh  řříízzeenníí,,  ccoožž  vvhhooddnněějjii  uummoožžňňuujjee  
nnáásslleedduujjííccíí  ppllnněěnníí  ppooddmmíínneekk  aa  pprroovveeddeenníí  vveerriiffiikkaaccíí  ddllee  zzáákkoonnaa  čč..110000//22000011  SSbb..    
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II.2.5.5 „D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 
hodnocení vlivů“ 

V kapitole je uveden spíše popis provedených hodnocení a studií a materiály a zdroje ze kterých 

se při zpracování Dokumentace vycházelo. Konkrétní metody či programy jsou pak uvedeny v jednotlivých 

studiích. 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  
SS  oohhlleeddeemm  nnaa  cchhaarraakktteerr  zzáámměěrruu  aa  zzppůůssoobb  zzpprraaccoovváánníí  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  ssttuuddiiíí  ppoovvaažžuujjii  zzpprraaccoovváánníí  ttééttoo  kkaappii--
ttoollyy  pprroo  ppoottřřeebbyy  ttoohhoottoo  pprroocceessuu  EEIIAA  zzaa  ddoossttaatteeččnnéé..  

II.2.5.6 „D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 
zpracování dokumentace“ 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  ––  uuvveeddeennýý  ssttrruuččnnýý  ppřřeehhlleedd  llzzee  vv  ttoommttoo  ppřřííppaadděě  ppoovvaažžoovvaatt  zzaa  vvyyhhoovvuu--
jjííccíí..  

II.2.6 „E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU“ 

V kapitole je uveden stručný popis navržené trasy a následně popis úseků, kde bylo navrženo a 

v předcházejících částech Dokumentace podrobně posouzeno variantní řešení.  

První variantní řešení obsahuje trasovou variantu vedení v lokalitě Němčovice. 

· Varianta 0 – Němčovice (stávající trasa vedení) – zdvojené vedení s označením V430/830 v 

trase stávajícího vedení s označením V430 o napěťové hladině 400 kV; 

· Varianta I – Němčovice (úprava trasy vedení) – dílčí úprava trasy zdvojeného vedení s ozna-

čením V430/830 o napěťové hladině 400 kV. 

 

Následně jsou shrnuty výsledky podrobného posouzení z předchozích částí Dokumentace se zá-

věrem - Variantní řešení (var. I) představuje zásah do fauny, flóry a biotopů vyskytující se v novém úseku 

protínajícího vedení a realizace této úpravy trasy bude mít negativní vliv na krajinný ráz. Hygienické limity 

hluku pro denní i noční dobu budou prokazatelně nepřekročeny při kterémkoliv variantním řešení trasy ve-

dení. 

Realizace dvojitého vedení V430/830 v trase stávajícího jednoduchého vedení (varianta 0) je z 

pohledu vlivu záměru na životní prostředí hodnocena jako přijatelnější. Varianta 0 je nevýhodnější prakticky 

jen z pohledu vlivu na EVL Kamenec. Realizací záměru ve stávající trase (Varianta 0) byl identifikován jen 

mírný negativní vliv na EVL Kamenec. Míru ovlivnění lze minimalizovat navrženými opařeními. 

 

Druhé variantní řešení spočívá ve v provedení dvojitého vedení zvn v podobě nadzemního vedení 

a podzemního kabelového v úseku přes území CHKO Křivoklátsko. Jedná se o úsek o délce cca 3,3 km, 

který se nachází mezi obcemi Šípy a Slatina. 

V textu jsou uvedeny závěry z podrobných porovnání obou variant u hlavních vlivů na životní pro-

středí se závěrem - Na základě zpracovaných studií a posouzení hlavních výhod a nevýhod výstavby a 

následného provozu podzemního kabelového vedení v textu Dokumentace plyne, že realizací záměru vý-
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stavby dvojitého vedení s označením V430/830 o napěťové hladině 400 kV za využití technologie nadzem-

ního vedení dochází k ovlivnění životního prostředí v daleko menší míře, než realizací podzemního kabelo-

vého vedení. 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  
PPoossoouuzzeenníí  oobboouu  vvaarriiaannttnníícchh  řřeeššeenníí  jjee  ppooddrroobbnněě  pprreezzeennttoovváánnoo  vv  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  ppřřeeddcchháázzeejjííccíícchh  kkaappiittoolláácchh  
DDookkuummeennttaaccee  aa  vv  ppřříílloohháácchh,,  vv  ttééttoo  kkaappiittoollee  jjee  pprroovveeddeennoo  sshhrrnnuuttíí  ttěěcchhttoo  ppoossoouuzzeenníí  ss  uuvveeddeenníímm  jjeeddnnoo--
zznnaaččnnééhhoo  zzáámměěrruu,,  kktteerroouu  vvaarriiaannttuu  zzpprraaccoovvaatteell  ddookkuummeennttaaccee  pprreeffeerruujjee..  
SSee  zzppůůssoobbeemm  ppoossoouuzzeenníí  vvaarriiaanntt  ssoouuhhllaassíímm  pprroo  ppoottřřeebbyy  pprroocceessuu  EEIIAA  jjee  pprroovveeddeennoo  vveellmmii  ppooddrroobbnněě  aa  
zzcceellaa  vvyyhhoovvuujjííccíímm  rroozzssaahhuu..    

II.2.7 „F. ZÁVĚR“ 

V kapitole je celkové shrnutí vlivu záměru na životní prostředí a komentářem nejvýznamnějších 

vlivů a se závěrem, že vlivy záměru nepřekročí únosnou mez a nezpůsobí nevratné změny nebo zhoršení 

stávajících podmínek v okolním prostředí v místě umístění záměru. Veškeré zmiňované vlivy lze minimali-

zovat nebo zcela eliminovat na základě realizace všech v Dokumentaci prezentovaných doporučení a využi-

tím nejlepších dostupných technik. 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  
SShhrrnnuuttíí  vvlliivvůů  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  jjee  uuvveeddeennoo  vvee  vvyyhhoovvuujjííccíímm  rroozzssaahhuu..  

II.2.8 „G. Všeobecné shrnutí netechnického charakteru“ 

V kapitole je uvedeno popis navrženého řešení včetně popisu změn trasy oproti stávající trase 

vedení a popis obou variantních řešení. Následně je stručné shrnutí vlivů záměru na životní prostředí se 

závěrem, že vlivy záměru nepřekročí únosnou mez a nezpůsobí nevratné změny nebo zhoršení stávajících 

podmínek v okolním prostředí v místě umístění záměru. Veškeré zmiňované vlivy lze minimalizovat nebo 

zcela eliminovat na základě realizace všech v dokumentaci prezentovaných doporučení a využitím nejlep-

ších dostupných technik 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  
VV  kkaappiittoollee  mmii  cchhyybbíí  nnáázzoorr  zzpprraaccoovvaatteellee  DDookkuummeennttaaccee,,  kktteerréé  ppoossoouuzzeennéé  vvaarriiaannttyy  řřeeššeenníí  zzáámměěrruu  ddooppoorruu--
ččuujjee  kk  rreeaalliizzaaccii..  PPrroovveeddeennéé  ssttrruuččnnéé  zzpprraaccoovváánníí  kkaappiittoollyy  jjee,,  vvzzhhlleeddeemm  kk  cchhaarraakktteerruu  zzáámměěrruu,,  pprroo  ppoottřřeebbyy  
ttoohhoottoo  pprroocceessuu  EEIIAA  ddoossttaatteeččnnéé..  

II.2.9 „H. Přílohy“ 

Dokumentace má celkem 12 příloh.  Mezi přílohy zařadil zpracovatel Dokumentace jako přílohu 

č.3 Závěr zjišťovacího řízení a jako poslední přílohu č.12 Vyjádření obdržená v průběhu zpracování Doku-

mentace, kde je uvedeno vyjádření Ministerstva zemědělství odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů k 

projektu. Příloh, které řeší podrobně vybrané problematiky vlivů na životní prostředí je prakticky 7. 

Příloha č.4 Hluková studie, EMPLA AG spol. s.r.o. 
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Příloha č.5 Posouzení vlivu neionizujícího záření, Jan Světlík, DiS , ČEPS Invest, a.s. 

Příloha č.6 Posouzení vlivů neionizujícího záření kabelového vedení 400 kV, Ing. Jan Švec, Ph.D. 

a kolektiv, ČVUT v Praze 

Příloha č.7 Hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví, EMPLA AG spol. s.r.o. 

Příloha č.8 Biologické hodnocení, Ing. Pavel Majer, JUROS, s.r.o. 

Příloha č.9 Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti Mgr. Ondřej 

Volf 

Příloha č.10 Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, Ing. Markéta Kavková 

Příloha č.11 Mapová a grafická dokumentace 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  
UUvveeddeennéé  ppřříílloohhyy  vv  ppoottřřeebbnnéémm  rroozzssaahhuu  pprroovvěěřřuujjíí  vvlliivvyy  zzáámměěrruu  nnaa  vvyybbrraannéé  sslloožžkkyy  žžiivvoottnnííhhoo  pprroossttřřeeddíí,,  
kktteerréé  bbyy  mmoohhllyy  bbýýtt  zzáámměěrreemm  vvýýzznnaammnněě  nneeggaattiivvnněě  oovvlliivvnněěnnyy..  HHooddnnoocceenníí  pprroovveeddeennáá  vv  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  
ppřříílloohháácchh  bbyyllaa  zzaapprraaccoovváánnaa  ddoo  ppřříísslluuššnnýýcchh  kkaappiittooll  DDookkuummeennttaaccee,,  kktteerréé  bbyyllyy  zz  mméé  ssttrraannyy  jjiižž  ppřřiippoommíínn--
kkoovváánnyy  vv  ppřřeeddcchháázzeejjííccíímm  tteexxttuu..  JJeejjiicchh  zzpprraaccoovváánníí  ((vvyyjjmmaa  jjiižž  ddřříívvee  uuvveeddeennýýcchh  ppřřiippoommíínneekk))    ppoovvaažžuujjii  pprroo  
ppoottřřeebbyy  ttoohhoottoo  pprroocceessuu  EEIIAA  zzaa  ppllnněě  vvyyhhoovvuujjííccíí..  
  
PPřříílloohhaa  čč..1111  MMaappoovváá  aa  ggrraaffiicckkáá  ddookkuummeennttaaccee  jjee  ii  ss  oohhlleeddeemm  nnaa  vveellkkéé  mmnnoožžssttvvíí  oobbrráázzkkůů  zzaaččlleenněěnnýýcchh  
ppřříímmoo  ddoo  tteexxttuu  DDookkuummeennttaaccee  ppllnněě  vvyyhhoovvuujjííccíí..  

______________________________________________________  
  
SSaammoossttaattnněě  nneekkoommeennttoovvaannéé  ččáássttii  DDookkuummeennttaaccee  aa  ddaallššíí  ppřříílloohhyy  bbyyllyy  vv  DDookkuummeennttaaccii  zzpprraaccoovváánnyy  vv  ttaakkoo--
vvéémm  rroozzssaahhuu  aa  ppooddrroobbnnoosstteecchh  ((zz  ppoohhlleedduu  pprroocceessuu  EEIIAA)),,  žžee  uummoožžňňuujjíí  rroozzhhooddnnoouutt  oo  vvyyddáánníí  ssoouuhhllaassuu  ččii  
nneessoouuhhllaassuu  ss  nnaavvrrhhoovvaannýýmm  zzáámměěrreemm  bbeezz  ddaallššíícchh  ppřřiippoommíínneekk..  PPřřiippoommíínnkkyy  uuvveeddeennéé  kk  jjeeddnnoottlliivvýýmm  ččááss--
tteemm  DDookkuummeennttaaccee  nneejjssoouu  ttaakkoovvééhhoo  zzáássaaddnnííhhoo  cchhaarraakktteerruu,,  aabbyy  zznneemmoožžňňoovvaallyy  pprroovveeddeenníí  cceellkkoovvééhhoo  
ppoossoouuzzeenníí  zzáámměěrruu  pprroo  ppoottřřeebbyy  pprroocceessuu  EEIIAA..    

I I .3 Pořadí variant  z hlediska vl ivů na životní  prostředí  

V Dokumentaci jsou navržena prakticky 2 variantní řešení, přičemž jedno je variantní směrové 

vedení trasy a druhé variantní vedení kabelů v nadzemním provedení nebo podzemní trase.  

Variantní řešení trasy v lokalitě Němčovice - 

 Varianta 0 – Němčovice (stávající trasa vedení) – zdvojené vedení s označením V430/830 v 

trase stávajícího vedení s označením V430 o napěťové hladině 400 kV s použitím stožárů 

tvaru Dunaj v úseku mezi lomovými body R22 – R25 (st. č. 188 – 225) s vyložením fázových 

vodičů 14,7 m a zachováním stávající trasy vedení s označením V430. Šířka koridoru vedení 

je při použití konfigurace stožárů tvaru Dunaj 69,4 m v běžné trase. 
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 Varianta I – Němčovice (úprava trasy vedení) – dílčí úprava trasy zdvojeného vedení s ozna-

čením V430/830 o napěťové hladině 400 kV. Navržená variantní úprava trasy vedení je mezi 

lomovými body R22 – R25 (st. č. 188 – 225) v celkové délce cca 9,7 km. Tato úprava trasy 

spočívá v odklonu trasy západním směrem od nově umístěného lomového bodu R22 (st. č. 

188), která dále vede přímým směrem až k lomovému bodu R25 (st. č. 225), ve kterém se 

napojí na stávající trasu vedení a pokračuje dále do TR Chrást. Celková šířka koridoru vedení 

ve variantě I je 69,4 m v běžné trase při použití stožárové konstrukce tvaru Dunaj s vyložením 

fázových vodičů 14,7 m. 

 

Variantní řešení technického vedení kabelů – 

 Varianta – Nadzemní vedení – řešení formou nadzemního zdvojeného vedení s označením 

V430/830 o napěťové hladině 400 kV. Jedná se o variantu, jejíž realizace spočívá v použití 

stožáru tvaru Dunaj s vyložením fázových vodičů 14,7 m a zachováním stávající trasy vedení 

s označením V430. Šířka koridoru vedení je při použití konfigurace stožáru tvaru Dunaj 

69,4 m v běžné trase. 

 Varianta – Podzemní kabelové vedení – přechod ze vzdušného na podzemní vedení (přes 

přechodové stanice) bude před vstupem trasy dvojitého vedení s označením V430/830 na 

území CHKO Křivoklátsko a přechod z kabelového vedení zpět na vzdušné vedení (přecho-

dová stanice) umístěno za územím CHKO Křivoklátsko v úseku o délce cca 3,3 km, který se 

nachází mezi obcemi Šípy a Slatina. 

 

Z provedených hodnocení a závěrů zpracovatele Dokumentace plyne, že z pohledu vlivů na ži-

votní prostředí, preferuje směrovou variantu 0 (v lokalitě Němčovice) a technickou variantu vedení kabelů 

v nadzemním provedení. 

  
PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  
PPoossoouuzzeenníí  oobboouu  vvaarriiaannttnníícchh  řřeeššeenníí  jjee  ppooddrroobbnněě  pprreezzeennttoovváánnoo  vv  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  kkaappiittoolláácchh  DDookkuummeennttaaccee  aa  
vv  ppřříílloohháácchh..  SSee  zzppůůssoobbeemm  ppoossoouuzzeenníí  vvaarriiaanntt  ssoouuhhllaassíímm  pprroo  ppoottřřeebbyy  pprroocceessuu  EEIIAA  jjee  pprroovveeddeennoo  vveellmmii  
ppooddrroobbnněě  aa  zzcceellaa  vvyyhhoovvuujjííccíímm  rroozzssaahhuu..    

I I .4 Hodnocení významných vl ivů záměru na životní  prostředí 
přesahující  státní  hranice  

Při realizaci ani provozu záměru nedojde k výskytu žádných nepříznivých vlivů, přesahujících 

státní hranice.  
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I I I .  POSOUZENÍ  TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ  ZÁMĚRU S OHLE-
DEM NA DOS AŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ  POKUD JDE  O  ZNE-
ČIŠŤOV ÁNÍ  Ž IVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

Technická úroveň řešení záměru odpovídá evropskému standardu a zohledňuje požadavky na 

minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí a je v daném rozsahu podrobnosti postačujícím podkla-

dem pro jeho posouzení z hlediska znečišťování životního prostředí. Problematika ochrany ptáků před ná-

razem, která je stále i v rámci dalších úseků sítě zvn prověřována je ošetřena stanovenými podmínkami, 

které umožní použití optimálního řešení dostupné v době výstavby záměru. 

IV .  POSOUZENÍ  NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ  K  PREVENCI ,  VY-
LOUČENÍ ,  SNÍŽENÍ ,  POPŘÍP ADĚ KOMPENZACI  NEPŘÍZNI -
VÝCH VLIVŮ NA Ž IVOTNÍ  PROSTŘEDÍ  

Navržená opatření byla rozdělena prakticky do 5 částí - Základní projektová opatření, opatření pro 

období provozu, ochrana přírody, ekosystémů a krajiny, ochrana předmětů dotčených evropsky význam-

ných lokalit a ptačích oblastí a jiná opatření. Opatření nejsou číslována, z textu lze identifikovat cca 37 opat-

ření. 

Celkový rozsah opatření postihuje dobře problematiky, které je potřeby u tohoto záměru dále řešit 

či prověřovat. Některé požadavky vycházejí ze souvisejících zákonů. Splnění požadavků těchto zákonů, 

popř. stanovení potřebných podmínek pro výstavbu a provoz záměru, bude automaticky prověřeno přísluš-

nými orgány státní správy v dalších stupních projektové přípravy stavby, a proto není potřeba je uvádět do 

návrhu opatření ve stanovisku. Jejich začlenění do Dokumentace nepovažuji za nevhodné. Rozdělení opat-

ření není členěno dle navazujících správních řízení, což vhodněji umožňuje následující plnění podmínek a 

provedení verifikací dle zákona č.100/2001 Sb. 

V.  VYPOŘÁD ÁNÍ  VŠECH OBDRŽENÝCH VYJ ÁDŘENÍ  
K DOKUMENTACI  

V.1 Vyjádření  

K Doplňku dokumentaci se dle § 8 odst. 2 a 3 zák.č.100/2001 Sb. vyjádřily následující obce, or-

gány státní správy a veřejnost. 

V.1.1 Dotčené územní samosprávné celky 

1 Krajský úřad Ústeckého kraje 14.12.2016 
2 Středočeský kraj 15.12.2016 
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3 Obec Chbany 19.12.2016 
4 Obec Kladruby 19.12.2016 
5 Obec Chrást 20.12.2016 
6 Obec Bujesily 20.12.2016 
7 Obec Malinová 21.12.2016 

 

V.1.1 Dotčené správní úřady 

1 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 15.12.2016 
2 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 12.12.2016 
3 Město Podbořany, odbor investic 16.12.2016 
4 Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí 14.12.2016 
5 Městský úřad Kralovice, Odbor životního prostředí 02.12.2016 
6 Městský úřad Podbořany, Odbor životního prostředí 28.12.2016 
7 Městský úřad Podbořany, Stavební úřad-Úřad územního plánování 19.12.2016 
8 Městský úřad Podbořany, Stavební a vyvlastňovací úřad - Úřad územního plánování 23.05.2014 
9 Městský úřad Rakovník, Odbor životního prostředí 16.11.2016 

10 Městský úřad Rokycany, Odbor životního prostředí 25.11.2016 
11 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 21.12.2016 
12 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 16.12.2016 
13 Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha 16.11.2016 
14 Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň 12.12.2016 
15 Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem 19.12.2016 
16 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 14.12.2016 
17 Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého 29.11.2016 
18 Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského 05.12.2016 
19 Národní památkový ústav, generální ředitelství 12.12.2016 
20 Povodí Vltavy 09.12.2016 
21 Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru ochrany vod 05.12.2016 
22 Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru ochrany ovzduší 05.12.2016 

23 
Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru druhové ochrany a implementace 
mezinárodních závazků 02.01.2017 

 

V.1.2 Veřejnost 

1 Ehm František 27.12.2016 
2 Koc Karel 27.12.2016 

3 
Ing. Čermák Pavel, Jana Čermáková, 
Krejčová Jaroslava, Pešek Karel 27.12.2016 

4 Aul František a Helena 27.12.2016 
5 Šmausová Miroslava 29.12.2016 
6 Purma Zdeněk 27.12.2016 
7 Rychlý Jaroslav 28.12.2016 
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V.2 Vypořádání jednotl ivých připomínek  

V následujících 15-ti vyjádřeních byl uveden souhlas s posuzovaným záměrem bez připomínek. 

Tato vyjádření nevyžadují proto další vypořádání a nejsou dále samostatně komentována. 

Obec Malinová 21.12.2016 
Obec Chbany 19.12.2016 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 12.12.2016 
Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí 14.12.2016 
Městský úřad Kralovice, Odbor životního prostředí 02.12.2016 
Městský úřad Podbořany, Odbor životního prostředí 28.12.2016 
Městský úřad Rokycany, Odbor životního prostředí 25.11.2016 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 21.12.2016 
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 16.12.2016 
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha 16.11.2016 
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem 19.12.2016 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského 05.12.2016 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 12.12.2016 
Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru ochrany vod 05.12.2016 
Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru ochrany ovzduší 05.12.2016 

 

V následujícím textu je vypořádány připomínky z ostatních vyjádření. Nejprve je uvedena podsta-

ta připomínky, a za ním následně komentář zpracovatele posudku. Uváděny jsou vždy jen ty části vyjádření, 

které jsou ze strany zpracovatele posudku samostatně komentovány, nebo mají přímý dopad na zpracova-

né stanovisko. 

V.2.1 Krajský úřad Ústeckého kraje, č.j. JID 177793/2016/KUUK ze dne 
14.12.2016 

Podstata vyjádření – 

Rada Ústeckého kraje bere dokumentaci na vědomí a požaduje, aby se v následujícím kroku 

zpracovatel posudku podrobně zaměřil na způsob splnění všech vznesených požadavků a na relevantní 

vyhodnocení možných dopadů na životní prostředí dotčených obcí a veřejné zdraví. Dále pak musí být na-

vržena jen taková varianta, která bude kontrolovatelná a pro obce přijatelná, a to včetně dohody o opatře-

ních k prevenci, vyloučení, snížení a popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  --  
PPoožžaaddaavveekk  bbyyll  vv  rráámmccii  zzpprraaccoovváánníí  ppoossuuddkkuu  aakkcceeppttoovváánn,,  kk  rreeaalliizzaaccii  bbyyllaa  ddooppoorruuččeennaa  jjeeddnnaa  vvaarriiaannttaa  
((vveeddeenníí  ppřřeevváážžnněě  vv  ttrraassee  ssttáávvaajjííccííhhoo  vveeddeenníí  aa  nnaaddzzeemmnníímm  pprroovveeddeenníí))  aa  pprroo  nnii  bbyyllyy  ssttaannoovveennyy  kkoonnkkrrééttnníí  
ppooddmmíínnkkyy,,  jjeejjiicchhžž  ssppllnněěnníí  llzzee  kkoonnttrroolloovvaatt..  ZZpprraaccoovvaatteell  ppoossuuddkkuu  nneemmůůžžee  ggaarraannttoovvaatt  jjeeddnnoozznnaaččnnoouu  ppřřii--
jjaatteellnnoosstt  nnaavvrržžeennééhhoo  řřeeššeenníí  pprroo  vvššeecchhnnyy  ddoottččeennéé  oobbccee..  
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V.2.2 Středočeský kraj, č.j. 185059/2016/KUSK ze dne 15.12.2016 

Podstata vyjádření – 

Středočeský kraj souhlasí s dokumentací a doporučuje variantu nadzemního vedení. 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  --  
KK  rreeaalliizzaaccii  bbyyllaa  nnaavvrržžeennaa  ppoouuzzee  vvaarriiaannttaa  nnaaddzzeemmnnííhhoo  vveeddeenníí..  

V.2.3 Obec Kladruby, č.j . 76063/ENV/16 ze dne 19.12.2016 

Podstata vyjádření – 

Obec Kladruby souhlasí pouze s variantou „Němčovice varianta 0“ v původním koridoru včetně 

úpravy mezi lomovými body R21A-R22. Dále zásadně nesouhlasí s variantou Němčovice varianta 1, proto-

že dojde k záboru 37 ha lesa což negativně ekonomicky ovlivní nejen soukromé vlastníky lesa ale i další 

subjekty. Konstatují, že z pozice vlastníka pozemků nedají souhlas s variantou Němčovice varianta 1. 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––  
PPoo  vvyyhhooddnnoocceenníí  vvššeecchh  aarrgguummeennttůů  bbyyllaa  pprroo  rreeaalliizzaaccii  nnaavvrržžeennaa  jjeenn  vvaarriiaannttaa  „„NNěěmmččoovviiccee  vvaarriiaannttaa  00““,,  
ppoožžaaddaavveekk  bbyyll  rreessppeekkttoovváánn..  

V.2.4 Obec Chrást, zn. 16/1379 ze dne 20.12.2016 

Podstata vyjádření – 

Obec Chrást souhlasí se záměrem za podmínky, že před zásahem do lesního porostu informová-

ni a dotčené cesty budou před stavbou zmonitorovány. 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  --  
SS  ppoožžaaddaavvkkeemm  ssee  ssoouuhhllaassíí  aa  bbyyll  zzaaččlleenněěnn  ddoo  nnáávvrrhhuu  ooppaattřřeenníí..  

V.2.5 Obec Bujesily, č .j. 79/2016 ze dne 20.12.2016 

Podstata vyjádření – 

Nesouhlasí s variantou Němčovice varianta 1, protože dojde k záboru 10 ha jejich hospodářského 

lesa  a došlo by k devastaci krajiny. 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  --  
PPoo  vvyyhhooddnnoocceenníí  vvššeecchh  aarrgguummeennttůů  bbyyllaa  pprroo  rreeaalliizzaaccii  nnaavvrržžeennaa  jjeenn  vvaarriiaannttaa  „„NNěěmmččoovviiccee  vvaarriiaannttaa  00““,,  
ppoožžaaddaavveekk  bbyyll  rreessppeekkttoovváánn..  
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V.2.6 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a země-
dělství, č.j. 175180/2016/KUSK ze dne 15.12.2016 

Podstata vyjádření – 

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nemá k předloženému záměru 

připomínky pouze upozorňují, že v případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů dle vyhlášky č. 

395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je třeba respektovat základní ochranné podmínky těchto druhů 

definovaných v ust. § 50 resp. § 49 zákona č. 114/1992 Sb. A dále, že ten kdo buduje nebo rekonstruuje 

nadzemní vedení vysokého napětí, je povinen opatřit jej ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmr-

cování ptáků elektrickým proudem. Z hlediska zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu uvádí, že příslušné je v tomto případě MŽP a dále upozorňují na zákonné požadavky při krátkodobém 

záboru ZPF do 1 roku a požadavky na trvalý zábor ZPF. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o 

změně a doplnění některých zákonů nemají připomínky a uvádějí, že Varianta 0 je z hlediska zájmů chrá-

něných zákonem o lesích přijatelná. Další připomínky nemají. 

 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  --  
UUvveeddeennáá  uuppoozzoorrnněěnníí  bbyyllaa  ppřřii  zzpprraaccoovváánníí  ppoossuuddkkuu  rreessppeekkttoovváánnaa..  PPrreeffeerreennccee  vvaarriiaannttyy  00  bbyyllaa  vv  ppoossuuddkkuu  
zzoohhlleeddnněěnnaa..  

V.2.7 Město Podbořany, odbor investic č.j. INV/21031/2016/0hn ze dne
 16.12.2016 

Podstata vyjádření – 

Rada města Podbořany vydala nesouhlasné stanovisko k záměru, protože do doby vydání vyjád-

ření nedošlo k dojednání se zástupcem ČEPSu.  

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  --  
ZZ  ppoohhlleedduu  pprroocceessuu  EEIIAA  nneeoobbssaahhuujjee  ssttaannoovviisskkoo  žžááddnnéé  kkoonnkkrrééttnníí  ppoožžaaddaavvkkyy  ččii  ooddůůvvooddnněěnníí  ppllyynnoouuccíí  
zz  nneeggaattiivvnníícchh  vvlliivvůů  zzáámměěrruu  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí,,  pprroottoo  bbyylloo  ppoouuzzee  vvzzaattoo  nnaa  vvěěddoommíí..  

V.2.8 Městský úřad Podbořany, Stavební úřad-Úřad územního plánování č.j. 
22631/2016 ze dne 19.12.2016 

V.2.9 Městský úřad Podbořany, Stavební a vyvlastňovací úřad - Úřad územ-
ního plánování č.j. 8721/2014 ze dne 23.05.2014 

Podstata vyjádření – 

V prvním vyjádření je sdělení, že zůstává v platnosti druhé vyjádření z roku 2014, ve kterém je 

uvedeno, že Město Podbořany a Kryry mají schválený platný územní plán, kde je vedení respektováno. 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––  
SSoouullaadd  ss  ÚÚPPDD  bbyyll  vvzzaatt  nnaa  vvěěddoommíí..  
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V.2.10 Městský úřad Rakovník, Odbor životního prostředí zn. MU-
RA/65850/2016, OZPO l/65850/2016 ze dne 16.11.2016 

Podstata vyjádření – 

S realizací záměru souhlasí, pouze upozorňují na dotčené správní úřady dle rozsahu záboru ZPF, 

že při dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a ochranného pásma lesa je nutno požádat o souhlas 

k vydání územního rozhodnutí a dále je nutné před realizací záměru požádat o vydání rozhodnutí o odnětí 

nebo omezení částí pozemků určených k plnění funkcí lesa, na kterých bude záměr realizován. Doporučují 

dále při demontáži stávajícího vedení a výkopových a stavebních prací dodržovat opatření, která budou 

eliminovat prašnost a zamezí znečišťování sousedních pozemků a objektů.  

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––  
DDooppoorruuččeenníí  nnaa  ppaattřřeenníí  pprroo  eelliimmiinnaaccii  pprraaššnnoossttii  ppřřii  vvýýssttaavvbbyy  jjee  zzaahhrrnnuuttoo  vv  nnáávvrrhhuu  ooppaattřřeenníí..  uuvveeddeennáá  
uuppoozzoorrnněěnníí  bbuuddoouu  aauuttoommaattiicckkyy  řřeeššeennaa  vv  ddaallššíí  ppřříípprraavvěě  ssttaavvbbyy  aa  nneevvyyžžaadduujjíí  pprroottoo  vv  pprroocceessuu  EEIIAA  žžááddnnéé  
ddaallššíí  ooppaattřřeenníí..  

V.2.11 Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň zn. 
ČIŽP/43/Řl/1600175 . 004/16/ZHN ze dne 12.12.2016 

Podstata vyjádření – 

Protože z Dokumentace plynou trvalé a významné vlivy na hydrogeologické poměry při realizaci 

varianty s podzemním vedením, upřednostňují proto variantu nadzemního vedení. V závěru konstatují, že 

odpovídající zhodnocení negativních dopadů podzemní varianty a porovnání s nadzemní variantou by bylo 

možno provést až po podrobnějším hydrotechnickým posouzení. 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––  
PPrroottoožžee  zz  pprroovveeddeennýýcchh  hhooddnnoocceenníí  rreeaalliizzaaccee  ppooddzzeemmnníí  vvaarriiaannttyy  ppllyynnoouu  ii  ddaallššíí  nneeggaattiivvnníí  ddooppaaddyy,,  kkrroomměě  
nneeggaattiivvnníícchh  vvlliivvůů  nnaa  hhyyddrrooggeeoollooggiicckkéé  ppoomměěrryy,,  nneebbyyllaa  ttaattoo  vvaarriiaannttaa  vv  ppoossuuddkkuu  ddooppoorruuččeennaa  kk  rreeaalliizzaaccii  aa  
nneenníí  pprroottoo  aannii  ddoo  nnáávvrrhhuu  ooppaattřřeenníí  zzaaččlleenněěnn  ppoožžaaddaavveekk  nnaa  jjeejjíí  ppooddrroobbnněějjššíí  hhyyddrrootteecchhnniicckkéé  ppoossoouuzzeenníí..  

 

V.2.12 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky č.j. 05390/SC/16 
ze dne 14.12.2016 

Podstata vyjádření – 

Doporučují věnovat více pozornosti prevenci střetů ptáků a vodiči v údolí Berounky. Navržená 

opatření pomocí barevných spirál nepovažují za dostatečná. 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––  
TTaattoo  pprroobblleemmaattiikkaa  bbyyllaa  vv  rráámmccii  ppoossuuddkkuu  ppooddrroobbnněě  pprroovvěěřřeennaa..  DDoo  nnáávvrrhhuu  ooppaattřřeenníí  bbyyllaa  zzaaččlleenněěnnaa  
ppooddmmíínnkkaa,,  kktteerréé  uummoožžnníí  ppřřeedd  zzaappooččeettíímm  vvllaassttnníí  vvýýssttaavvbbyy  nnaavvrrhhnnoouutt  ooppttiimmáállnníí  oocchhrraannuu  ppttáákkůů  ddllee  aakkttuu--
áállnníícchh  ppoozznnaattkkůů  vv  ddoobběě  ppřřeedd  vvllaassttnníí  rreeaalliizzaaccíí  zzáámměěrruu  aa  ttoo  ii  nnaa  zzáákkllaadděě  pprroovveeddeennééhhoo  nnaavvrržžeennééhhoo  mmoonnii--
ttoorriinngguu..  
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V.2.13 Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého č.j. SBS 
38391/2016/0BÚ-04/I ze dne 29.11.2016 

Podstata vyjádření – 

OBÚ sděluji, že neevidují v území žádný dobývací prostor ani chráněné ložiskové území, a proto 

není nutno řešit požadavky na ochranu ložisek nerostných surovin. 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––  
IInnffoorrmmaaccee  bbyyllaa  vvzzaattaa  nnaa  vvěěddoommíí..  

 

V.2.14 Povodí Vltavy zn. 64754/2016 – 411 ze dne 09.12.2016 

Podstata vyjádření – 

Opravit nesrovnalosti v zakreslení umístění stožárů č. 112 až 107, a to mezí předloženou doku-

mentací na str. 118, obrázku č. 29 „Záplavové území Rakovnického potoka" a přílohou č. 11 „Mapová a 

grafická dokumentace." 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––  
SSpprráávvnnéé  uummííssttěěnníí  ssttoožžáárruu  čč..  111122  jjee  ddllee  zzpprraaccoovvaannéé  pprroojjeekkttoovvéé  ddookkuummeennttaaccee  rroozzssttoožžáárroovváánníí  vv  ssoouullaadduu  ss  
PPřříílloohhoouu  čč..  1111  MMaappoovváá  aa  ggrraaffiicckkáá  ddookkuummeennttaaccee,,  tteeddyy  uummííssttěěnníí  ssttoožžáárruu  vv  zzááppllaavvoovvéémm  úúzzeemmíí  RRaakkoovvnniicc--
kkééhhoo  ppoottookkaa..  DDllee  iinnffoorrmmaaccee  zzpprraaccoovvaatteellůů  ddooššlloo  ppřřii  zzpprraaccoovváánníí  oobbrráázzkkuu  čč..  2299  uuvveeddeennééhhoo  vv  DDookkuummeennttaaccii  
kk  cchhyybběě..  

Podstata vyjádření – 

V druhé podmínce jsou uvedeny požadavky, které Povodí Vltavy požaduje splnit v projektu pro 

územní řízení.  

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––    
SS  ppooddmmíínnkkaammii  ssoouuhhllaassíímm..  PPoovvooddíí  VVllttaavvyy  bbuuddee  úúččaassttnnííkk  úúzzeemmnnííhhoo  řříízzeenníí,,  kkddee  jjee  ppllnněě  vv  jjeehhoo  pprraavvoommooccii  
oovvěěřřiitt  ssppllnněěnníí  uuvveeddeennýýcchh  ppooddmmíínneekk..  NNeenníí  pprroottoo  ppoottřřeebbaa  ttyyttoo  ppooddmmíínnkkyy  zzaapprraaccoovvaatt  vv  pprroocceessuu  EEIIAA  ddoo  
nnáávvrrhhuu  ooppaattřřeenníí..  
  

Podstata vyjádření – 

Dále je uvedeno upozornění, že trasa záměru prochází záplavovým územím Berounky 4* a nikoliv 

3* jak je uvedeno v Dokumentaci. V druhé podmínce jsou uvedeny požadavky, které Povodí Vltavy požadu-

je splnit v projektu pro územní řízení.  

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––    
TTrraassaa  vveeddeenníí  pprroocchháázzíí  ppřřeess  zzááppllaavvoovvéé  úúzzeemmíí  BBeerroouunnkkyy  33xx  vvee  vvaarriiaannttěě  00  aa  44xx  vvee  vvaarriiaannttěě  II,,  ttaattoo  sskkuutteečč--
nnoosstt  nneebbyyllaa  vv  ppooppiissuu  nnaa  ssttrr..  8855  DDookkuummeennttaaccee  uuvveeddeennaa..  
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V.2.15 Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru druhové ochrany a 
implementace mezinárodních závazků č.j. 7263/710/16 ze dne 02.01.2017 

Podstata vyjádření – 

Požadují zapracovat do závazného stanoviska opatření na ochranu chráněných druhů vyskytují-

cích se v záměrem dotčených lokalitách NATURA, která jsou uvedena v příloze č.9 dokumentace  – Hod-

nocení vlivů záměru na EVL a PO v kap. 4.6 na str. 40-41.  

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––    
SS  ppoožžaaddaavvkkeemm  ssoouuhhllaassíímm,,  nnaavvrržžeennáá  ooppaattřřeenníí  bbyyllaa  zzaaččlleenněěnnaa  ddoo  nnáávvrrhhuu  ssttaannoovviisskkaa..  

V.2.16 Vyjádření veřejnosti 

Za veřejnost se vyjádřili následující občané -  

Ehm František  27.12.2016,  

Koc Karel  27.12.2016 

Ing. Čermák Pavel, Jana Čermáková, Krejčová Jaroslava, Pešek Karel 27.12.2016 

Aul František a Helena  27.12.2016 

Šmausová Miroslava  29.12.2016 

Purma Zdeněk   27.12.2016 

Rychlý Jaroslav 28.12.2016 

 

 

Všechna vyjádření mají shodný text, a proto jsou vypořádána společně v následujícím textu.  

 

Podstata vyjádření – 

Ve vyjádřeních je uveden nejprve zásadní nesouhlas s výstavbou z pozice vlastníka pozemkové 

parcely, které se výstavba týká z těchto důvodů: 

1. Dojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa 

2. Dojde k znehodnocení mého majetku a k ekonomické újmě 

3. Dojde k devastaci přírodního parku Horní Berounka 

 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––    
ZZ  uuvveeddeennýýcchh  vvyyjjááddřřeenníí  nneellzzee  jjeeddnnoozznnaaččnněě  zzjjiissttiitt,,  ss  kktteerroouu  ttrraassoouu  ččii  hhooddnnoocceennoouu  vvaarriiaannttoouu  
vv  DDookkuummeennttaaccii  nneessoouuhhllaassíí..  ZZ  vveeřřeejjnněě  ddoossttuuppnnýýcchh  iinnffoorrmmaaccíí  aa    zz  33  ppřřiippoommíínnkkyy,,  kkddee  jjee  uuvveeddeennaa  mmoožžnnáá  
ddeevvaassttaaccee  ppřříírrooddnnííhhoo  ppaarrkkuu  HHoorrnníí  BBeerroouunnkkaa  bbyylloo  ooddvvoozzeennoo,,  žžee  nneessoouuhhllaass  ssee  ttýýkkáá  vvaarriiaannttnnííhhoo  vveeddeenníí  
ttrraassyy  vv  úússeekkuu  mmeezzii  RR2222  aa  RR2255    --  NNěěmmččoovviiccee  vvaarriiaannttaa  11,,  kkddyy  bbyy  ddooššlloo  ii  kk  nnoovvýýmm  rroozzssááhhllýýmm  zzáábboorrůůmm  
lleessaa..  
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PPoo  vvyyhhooddnnoocceenníí  vvššeecchh  aarrgguummeennttůů  bbyyllaa  pprroo  rreeaalliizzaaccii  nnaavvrržžeennaa  jjeenn  vvaarriiaannttaa  „„NNěěmmččoovviiccee  vvaarriiaannttaa  00““,,  
ttuuddíížž  nneessoouuhhllaass  oobbččaannůů  bbyyll  rreessppeekkttoovváánn..  
VV  ppřřeevváážžnnéé  ttrraassee  zzáámměěrruu  vv  lleessnníícchh  ppoozzeemmccíícchh  pprroocchháázzíí  vveeddeenníí  pprraakkttiicckkyy  vvee  ssttáávvaajjííccíí  ttrraassee..  NNááhhrraaddoouu  
ssttáávvaajjííccíícchh  ssttoožžáárrůů  ttyypp  PPoorrttááll  aa  KKooččkkaa  ttyyppeemm  DDuunnaajj  ddoojjddee  kkee  zzmmeennššeenníí  kkoorriiddoorruu  vveeddeenníí  oo  ccccaa  22,,66  mm  vv  
bběěžžnnéé  ttrraassee  vv  úússeekkuu  ssee  ssttoožžáárryy  ttvvaarruu  KKooččkkaa  aa  oo  ccccaa  1100,,66  mm  vv  bběěžžnnéé  ttrraassee  vv  úússeekkuu  ssee  ssttoožžáárryy  ttvvaarruu  
PPoorrttááll..  VVee  ddvvoouu  mmíísstteecchh,,  kkddee  ddoocchháázzíí  kk  ddííllččíímmuu  ppoossuunnuu  ttrraassyy  vv  LLPPFF  ssee  ppřřeeddppookkllááddáá  ttrrvvaalléé  oommeezzeenníí  
PPUUPPFFLL  vv  rroozzssaahhuu  jjeenn  ccccaa  00,,0055  hhaa..  

VI .  CELKOVÉ POSOUZENÍ  AKCEPTOV ATELNOSTI  ZÁMĚRU 
Z  HLEDISKA VLIVŮ NA Ž IVOTNÍ  PROSTŘEDÍ  

Vlivy záměru jak z výstavby tak provozu záměru byly v potřebném rozsahu prověřeny a vyhodno-

ceny v tomto procesu EIA zejména v Dokumentaci a připomínkovány ve vyjádření k Dokumentaci a v rámci 

zpracování posudku. Na základě všech podkladů a doplňujících informací poskytnutých zpracovateli posud-

ku lze konstatovat, že vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví z realizace a provozu záměru (při dodržení 

podmínek uvedených v návrhu opatření) budou přijatelné.  

Jako možné nejvýznamnější negativní vlivy záměru jsou vlivy na krajinný  ráz, evropsky význam-

né lokality a chráněná území, ZPF a PUPFL. Realizace záměru sice ovlivní řadu pozitivních hodnot krajin-

ného rázu, ale tento vliv lze vnímat jako únosný. Stavba je navržena s ohledem na zákonná kritéria krajin-

ného rázu, a je proto hodnocena jako přijatelný zásah do krajinného rázu, chráněného dle § 12 zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Z posouzení dále plyne, že záměr v předložené 

podobě (při dodržení navržených opatření) nemá významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany 

dotčené evropsky významné lokality a ptačí oblasti ani na flóru, faunu a dotčené ekosystémy a vodní toky. 

Doporučená varianta řešení záměru má malé požadavky na zábor ZPF a díky zúžení koridoru (ochranného 

pásma) vedení dojde k uvolnění PUPFL doposud trvale omezených koridorem vedení. Realizace a provoz 

prakticky nezpůsobí postřehnutelným způsobem zhoršení zdravotních rizik obyvatelstva, a to jak působe-

ním na hluk v území, tak vlivem neionizujícím zářením při provozu. Negativní dopady na ostatní hodnocené 

vlivy budou při dodržení navržených opatření buď málo významné, nebo se prakticky neprojeví. 

Na základě všech provedených hodnocení variantních řešení záměru, byla pro realizaci doporu-

čuje pouze varianta nadzemního vedení, a to v trasové variantě 0 (vedení záměru mez R22÷R25 ve stáva-

jící trase).  

Záměr nemůže mít žádné příhraniční vlivy. 

Vlivy na ostatní složky životního prostředí, které jsou podrobně vyhodnoceny v Dokumentaci a v 

příslušných kapitolách posudku, jsou málo významné či zcela zanedbatelné. 

  



Posudek Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí akce –  
Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec – Chrást_______________________________________________________________________ 33 
 

                                                                                                   

_______________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                          

VI I .  NÁVRH STANOVISKA 

Ministerstvo životního prostředí 

100 00, Praha 10 – Vršovice, Vršovická 65 

 

V Praze, dne: ….........…….  

Číslo jednací: ………..........……. 

Vyřizuje:………………. 

 

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽI-
VOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

(dále jen „závazné stanovisko“) 

 

podle § 9a odst. 1 až 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změ-

ně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“) 

 

VII . I  Povinné údaje 

VII.1.1 Název záměru 

Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec – Chrást 

VII.1.2 Kapacita záměru 

Předmětem záměru je zdvojení stávajícího jednoduchého vedení s označením V430 o napěťové 

hladině 400 kV na nové dvojité vedení s označením V430/830 o napěťové hladině 400 kV mezi TR Hradec 

u Kadaně a TR Chrást z důvodu posílení přenosového profilu a spolehlivosti energetické soustavy ČR.  

Záměr dvojitého vedení s označením V430/830 o napěťové hladině 400 kV je navržen v maxi-

mální možné míře v koridoru stávajícího jednoduchého vedení s označením V430, s výjimkou změny trasy v 

úseku od areálu TR Hradec u Kadaně po lomový bod R4 (stožár č. 15), jedná se o posunutí cca o 50 m 

jižně od stávající trasy vedení V430, předpokládaná délka tohoto úseku je cca 5 km a dílčí úpravy trasy u 

obce Hřešihlavy mezi lomovými body R21A÷R22 (st. č. 186÷188). Celková délka vedení se předpokládá v 

rozsahu cca 82 km a celkový počet stožárů cca 262. Zábor bude v půdorysu základů stožárových míst, a to 

zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) v rozsahu cca 1,1 ha a zábor pozemků určených k plnění 

funkce lesa (dále jen „PUPFL“) v rozsahu cca 0,04 ha. 
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VII.1.3 Zařazení záměru dle přílohy č.1 

Kategorie I. - bod 3.6 - Nadzemní vedení elektrické energie o napětí nad 110 kV a délce od 

15 km, jako změna záměru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona. 

VII.1.4 Umístění záměru 

Kraj:  Ústecký 

Obec:  Rokle, Chbany, Libědice, Podbořany, Blšany, Kryry 

Katastrální 

území:  

Rokle, Poláky, Přeskaky, Libědice, Kněžice u Podbořan, Neprobylice u Kaštic, 

Pšov u Podbořan, Libešovice, Blšany Siřem, Stachov u Blšan, Soběchleby u Pod-

bořan, Malá Černoc, Běsno 

Kraj:  Středočeský 

Obec:  Hořovičky, Děkov, Pšovlky, Kolešovice, Šanov, Petrovice, Příčina, Hvozd, Malino-

vá, Krakov, Krakovec, Šípy 

Katastrální 

území:  

Vrbice u Hořoviček, Hokov, Děkov, Pšovlky, Kolešovice, Šanov u Rakovníka, Pe-

trovice u Rakovníka, Příčina, Hvozd, Malinová, Krakov, Krakovec u Rakovníka, 

Šípy, Milíčov 

Kraj:  Plzeňský 

Obec:  Slatina, Chříč, Studená, Hlince, Kladruby, Hlohovice, Kamenec, Radnice, Újezd u 

Svatého Kříže, Němčovice, Kaceřov, Hromnice, Nadryby, Dolany, Chrást, Dýšina 

Katastrální 

území:  

Slatina u Chříče, Chříč, Studená u Chříče, Hlince, Třímany, Hřešihlavy, Kladruby u 

Radnic, Svinná u Hlohovic, Kamenec u Radnic, Radnice u Rokycan, Újezd u Sva-

tého Kříže, Němčovice, Olešná u Radnic, Kaceřov, Planá u Nynic, Nynice, Koste-

lec u Nadryb, Nadryby, Dolany u Plzně, Chrást u Plzně, Dýšina 

 

VII.1.5 Obchodní firma oznamovatele 

ČEPS, a.s. 

VII.1.6 IČ oznamovatele 

25702556 

VII.1.7 Sídlo oznamovatele 

Elektrárenská 774/2,  

101 52 Praha 10 
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Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 21 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb., 

na základě §9 a odst.1 a přílohy č.6 k zákonu 

vydává 

S O U H L A S N É  Z Á V A Z N É  S T A N O V I S K O 
 

k záměru 

Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec – Chrást 
 

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 21 písm. c. zákona stanoví následující 

podmínky pro navazující řízení: 

VII.1.8 Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, pro-
vozu záměru, popřípadě podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za úče-
lem prevence, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzace nepříznivých vlivů 
záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a 
rozbor vlivů na životní prostředí 

Požadavky vyplývající z obecně závazných právních předpisů a standardů nebyly do návrhu opat-

ření zahrnuty, protože budou automaticky řešeny v dalších krocích v procesu povolování výstavby.  

VII.1.8.1 Podmínky pro fázi projektové přípravy záměru 

1. V projektu DUR prověřit možnost umístění stožárů mimo plochy biokoridorů a území bio-

center a mimo lokality citlivé z hlediska ochrany přírody  

2. Pro stožáry umístěné v záplavovém území vodních toků bude provedeno hydrotechnické 

posouzení ovlivnění průtoku n-letých vod a budou navržena opatření pro eliminaci nega-

tivních vlivů stožárů na průtok n-letých vod. 

3. Při montáži nového vedení uplatnit technologii zatahování pomocným lankem. V lokali-

tách citlivých z hlediska ochrany přírody zajistit dopravu prvního lanka takovým způso-

bem, aby nemohlo dojít k poškození terénu a ohrožení chráněných druhů fauny a flóry.  

4. Pohledovou exponovanost stožárů snížit vhodným odstínem matného nátěru vztaženého 

k převažujícímu pozadí stožáru (např. v úsecích v otevřené krajině na vyvýšeninách volit 

světlý šedozelený odstín, v úsecích ve sníženinách, resp. na pozadí terénu a vzrostlé ze-

leně volit tyto odstíny tmavší).  

5. K provádění nátěrů ocelových konstrukcí v místě stavby použít barvy s nízkým obsahem 

organických rozpouštědel. 

6. V projektu organizace výstavby využít pro přístupové cesty v maximální míře stávající 

komunikace a polní cesty a při jejich návrhu v maximální možné míře zohlednit omezující 

podmínky týkající se ochrany přírody, včetně ochrany lesních porostů a minimalizace do-

časných záborů ZPF i PUPFL. Součástí projektu organizace výstavby bude i návrh míst 
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pro čištění vozidel před výjezdem ze staveniště a návrh stavebních dvorů a meziskládek 

a podmínky pro výstavbu v blízkosti vodních toků, mokřadů a rybníků, včetně požadavků 

na pohyb mechanizmů. 

7. Stavební dvory a meziskládky nesmí být zřizovány v záplavových územích vodních toků. 

Možnost jejich umístění v lokalitách citlivých z hlediska ochrany přírody je nutno odsou-

hlasit s příslušným orgánem ochrany přírody. 

8. V úseku vedení mezi TR Hradec u Kadaně a silnicí mezi sídly Malé Krhovice a Libědice, 

tedy mezi lomovými body R2 a R5, bude proveden alespoň dvouletý ornitologický moni-

toring mortality táhnoucích ptáků způsobené střety s elektrickým vedením. Na základě 

tohoto monitoringu podle nejnovějších vědeckých poznatků pak budou před započetím 

stavby navržena opatření k minimalizaci střetů ptáků s vedením, tedy optické prvky insta-

lované na zemnících lanech. Dále budou tato opatření navržena v místech častých mi-

grací ornitofauny tj. v místech křížení vedení zvn s významnými vodními toky: Liboc, 

Leska, Blšanka, Rakovnický potok, Javornice, Třemošná, Berounka a dále vodní plochy 

Dolní a Horní Kněžický rybník u obce Kněžice a v prostoru stožáru č. 4 a 5, kde došlo k 

výraznému zvětšení stožárů v místě migrací mezi PO oblastmi. Minimálně bude ochrana 

migrujících ptáků navržena v těchto úsecích: stožár 4 – 5, 24 – 26, 28 – 30, 52 – 54, 126 

– 127, 161 – 165, 185 – 188, 204 – 209, 225– 227 a 253 – 257. 

 

VII.1.8.2 Podmínky pro fázi výstavby záměru 

9. Před zásahem do lesního porostu bude obec Chrást, včetně lesního hospodáře, informo-

vána a dotčené cesty (polní, lesní a místní komunikace) v majetku obce budou před 

stavbou zmonitorovány. 

10. Kácení dřevin bude prováděno mimo vegetační období a mimo hnízdní období ptáků v 

období září÷březen. Termín provádění prací může být po dohodě s biologickým dozorem 

upraven. 

11. Stavební činnosti v okolí dotčených EVL tedy vodních toků Liboc, Leska a Berounka pro-

vádět mimo období rozmnožování ryb a obojživelníků a mimo období hnízdění ptáků, 

provádět v období září÷březen. Termín provádění prací může být po dohodě s biologic-

kým dozorem upraven. 

12. V průběhu výstavby zajistit biologický dozor, který bude prováděn způsobilou osobou k 

zajištění správné realizace podmínek k ochraně přírody obsažených jednak v tomto zá-

vazném stanovisku a jednak v příslušných rozhodnutích orgánů ochrany přírody. Biolo-

gický dozor bude rovněž operativně řešit ochranu volně žijících druhů živočichů v průbě-

hu stavby (návrh transferu obojživelníků v období rozmnožování, popř. dobu a rozsah 

pozastavení výstavby, kontrolní průzkum hnízdišť ptáků, apod.). Dále bude sledovat, aby 

nedošlo k ohrožení vodního prostředí v úsecích – 

a. křížení vedení s vodními toky Liboc a Leska 

b. úsek vedení nad Kněžickými rybníky u obce Kněžice 
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c. křížení vedení a vodního toku Berounka (mezi stožáry 185 a 186, mezi stožáry 

225 a 223, a  mezi stožáry 253 a 254) 

d. místo územního střetu vedení s EVL Kamenec 

13. Přístupové cesty nesmí vést přes biotop modráska bahenního a modráska očkovaného 

(dle obr. 12 přílohy č.9 Dokumentace – Hodnocení vlivu záměru na evropsky významné 

lokality a ptačí oblasti). 

14. Stavební práce v úseku, kde dochází k územnímu překryvu s EVL Kamenec, budou rea-

lizovány mimo hlavní aktivitu obou druhů motýlů tedy v období září až duben. Jedná se o 

úseku mezi stožárem č. 207 a stožárem č. 210. 

15. Na území EVL ani v blízkosti vodních toků nebudou umisťována zařízení staveniště a 

nebudou zde vytvářeny žádné manipulační ani skladovací plochy. 

16. Před zahájením stavebních prací na území EVL a ve vzdálenosti 100 m od jejich hranic, 

budou vytyčeny přístupové komunikace pro pohyb mechanizace, které budou schváleny 

zodpovědným orgánem ochrany přírody (místně příslušným krajským úřadem). 

17. Žádné deponie zeminy nebudou umisťovány v místech, kde by při vyšších srážkách 

mohlo dojít ke splachu do vodotečí ústících bezprostředně do koryta Liboce, Lesky nebo 

Berounky. 

18. Všechny stroje musí být mimo pracovní dobu lokalizovány mimo zátopovou oblast. 

19. Do havarijního plánu kromě jiného začlenit požadavky na použití strojů s biologicky od-

bouratelnými mazivy a požadavky pro případ havárie při úniku pohonných látek a olejů. 

20. Po dokončení stavebních a montážních prací provést neprodleně rekultivaci povrchů do 

původního stavu. V lokalitách citlivých z hlediska ochrany přírody je nutno rekultivaci po-

vrchů projednat s biologickým dozorem. 

21. Při demontáži stávajícího vedení, výkopových a stavebních prací dodržovat opatření, kte-

rá budou eliminovat prašnost a zamezí znečišťování veřejných komunikací, sousedních 

pozemků a objektů.  

VII.1.8.1 Podmínky pro fázi provozu záměru 

22. Provádět monitoring a likvidaci invazních druhů a plevelů po dobu 2 let od dokončení 

stavby, v případě výskytu zajistit se souhlasem majitele pozemku v rámci údržby ochran-

ného pásma vedení jejich dokonalou likvidaci, kterou potvrdí následný monitoring.  

 

VII.1.8.2 Podmínky po ukončení provozu záměru 

Podmínky při zrušení záměru budou vycházet s aktuálního stavu životního prostředí a technolo-

gických možností v době ukončení provozu záměru, a proto není odůvodněné ani potřebné je v současné 

době stanovovat. 

 



Posudek Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí akce –  
Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec – Chrást_______________________________________________________________________ 38 
 

                                                                                                   

_______________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                          

VII . I I  Odůvodněn í  

VII.2.1 Odůvodnění vydání souhlasného / nesouhlasného stanoviska včetně 
odůvodnění stanovení uvedených podmínek 

Cílem záměru je posílení přenosové schopnosti mezi TR Hradec u Kadaně a TR Chrást zdvoje-

ním stávajícího jednoduchého vedení s označením V430 o napěťové hladině 400 kV na nové dvojité vedení 

s označením V430/830 o napěťové hladině 400 kV. Návrh záměru vychází z potřeby zajištění dostatečné 

přenosové schopnosti a spolehlivosti přenosové soustavy ČR. 

Záměr dvojitého vedení s označením V430/830 o napěťové hladině 400 kV je navržen v maxi-

mální možné míře v koridoru stávajícího jednoduchého vedení s označením V430, s výjimkou změny trasy v 

úseku od areálu TR Hradec u Kadaně po lomový bod R4 (stožár č. 15) a dílčí úpravy trasy u obce Hřešihla-

vy. Dvojité vedení V430/830 bude v celé trase realizováno na stožárových konstrukcích tvaru Dunaj s cel-

kovou šířkou koridoru vedení cca 69,4 m v běžné trase. Celková délka vedení je cca 82 km. 

 

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „MŽP, OP-

VIP“), obdrželo od oznamovatele záměru „Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec – Chrást“ Oznámení 

záměru zpracované dle zákona č.100/2001 Sb. s žádostí o posouzení záměru dle citovaného zákona. Po-

suzovaný záměr spadá do kategorie, které podléhá posuzování dle zákona vždy, proto v souladu se záko-

nem příslušný úřad v závěru zjišťovacího řízení upřesnil informace, které je vhodné uvést do dokumentace 

vlivů záměru na životní. V rámci dalšího posouzení v procesu EIA bylo provedeno zpracování Dokumentace 

a posudku včetně vypořádání vyjádření příslušných obcí, orgánů státní správy a veřejnosti.  V rámci proce-

su EIA byly posouzeny vlivy na všechny relevantní složky životního prostředí. Potencionálně nejvýznamněj-

ší  vlivy byly podrobně posouzeny ve specializovaných studiích - Hluková studie Ing. David Svoboda, 

03/2015, Posouzení vlivu neionizujícího záření Jan Světlík, DiS., 08/2016, Posouzení vlivů neionizujícího 

záření kabelového vedení 400 kV - Ing. Jan Švec, Ph.D. a kolektiv, ČVUT v Praze, 2015, Hodnocení vlivu 

záměru na veřejné zdraví - Mgr. Denisa Pelikánová, Ph.D., 09/2016, Biologické hodnocení - Ing. Pavel 

Majer, 10/2016, Hodnocení vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti - Mgr. Ondřej Volf, 

08/2016, Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz - Ing. Markéta Kavková 10/2016. 

Zpracovatel Dokumentace vyhodnotil jako nejvýznamnější negativní vlivy záměru na krajinný  ráz, 

evropsky významné lokality a chráněná území, ZPF a PUPFL. Realizace záměru sice ovlivní řadu pozitiv-

ních hodnot krajinného rázu, ale tento vliv lze vnímat jako únosný. Stavba je navržena s ohledem na zákon-

ná kritéria krajinného rázu, a je proto hodnocena jako přijatelný zásah do krajinného rázu, chráněného dle § 

12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Z posouzení dále plyne, že záměr 

v předložené podobě (při dodržení navržených opatření) nemá významný negativní vliv na celistvost a 

předměty ochrany dotčené evropsky významné lokality a ptačí oblasti ani na flóru, faunu a dotčené ekosys-

témy a vodní toky. Doporučená varianta řešení záměru má malé požadavky na zábor ZPF a díky zúžení 

koridoru vedení dojde k uvolnění PUPFL doposud trvale omezených ochranný pásmem vedení. Realizace a 

provoz prakticky nezpůsobí postřehnutelným způsobem zhoršení zdravotních rizik obyvatelstva, a to jak 

působením na hluk v území, tak vlivem neionizujícím zářením při provozu. Negativní dopady na ostatní 

hodnocené vlivy budou při dodržení navržených opatření buď málo významné, nebo se prakticky neprojeví. 
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Konkrétní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí jsou podrobněji popsány v následující části 

„Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a 

významnosti“ tohoto stanoviska.  

 

K dokumentaci se dle § 8 odst. 2 a 3 zák.č.100/2001 Sb. vyjádřilo 7 dotčených samosprávných 

celků a 23 orgánů státní správy, dále došlo 7 vyjádření veřejnosti. Nesouhlasné vyjádření podalo Město 

Město Podbořany, odbor investic s odůvodněním, že nedošlo k dohodě se zástupcem ČEPSu a všech 6 

zástupců veřejnosti, kteří nesouhlasí se záborem svých pozemků (u var. 1). Bez připomínek bylo 15 vyjád-

ření, ve zbylých 21 vyjádřeních byly uvedeny podmínky či preference některých hodnocených variant. 

 

Dne 10. 3. 2017 byl na MŽP, OPVIP předložen posudek dle přílohy č. 5 zákona. Zpracovatel po-

sudku se ztotožňuje se závěry dokumentace v tom smyslu, že identifikované významné vlivy záměru lze 

souhrnně považovat za přijatelné při splnění podmínek navrženého souhlasného stanoviska. Zpracovatel 

posudku navrhuje vydat souhlasné závazné stanovisko s 22 podmínkami v podobě opatření ke snížení 

nebo eliminaci negativních vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. 

 

Odůvodnění stanovených podmínek – 

Podmínka č.1 – požadavek má zajistit maximální ochranu uvedených oblastí před stavení činností 

při realizaci nových stožárů. Vychází z požadavků biologického hodnocení a Dokumentace. 

Podmínka č.2 – podmínka vychází z výsledků posouzení provedených v Dokumentaci a posudku 

a má zajistit eliminaci negativních vlivů na povodňové průtoky ve vodních tocích. Vychází z výsledků po-

souzení provedených v Dokumentaci a posudku. 

Podmínka č.3 – požadavek stanovuje technické řešení zatahování kabelů v takové formě, aby by-

la maximálně eliminována možnost negativních dopadů na území včetně chráněných území, fauny a flóry. 

Podmínka č.4 – zajišťuje minimalizaci negativních dopadů stožárů na krajinný ráz. Vychází 

z výsledků posouzení provedených v Dokumentaci a posudku.  

Podmínka č.5 – požadavek vychází z Dokumentace a zajišťuje minimalizaci negativních vlivů 

z úkapů nátěrových hmot. 

Podmínka č.6 a 7 -  uvádí požadavky na ochranu území před negativními vlivy výstavby, které je 

potřeba zapracovat již do projektové dokumentace před vlastním započetím stavebních prací. Vychází 

z výsledků posouzení provedených v Dokumentaci a posudku. 

Podmínka č.8 – stanovuje požadavky na zajištění optimální ochrany ptáků před nárazem do drátů 

nadzemního vedení. Vychází z požadavků biologického hodnocení, AOPK ČR  a Dokumentace. 

Podmínka č.9 – podmínka stanovena dle požadavku obce Chrást  

Podmínka č.10÷19 – podmínky vycházejí z požadavků přílohy č.9 Dokumentace – Hodnocení vli-

vů záměru na EVL a PO, z požadavků Ministerstva životního prostředí, ředitel odboru druhové ochrany a 

implementace mezinárodních závazků a vyhodnocení provedených v rámci posudku 
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Podmínka č.20 – zajistí rychlou likvidaci zařízení staveniště a uvedení území do původního stavu 

v případ potřeby v souladu s požadavky ochrany přírody. Byla stanovena na základ posouzení v rámci po-

sudku.   

Podmínka č.21 – vychází z požadavků na ochranu území před prachem při stavební činnosti a 

doporučení Městského úřadu Rakovník 

Podmínka č.22 – je určena k eliminaci výskytu invazních druhů rostlin, které se velmi často vysky-

tují na plochách, kde byla realizována rekultivace po stavební činnosti. Vychází z výsledků posouzení pro-

vedených v posudku. 

VII.2.2 Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní 
prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti 

VII.2.2.1 Vlivy na obyvatelstvo 

V rámci Dokumentace bylo provedeno podrobné posouzení vlivů záměru na veřejné zdraví. Po-

souzení vyhodnotilo prakticky dva možné nejvýznamnější potencionální negativní vlivy, a to působení elek-

tromagnetického pole a hluk. Dále byly komentovány potencionální sociálně ekonomické vlivy. 

Ochrana veřejného zdraví před elektromagnetickým polem je zajištěna mechanicky dodržením 

požadovaných vzdáleností vodičů od země. Pro realizaci dvojitého vedení 400 kV tvaru Dunaj byla stano-

vena minimální potřebná výška spodních fázových vodičů 11,7 m, pro souběh dvojitého vedení 400 kV 

tvaru Dunaj s dvojitým vedením 400 kV tvaru Dunaj byla stanovena minimální výška fázových vodičů 

12,4 m. Tím je zajištěno, že v blízkosti uvažovaného vedení V430/830 Hradec – Chrást nebude překročena 

nejvyšší přípustná hodnota modifikované indukované proudové hustoty (Jmod = 2,83 mA.m-2) a bude tak 

zajištěna ochrana veřejného zdraví v souladu s požadavky legislativních předpisů (tj. v souladu s Nařízením 

vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením).  

Záměr se projeví na hluku v území jak při výstavbě, tak při provozu nadzemního vedení, kdy mů-

že být zdrojem hluku elektrický výboj na vodičích (koróna) a sršivý zvuk v okolí stožárů s izolátory, ke kte-

rým nejčastěji dochází při nepříznivých klimatických podmínkách (mlha, jinovatka apod.). 

Z hlediska odhadu výskytu nepříznivých účinků u exponované části populace je možné konstato-

vat, že vypočtené úrovně hluku z provozu posuzovaného záměru jsou poměrně nízké, nedosahují praho-

vých hodnot, které jsou obecně spojeny s nepříznivým ovlivňováním zdraví a pohody obyvatel v denní i 

noční době. 

Při demontáži základů i výstavbě nových stožárů včetně základů se hladiny hluku pohybují u nej-

bližších chráněných objektů v rozsahu cca 42,0÷62 dB. Na všech lokalitách bude požadovaný hygienický 

limit splněn. Toto krátkodobé zvýšení hluku se na veřejném zdraví prakticky nemůže projevit, i když může 

být jednotlivci krátkodobě vnímáno negativně. 

Zdravotní rizika hluku v etapě výstavby i při provozu záměru nejsou významná a realizaci záměru 

lze považovat za akceptovatelnou. 

Vzhledem k charakteru záměru a rozsahu stavebních prací se nepředpokládají žádné negativní 

dopady na sociálně ekonomickou situaci obyvatelstva. 
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VII.2.2.2 Vlivy na ovzduší a klima 

Vlivy záměru na ovzduší budou při výstavbě vznikat hlavně při demoličních a výkopových a pak 

provozem staveništní dopravy. S ohledem na rozsah jak demoličních tak stavebních prací a možné intenzity 

staveništní dopravy se  tyto krátkodobé a prostorově omezené vlivy nemohou nijak významně projevit na 

kvalitě ovzduší v území. Vlastní provoz se na kvalitě ovzduší ani klimatu nemůže u varianty nadzemního 

vedení nijak projevit. Varianta podzemního vedení, která by měla významnější negativní vlivy jak při výstav-

bě, tak provozu nebyla doporučena k realizaci. 

VII.2.2.3 Vlivy na hluk a další fyzikální charakteristiky 

Hluk v území bude ovlivněn jak při výstavbě, tak provozu záměru. Při demontáži základů stávají-

cích stožárů byly v jednotlivých lokalitách zjištěny hladiny hluku v rozsahu od 43,0 do 61,9 dB. Ve fázi výko-

pových prací při výstavbě nových stožárů nadzemního vedení byly vypočteny hladiny hluku od 42,3 do 

61,5 dB. Při výstavbě bude tedy u chráněných objektů spolehlivě splněn hygienický limit LAeq,14h = 65 dB pro 

hluk ze stavební činnosti.  

Vypočtené hodnoty LAeq,T vyvolané provozem záměru dvojitého vedení V430/830 se u chráněných 

objektů, popř. u chráněného venkovního prostoru pohybují v rozmezí cca 21÷33 dB, tedy spolehlivě i pod 

přísnějším hygienickým limitem jak pro den/noc 50/40 dB. 

Z podrobného posouzení možných vlivů neionizujícího záření plyne, že pro zajištění požadované 

ochrany je nutno  při realizaci dvojitého vedení 400 kV tvaru Dunaj dodržet minimální potřebnou výšku 

spodních fázových vodičů 11,7 m, pro souběh dvojitého vedení 400 kV tvaru Dunaj s dvojitým vedením 

400 kV tvaru Dunaj pak minimální výšku fázových vodičů 12,4 m. Při dodržení těchto hodnot  nebude v 

blízkosti uvažovaného vedení V430/830 Hradec – Chrást překročena nejvyšší přípustná hodnota modifiko-

vané indukované proudové hustoty (Jmod = 2,83 mA.m-2) a bude tak zajištěna ochrana veřejného zdraví v 

souladu s požadavky legislativních předpisů (tj. v souladu s Nařízením vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdra-

ví před neionizujícím zářením).  

Vlastní výstavba nadzemního vedení není zdrojem ionizujícího záření a současně ani provoz ne-

bude zdrojem ionizujícího záření. 

VII.2.2.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Trasa vedení kříží celkem 38 vodních toků, 2 vodní plochy a prochází přes několik záplavových 

území. Dále trasa vedení prochází ochranným pásmem vodního zdroje u obce Pšovlky (OPVZ Rakovník 

PHO II b), dále u obce Kladruby (OPVZ nerozlišený zdroj) a u obce Studení (OPVZ Studená II. stupeň).  

Při provozu se negativní vlivy na povrchové vody mohou projevit prakticky jen u stožárů umístě-

ných do záplavových území vodních toků. Minimalizaci tohoto negativního vlivu by měl zajistit požadavek 

začleněný do návrhu opatření. 

Vlivy na podzemní vody budou s ohledem na velikost a hloubku základových patek a možnou 

vzdálenost lokálních vodních zdrojů zcela nevýznamné. 

K významnějším negativním vlivům na povrchové a podzemní vody by mohlo dojít v období vý-

stavby, a to zejména při realizaci v záplavových územích, nebo v jejich blízkosti. Tato problematiky bude 

ošetřena v povodňovém plánu pro výstavbu, který by měly být pro období výstavby zpracovány na základě 

požadavků vodního zákona. K lokálnímu ovlivnění  by mohlo dojít i haváriemi na stavbě – únik nebezpeč-
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ných látek, atd. Tato problematiky bude dostatečně řešena v podmínkách výstavby daných v dalších stup-

ních povolování výstavby a v havarijním plánu pro období výstavby. 

Vlivy varianty podzemního vedení kabelů by bez speciálních ochranných opatření byly na pod-

zemní vody více významně, ale protože varianta podzemního vedení kabelů nebyla doporučena, nebyla 

tato problematika dále podmínkována. 

Celkově lze proto vlivy na povrchové a podzemní vody (při splnění navržených opatření) považo-

vat za nevýznamné a akceptovatelné. 

VII.2.2.5 Vlivy na půdu 

V rámci výstavby dojde pro potřeby realizace základů stožárů k vynětí ze zemědělského půdního 

fondu (dále jen „ZPF“) v rozsahu cca 1,1 ha (plocha základů stožárů DUNAJ je větší než 30 m2) a zábor 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dále jen „PUPFL“) v rozsahu cca 0,04 ha. Je nutno konstatovat, že 

tento rozsah záborů oproti stávajícímu stavu je částečně formální, protože v uvedených plochách není ode-

čtena stávající velikost základů stožárů, která dnes prakticky zabírají stávající povrch, a i proto lze uvedené 

zábory hodnotit jako málo významné až nevýznamné.   

V důsledku výměny stožárových konstrukcí ze stávajících stožárů tvaru Kočka a Portál na nové 

stožáry tvaru Dunaj, dojde ke zmenšení koridoru vedení. Realizací záměru dojde ke zmenšení stávajícího 

koridoru vedení o cca 2,6 m v běžné trase v úseku se stožáry tvaru Kočka a o cca 10,6 m v běžné trase v 

úseku se stožáry tvaru Portál čímž dojde v lesních pozemcích i ke zmenšení území s omezenou možností 

optimálního plnění funkcí lesa. 

Negativní vlivy na půdu při výstavbě (výkopy, staveništní doprava, atd.) budou krátkodobé a při 

požadované rekultivaci prakticky nevýznamné.  

Varianty podzemního vedení a alternativního trasového vedení v lokalitě Němčovice vyžadovaly 

mnohem větší zásahy do půdy s trvalým negativními dopady a i z těchto důvodů nebyly doporučeny 

k realizaci. 

VII.2.2.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Do horninového prostředí by mohlo v minimálním rozsahu dojít při realizaci výkopů pro základy 

nových stožárů. Vzhledem k hloubce založení stožárů do 3÷3,5 m je tento zásah podmíněn malou mocností 

zemin. Zásah lze vzhledem k  velikosti základových patek a jejich hloubce považovat za zcela nevýznamný. 

Záměr neovlivní přírodní zdroje včetně chráněných ložiskových území a geologicky významné lo-

kality. 

VII.2.2.7 Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy 

V rámci botanického hodnocení bylo popsáno 33 botanických lokalit, které jsou součástí trasy ve-

dení. Lokality byly vyhodnoceny zejména z hlediska přítomných biotopů, cennější segmenty též z hlediska 

druhového složení. Bylo zjištěno cca 207 druhů rostlin. Menší druhová početnost je dána tím, že průzkum 

byl lokalizován pouze do trasy současného vedení a do míst plánované dílčí úpravy trasy a variantních 

řešení. Ze zjištěných vyšších cévnatých rostlin jsou dva druhy zařazeny mezi druhy zvláště chráněné dle 

vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění zákona č.114/1992 Sb, v platném znění. Jedná se o zimostrázek 

nízký (Polygala chamaebuxus) – a úpolín nejvyšší (Trollius altissimus) – oba spadající do kategorie ohrože-
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ný druh. Byly zjištěny na území PP  Kamenec. Zde byly zjištěny i další druhy z Červeného seznamu ohro-

žených druhů: netřesk výběžkatý pravý (Jovibarba globifera subsp. Globifera (C3), jehlice plazivá Ononis 

repens (C3), ostružiník šedavý Rubus canescens (C3) a pcháč bezlodyžný Cirsium acaule (C4a), jetel al-

pínský Trifolium alpestre (C4a). 

Navrhovaným záměrem se nesníží populace, neměl by být ohrožen ani jejich biotop. 

Dvojité vedení s označením V430/830 je z převážné části situováno v trase stávajícího jednodu-

chého vedení s označením V430. Zdvojení vedení zachovává stávající trasu a v maximální možné míře 

využívá stávajících stožárových míst. V trase vedení o délce cca 82 km jsou dvě místa, kde dochází k dílčí 

úpravě trasy vedení. V případě nadzemního způsobu provedení navržené úpravy trasy nepředstavují vý-

znamný zásah do flóry a biotopů, ovlivnění je minimální. Úprava trasy vedení se netýká lokalit, které jsou 

chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., v platném znění. Při výstavbě záměru, především při provádění zem-

ních prací spojených s výstavbou stožárových základů a během výstavby dočasných příjezdových cest 

dojde k odstranění vegetačního krytu. Vzhledem k tomu, že většina stožárových míst je dobře přístupná a 

lokalizovaná na zemědělské půdě, lze tyto vlivy považovat za málo významné a v rámci stavebních prací 

nelze předpokládat ovlivnění rostlinných druhů nad únosnou míru. 

Dále bylo provedeno podrobné biologické posouzení řešící vlivy na faunu obratlovců (vlivy na 

ptáky, obojživelníky, plazy a savce) i faunu bezobratlých s posouzením možných negativních dopadů od 

výstavby a provozu, včetně vyhodnocení možnosti zranění ptáků elektrickým proudem a návrhu ochranných 

opatření.  

Ze zjištěných výsledků terénních průzkumů lze konstatovat, že některé zjištěné druhy ptáků mají 

reprodukční vazby v biotopech, kterými prochází plánovaný záměr, nebo v jeho bezprostředním okolí. Nej-

větší potenciální negativní dopad záměru na ornitofaunu spočívá v likvidaci a trvalém záboru biotopů (zá-

stavba území). Dále může dojít v rámci zemních a stavebních prací k rušení hnízdících ptáků, k neúmysl-

nému ničení jejich snůšek či usmrcování mláďat. Aby nedocházelo k neúmyslnému usmrcování jedinců na 

hnízdech, nechtěné likvidaci snůšek, rušení či jiným zásahům do přirozeného vývoje je obecně potřeba 

provádět rušivé činnosti mimo dobu hnízdění, tj. mimo období od 15. 3. do 31. 7. daného kalendářního roku. 

Tyto požadavky bude na stavbě kontrolovat biologický dozor, který může i individuálně upravit tento poža-

davek s ohledem na skutečný výskyt ptáků. V biotopech s větší pravděpodobností migračních aktivit ptáků 

je v podmínkách výstavby navržena instalace ochranných opatření -  zvýrazňující optické prvky na zemnící 

lana. 

Pro výskyt obojživelníků v zájmovém území jsou, obzvlášť v některých lokalitách, dokonalé pod-

mínky jak pro reprodukci tak i trvalý výskyt. Vhodné jsou veškeré vodní plochy, mokřady, přítoky, vodoteče, 

zarostlé okraje toků apod. Případný negativní vliv záměru na batrachofaunu spočívá v případné likvidaci a 

trvalém záboru těchto biotopů nebo v dočasném poničení vhodného biotopu v období s nejvyšší aktivitou. 

Riziko negativního ovlivnění obojživelníků nelze vyloučit, proto je do návrhu opatření začleněn požadavek 

na přítomnost biologického dozoru, který zajistí optimální řešení v zájmu ochrany přírody, včetně např. 

ochrany obojživelníků při rozmnožování. 

Riziko negativního ovlivnění plazů v rámci výstavby záměru lze považovat za zanedbatelné. Po 

realizaci záměru lze navíc předpokládat, že například ještěrka obecná najde na sukcesních stádiích po 

výstavbě vhodnější podmínky než v současné situaci. Na základě provedeného hodnocení proto není po-

třeba pro tuto zónu navrhovat ochranná, kompenzační či legislativní opatření. 
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V rámci plánovaného záměru, v předpokládané lokalizaci a časovém horizontu prací existuje jen 

velmi malá pravděpodobnost jakéhokoliv negativního působení na populace determinovaných savců. Cen-

tra výskytu jsou situována v bezpečných vzdálenostech od současného umístění stožárových míst. V přípa-

dě netopýra velkého a případných dalších druhů je negativní ovlivnění rovněž zanedbatelné.  

Pro entomologický průzkum byl zvolen kontrolní monitoring vybraných významných zoologickobo-

tanických lokalit s cílem případného zjištění nebo potvrzení výskytu zvláště chráněných druhů. Na základě 

materiálu získaného ze zemních pastí lze konstatovat, že ani jedna ze sledovaných lokalit není mimořádná 

z hlediska entomofauny a pokud budou zachované vodoteče s nivními porosty kolem nich, nelze nic namítat 

proti jakýmkoliv pracím týkajících se úprav porostů pod vedením zvn, nebo proti výstavbě nového vedení. 

Výsledky průzkumu naznačily, že entomologicky nejcennějšími stanovišti jsou exponované stepní 

a mokřadní biotopy v rámci legislativně chráněných území a uměle udržované pásy bezlesí v rámci ochran-

ného pásma vedení na styku s lesními nebo keřovými porosty. U zbývajících druhů, spadajících do obecné 

ochrany (§ 5 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění), sice nelze v rámci výstavby a provozu záměru vy-

loučit negativní ovlivnění na úrovni jedinců (usmrcování, zábor biotopu apod.), negativní ovlivnění na úrovni 

populací, ale nelze předpokládat. Pro zachování cennějších biotopů, na něž jsou vázány bioindikačně vý-

znamnější druhy, a pro zachování migračních koridorů je vhodné omezit zábor biotopů v okolí vodotečí. 

V rámci změn stožárových stání a změn výšek byl proveden terénní průzkum s cílem zachytit   

případné cenné stanoviště z hlediska entomologie, které by mohlo být změnami negativně ovlivněno.  

Z podrobného posouzení významnosti vlivů na dotčené předměty ochrany území NATURA 2000 

(husu polní, bolena dravého, lososa atlantského, modráska bahenního a modráska očkovaného) plyne, že 

při respektování požadovaných opatření (která jsou zapracována do návrhu stanoviska) bude významnost 

vlivů mírně negativní tzn. – jedná se o mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu, mírné narušení 

ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 

Je možné jej vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními a nevylučuje realizaci záměru. 

Z biologického hodnocení plyne, že posuzovaný záměr nadzemního vedení, ani změna pozic ně-

kterých stožárů, konkrétní umístění stožárových konstrukcí a jejich upřesněná skutečná výška, za předpo-

kladu splnění navržených opatření, nemá významný vliv na dotčená velkoplošná, maloplošná zvláště chrá-

něná území, prvky územního systému ekologické stability, VKP, na migrace živočichů (migrační prostup-

nost terestrických skupin živočichů zůstane zajištěna), reprodukční, trofické, a jiné aktivity savců, ptáků, 

plazů, obojživelníků, bezobratlých živočichů, rostlin, společenstev apod. a celkově na vybrané přírodní zoo-

logicko-botanické lokality. 

Při dodržení navržených opatření a navrženého technického řešení záměru lze negativní vlivy na 

flóru, faunu a ekosystémy označit maximálně za mírně negativní, krátkodobé převážně po dobu realizace 

záměru (vyjma ochrany ptáků), negativní vlivy lze eliminovat navrženými opatření v návrhu stanoviska. 

VII.2.2.8 Vlivy na krajinu 

Vlivy na krajinu byly v příloze dokumentace i ve vlastní dokumentaci podrobně posouzeny ze 

všech významných hledisek. Negativní vlivy na krajinný ráz se u doporučeného řešení projeví zejména 

zvýšením stávajících stožárů. 

Z provedených posouzení plyne, že modulová výška stožárů do maximálně +4 m (celkem 172 ks) 

nemá vzhledem k celkové výšce konstrukce, hmotě a relacím vůči okolní krajině z hlediska vizuálního žád-
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ný další negativní vliv na krajinný ráz. Hodnotiteli by zůstala taková odchylka vesměs vizuálně nepostřehnu-

ta. Proto lze jakékoli modulové výšky stožáru do +4 m hodnotit tak, že nedochází k významným vlivům na 

krajinný ráz. 

Realizací stožárů s převýšením +6 až +10 m a nová stožárová místa do +10 m (73 ks) dojde k 

narušení hodnot krajinného rázu a vizuálním vlivům v krajině. Narušení představuje středně silný až silný 

zásah do hodnot krajinného rázu. 

Z podrobného vyhodnocení stožárů s převýšením více než +10 m (17 ks) plyne, že dojde k vý-

znamnému negativnímu vlivu na krajinný ráz. U stožárového místa č. 64, 164 a 188, kde je navýšení zá-

kladní výšky o N+18 m, N+12 m a R+14 m, je posouzení vlivu záměru na krajinný ráz na hranici přijatelnos-

ti. Vlivem navýšení základní výšky stožárových konstrukcí zde dochází k významnému ovlivnění a zásahu 

do hodnot krajinného rázu. Jedná se o místa se zvýšenou krajinářskou hodnotou, a to konkrétně území v 

CHKO Křivoklátsko a přírodního parku Horní Berounka. 

Souhrnně lze konstatovat, že vlivy na krajinný ráz jsou v několika případech na hranici přijatelnos-

ti, ale celkově lze realizaci záměru považovat, při splnění podmínek navržených ve stanovisku, v navržené 

variantě v posudku, za akceptovatelnou. 

VII.2.2.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Při výstavbě ani provozu, nedojde k negativnímu ovlivnění stávajících objektů, v trase záměru ani 

v ochranném pásmu vedení se nenachází žádné kulturní památky ani památkově chráněná území ve smys-

lu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a evidované v Ústředním 

seznamu kulturních památek České republiky. V koridoru vedení zvn se nenacházejí žádné kulturní nemovi-

té památky. V trase stávajícího vedení zvn se nacházejí další drobné křížky a kapličky, které navrhovaným 

záměrem nebudou ovlivněny. 

Realizace a provoz záměru i v případě navržených úprav trasy nebude mít negativní vliv na 

hmotný majetek a kulturní památky, a to u všech variantních řešení. 

VII.2.2.10 Příhraniční vlivy 

Záměr nemůže mít žádné příhraniční vlivy. 

VII.2.2.11 Závěr 

Záměr byl v procesu EIA posouzen ze všech relevantních hledisek a vlivů. Provedená hodnocení 

poskytla dostatečné podklady pro rozhodnutí o možnosti realizace záměru z pohledu vlivů na životní pro-

středí.   

Na základě provedených posouzení lze konstatovat, že vlivy záměru na životní prostředí budou 

při realizaci požadovaných podmínek přípravy a provozu z pohledu vlivů na životní prostředí a veřejné zdra-

ví akceptovatelné. 
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VII.2.3 Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň 
poznání, pokud jde o znečišťování životního prostředí 

Technická úroveň řešení záměru odpovídá evropskému standardu a zohledňuje požadavky na 

minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí a je v daném rozsahu podrobnosti postačujícím podkla-

dem pro jeho posouzení z hlediska znečišťování životního prostředí. Problematika ochrany ptáků před ná-

razem, která je stále i v rámci dalších úseků sítě zvn prověřována je ošetřena stanovenými podmínkami, 

které umožní použití optimálního řešení dostupného v době výstavby záměru. 

VII.2.4 Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní pro-
středí 

V Dokumentaci jsou navržena prakticky 2 variantní řešení, přičemž jedno je variantní vedení trasy 

a druhé variantní vedení kabelů v nadzemním provedení nebo podzemní trase.  

Variantní řešení trasy v lokalitě Němčovice - 

 Varianta 0 – Němčovice (stávající trasa vedení) – zdvojené vedení s označením V430/830 v 

trase stávajícího vedení s označením V430 o napěťové hladině 400 kV s použitím stožárů 

tvaru Dunaj v úseku mezi lomovými body R22 – R25 (st. č. 188 – 225) s vyložením fázových 

vodičů 14,7 m a zachováním stávající trasy vedení s označením V430. Šířka koridoru vedení 

je při použití konfigurace stožárů tvaru Dunaj 69,4 m v běžné trase. 

 Varianta I – Němčovice (úprava trasy vedení) – dílčí úprava trasy zdvojeného vedení s ozna-

čením V430/830 o napěťové hladině 400 kV. Navržená variantní úprava trasy vedení je mezi 

lomovými body R22 – R25 (st. č. 188 – 225) v celkové délce cca 9,7 km. Tato úprava trasy 

spočívá v odklonu trasy západním směrem od nově umístěného lomového bodu R22 (st. č. 

188), která dále vede přímým směrem až k lomovému bodu R25 (st. č. 225), ve kterém se 

napojí na stávající trasu vedení a pokračuje dále do TR Chrást. Celková šířka koridoru vedení 

ve variantě I je 69,4 m v běžné trase při použití stožárové konstrukce tvaru Dunaj s vyložením 

fázových vodičů 14,7 m. 

 

Realizace dvojitého vedení V430/830 v trase stávajícího jednoduchého vedení (varianta 0) je z 

pohledu vlivu záměru na životní prostředí hodnocena jako přijatelnější. Varianta 0 je méně výhodná praktic-

ky jen z pohledu vlivu na EVL Kamenec. Realizací záměru ve stávající trase (Varianta 0) byl identifikován 

jen mírný negativní vliv na EVL Kamenec. Z podrobného posouzení vlivu varianty 0 na EVL Kamenec plyne, 

že vlivy na evropsky významné druhy živočichů: husu polní, bolena dravého, lososa atlantského, modráska 

bahenního a modráska očkovaného byli identifikovány jako mírně negativní. Pro jejich minimalizaci byla 

navržena zmírňující opatření, která mohou potenciální negativní působení zmenšit. Tato opatření jsou za-

členěna do návrhu opatřen ve stanovisku. 

Varianta I má významné negativní vlivy na krajinný ráz a z pohledu vlivů na krajinný ráz je jedno-

značně upřednostňována varianta 0. Varianta I má dále významné negativní vlivy záborem pozemků ZPF a 

PUPFL zásahem do fauny, flóry a biotopů vyskytující se v novém úseku. 
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S variantou I nesouhlasí Obec Kladruby a obec Bujesily a nedoporučuje ji Středočeský kraj a 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Dále z textu všech 7 vyjádření 

veřejnosti plyne nesouhlas s variantou I.  

 

Variantní řešení technického vedení kabelů – 

 Varianta – Nadzemní vedení – řešení formou nadzemního zdvojeného vedení s označením 

V430/830 o napěťové hladině 400 kV. Jedná se o variantu, jejíž realizace spočívá v použití 

stožáru tvaru Dunaj s vyložením fázových vodičů 14,7 m a zachováním stávající trasy vedení 

s označením V430. Šířka koridoru vedení je při použití konfigurace stožáru tvaru Dunaj 

69,4 m v běžné trase. 

 Varianta – Podzemní kabelové vedení – přechod ze vzdušného na podzemní vedení (přes 

přechodové stanice) by začínala před vstupem trasy dvojitého vedení s označením V430/830 

na území CHKO Křivoklátsko a přechod z kabelového vedení zpět na vzdušné vedení (pře-

chodová stanice) umístěno za územím CHKO Křivoklátsko v úseku o délce cca 3,3 km, který 

se nachází mezi obcemi Šípy a Slatina. 

Posouzení variant (nadzemního vedení a podzemního kabelového vedení) z hlediska krajinného 

rázu jednoznačně upřednostňuje nadzemní způsob umístění v původní trase.  U podzemního kabelového 

vedení byly dále identifikovány větší negativní vlivy na zábory ZPF, půdu, stabilitu půdy, mikroklima a povr-

chové a podzemní vody. Celkově lze proto konstatovat, že realizací záměru za využití technologie nadzem-

ního vedení dochází k ovlivnění životního prostředí v daleko menší míře než realizací podzemního kabelo-

vého vedení. 

Variantu nadzemního vedení preferují Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostře-

dí a zemědělství a Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň. 

 

Na základě všech provedených hodnocení se proto k realizaci doporučuje pouze varianta nad-

zemního vedení, a to v trasové variantě 0 (vedení záměru mez R22÷R25 ve stávající trase).  

VII.2.5 Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí 

Oznámení záměru „Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec – Chrást“ bylo zpracováno 

v 07/2014 podle přílohy č. 3 Dr. Ing. Vladimírem Skoumalem  držitel autorizace č. 40092/ENV/14.  

Dne 5.9.2014 byla zveřejněna informace o oznámení záměru na úřední desce dotčeného kraje. 

Závěr zjišťovacího řízení byl vydán Ministerstvem životního prostředí dne 27.11.2014 pod č.j. 

74613/ENV/14. Posuzovaný záměr spadá do kategorie, které podléhá posuzování dle zákona vždy, proto 

v souladu se zákonem příslušný úřad v závěru zjišťovacího řízení upřesnil informace, které je vhodné uvést 

do dokumentace vlivů záměru na životní. 

Dokumentace byla zpracována 10/2016 podle přílohy č. 4 Ing. Vladimírem Skoumalem, držitel au-

torizace č. 40092/ENV/14.  

Závěry dokumentace- 
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Stavba má nevýrobní charakter a svojí činností nevytváří žádné škodlivé zplodiny, nečistoty ani 

průmyslové odpady. Rozsah vlivů záměru je převážně lokální, daný rozsahem koridoru vedení. Ve všech 

případech budou zajištěny veškeré hygienické požadavky na ochranu veřejného zdraví a lze konstatovat, 

že zdravotní, sociální ani ekonomické aspekty trvale žijících obyvatel nebudou realizací záměru ovlivněny a 

budou v maximální míře minimalizovány. Případné vlivy záměru na obyvatelstvo, jsou proto spíše rázu ma-

jetkového či estetického. V důsledku výstavby nadzemního dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV 

dojde k trvalému záboru zemědělské půdy. Trvalý zábor pozemků ZPF je rozptýlený a v celkovém rozsahu 

minimální. Z tohoto důvodu je možné hodnotit zábor zemědělských půd jako nevýznamný. Pozemky určené 

k plnění funkcí lesa budou záměrem dotčeny jen minimálně vzhledem k tomu, že je záměr navrhován v 

maximální možné míře ve stávající trase vedení, s výjimkou změny trasy v úseku mezi TR Hradec u Kada-

ně po lomový bod R4 (st. č. 15) a dílčí úpravy trasy u obce Hřešihlavy. U těchto úprav trasy vedení se před-

pokládá nové trvalé omezení PUPFL v rozsahu cca 0,05 ha. Díky zúžení koridoru vedení a těmto úpravám 

trasy vedení dojde k uvolnění PUPFL doposud trvale omezených koridorem vedení.  

Realizací záměru, ani v případě změny trasy v úseku mezi TR Hradec u Kadaně po lomový bod 

R4 (st. č. 15), dílčí úpravy trasy u obce Hřešihlavy a variantní úpravy trasy vedení v lokalitě Němčovice, 

nelze očekávat významné negativní ovlivnění ve vztahu ke kvalitě ovzduší, jakosti povrchových i podzem-

ních vod, vodních zdrojů, úrodnosti ani mimoprodukčních vlastností půdy, dopravní infrastruktury a geolo-

gických či paleontologických památek. V průběhu výstavby a vlastního provozu vedení se nepředpokládá, 

že by mohla nastat jakákoliv kontaminace přírodních zdrojů. 

Z provedených posouzení vyplývá, že hodnocený záměr v předložené podobě a navržených opat-

ření, nemá významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany dotčené evropsky významné lokality a 

ptačí oblasti ani na flóru, faunu a dotčené ekosystémy. Realizace záměru sice ovlivní řadu pozitivních hod-

not krajinného rázu, ale tento vliv lze vnímat celkově jako mírný až únosný. Stavba je navržena s ohledem 

na zákonná kritéria krajinného rázu, a je proto hodnocena jako přijatelný zásah do krajinného rázu, chráně-

ného dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

Veškeré zmiňované vlivy lze minimalizovat nebo zcela eliminovat na základě realizace všech v 

dokumentaci prezentovaných doporučení a využitím nejlepších dostupných technik. 

Realizace dvojitého vedení V430/830 v trase stávajícího jednoduchého vedení (varianta 0) je z 

pohledu vlivu záměru na životní prostředí hodnocena jako přijatelnější. 

Realizací záměru výstavby za využití technologie nadzemního vedení dochází k ovlivnění životní-

ho prostředí v daleko menší míře než realizací podzemního kabelového vedení. 

 

Dne 28.11.2016 byla zveřejněna informace o dokumentaci záměru na úřední desce dotčeného 

kraje. 

 

K dokumentaci se dle § 8 odst. 2 a 3 zák.č.100/2001 Sb. vyjádřilo 7 dotčených samosprávných 

celků a 23 orgánů státní správy, dále došlo 7 vyjádření veřejnosti. Nesouhlasné vyjádření podalo Město 

Město Podbořany, odbor investic s odůvodněním, že nedošlo k dohodě se zástupcem ČEPSu a všech 6 

zástupců veřejnosti, kteří nesouhlasí se záborem svých pozemků (u var. 1). Bez připomínek bylo 15 vyjád-

ření, ve zbylých 21 vyjádřeních byly uvedeny podmínky a preference některých hodnocených variant. 
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Příslušný úřad zajistil dle §9 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb  v platném znění zpracování Posudku 

dle přílohy č.5 zákona u ing. Richarda Kuka držitele osvědčení o odb. způsobilosti č.j. 15700/4161/OEP/92,  

rozhodnutí o prodloužení autorizace č.j.  35055/ENV/16.  

Dokumentace a obdržená vyjádření k ní byly předány zpracovateli posudku 12.1.2017. 

 

Posudek byl zpracován v zákonné lhůtě k termínu 10.3.2017 a zaslán dle odst.7 §9 zákona 

č. 100/2001 Sb. k vyjádření. 

 

Závěry zpracovatele posudku – 

Zpracovatel posudku vyhodnotil Dokumentaci jako dostatečnou pro proces EIA v rozsahu odpoví-

dajícímu požadavkům přílohy č.4 zákona č. 100/2004 Sb. Vlivy záměru byly posouzeny ze všech podstat-

ných hledisek v potřebném rozsahu. 

Na základě všech provedených posouzení zpracovatel posudku konstatoval, že vlivy záměru na 

životní prostředí budou při realizaci požadovaných podmínek přípravy a provozu z pohledu vlivů na životní 

prostředí a veřejné zdraví akceptovatelné. 

Na základě všech provedených hodnocení doporučil pouze variantu nadzemního vedení, a to 

v trasové variantě 0 (vedení záměru mez R22÷R25 ve stávající trase).  

 

MŽP rozeslalo posudek … 

Informace o zveřejnění posudku …. 

K posudku se vyjádřily … 

 

Veřejné projednání bylo konáno … 

 

Proces posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví proběhl v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona a vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otá-

zek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. 

Vlivy záměru „Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec – Chrást“ na životní prostředí byly posou-

zeny ze všech podstatných hledisek. 

 

V rámci posuzování vlivů záměru „Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec – Chrást“ na životní 

prostředí a veřejné zdraví byla obdržena písemná vyjádření dotčených územních samosprávných celků, 

dotčených správních úřadů a dále písemná vyjádření občanů. 

VII.2.6 Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou v závazném stanovisku zčásti 
nebo zcela zahrnuta 

Obec Chrást  
Obec Kladruby 
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Středočeský kraj 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí 

Městský úřad Rakovník, Odbor životního prostředí 

Povodí Vltavy 

Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních 

závazků 

Ehm František 

Koc Karel 

Ing. Čermák Pavel, Jana Čermáková, Krejčová Jaroslava, Pešek Karel 

Aul František a Helena 

Šmausová Miroslava 

Purma Zdeněk 

Rychlý Jaroslav 

VII.2.7 Vypořádání vyjádření k dokumentaci 

K Dokumentaci obdržel příslušný úřad dle § 8 odst. 2 a 3 zák.č.100/2001 Sb. vyjádření následují-

cích obcí, orgánů státní správy a veřejnosti. 

1 Krajský úřad Ústeckého kraje 14.12.2016 
2 Středočeský kraj 15.12.2016 
3 Obec Chbany 19.12.2016 
4 Obec Kladruby 19.12.2016 
5 Obec Chrást 20.12.2016 
6 Obec Bujesily 20.12.2016 
7 Obec Malinová 21.12.2016 

 

1 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 15.12.2016 
2 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 12.12.2016 
3 Město Podbořany, odbor investic 16.12.2016 
4 Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí 14.12.2016 
5 Městský úřad Kralovice, Odbor životního prostředí 02.12.2016 
6 Městský úřad Podbořany, Odbor životního prostředí 28.12.2016 
7 Městský úřad Podbořany, Stavební úřad-Úřad územního plánování 19.12.2016 
8 Městský úřad Podbořany, Stavební a vyvlastňovací úřad - Úřad územního plánování 23.05.2014 
9 Městský úřad Rakovník, Odbor životního prostředí 16.11.2016 

10 Městský úřad Rokycany, Odbor životního prostředí 25.11.2016 
11 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 21.12.2016 
12 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 16.12.2016 
13 Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha 16.11.2016 
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14 Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň 12.12.2016 
15 Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem 19.12.2016 
16 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 14.12.2016 
17 Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého 29.11.2016 
18 Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského 05.12.2016 
19 Národní památkový ústav, generální ředitelství 12.12.2016 
20 Povodí Vltavy 09.12.2016 
21 Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru ochrany vod 05.12.2016 
22 Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru ochrany ovzduší 05.12.2016 

23 
Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru druhové ochrany a implementace 
mezinárodních závazků 02.01.2017 

 

1 Ehm František 27.12.2016 
2 Koc Karel 27.12.2016 

3 
Ing. Čermák Pavel, Jana Čermáková, 
Krejčová Jaroslava, Pešek Karel 27.12.2016 

4 Aul František a Helena 27.12.2016 
5 Šmausová Miroslava 29.12.2016 
6 Purma Zdeněk 27.12.2016 
7 Rychlý Jaroslav 28.12.2016 

 

Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována v části V. 

posudku. Všechny oprávněné požadavky, připomínky a návrhy vyplývající z vyjádření k Dokumentaci, byly 

zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentovány a případně ve formě podmínek zapracová-

ny do návrhu stanoviska.  

VII.2.8 Vypořádání vyjádření k posudku 

 

VII.2.9 Veřejné projednání 

Místo konání veřejného projednání : ……………………. 

Datum veřejného projednání:   .................. . 

 

Toto závazné stanovisko je vydáno dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění  

pozdějších předpisů, jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení podle § 3 písm. 

g) zákona. 

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žá-

dost oznamovatele prodloužena v souladu s § 9a odst. 3 zákona. 
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VII.2.10 Poučení 

Proti tomuto závaznému stanovisku není podání samostatného odvolání přípustné. V souladu 

s ustanovením § 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je toto závazné stanovisko 

přezkoumatelné v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení, 

které bylo podmíněno tímto závazným stanoviskem. 

 

Datum vydání závazného stanoviska: 

Otisk razítka příslušného úřadu: 

Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu: 
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VI I I .  PROHLÁŠENÍ  

Prohlašuji, že jsem posudek záměru Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec – Chrást zpracoval 

podle § 9 a přílohy č. 5 k zákonu č.100/2001 Sb. v platném znění jako držitel osvědčení odborné způsobi-

losti pro posuzování vlivů na životní prostředí č.j. 15700/4161/OEP/92 vydaného podle zákona ČNR č. 

244/1992 Sb. a jako držitel autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, ve smyslu § 24 

odst. 1 citovaného zákona, která byla naposledy prodloužena rozhodnutím MŽP č.j. 35055/ENV/16. 

Prohlašuji, že nejsem zainteresován na posuzovaném záměru a že jsem se neúčastnil zpracování 

Oznámení ani Dokumentace k posuzovanému záměru. 

 

Datum zpracování posudku: 10.3.2017 

 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na zpracování posudku: 

 

Ing. Richard Kuk 

Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 

   tel. 602 662 530  

    e-mail: kuk@chello.cz 

 

Podpis zpracovatele posudku: 

 

 

V rámci zpracování posudku oznamovatel doplnil informace o technických možnostech ukládání 

vodičů na stožáry, o informace o studiích střetů ptáků s vedením zvn, které byly v minulosti společností 

ČEPS realizovány, o možnosti realizace podzemního vedení bezvýkopovými metodami,  upřesnění polohy 

stožáru č. 112 a hloubce základových patek stožárů. 
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