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I . Z ÁK L A D N Í Ú D AJ E
I . 1 Ná z e v zá m ě r u
Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec – Chrást
I . 2 Ka pa c i ta zá m ě r u
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 maximální 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 Um í s tě ní zá mě r u
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
Rokle
Poláky
Přeskaky
Libědice
Kněžice u Podbořan
Neprobylice u Kaštic
Pšov u Podbořan
Libešovice
Blšany Siřem
Stachov u Blšan
Soběchleby u Podbořan
Malá Černoc
Běsno
Vrbice u Hořoviček
Hokov

Obec s rozšířenou působností

Okres

Kadaň

Chomutov

Blšany
Kryry

Podbořany

Louny

Ústecký

Hořovičky

Rakovník

Rakovník

Středočeský

Obec
Rokle
Chbany
Libědice

Kraj

Podbořany
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Katastrální území
Děkov
Pšovlky
Kolešovice
Šanov u Rakovníka
Petrovice u Rakovníka
Příčina
Hvozd
Malinová
Krakov
Krakovec u Rakovníka
Šípy
Milíčov
Slatina u Chříče
Chříč
Studená u Chříče
Hlince
Třímany
Hřešihlavy
Kladruby u Radnic
Svinná u Hlohovic
Kamenec u Radnic
Radnice u Rokycan
Újezd u Svatého Kříže
Němčovice
Olešná u Radnic
Kaceřov
Planá u Nynic
Nynice
Kostelec u Nadryb
Nadryby
Dolany u Plzně
Chrást u Plzně
Dýšina

Obec
Děkov
Pšovlky
Kolešovice
Šanov
Petrovice
Příčina
Hvozd
Malinová
Krakov
Krakovec
Šípy
Slatina
Chříč
Studená
Hlince

Obec s rozšířenou působností

Okres

Kralovice

Plzeň – sever

Rokycany

Rokycany

Nýřany

Plzeň – sever

Plzeň

Plzeň – město

Kraj

Kladruby
Hlohovice
Kamenec
Radnice
Újezd u Svatého
Kříže
Němčovice
Kaceřov

Hromnice
Nadryby
Dolany
Chrást
Dýšina

Plzeňský

Tabulka 2 - Přehled dotčených katastrálních území ve variantě I v lokalitě Němčovice
Katastrální území
Hřešihlavy
Kladruby u Radnic
Bujesily
Chockov
Liblín

Obec

Obec s rozšířenou působností

Okres

Kraj

Kladruby
Bujesily
Lhotka u Radnic
Liblín

Rokycany

Rokycany

Plzeňský
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Katastrální území
Olešná u Radnic
Kaceřov

Obec
Němčovice
Kaceřov

Obec s rozšířenou působností

Okres

Nýřany

Plzeň - sever

Kraj

I . 4 O bc hodní fi r m a ozna m ova te l e
ČEPS, a.s.

I . 5 I Č oz na m ova te l e
25702556

I . 6 S í dl o ozna m ova te l e
Elektrárenská 774/2,
101 52 Praha 10

I . 7 Zá s tupc e ozna m ova te l e
Ing. Andrew Gayo Kasembe Ph.D.
Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10
tel. 211 044 356

I I . P O S O U Z E N Í D O K U M E N T AC E
I I . 1 Úpl nos t Dok um e nta c e
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 Dokumentace považuji za dostatečný pro potřeby procesu EIA tohoto záměru. Obsah dokumentace je podrobný a umožňuje spolu s obsahem obrázků a tabulek dobrou orientaci v textu. K snadnější orientaci ve rozsahu zpracovaných příloh by přispělo, kdyby byl jejich výčet uveden v obsahu a ne na konci Dokumentace.
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I I . 2 S pr á vnos t úda j ů u ve de n ýc h v dok um e nta c i
V následujícím textu jsou podrobně komentovány jen ty části, ke kterým byly ze strany zpracovatele posudku připomínky, nebo které byly významné pro posouzení záměru a stanovení podmínek stanoviska.

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 vyjádřeních.

Posouzení zpracovatele posudku –
Zařazení této kapitole včetně jejího řešení považuji za vhodné a rozsah zpracování za plně dostačující.

II.2.2 „A. Údaje o oznamovateli“
Kapitola je zpracována dostatečným způsobem.

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 variant“
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 zdůvodnění 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 zasahující do EVL Kamenec a PP Kamenec a varianta 1 – napřímení trasy mezi body R22 a R25).

Posouzení zpracovatele posudku
Souhrnně je kapitola B.I. zpracována v dostatečném rozsahu. Jednotlivé varianty jsou názorně dokumentovány na vložených obrázcích, což považuji za mnohem vhodnější, něž mnohdy používané odkazy
na výkresové přílohy.

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.

Posouzení zpracovatele posudku
V textu je uvedeno, že potřebný zábor pro stožár typu Dunaj je větší než 30 m2, a proto bude dle zákona č.334/1992 Sb. vyžadovat trvalé vynětí ze ZPF, které bude v celkové výši 1,1 ha pro předpokládaných 244 stožárů umístěných v ZPF. Pro představu o tom, jaký bude skutečný nárůst velikosti záborů ZPF oproti stávajícími stavu by byla vhodná i informace o stávajícím skutečném záboru. I když nedošlo k vynětí ze ZPF.
Dále zde mohlo být uvedeno, o jak velkou plochu se zmenší omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa vlivem zmenšení šířky koridoru pro navržené stožáry Dunaj.
V jednotlivých kapitolách jsou správně uvedeny potřeby pro variantu nadzemní i pro variantu podzemního kabelového vedení v části trasy, a to jak pro období výstavby, tak provozu.
Zbývající část kapitoly je zpracována ve vyhovujícím rozsahu.

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 stanic.

II.2.3.3.3 „B.III.4. Hluk“
Problematika hluku je řešena velmi podrobně jak pro nadzemní, tak podzemní variantu. Je uvedeno, že hygienický limit po výstavbu i pro provoz bude spolehlivě plněn jak v chráněném venkovním prostoru staveb, tak v chráněném venkovním prostoru.

Posouzení zpracovatele posudku
Názornější a jednodušší porovnání celkové velikosti emisí do ovzduší pro variantu nadzemní a podzemní by bylo možno si udělat, kdyby byla doložena i součtová tabulka celkových emisí při podzemní
variantě (součet pro podzemní i nadzemní část) a porovnání emisí pro variantu nadzemní a podzemní.
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Z doložených tabulek lze vypočítat navýšení emisí jednotlivých látek charakterizujících znečištění
ovzduší výstavbou o cca 25 % při použití podzemní varianty.
Při realizaci podzemní varianty lze předpokládat vznik odpadních vod z výkopů, a to jak vlivem dešťů,
tak průsaky podzemních vod. Problematika je dále zmíněna a posouzena v kapitole o vlivech na vody,
nejedná se proto o významnější opomenutí.
Zbývající část kapitoly je zpracovány ve zcela vyhovujícím rozsahu.

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 Berounka.
V rámci soustavy Natura 2000 trasa vedení nezasahuje do žádné ptačí oblasti, nejblíže posuzovaného 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 navrhovaného záměru.
V následující části jsou jednotlivé střety a kolize s prvky ÚSES, NATUROU 2000, kde jsou podrobně 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, kulturního 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.

Posouzení zpracovatele posudku
Celkový rozsah hodnocených charakteristik je velmi podrobný. V některých kapitolách jsou uvedeny i
informace a definice z příslušných zákonů což poněkud zvyšuje množství uvedených informací. Za
velmi vhodné pokládám doložení polohy záměru vůči jednotlivým území v přiložených obrázcích, i když
v případě vedení záměru v blízkosti citovaných území by bylo možno ještě doplnit údaj o jejich vzájemné vzdálenosti.
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Z pouhého výčtu počtu obyvatel v kapitole hustota zalidnění nelze určit hustotu zalidnění území, i když
uvedené hodnoty dávají předpoklad, že záměr prochází územími s poměrně malou hustotou osídlení.
Celkově dává kapitola zcela vyhovující a dostatečné informace pro proces EIA.

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 přirození akumulace vod s komentářem, že záměr do těchto území nezasahuje a definice ochranných pásem vodních 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 oblastmi Ústeckého kraje následujících katastrálních územích: Příčina, Petrovice u Rakovníka, Šanov u Rakovníka, 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 územím.

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 potencionální. Dále trasa prochází přes 8 poddolovaných území. Trasa vedení neprochází žádnou geologicky významnou lokalitou.

II.2.4.2.4 „C.II.6. Krajinný ráz“
Podrobné posouzení vlivu záměru na krajinný ráz je provedeno v samostatné příloze Dokumentace. 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 podrobného 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.

Posouzení zpracovatele posudku
V kapitole o ovzduší jsou uvedeny prakticky jen obecné informace o zdrojích znečištění, nejsou uvedeny informace o kvalitě ovzduší v území ani od ČHMÚ - OZKO. Nelze si tak udělat přesnou představu o
stávající kvalitě ovzduší v území a plnění hygienických limitů. Vzhledem k velikosti emisí záměru jak při
výstavbě, tak provozu do ovzduší tento nedostatek neznemožňuje rozhodnutí o tom, zda lze z pohledu
vlivů na ovzduší s posuzovaným záměrem v rámci procesu EIA souhlasit – vlastní vlivy jsou velmi malé
a rozprostřené na tak velké území, že se na celkové imisní situaci v území nemohou prakticky projevit.
U zákresu zásahu záměru do aktivní zóny záplavových území je nesrovnalost u obrázku křížení
s Rakovnickým potokem. Dle přiloženého zákresu žádný stožár do aktivní záplavové zóny není umístěn. Správné umístění stožáru č. 112 je dle zpracované projektové dokumentace rozstožárování v souladu s Přílohou č. 11 Mapová a grafická dokumentace, tedy umístění stožáru v záplavovém území Rakovnického potoka. Dle informace zpracovatelů došlo při zpracování obrázku č. 29 uvedeného v Dokumentaci k chybě. Pouze pro upřesnění zde dodávám, že trasa vedení prochází přes záplavové území
Berounky 3x ve variantě 0 a 4x ve variantě I.
Problematika flóry, fauny a ekosystémů je řešena plně dostatečně pro proces EIA.
Řešení kapitoly o krajinném rázu je plně vyhovující, další potřebné podrobnosti jsou jak v příloze, tak
v kap. D. Dokumentace.
V kapitole C.II.7 sdružil zpracovatel Dokumentace problematiku obyvatelstva a hmotného majetku.
Informace o obyvatelích v kapitole uvedeny nejsou. Protože tyto informace jsou uvedeny v jiných místech dokumentace a v přílohách nejedná se o významný nedostatek.
Zbývající části kapitoly jsou zpracovány ve zcela vyhovujícím rozsahu.

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 Dokumentace i bez závěrečného souhrnného zhodnocení kvality životního prostředí z hlediska únosného zatížení.

Posouzení zpracovatele posudku
Lze konstatovat, že tato kapitola je v Dokumentaci v podstatě řešena pouze odkazem na předcházející
kapitoly. Tento nedostatek neznemožňuje provést posouzení dle požadavků procesu EIA, ale souhrnný
názor zpracovatele dokumentace na kvalitu životního prostředí a možnost jeho únosného zatížení by
umožnil jednodušší orientaci o názoru zpracovatele Dokumentace na současný stav území z hlediska
hodnocených složek životního prostředí.
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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 prostředí 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 vedení, tak podzemní vedení kabelů.

Posouzení zpracovatele posudku
V kapitole jsou správně podchyceny nejvýznamnější vlivy, které by mohly mít negativní dopady na
veřejné zdraví a jsou posouzeny ve všech potřebných stavech a variantách. Vlivy výstavby a provozu
záměru na kvalitu ovzduší bude prakticky zanedbatelný, tudíž souhlasím s tím, že tato problematika
není v této kapitole podrobně řešena.
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 výstavby 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.

Posouzení zpracovatele posudku
U komentáře vlivů výstavby mi chybí názor, zda budou vlivy na ovzduší zanedbatelné či akceptovatelné, což je ale z celkových hodnocení zřejmé. Lze souhlasit s tím, že negativní vlivy podzemního vedení
budou při provozu na ovzduší větší než nadzemního vedení, ale s ohledem na jejich možnou výši se
nemohou na imisní situaci v území nijak významně projevit, proto nepovažuji za přesné, hodnotit toto
jako významný negativní vliv.
Za významnější negativní vliv lze považovat i dopady na mikroklima u varianty podzemního vedení,
které vzniknou v důsledku ohřátí terénu okolo kabelů.
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. Posouzení 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 výstavby.
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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 nevýznamný. Pro variantu podzemního vedení je uveden jako významný vliv.
K negativním vlivům z ionizujícího záření nedojde, protože ani jedna varianta není zdrojem ionizujícího záření.
Při provozu by se mohly projevit negativní vlivy neionizujícího záření. Tyto vlivy byly podrobně posouzeny 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 elektromagnetického pole – tuto minimální výšku navržené stožáry s rezervou splňují.
Z posouzení podzemního vedení včetně přechodových stanice vyplynulo, že navržené řešení vyhovuje platným hygienickým limitům.

Posouzení zpracovatele posudku
Z formálního hlediska lze upozornit na nadpis tab. 60, který není vzhledem k obsahu tabulky správný,
tabulka obsahuje výsledky při provozu.
Vliv vibrací je u podzemní varianty označen jako významný z důvodu objemu prováděných prací a i
případného těžení horniny. Za významných vliv bych osobně označil dopady, které mohou ohrožovat
stabilitu objektů či terénu, tyto dopady by měly být podrobně posouzeny. Vznik takovýchto významných negativních dopadů ale není důvod u hodnoceného záměru očekávat, což odpovídá i skutečnosti,
že zpracovatelé Dokumentace tuto problematiku dále neprověřovali. Jedná se proto spíše o upozornění
že negativní vlivy vibrací by mohly být u varianty podzemního vedení významnější, než u varianty nadzemního vedení.
S ostatním hodnocením souhlasím bez připomínek.
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 stožárových 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 proudění podzemní vody může mít významný trvalý vliv na využívání zdrojů pitné vody. V rámci výstavby kabelového vedení hrozí narušení pramenných vývěrů (puklinových) technickými pracemi, kde je na tyto lokality
vázána řada chráněných vlhkomilných druhů živočichů a rostlin.

Posouzení zpracovatele posudku
Negativní vlivy stožárů by se mohly projevit při jejich umístění do aktivní zóny záplavových území, kde
se dle situace vyskytuje stožár č.25 a č. 112.
Při použití standardních pracovních postupů a bezpečnosti práce je riziko vzniku negativních vlivů na
povrchové vody (při eliminaci negativních vlivů na povodňové průtok) minimální.
Uvedené změny v proudění podzemní vody vlivem provedených výkopů lze významně eliminovat technickými opatřeními. V Dokumentaci není zmíněn ještě další možný negativní dopad na podzemní vody
a to jejich ohřátí vlivem zvýšení teploty v okolí podzemního vedení.
Celkově souhlasím s tím, že vlivy na podzemní a povrchové vody jsou při dodržení navržených opatření
nevýznamné.
II.2.5.1.5 „D.I.5. Vlivy na půdu“
Nadzemní vedení - Stavbou vyvolaný zábor pozemků ZPF má převážně dočasný charakter. Trvalý 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 přístupových komunikací k jednotlivým spojkovacím komorám a přechodovým stanicím. Výstavbou kabelového
vedení lze předpokládat omezení půd vzhledem k uvažovanému záměru. Výstavbou záměru dojde k porušení 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.

Posouzení zpracovatele posudku
Uvedené záměry vycházejí z předchozích hodnocení a souhlasím s nimi. Tyto závěry by byly více doloženy, kdyby zde zpracovatelé uvedli velikosti jednotlivých záborů, které jsou uvedeny v předchozích
kapitolách dokumentace.
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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 paleontologické památky lze považovat za nevýznamný. V průběhu výstavby a vlastního provozu záměru se nepředpokládá, že by mohla nastat kontaminace přírodních zdrojů. Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje 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 upozorněno na nebezpečí sesuvných území. Vliv kabelového vedení bude při výstavbě a během provozu na horninové prostředí a přírodní zdroje v dotčeném území trvalý a významný.

Posouzení zpracovatele posudku
Uvedená informace, že „Záměr zasahuje do chráněných ložiskových území a geologicky významné
lokality“ je v rozporu se informacemi v kap.C.II.4.3. a i se skutečností. Záměr do uvedených území
nezasahuje. Tato nepřesnost nemá vliv na celkové vyhodnocení vlivu záměru, proto ji lze považovat za
formální nedostatek.
Považovat zásah podzemního kabelového vedení do hloubky cca 2 m pod terén za významný zásah do
horninového prostředí, a to ještě bez podrobné znalosti mocnosti zeminy a horninového prostředí, lze
považovat za poněkud nadnesené. Nutnost použití trhacích prací ve velkém měřítku je opět velmi málo
pravděpodobná, přičemž pro realizaci uvedeného výkopu by i použití trhacích prací nemuselo znamenat žádný významný negativní vliv pro okolní horninové prostředí. Souhlasím s tím, že negativní vlivy
na horninové prostředí jsou u podzemního kabelového vedení významnější než u nadzemního vedení,
tento rozdíl ale nepovažuji za natolik významný, aby byl důvodem preference nadzemní varianty před
podzemní.
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 lokality - EVL, Přírodní památky, CHKO, atd.
Samostatně jsou vyhodnoceny vlivy na dotčené předměty ochrany v územích NATURA 2000, které budou záměrem dotčeny včetně kumulace vlivů.
Ze závěru Biologického hodnocení vyplývá, že posuzovaný záměr nadzemního vedení za předpokladu 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 Posouzení 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 zemnících 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 zmíněných stožárů zvýrazňujícími prvky na zemnící lano.
Z hlediska ochrany přírody a posouzení biotopů je nové zaústění do TR Chrást zcela bez připomínek 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 velkoplošná, 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.

Posouzení zpracovatele posudku
Provedené posouzení je zpracovány velmi podrobně a ve zcela vyhovujícím rozsahu pro potřeby procesu EIA. S uvedenými závěry souhlasím.
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 vycházejí z předpokladu, že v území, kterým koridor stávajícího vedení dnes prochází, jsou stožáry již vnímány 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 žádný další negativní vliv na krajinný ráz. Hodnotiteli by zůstala taková odchylka vesměs vizuálně nepostřehnuta. 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 významnému negativnímu vlivu na krajinný ráz. U stožárového místa č. 64, 164, 188, kde je navýšení základní 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 harmonické 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, přechodové 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.

Posouzení zpracovatele posudku
Posouzení krajinného rázu bylo provedeno podrobně ve zcela vyhovujícím rozsahu.
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 kulturní 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.

Posouzení zpracovatele posudku
S uvedeným hodnocením souhlasím.

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 podzemní vedení se závěry Nadzemní vedení - záměr výstavby dvojitého vedení nebude mít výrazný dopad na veřejné zdraví, 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.

Posouzení zpracovatele posudku
Jak plyne z mých komentářů k některým závěrům významnosti negativních vlivů varianty podzemního
kabelového vedení považuji některé, zpracovateli dokumentace uvedené významné negativní vlivy
podzemní varianty, za významné především při porovnání s vlivy nadzemního vedení. Jejich celkové
dopady na příslušné složky životního prostředí se mnohdy projeví velmi významným způsobem (např.
na kvalitě ovzduší, atd.). V kapitole mohla být uvedena i komplexní charakteristika variantního trasového vedení v lokalitě Němčovice.
Rozsah zpracování této kapitoly jinak považuji za vyhovující.
II.2.5.3 „D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních 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 spolehlivosti přenosu elektrické energie.

Posouzení zpracovatele posudku
Vzhledem k charakteru záměru, je toto kapitola zpracována ve vyhovujícím rozsahu.
II.2.5.4 „D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 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.

Posouzení zpracovatele posudku
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
příslušnými orgány státní správy v dalších stupních projektové přípravy stavby, a proto není potřeba je
uvádět do návrhu opatření ve stanovisku. Nicméně upozornění na ně v Dokumentaci nepovažuji za
nevhodné. Rozdělení opatření není členěno dle navazujících správních řízení, což vhodněji umožňuje
následující plnění podmínek a provedení verifikací dle zákona č.100/2001 Sb.
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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.

Posouzení zpracovatele posudku
S ohledem na charakter záměru a způsob zpracování jednotlivých studií považuji zpracování této kapitoly pro potřeby tohoto procesu EIA za dostatečné.
II.2.5.6 „D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace“

Posouzení zpracovatele posudku – uvedený stručný přehled lze v tomto případě považovat za vyhovující.

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 označením V430/830 o napěťové hladině 400 kV.

Následně jsou shrnuty výsledky podrobného posouzení z předchozích částí Dokumentace se závěrem - 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 vedení.
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 prostředí 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 nadzemního vedení dochází k ovlivnění životního prostředí v daleko menší míře, než realizací podzemního kabelového vedení.

Posouzení zpracovatele posudku
Posouzení obou variantních řešení je podrobně prezentováno v jednotlivých předcházejících kapitolách
Dokumentace a v přílohách, v této kapitole je provedeno shrnutí těchto posouzení s uvedením jednoznačného záměru, kterou variantu zpracovatel dokumentace preferuje.
Se způsobem posouzení variant souhlasím pro potřeby procesu EIA je provedeno velmi podrobně a
zcela vyhovujícím rozsahu.

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 minimalizovat nebo zcela eliminovat na základě realizace všech v Dokumentaci prezentovaných doporučení a využitím nejlepších dostupných technik.

Posouzení zpracovatele posudku
Shrnutí vlivů na životní prostředí je uvedeno ve vyhovujícím rozsahu.

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 nejlepších dostupných technik

Posouzení zpracovatele posudku
V kapitole mi chybí názor zpracovatele Dokumentace, které posouzené varianty řešení záměru doporučuje k realizaci. Provedené stručné zpracování kapitoly je, vzhledem k charakteru záměru, pro potřeby
tohoto procesu EIA dostatečné.

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 Dokumentace, 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

Posouzení zpracovatele posudku
Uvedené přílohy v potřebném rozsahu prověřují vlivy záměru na vybrané složky životního prostředí,
které by mohly být záměrem významně negativně ovlivněny. Hodnocení provedená v jednotlivých
přílohách byla zapracována do příslušných kapitol Dokumentace, které byly z mé strany již připomínkovány v předcházejícím textu. Jejich zpracování (vyjma již dříve uvedených připomínek) považuji pro
potřeby tohoto procesu EIA za plně vyhovující.
Příloha č.11 Mapová a grafická dokumentace je i s ohledem na velké množství obrázků začleněných
přímo do textu Dokumentace plně vyhovující.
___________________________
Samostatně nekomentované části Dokumentace a další přílohy byly v Dokumentaci zpracovány v takovém rozsahu a podrobnostech (z pohledu procesu EIA), že umožňují rozhodnout o vydání souhlasu či
nesouhlasu s navrhovaným záměrem bez dalších připomínek. Připomínky uvedené k jednotlivým částem Dokumentace nejsou takového zásadního charakteru, aby znemožňovaly provedení celkového
posouzení záměru pro potřeby procesu EIA.

I I . 3 P oř a dí va r i a nt z hl e di s ka vl i vů na ži vo tní pr os tř e dí
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 označením 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 (přechodová 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 životní prostředí, preferuje směrovou variantu 0 (v lokalitě Němčovice) a technickou variantu vedení kabelů
v nadzemním provedení.

Posouzení zpracovatele posudku
Posouzení obou variantních řešení je podrobně prezentováno v jednotlivých kapitolách Dokumentace a
v přílohách. Se způsobem posouzení variant souhlasím pro potřeby procesu EIA je provedeno velmi
podrobně a zcela vyhovujícím rozsahu.

I I . 4 Hodnoc e ní v ýzna m n ýc h vl i vů zá m ě r u na ži votní pr os tř e dí
př e s a hují c í s tá tní hr a ni c e
Při realizaci ani provozu záměru nedojde k výskytu žádných nepříznivých vlivů, přesahujících
státní hranice.
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I I I . P O S O U Z E N Í T E C H N I C K É H O Ř E Š E N Í Z ÁM Ě R U S O H L E D E M N A D O S AŽ E N Ý S T U P E Ň P O Z N ÁN Í P O K U D J D E O Z N E Č I Š Ť O V ÁN Í Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í
Technická úroveň řešení záměru odpovídá evropskému standardu a zohledňuje požadavky na
minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí a je v daném rozsahu podrobnosti postačujícím podkladem pro jeho posouzení z hlediska znečišťování životního prostředí. Problematika ochrany ptáků před nárazem, 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.

I V . P O S O U Z E N Í N AV R Ž E N Ý C H O P AT Ř E N Í K P R E V E N C I , V Y L O U Č E N Í , S N Í Ž E N Í , P O P Ř Í P AD Ě K O M P E N Z AC I N E P Ř Í Z N I VÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 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 významných lokalit a ptačích oblastí a jiná opatření. Opatření nejsou číslována, z textu lze identifikovat cca 37 opatření.
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 příslušnými 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 opatření není členěno dle navazujících správních řízení, což vhodněji umožňuje následující plnění podmínek a
provedení verifikací dle zákona č.100/2001 Sb.

V . V Y P O Ř ÁD Á N Í V Š E C H O B D R Ž E N Ý C H V Y J ÁD Ř E N Í
K D O K U M E N T AC I
V . 1 V yjá dř e ní
K Doplňku dokumentaci se dle § 8 odst. 2 a 3 zák.č.100/2001 Sb. vyjádřily následující obce, orgány státní správy a veřejnost.

V.1.1 Dotčené územní samosprávné celky
1 Krajský úřad Ústeckého kraje
2 Středočeský kraj

14.12.2016
15.12.2016
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3
4
5
6
7

Obec Chbany
Obec Kladruby
Obec Chrást
Obec Bujesily
Obec Malinová

19.12.2016
19.12.2016
20.12.2016
20.12.2016
21.12.2016

V.1.1 Dotčené správní úřady
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Město Podbořany, odbor investic
Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí
Městský úřad Kralovice, Odbor životního prostředí
Městský úřad Podbořany, Odbor životního prostředí
Městský úřad Podbořany, Stavební úřad-Úřad územního plánování
Městský úřad Podbořany, Stavební a vyvlastňovací úřad - Úřad územního plánování
Městský úřad Rakovník, Odbor životního prostředí
Městský úřad Rokycany, Odbor životního prostředí
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského
Národní památkový ústav, generální ředitelství
Povodí Vltavy
Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru ochrany vod
Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru ochrany ovzduší
Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru druhové ochrany a implementace
23 mezinárodních závazků

15.12.2016
12.12.2016
16.12.2016
14.12.2016
02.12.2016
28.12.2016
19.12.2016
23.05.2014
16.11.2016
25.11.2016
21.12.2016
16.12.2016
16.11.2016
12.12.2016
19.12.2016
14.12.2016
29.11.2016
05.12.2016
12.12.2016
09.12.2016
05.12.2016
05.12.2016
02.01.2017

V.1.2 Veřejnost
1 Ehm František
2 Koc Karel
Ing. Čermák Pavel, Jana Čermáková,
3 Krejčová Jaroslava, Pešek Karel
4 Aul František a Helena
5 Šmausová Miroslava
6 Purma Zdeněk
7 Rychlý Jaroslav

27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
29.12.2016
27.12.2016
28.12.2016
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V . 2 V yp oř á dá ní je dnotl i v ýc h př i pom í ne k
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
Obec Chbany
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí
Městský úřad Kralovice, Odbor životního prostředí
Městský úřad Podbořany, Odbor životního prostředí
Městský úřad Rokycany, Odbor životního prostředí
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského
Národní památkový ústav, generální ředitelství
Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru ochrany vod
Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru ochrany ovzduší

21.12.2016
19.12.2016
12.12.2016
14.12.2016
02.12.2016
28.12.2016
25.11.2016
21.12.2016
16.12.2016
16.11.2016
19.12.2016
05.12.2016
12.12.2016
05.12.2016
05.12.2016

V následujícím textu je vypořádány připomínky z ostatních vyjádření. Nejprve je uvedena podstata 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 zpracované 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 navržena jen taková varianta, která bude kontrolovatelná a pro obce přijatelná, a to včetně dohody o opatřeních k prevenci, vyloučení, snížení a popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.

Vypořádání vyjádření Požadavek byl v rámci zpracování posudku akceptován, k realizaci byla doporučena jedna varianta
(vedení převážně v trase stávajícího vedení a nadzemním provedení) a pro ni byly stanoveny konkrétní
podmínky, jejichž splnění lze kontrolovat. Zpracovatel posudku nemůže garantovat jednoznačnou přijatelnost navrženého řešení pro všechny dotčené obce.
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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.

Vypořádání vyjádření K realizaci byla navržena pouze varianta nadzemního vedení.

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, protože 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.

Vypořádání vyjádření –
Po vyhodnocení všech argumentů byla pro realizaci navržena jen varianta „Němčovice varianta 0“,
požadavek byl respektován.

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 informováni a dotčené cesty budou před stavbou zmonitorovány.

Vypořádání vyjádření S požadavkem se souhlasí a byl začleněn do návrhu opatření.

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.

Vypořádání vyjádření Po vyhodnocení všech argumentů byla pro realizaci navržena jen varianta „Němčovice varianta 0“,
požadavek byl respektován.
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V.2.6 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 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 usmrcování 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 chráněných zákonem o lesích přijatelná. Další připomínky nemají.

Vypořádání vyjádření Uvedená upozornění byla při zpracování posudku respektována. Preference varianty 0 byla v posudku
zohledněna.

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 vyjádření nedošlo k dojednání se zástupcem ČEPSu.

Vypořádání vyjádření Z pohledu procesu EIA neobsahuje stanovisko žádné konkrétní požadavky či odůvodnění plynoucí
z negativních vlivů záměru na životní prostředí, proto bylo pouze vzato na vědomí.

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 územního 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.

Vypořádání vyjádření –
Soulad s ÚPD byl vzat na vědomí.
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V.2.10 Městský úřad Rakovník, Odbor životního prostředí zn. MURA/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.

Vypořádání vyjádření –
Doporučení na patření pro eliminaci prašnosti při výstavby je zahrnuto v návrhu opatření. uvedená
upozornění budou automaticky řešena v další přípravě stavby a nevyžadují proto v procesu EIA žádné
další opatření.

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.

Vypořádání vyjádření –
Protože z provedených hodnocení realizace podzemní varianty plynou i další negativní dopady, kromě
negativních vlivů na hydrogeologické poměry, nebyla tato varianta v posudku doporučena k realizaci a
není proto ani do návrhu opatření začleněn požadavek na její podrobnější hydrotechnické posouzení.

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.

Vypořádání vyjádření –
Tato problematika byla v rámci posudku podrobně prověřena. Do návrhu opatření byla začleněna
podmínka, které umožní před započetím vlastní výstavby navrhnout optimální ochranu ptáků dle aktuálních poznatků v době před vlastní realizací záměru a to i na základě provedeného navrženého monitoringu.
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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.

Vypořádání vyjádření –
Informace byla vzata na vědomí.

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

Vypořádání vyjádření –
Správné umístění stožáru č. 112 je dle zpracované projektové dokumentace rozstožárování v souladu s
Přílohou č. 11 Mapová a grafická dokumentace, tedy umístění stožáru v záplavovém území Rakovnického potoka. Dle informace zpracovatelů došlo při zpracování obrázku č. 29 uvedeného v Dokumentaci
k chybě.
Podstata vyjádření –
V druhé podmínce jsou uvedeny požadavky, které Povodí Vltavy požaduje splnit v projektu pro
územní řízení.

Vypořádání vyjádření –
S podmínkami souhlasím. Povodí Vltavy bude účastník územního řízení, kde je plně v jeho pravomoci
ověřit splnění uvedených podmínek. Není proto potřeba tyto podmínky zapracovat v procesu EIA do
návrhu opatření.
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 požaduje splnit v projektu pro územní řízení.

Vypořádání vyjádření –
Trasa vedení prochází přes záplavové území Berounky 3x ve variantě 0 a 4x ve variantě I, tato skutečnost nebyla v popisu na str. 85 Dokumentace uvedena.
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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 vyskytujících se v záměrem dotčených lokalitách NATURA, která jsou uvedena v příloze č.9 dokumentace – Hodnocení vlivů záměru na EVL a PO v kap. 4.6 na str. 40-41.

Vypořádání vyjádření –
S požadavkem souhlasím, navržená opatření byla začleněna do návrhu stanoviska.

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
Aul František a Helena

27.12.2016

Šmausová Miroslava

29.12.2016

Purma Zdeněk

27.12.2016

Rychlý Jaroslav

28.12.2016

27.12.2016

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

Vypořádání vyjádření –
Z uvedených vyjádření nelze jednoznačně zjistit, s kterou trasou či hodnocenou variantou
v Dokumentaci nesouhlasí. Z veřejně dostupných informací a z 3 připomínky, kde je uvedena možná
devastace přírodního parku Horní Berounka bylo odvozeno, že nesouhlas se týká variantního vedení
trasy v úseku mezi R22 a R25 - Němčovice varianta 1, kdy by došlo i k novým rozsáhlým záborům
lesa.
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Po vyhodnocení všech argumentů byla pro realizaci navržena jen varianta „Němčovice varianta 0“,
tudíž nesouhlas občanů byl respektován.
V převážné trase záměru v lesních pozemcích prochází vedení prakticky ve stávající trase. Náhradou
stávajících stožárů typ Portál a Kočka typem Dunaj dojde ke zmenšení 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. Ve dvou místech, kde dochází k dílčímu posunu trasy v LPF se předpokládá trvalé omezení
PUPFL v rozsahu jen cca 0,05 ha.

V I . C E L K O V É P O S O U Z E N Í AK C E P T O V AT E L N O S T I Z Á M Ě R U
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Vlivy záměru jak z výstavby tak provozu záměru byly v potřebném rozsahu prověřeny a vyhodnoceny 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 posudku 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 významné lokality a chráněná území, ZPF a PUPFL. Realizace záměru sice ovlivní řadu pozitivních hodnot krajinného rázu, ale tento vliv lze vnímat jako únosný. Stavba je navržena s ohledem na zákonná 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 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 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.
Na základě všech provedených hodnocení variantních řešení záměru, byla pro realizaci doporučuje pouze varianta nadzemního vedení, a to v trasové variantě 0 (vedení záměru mez R22÷R25 ve stávající 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.
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V I I . N ÁV R H S T AN O V I S K A
Ministerstvo životního prostředí
100 00, Praha 10 – Vršovice, Vršovická 65

V Praze, dne: ….........…….
Číslo jednací: ………..........…….
Vyřizuje:……………….

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
(dále jen „závazné stanovisko“)

podle § 9a odst. 1 až 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)

V I I . I P ovi nné úda je
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 maximální 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

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

území:

Pšov u Podbořan, Libešovice, Blšany Siřem, Stachov u Blšan, Soběchleby u Podbořan, Malá Černoc, Běsno

Kraj:

Středočeský

Obec:

Hořovičky, Děkov, Pšovlky, Kolešovice, Šanov, Petrovice, Příčina, Hvozd, Malinová, Krakov, Krakovec, Šípy

Katastrální

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

území:

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

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

území:

Radnic, Svinná u Hlohovic, Kamenec u Radnic, Radnice u Rokycan, Újezd u Svatého Kříže, Němčovice, Olešná u Radnic, Kaceřov, Planá u Nynic, Nynice, Kostelec 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

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
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, provozu záměru, popřípadě podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem 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 opatření 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 biocenter 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 negativních vlivů stožárů na průtok n-letých vod.

3.

Při montáži nového vedení uplatnit technologii zatahování pomocným lankem. V lokalitách citlivých z hlediska ochrany přírody zajistit dopravu prvního lanka takovým způsobem, 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 zeleně 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 dočasných 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 odsouhlasit 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 monitoring 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 instalované na zemnících lanech. Dále budou tato opatření navržena v místech častých migrací 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, informována 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 provádět mimo období rozmnožování ryb a obojživelníků a mimo období hnízdění ptáků,
provádět v období září÷březen. Termín provádění prací může být po dohodě s biologickým 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 závazném stanovisku a jednak v příslušných rozhodnutích orgánů ochrany přírody. Biologický dozor bude rovněž operativně řešit ochranu volně žijících druhů živočichů v průběhu 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

_______________________________________________________________________________________

Posudek Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí akce –
Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec – Chrást_______________________________________________________________________ 37

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 realizovány 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 odbouratelnými 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 povrchů projednat s biologickým dozorem.
21. Při demontáži stávajícího vedení, výkopových a stavebních prací dodržovat opatření, která 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 ochranného 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 technologických možností v době ukončení provozu záměru, a proto není odůvodněné ani potřebné je v současné
době stanovovat.
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V I I . I I O dů vodně ní
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 zdvojením 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 maximální 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 Hřešihlavy. Dvojité vedení V430/830 bude v celé trase realizováno na stožárových konstrukcích tvaru Dunaj s celkovou 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, OPVIP“), 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. 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. 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 procesu EIA byly posouzeny vlivy na všechny relevantní složky životního prostředí. Potencionálně nejvýznamnější

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 pozitivních hodnot krajinného rázu, ale tento vliv lze vnímat jako únosný. Stavba je navržena s ohledem na zákonná 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 ekosystémy 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 vyjádření, 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 posudku 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 posouzení provedených v Dokumentaci a posudku.
Podmínka č.3 – požadavek stanovuje technické řešení zatahování kabelů v takové formě, aby byla 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 vlivů 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 posudku.
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 vyskytují na plochách, kde byla realizována rekultivace po stavební činnosti. Vychází z výsledků posouzení provedených 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. Posouzení vyhodnotilo prakticky dva možné nejvýznamnější potencionální negativní vlivy, a to působení elektromagnetického 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 stanovena 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 může být zdrojem hluku elektrický výboj na vodičích (koróna) a sršivý zvuk v okolí stožárů s izolátory, ke kterým nejčastěji dochází při nepříznivých klimatických podmínkách (mlha, jinovatka apod.).
Z hlediska odhadu výskytu nepříznivých účinků u exponované části populace je možné konstatovat, že vypočtené úrovně hluku z provozu posuzovaného záměru jsou poměrně nízké, nedosahují prahových 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 nejbližších 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 výstavbě, 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 stávajících stožárů byly v jednotlivých lokalitách zjištěny hladiny hluku v rozsahu od 43,0 do 61,9 dB. Ve fázi výkopových 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 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).
Vlastní výstavba nadzemního vedení není zdrojem ionizujícího záření a současně ani provoz nebude 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 umístěných 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 výstavby, 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 stupních povolování výstavby a v havarijním plánu pro období výstavby.
Vlivy varianty podzemního vedení kabelů by bez speciálních ochranných opatření byly na podzemní 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) považovat 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 odečtena 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 lokality.

VII.2.2.7 Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
V rámci botanického hodnocení bylo popsáno 33 botanických lokalit, které jsou součástí trasy vedení. 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 ohrožených 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 alpínský 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 jednoduchého 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 významný 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 zemních 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. Největší potenciální negativní dopad záměru na ornitofaunu spočívá v likvidaci a trvalém záboru biotopů (zástavba území). Dále může dojít v rámci zemních a stavebních prací k rušení hnízdících ptáků, k neúmyslnému 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 požadavek 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 podmínky 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 potřeba 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. Centra výskytu jsou situována v bezpečných vzdálenostech od současného umístění stožárových míst. V případě netopýra velkého a případných dalších druhů je negativní ovlivnění rovněž zanedbatelné.
Pro entomologický průzkum byl zvolen kontrolní monitoring vybraných významných zoologickobotanických 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 ochranného 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 vyloučit 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 významnější 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 některých stožárů, konkrétní umístění stožárových konstrukcí a jejich upřesněná skutečná výška, za předpokladu splnění navržených opatření, nemá významný vliv na dotčená velkoplošná, 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.
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 nepostřehnuta. 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 významnému negativnímu vlivu na krajinný ráz. U stožárového místa č. 64, 164 a 188, kde je navýšení základní 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.
Souhrnně lze konstatovat, že vlivy na krajinný ráz jsou v několika případech na hranici přijatelnosti, 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 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 kulturní 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 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 prostředí.
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 zdraví 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 podkladem pro jeho posouzení z hlediska znečišťování životního prostředí. Problematika ochrany ptáků před nárazem, 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 prostředí
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 označením 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 prakticky 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 začleněna do návrhu opatřen ve stanovisku.
Varianta I má významné negativní vlivy na krajinný ráz a z pohledu vlivů na krajinný ráz je jednoznačně 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.

_______________________________________________________________________________________

Posudek Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí akce –
Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec – Chrást_______________________________________________________________________ 47

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 (přechodová 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 povrchové a podzemní vody. Celkově lze proto konstatovat, že realizací záměru za využití technologie nadzemního vedení dochází k ovlivnění životního prostředí v daleko menší míře než realizací podzemního kabelového vedení.
Variantu nadzemního vedení preferují Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství a Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň.

Na základě všech provedených hodnocení se proto k realizaci doporučuje pouze varianta nadzemního 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 autorizace 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 majetkového 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 Kadaně po lomový bod R4 (st. č. 15) a dílčí úpravy trasy u obce Hřešihlavy. U těchto úprav trasy vedení se předpokládá 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 podzemních vod, vodních zdrojů, úrodnosti ani mimoprodukčních vlastností půdy, dopravní infrastruktury a geologických 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 opatření, 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 hodnot 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, chráněného 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 životního 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 vyjádření, 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 odpovídajícímu požadavkům přílohy č.4 zákona č. 100/2004 Sb. Vlivy záměru byly posouzeny ze všech podstatných 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 otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.
Vlivy záměru „Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec – Chrást“ na životní prostředí byly posouzeny 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 následujících obcí, orgánů státní správy a veřejnosti.

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Krajský úřad Ústeckého kraje
Středočeský kraj
Obec Chbany
Obec Kladruby
Obec Chrást
Obec Bujesily
Obec Malinová

14.12.2016
15.12.2016
19.12.2016
19.12.2016
20.12.2016
20.12.2016
21.12.2016

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Město Podbořany, odbor investic
Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí
Městský úřad Kralovice, Odbor životního prostředí
Městský úřad Podbořany, Odbor životního prostředí
Městský úřad Podbořany, Stavební úřad-Úřad územního plánování
Městský úřad Podbořany, Stavební a vyvlastňovací úřad - Úřad územního plánování
Městský úřad Rakovník, Odbor životního prostředí
Městský úřad Rokycany, Odbor životního prostředí
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha

15.12.2016
12.12.2016
16.12.2016
14.12.2016
02.12.2016
28.12.2016
19.12.2016
23.05.2014
16.11.2016
25.11.2016
21.12.2016
16.12.2016
16.11.2016
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14
15
16
17
18
19
20
21
22

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského
Národní památkový ústav, generální ředitelství
Povodí Vltavy
Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru ochrany vod
Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru ochrany ovzduší
Ministerstvo životního prostředí, ředitel odboru druhové ochrany a implementace
23 mezinárodních závazků
1 Ehm František
2 Koc Karel
Ing. Čermák Pavel, Jana Čermáková,
3 Krejčová Jaroslava, Pešek Karel
4 Aul František a Helena
5 Šmausová Miroslava
6 Purma Zdeněk
7 Rychlý Jaroslav

12.12.2016
19.12.2016
14.12.2016
29.11.2016
05.12.2016
12.12.2016
09.12.2016
05.12.2016
05.12.2016
02.01.2017

27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
29.12.2016
27.12.2016
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 zapracovány 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 žádost 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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V I I I . P R O H L ÁŠ E N Í
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 způsobilosti 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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