Dokumentace záměru „Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice“
dle §8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

H. PŘÍLOHA č.1
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace

H. PŘÍLOHA č.2
Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle §45i
odst. 1 zákona č. 114/1992Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

H. PŘÍLOHA č.3
Závěr zjišťovacího řízení

Červen 2014

Dokumentace záměru „Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice“
dle §8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

H. PŘÍLOHA č.1
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru
z hlediska územně plánovací dokumentace

Červen 2014

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace:

1. Magistrát města Přerova

2. Městský úřad Lipník nad Bečvou

3. Obecní úřad Opatovice

4. Obecní úřad Všechovice

5. Městský úřad Valašské Meziříčí

6. Městský úřad Nový Jičín

7. Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm

8. Magistrát města Frýdek - Místek

9. Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí

10. Obecní úřad Raškovice

11. Obecní úřad Dobrá

Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD
Bratrská 34, 750 11 Přerov 2
Spis zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

2013/098387/STAV/SU/Kl
MMPr/099815/2013/Kl
Ing. Jaromír Kluka
581 268 625
jaromir.kluka@prerov.eu

Přerov, dne 6.8.2013

Žadatel:
ČEPS Invest, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101

STANOVISKO
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad (dále jen
„stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. (1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel žádost o vydání
stanoviska dle zák.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v úplném znění, z hlediska územně
plánovací dokumentace, kterou dne 2.8.2013 podala společnost
ČEPS Invest, a.s., IČO 24670111, Elektrárenská 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101
(dále jen "žadatel"), ke stavebnímu záměru

„Zdvojení stávajícího vedení V 403 Prosenice-Nošovice “
na pozemcích v katastrálním území ve správním obvodu stavebního úřadu Magistrátu města Přerova Oldřichov na Moravě, Sušice u Přerova, Prusínky a Šišma.
Doložené podklady však neobsahovaly konkrétní údaje, zda dojde ke zvýšení stavby, ke změně (překročení)
hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma, atd.
Všechna dotčená území mají platnou územně plánovací dokumentaci (v souladu s ustanovením § 43 odst. 4
stavebního zákona pro celé území)
- k.ú. Oldřichov na Moravě – Územní plán Oldřichov
- k.ú. Sušice u Přerova - Územní plán Sušice
- k.ú. Prusínky - Územní plán obce Pavlovice u Přerova
- k.ú. Šišma - Územní plán obce Šišma
Stavební úřad záměr posoudil a konstatuje, že popsaný stavební záměr je dle platné schválené územně plánovací
dokumentace pro jednotlivá katastrální území, jak je specifikováno výše, navržen v nezastavitelném
(nezastavěném) území v:
-plochách zemědělské půdy (označovaných v uvedených územních plánech i jako zemědělský půdní fond nebo
orná půda)
-plochách zeleně (označovaných v uvedených územních plánech i jako plochy krajinné zeleně) včetně prvků
ÚSES
-plochách určených k plnění funkcí lesa (mimo k.ú. Oldřichov)
Po vyhodnocení dotčeného území navrženým záměrem s platnou územně plánovací dokumentací lze
konstatovat, že v předkládané trase není záměr v rozporu s uvedenou platnou územně plánovací
dokumentací, neboť dle závazné části jednotlivých výše specifikovaných územních plánů, jsou ve všech
dotčených vyjmenovaných plochách funkčních typů přípustné nebo podmíněně přípustné liniové stavby
technické infrastruktury.
Otisk úředního razítka

Ing. Jaromír Kluka
referent oddělení stavebního úřadu
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Obdrží:
ČEPS Invest, a.s., IDDS: 8wip4pd
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: qiabfmf
vlastní - ad/a

Městský úřad Lipník nad Bečvou
Stavební úřad
náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou
Č.j.: MU/14945/2013/SÚ
Telefon : 581 722 223
E-mail : janderka@mesto-lipnik.cz

Lipník nad Bečvou, 06.09.2013

ČEPS Invest,a.s.
Ing. Marek Kamler
Elektrárenská 2
P R A H A 10

Věc : Zdvojení vedení V 403 Prosenice – Nošovice
Městský úřad Lipník nad Bečvou, jako příslušný stavební úřad dle §13 odst.1 písm.c) zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
předpisů a to pro katastrální území Osek nad Bečvou, Hlinsko, Kladníky, Radotín u Lipníka nad
Bečvou, Soběchleby, Týn nad Bečvou, Dolní Nětčice a Horní Nětčice, Vám sděluje, že uvedený
záměr tak, jak je zakreslen v situaci z 07/2013, která je přílohou Vaší žádosti o vyjádření
zaslané nám pod zn. Čl/23102/2013/Ka, je v souladu s územně plánovací dokumentací.
Jedná se o zdvojení vedení ve stávající trase z důvodu posílení přenosové schopnosti. Nový
úsek je jen v k.ú.Osek nad Bečvou.
Záměr je součástí Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje /dále jen „ZÚR“/, vydaných
Opatřením obecné povahy čj. KUOK 28400/2011,z 22.04. 2011, včetně 1. aktualizace pod čj.
KUOK 14682/2012, z 13.02. 2012. Na základě toho je zřejmé, že musí být i v souladu
s územními plány obcí. V ZÚR je stavba zanesena pod bodem A.4.2.4., v části 6.1.2. Stavba je
v ZÚR vedena také jako stavba veřejně prospěšná, pod označením E2.
Koridor pro stavbu byl vymezen již Politikou územního rozvoje, která byla zpracována
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a schválena vládou ČR, Usnesením č.929, dne 20.07.
2009.
Nová část trasy v k.ú.Osek nad Bečvou, patrná z Listu č. 1 přílohy Vaší žádosti, odpovídá
platnému územnímu plánu obce Osek nad Bečvou, který byl vydán Opatřením obecné povahy
pod čj. 1338/2012, dne 13.12. 2012.

Lze tedy konstatovat, že záměr je v trase výše uvedených katastrálních území
v naprostém souladu s územně plánovací dokumentací. Toto stanovisko se vydává
pro účely řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Karel Janderka
vedoucí stavebního úřadu

Obdrží:
ČEPS invest, a.s., IDDS: 8wip4pd
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MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ŘÁDU
Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín
NAŠE Č.J.:
SP. ZN.:

ÚPSŘ/61753/2013
55536/2013Vit

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Bc. Radek Vítek
referent veřejné správy sl. č. 431
556768363
556768271, 556701188
rvitek@novyjicin-town.cz

DATUM:

27.8.2013

DLE ROZDĚLOVNÍKU

STANOVISKO
Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu (dále
jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále
jen "stavební zákon"), obdržel dne 2.8.2013 Vaši žádost k záměru “zdvojení stávajícího vedení V 403
Prosenice – Nošovice.“ Stavební úřad posoudil záměr z hledisek územně plánovacích dokumentací
dotčených obcí a nadřazené územně plánovací dokumentace a sděluje následující:
katastrální území Hostašovice
Pro správní území obce Hostašovice je platný Územní plán sídelního útvaru Hostašovice (dále jen ÚPN
SÚ) Hostašovice včetně jeho změn 2, 3, 1, 4, 6, 18, 5, 12, 20 a 19; který byl vyhlášen obecně závaznou
vyhláškou (OZV) č. 1/1995 s nabytí účinnosti dne 1. 8. 1995 ve znění (změnou č. 2 a č. 3) OZV č.
1/2001, ve znění (změnou č. 1, č. 4 a č. 6) OZV č. 2/2001, ve znění (změnou č. 18) OZV č. 1/2002,
ve znění (změnou č. 5 a č. 12) OZV č. 5/2004, ve znění (změnou č. 20) OZV č. 1/2006 a opatřením
obecné povahy změny č. 19 vydaným pod č.j. 609/10 s nabytím účinnosti dne 26. 10. 2010.
Dle ÚPN SÚ Hostašovice a jeho schválených a vydaných změn je záměr „Zdvojení stávajícího vedení
V 403 Prosenice – Nošovice“ na k.ú. Hostašovice součástí nezastavěného území, zóny NZ – zóny zeleně
(krajinné), zóny územního systému ekologické stability, zónou lesů, zónou NP - zemědělské krajiny
a prochází zastavitelným územím zóny UA – podnikatelských aktivit. Stávající vedení vedení 400 kV
V403 Prosenice-Nošovice je obsaženo již v původním ÚPN SÚ Hostašovice z r. 1995 a navíc byla stavba
zdvojení vedení VVN 400 kV č. 403 zapracována v rámci Změny č. 19 územního plánu sídelního útvaru
Hostašovice do režimu veřejně prospěšných staveb (označené pod kódem E19.1).
Odbor územního plánování a stavebního řádu na úseku územního plánování posoudil na k.ú. Hostašovice
záměr „Zdvojení stávajícího vedení V 403 Prosenice – Nošovice“ takto: Předložený záměr je z hlediska
současně platné územně plánovací dokumentace (Změna č. 19 územního plánu = lokalita 19/1)
přípustný.
katastrální území Hodslavice
Dle územního plánu sídelního útvaru Hodslavice, který byl schválen Zastupitelstvem obce Hodslavice
dne 10. 3. 1994, jeho závazná část byla vydána Obecně závaznou vyhláškou obce Hodslavice (OZV)
č. 1/94 (nabytí účinnosti dne 1. 4. 1994) a který byl změněn byl změnou č. 1, schválenou zastupitelstvem
obce dne 20. 6. 2002, jejíž závazná část byla vydána Obecně závaznou vyhláškou č. 2/02 (nabytí
účinnosti dne 10. 7. 2002) a změněn změnou č. 2, vydanou zastupitelstvem obce dne 13. 8. 2008 formou
opatření obecné povahy pod č.j. 738/2008 a změnou č. 3, též vydanou 13. 8. 2008 pod č.j. 739/2008
s nabytím účinnosti 29. 8. 2008 a též změnou č. 4 vydanou zastupitelstvem obce dne 14. 12. 2010 formou
opatření obecné povahy pod č.j. 896/2010 s nabytím účinnosti 30. 12. 2010 a konečně změnou č. 5
BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB, a. s., pobočka Nový Jičín
č.ú.: 19 - 326801 / 0100 (příjmy)
č.ú.: 326801 / 0100 (výdaje)
IČ: 00298212

ZÁKLADNÍ ÚŘEDNÍ HODINY
pondělí 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00 hod.
středa
8.00 – 11.00 12.00 – 17.00 hod.
čtvrtek
12.00 – 14.00 hod.

http://www.novy-jicin.cz
e-mail: posta@novyjicin-town.cz
e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz
tel. ústředna: +420 556 768 222
fax: +420 556 768 289
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vydanou dne 23. 2. 2012 formou opatření obecné povahy pod č.j. 153/2012 s nabytím účinnosti dne 29. 3.
2012, je trasa vedena v souběhu se stávajícím vedením 400kV a prochází především nezastavěným
územím obce Hodslavice. Regulativy, které vymezují zásady funkčního a prostorového uspořádání území
stanoví – mimo současně zastavěná a zastavitelná území ve volné krajině lze povolovat jen stavby
dopravní a technické infrastruktury, stavby pro potřebu ochrany přírody a krajiny, myslivosti a chovu
lovné zvěře, potřebu hospodaření v lesích a podobně.
Zdvojení vedení VVN 400kV s označením V403 Prosenice – Nošovice bylo vymezeno jako nová veřejně
prospěšná stavba změnou č. 2 ÚPD Hodslavice.
Výše uvedený záměr je z hlediska územně plánovací dokumentace obce Hodslavice přípustný.
katastrální území Životice u Nového Jičína
Územní plán obce Životice u Nového Jičína v platném znění, tedy včetně schválených změn
č. 1 a č. 2 a vydaných změn č. 3 a č. 4 neřeší zdvojení stávajícího vedení 400 kV ozn. V403.
Záměr je v k. ú. Životice u Nového Jičína posuzován ve vztahu k nadřazené územně plánovací
dokumentaci – Zásadám územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Z hlediska ZÚR MSK je záměr
přípustný.
katastrální území Mořkov
Dle platné územně plánovací dokumentace obce Mořkov tj. Územního plánu Mořkov vydaného formou
opatření obecné povahy č.j. 1324/2012 ze dne 12.12.2012, který nabyl účinnosti dne 4.1.2013 jsou
pozemky v k.ú. Mořkov dotčené výše uvedeným záměrem součástí zastavěného, zastavitelných ploch
i nezastavěného územ tj. plochy výroby a skladování, plochy lesní, plochy zemědělské, plochy dopravní
infrastruktury silniční, plochy vodní a vodohospodářské, plochy zemědělské–zahrady, plochy smíšené
nezastavěného území, plochy smíšené obytné. Řešené území je dotčeno např. vymezením územního
systému ekologické stability, ochranným pásmem lesa, vymezením významného krajinného prvku,
vymezeným záplavovým územím. Územní plán Mořkov dále v souladu s nadřazenou územně plánovací
dokumentací tj. Zásadami územního rozvoje MSK. v řešeném území vymezuje rekonstrukci stávajícího
jednoduchého vedení 400 kV - ZVN 403 Prosenice – Nošovice na dvojité vedení ZVN 403 – 456
a zahrnuje tuto stavbu mezi veřejně prospěšné stavby pro energetiku.
Záměr „Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice – Nošovice“ není v rozporu s Územním plánem
Mořkov ani v rozporu se Zásadami územního rozvoje MSK.
Z nadřazené územně plánovací dokumentace tj. Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje,
které jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování
v území vyplývá z kapitoly „elektroenergetika“ respektování koridoru republikového významu o šířce
200 m od osy vedení platné pro zdvojení vedení 400 kV Prosenice – Nošovice (označení E43).
Dále pro všechna katastrální území ve správě obce s rozšířenou působností Nový Jičín, která jsou
zasažena průchodem zdvojení předmětného vedení, tedy k. ú. Hostašovice, k. ú. Hodslavice, k. ú.
Životice u Nového Jičína i k. ú. Mořkov, vyplývá z kapitoly „oblasti krajinného rázu“, že jsou součástí
krajinné oblasti Podbeskydí, pro kterou je v zásadách pro rozhodování o změnách v území stanoveno –
v případě nových liniových staveb energetické infrastruktury chránit harmonické měřítko krajiny
a pohledový obraz významných krajinných horizontů, riziko narušení minimalizovat v závislosti
na konkrétních terénních podmínkách vhodným vymezením koridoru trasy a lokalizací stožárových míst.

Bc. Danuše Křibíková, v. r.
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

"Otisk úředního razítka"
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*MMFMX00FULEY*
MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
Oddělení územního rozvoje
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
Č. J.:
SP. ZN.
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
DATUM:

ČI/23102/2013/Ka
1.8.2013
MMFM 91101/2013
Ing. Hana Mrózková, Ing. Vantuch
Vašicová, Vojtovičová
558 609 274
mrozkova.hana@frydekmistek.cz
09.08.2013

ČEPS a.s.
Invest
Ing. Marek Kamler
Elektrárenská 774/2
Praha 10
10152

Vyjádření z hlediska územního plánu k žádosti, k záměru stavby „Zdvojení stávajícího
vedení V 403 Prosenice – Nošovice“
Záměr: Zdvojení stávajícího vedení V 403 Prosenice- Nošovice na území katastrálních území
Kozlovice, Myslík, Palkovice, Hodoňovice, Baška, Skalice u Frýdku – Místku, Raškovice,
Vyšní Lhoty, Nižní Lhoty, Nošovice
Žadatel: ČEPS, a.s. se sídlem Elektrárenská 774/2, 10152 Praha 10 zastoupena společností
ČEPS Invest, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení
územního rozvoje dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů vydává následující vyjádření:
Dle Územního plánu Frýdku-Místku, Územního plánu Kozlovice, Územního plánu Palkovice,
Územního plánu Baška, Územního plánu Raškovice, Územního plánu Nižní Lhoty,
Územního plánu obce Vyšní Lhoty a Územního plánu Nošovice není stavba „ zdvojení
stávajícího vedení V 403 Prosenice – Nošovice“ v rozporu se záměry územního plánování.
Záměr není v rozporu se Zásadami územního rozvoje MS kraje. V jednotlivých územních
plánech je tato stavba vedena jako veřejně prospěšná stavby.
K žádosti byla doložena přehledná situace stavby VN s popisem záměru.
Toto vyjádření není územně plánovací informací podle § 21 stavebního zákona.
S pozdravem
„ otisk razítka“
Ing. Petr Šabrňák, v.r.
vedoucí odboru
územního rozvoje a stavebního řádu
Za správnost vyhotovení Ing. Hana Mrózková
IČ: 00296643
Internet: www.frydekmistek.cz

Obecní úřad Raškovice
stavební úřad
Raškovice 207, 739 04 Pražmo
__________________________________________________________________________________
Archivní značka: 208/V/10/2024/R,VL/OV/vedení
Vaše spis. zn.
Naše sp. zn. 887/2013/SÚ/Olš/208
Datum vyhotovení : 2013-09-12
Poř. č. 2894
Vyřizuje: Ing. Olšar
Tel 558 692 488, Fax 558 692 491
Vypraveno dne: 12. 9. 2013
e-mail: epodatelna@raskovice.cz

ČEPS Invest, a. s. , Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SDĚLENÍ
Stavební úřad Obecního úřadu Raškovice, (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad
věcně příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a
jako místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004/Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), k žádosti o vyjádření příslušného stavebního úřadu
k záměru „Zdvojení stávajícího vedení V 403 Prosenice-Nošovice“ vedoucího v katastrálním
území Raškovice a Vyšní Lhoty z hlediska územně plánovací dokumentace obce Raškovice
a Vyšní Lhoty podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na ŽP, ve znění pozdějších
předpisů sděluje, že stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací obcí Raškovice a
Vyšní Lhoty .
„otisk razítka“
vedoucí stavebního úřadu
Ing. Ivan O l š a r v. r.

Doručí se: žadateli:
(doporučeně do vl.rukou se zástupem uložit jen 10 dní nevracet , vložit do schránky nebo datovou schránkou):

ČEPS Invest, a. s. , Ing. Marek Kamler, Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 8wip4pd

OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ
STAVEBNÍ ÚŘAD
739 51 Dobrá 230

Vaše zn.:
Ze dne:

ČI/23102/2013/Ka
01.08.2013

Č.j.:
Sp.zn:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax.:
E-mail:
Datum:

SÚ 1536/2013-328/Fri
SÚ 2556/2013
Jaroslava Frischtoková
558 412 303
558 641 202
frischtokova@dobra.cz
02.09.2013

Ing. Marek Kamler
ČEPS Invest, a.s.
Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10

Vyjádření
Obecní úřad Dobrá, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. e)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jako orgán místně příslušný podle ust. § 11
odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, K Vaší
žádosti podané dne 02.08.2013 sděluje:
1. Záměr „Zdvojení stávajícího vedení V 403 Prosenice - Nošovice“ v kat. území Nižní
Lhoty se dle Územního plánu Nižní Lhoty, který byl vydán formou opatření obecné
povahy 1/2010 Zastupitelstvem obce Nižní Lhoty dne 19.05.2010 (č.j. 1/2010) a které
nabylo účinnosti dne 08.06.2010, nachází z části v zastavěném území, v ploše VZ – ploše
zemědělské výroby, z části v zastavitelné ploše, v ploše T – ploše technické infrastruktury,
částečně v nezastavěném území, v ploše Z – zemědělské a v ploše D – ploše dopravní
infrastruktury. Ve všech uvedených plochách je využití doplňující a přípustné pro
nezbytnou technickou infrastrukturu (VZ a D) nebo její průchod (Z).
Dle koncepce veřejné infrastruktury (d), koncepce energetiky a spojů (d3) se stávající
nadzemní vedení VVN 400 kV č. 403 Nošovice - Prosenice nemění, je navrženo zdvojení
vedení Nošovice - Prosenice souběžně se stávající trasou (grafická část ÚP Nižní Lhoty –
I.2.e) Hlavní výkres - koncepce energetiky a spojů). Ve vymezení veřejně prospěšných
staveb a veřejně prospěšných opatření (g), VPS a VPO, pro které lze práva k pozemkům
vyvlastnit (g1), je zdvojení vedení VVN č. 403 Nošovice - Prosenice uvedeno jako
veřejně prospěšná stavba technické infrastruktury pod označením VT1 (grafická část ÚP
Nižní Lhoty – I.2.f) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací).

2. Záměr „Zdvojení stávajícího vedení V 403 Prosenice - Nošovice“ v kat. území Nošovice
se dle Územního plánu obce Nošovice (ÚPN), který byl schválen Zastupitelstvem obce
Nošovice dne 13.05.1999, změna č. 1 ÚPN byla schválena dne 31.07.2001, změna č. 2
ÚPN byla schválena dne 10.05.2005 a změna č. 3 ÚPN byla schválena dne 22.12.2006,
nachází v nezastavěném území, je součástí plochy zemědělské půdy, v ÚPN označené
jako území neurbanizované – N, zóny zemědělské půdy – P, a součástí plochy krajinné
zeleně, v ÚPN označené jako území neurbanizované – N, zóny zeleně (krajinné) – Z.
V zóně zemědělské půdy je výjimečně přípustné funkční využití pro vedení technické
infrastruktury a v zóně zeleně (krajinné) je výjimečně přípustné funkční využití pro
liniové stavby technického vybavení.
V seznamu veřejně prospěšných staveb – oblast 4. Energetika a spoje, je pod bodem 4.1
uvedena jako VPS výstavba vedení VVN – 400 kV, navržena v souvislosti s vyvedením
výkonu z TS 400/110 kV Nošovice a s tím související rozšíření rozvodny (realizace
záměrů vyplývající z nadřazené ÚPD, zajištění a distribuce dostatečného příkonu
elektrické energie v oblasti; grafická část ÚPN – B1.3b Energetika, spoje a B.6 Veřejně
prospěšné stavby).
Podle ust. § 90 písm. a) stavebního zákona soulad záměru žadatele s vydanou územně
plánovací dokumentací posuzuje stavební úřad v územním řízení (zdůvodňuje v odůvodnění
územního rozhodnutí).

„otisk razítka“
Jaroslava Frischtoková
vedoucí stavebního úřadu

Č.j. SÚ 1536/2013-328/Fri

Sp.zn. SÚ 2556/2013
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Dokumentace záměru „Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice- Nošovice“
dle §8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

H. PŘÍLOHA č.2
Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je
vyžadováno podle §45i odst.1 zákona
č. 114/1992Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

Červen 2014

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle §45i odst.1 zákona č. 114/1992Sb.,
ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

1. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

2. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

3. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany přírody
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
tel.: +420 585 508 473
fax: +420 585 508 424
p.axman@kr-olomoucky.cz
www.kr-olomoucky.cz

ČEPS Invest, a.s.
Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10
VÁŠ DOPIS
Č.
J.:
Čl/20102/2013
/Ka

č. j.: KUOK 69689/2013
skart. zn.: 246.9 V5
spis.zn.:KÚOK/69128/2013/OŽPZ/7311

VYŘIZUJE/TEL.

OLOMOUC

Ing. Petr Axman
/585 508 473

5. 8. 2013

1. 8. 2013

Stanovisko s vyloučením významného vlivu na lokality soustavy Natura 2000
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany
přírody, příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), po posouzení záměru „Zdvojení
stávajícího vedení V 403 Prosenice Nošovice“ žadatele „ČEPS Invest, a.s.,
Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10“ zastupující investora „ČEPS, a.s.“ vydává v souladu
s § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko:
Uvedený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí
oblasti.
Zdůvodnění:
Orgán ochrany přírody (dále jen „OOP“) vycházel z žádosti a dokumentace „Zdvojení
stávajícího vedení V 403 Prosenice Nošovice“ poskytnuté ČEPS Invest, a.s.
Cílem záměru je posílení přenosové schopnosti stávajícího vedení o napěťové hladině 400 kV
s označením V 403 zdvojením v úseku mezi TR Prosenice a TR Nošovice v celkové délce 79,4
km, z důvodu posílení přenosových kapacit a spolehlivosti přenosové soustavy ČR. Součástí
záměru jsou úpravy zaústění vedení s označením V 403 do TR Prosenice. Výše uvedené
stanovisko vydal OOP po prostudování poskytnuté žádosti a dokumentace a upřesnění
informací prostřednictvím telefonního hovoru se zástupcem žadatele, zejména pak po úvaze,
že záměr v celé své trase cca 79,4 km nezasahuje do žádné evropsky významné lokality
soustavy NATURA 2000, pouze v jednom místě kříží náhon Strhanec, který je součástí
rozsáhlé EVL CZ0714082 Bečva - Žebračka se smíšenými předměty ochrany (biotopy i druhy –
smíšené lužní lesy, hrouzek Kesslerův, kuňka ohnivá a velevrub tupý). Žádný předmět ochrany
této nebo jiné EVL nelze považovat za potenciálně dotčený vzhledem k charakteru záměru
a vzdálenosti záměru od jejich míst výskytu, který je omezen na území EVL. Rovněž tak
vzhledem k umístění záměru nemůže být dotčena jejich celistvost.
Výše uvedené stanovisko bylo vydáno pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti
nacházející se na území Olomouckého kraje. Jelikož předmětná stavba probíhá taktéž územím
Zlínského kraje, je třeba mít k dispozici i stanovisko dle ust. § 45i tohoto krajského úřadu.
Otisk úředního razítka

Bc. Ing. Renata Honzáková
vedoucí oddělení ochrany přírody
Krajského úřadu Olomouckého kraje
Za správnost odpovídá Ing. Petr Axman.

Rozdělovník:

ČEPS, a.s. s r.o. zastoupená ČEPS Invest, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10

Dokumentace záměru „Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice“
dle §8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

H. PŘÍLOHA č.3
Závěr zjišťovacího řízení

Červen 2014

k.ú.:

Kelč-Nové Město, Komárovice, Kladeruby, Choryně,
Lhotka nad Bečvou, Lešná, Vysoká u Valašského
Meziříčí, Perná u Valašského Meziříčí, Jesenice
u Valašského Meziříčí

kraj:

Moravskoslezský

obec: Hostašovice, Hodslavice, Životice u Nového Jičína,
Mořkov, Věřovice, Bordovice, Lichnov, Frenštát pod
Radhoštěm, Tichá, Kozlovice, Palkovice, Baška,
Frýdek-Místek, Janovice, Raškovice, Vyšní Lhoty, Nižní
Lhoty, Nošovice
k.ú.:

Hostašovice, Hodslavice, Životice u Nového Jičína,
Mořkov, Věřovice, Bordovice, Lichnov u Nového Jičína,
Frenštát pod Radhoštěm, Tichá na Moravě, Kozlovice,
Myslík, Palkovice, Hodoňovice, Baška, Skalice
u Frýdku-Místku, Janovice u Frýdku-Místku, Raškovice,
Vyšní Lhoty, Nižní Lhoty, Nošovice

Zahájení:

2020

Ukončení:

2022

Oznamovatel:

ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10

Zpracovatel oznámení:

Dr. Ing. Vladimír Skoumal
(držitel autorizace podle § 19 zákona)

Záměr „Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice - Nošovice“ naplňuje dikci bodu
3.6 (Nadzemní vedení elektrické energie o napětí nad 110 kV a délce nad 15 km) kategorie I
přílohy č. 1 k zákonu (jako změna záměru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona). Záměr má
významný vliv na životní prostředí, a proto bude posuzován dle zákona. Dle § 7 zákona bylo
provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo upřesnění informací, které je vhodné uvést do
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“). Příslušným úřadem
k zajištění zjišťovacího řízení bylo Ministerstvo životního prostředí – odbor posuzování vlivů
na životní prostředí a integrované prevence.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru,
že dokumentaci dle přílohy č. 4 k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem
na následující oblasti:
1. Zpracovat autorizované hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví ve smyslu ustanovení
§ 19 zákona s důrazem na možné vlivy elektromagnetického záření na veřejné zdraví.
2. Navrhnout opatření minimalizující trvalý plošný zábor zemědělského půdního fondu
a opatření minimalizující vliv záměru na pozemky zemědělského půdního fondu tam, kde
půjde o zábor dočasný.
3. Minimalizovat zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa. Podrobně vyhodnotit vlivy
záměru na tyto pozemky včetně vyhodnocení případného zvýšeného rizika ohrožení
lesních pozemků větrnou kalamitou a návrhu příslušných opatření.
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4. Ve vytipovaných citlivých místech (přechody záměru přes vodní toky, vodní plochy,
prvky územního systému ekologické stability) navrhnout instalaci vodičů tak, aby při ní
nedošlo k pozemním pojezdům stavební techniky (metoda zatahování vodičů pomocným
lankem).
5. Navrhnout přesné umístění stožárů tak, aby nedošlo k zhoršení odtokových poměrů
v území a ovlivnění aktivních zón vodních toků.
6. Navrhnout přístupové cesty k jednotlivým stožárovým místům i jinam na staveniště tak,
aby byly v maximální možné míře využívány stávající komunikace. Navrhnout vhodná
místa pro skládky materiálu, skladování závadných látek, údržbu mechanizmů (tzn. např.
ne v blízkosti vodních toků, nádrží a vodních zdrojů). V dokumentaci je třeba popsat
i případné střety záměru s existující infrastrukturou (vodní řady, plynovody apod.).
7. Specifikovat trasu vedení (v max. možné míře dodržet stávající trasu vedení; dle stupně
přípravy specifikovat umístění stožárů (s ohledem na ochranu přírody a krajiny, záplavové
území atd.); zdůvodnit odklon trasy vedení od stávajícího vedení; vyhodnotit dostatečnost
navržených úprav trasy vedení v lokalitě Mořkov a v případě potřeby navrhnout další
úpravy; uvést podrobnější údaje k plošným výměrám stožáru nadzemního vedení atd.;
doplnit případné varianty řešení, pokud jsou účelné a technicky možné).
8. Na základě provedení důkladného terénního přírodovědného průzkumu v lokalitě záměru
vypracovat biologické hodnocení, které se bude věnovat především citlivým lokalitám,
jako jsou lokality soustavy Natura 2000, zvláště chráněná území, přírodní parky,
významné krajinné prvky (zákonné i registrované) a prvky územního systému ekologické
stability. Terénní průzkum bude zaměřen i na vytipování rizikových míst z hlediska
možných střetů ptáků s vodiči; v těchto rizikových místech budou navržena opatření, která
budou bránit těmto střetům, usmrcování nebo poraňování ptáků elektrickým proudem.
Závěry a doporučení biologického hodnocení převzít do příslušných kapitol dokumentace.
9. Dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky
na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v obdržených vyjádřeních
k oznámení záměru.
Odůvodnění:
Příslušný úřad obdržel řadu relevantních odůvodněných připomínek a požadavků
ke zpracování dokumentace dle přílohy č. 4 k zákonu. S přihlédnutím k těmto požadavkům
byly příslušným úřadem specifikovány výše uvedené oblasti.
Příslušný úřad obdržel vyjádření od těchto subjektů:
-

Olomoucký kraj,

-

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,

-

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,

-

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,

-

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy,

-

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí,
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-

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí,

-

Magistrát města Frýdek-Místek, odbor životního prostředí a zemědělství,

-

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc,

-

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno,

-

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava,

-

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci,

-

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně,

-

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,

-

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého,

-

Archeologický ústav akademie věd ČR, Brno,

-

Národní památkový ústav, generální ředitelství,

-

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod,

-

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší,

-

Ing. Kyselý, p. Kyselá,

-

p. Chytil.

Stručné shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení:
Olomoucký kraj, ze dne 18. 12. 2013
Nemá připomínky za předpokladu, že v dokumentaci bude věnován zvýšený důraz na
posuzování vlivů na veřejné zdraví, tedy vyhodnocení vlivů záměru ve vztahu na dotčenou
obytnou zástavbu.
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 7. 1. 2014
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále je „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), je nutno
projednat záměr s orgánem ochrany ZPF.
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změnách a doplnění některých zákonů (zákon
o lesích), ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o lesích“), nemá k záměru připomínek.
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), sděluje, že část záměru se nachází
v ochranném pásmu 2. stupně vnějšího vodního zdroje a dále část záměru zasahuje do
záplavového území, tedy bude nutný souhlas vodoprávního úřadu.
Z hlediska zákona č. 144/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále je „zákon o ochraně přírody a krajiny“), je bez připomínek.
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále je
„zákon o ochraně ovzduší“), je bez připomínek.
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen
„zákon o odpadech“), je bez připomínek.
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Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne
8. 1. 2014
Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny uvádí, že stať B.I.9 (str. 17 oznámení záměru)
„Výčet návazných rozhodnutí“ je vhodné doplnit o následující text: „Trasa kříží dvě zvláště
chráněná území: přírodní rezervaci Rybníky a národní památku Skalická Morávka. Pokud si
realizace stavby vyžádá činnosti, které jsou v rozporu se základními ochrannými podmínkami
v přírodních rezervacích dle ustanovení § 34 zákona o ochraně přírody a krajiny a ochranou
národní přírodní památky dle ustanovení § 35 tohoto zákona, je zapotřebí vyžádat si povolení
orgánu ochrany přírody.“
S ohledem na princip předběžné opatrnosti dále doporučuje, aby investor během realizace
výstavby zajistil ekologický dozor, který by na základě odborných znalostí operativně řešil
ochranu volně žijících druhů živočichů, neboť ve stati D.I.4 (str. 59 oznámení záměru) „Vlivy
na floru, faunu a ekosystémy“ se uvádí, že realizace záměru může mít lokální vliv na biotu.
Vzhledem k tomu, že trasa záměru kříží evropsky významné lokality Řeka Ostravice a Niva
Morávky, které jsou tvořeny vodním tokem s doprovodnými porosty a jsou přirozeným
letovým koridorem pro řadu ptáků protahujících z Beskyd do Moravské brány, doporučuje
instalovat optickou signalizaci na vedení v místech křížení s oběma lokalitami za účelem
snížení případných kolizí s protahujícím ptactvem.
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 6. 1. 2014
Doporučuje, aby navrhovaný záměr vedl v maximální možné míře ve stávající trase z důvodů
minimalizace odlesnění.
Z hlediska zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži,
ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, je bez připomínek.
Z hlediska zákona o ochraně ovzduší je bez připomínek.
Z hlediska zákona o odpadech je bez připomínek.
Z hlediska zákona o ochraně zemědělského půdního fondu je bez připomínek.
Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny je bez připomínek.
Městský úřad Hranice,
ze dne 20. 12. 2013

odbor

stavební

úřad,

životního

prostředí

a

dopravy,

Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny upozorňuje na platnou legislativu.
Z hlediska zákona o ochraně ovzduší je bez připomínek.
Z hlediska zákona o ochraně zemědělského půdního fondu provádět stavbu v souladu se
zásadami ochrany zemědělského půdního fondu.
Z hlediska zákona o lesích doporučuje dodržení původní trasy elektrovodu v celé délce a dbát
na ochranné pásmo pozemků určených k plnění funkce lesa.
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Z hlediska vodního zákona sděluje, že část záměru se nachází v ochranném pásmu 2. stupně
vnějšího vodního zdroje a dále část záměru zasahuje do záplavového území, tedy bude nutný
souhlas vodoprávního úřadu.
Z hlediska zákona o odpadech upozorňuje na platnou legislativu.
Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
je bez připomínek.
Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí, ze dne 18. 12. 2013
Z hlediska vodního zákona, zákona o odpadech, zákona o ochraně ovzduší a zákona o ochraně
přírody a krajiny je bez připomínek.
Z hlediska zákona o ochraně zemědělského půdního fondu je nutno projednat záměr
s orgánem ochrany ZPF.
Z hlediska zákona o lesích dbát na ochranné pásmo pozemků určených k plnění funkce lesa,
umístění nových patek stožárů přesahujících 30 m2 bude řešeno po vydání územního
rozhodnutí. S investorem bude řešeno právo vlastníků dotčených lesů na náhradu újmy
vzniklé v důsledku omezení hospodaření v lese. S investorem bude řešeno také ochranné
pásmo vedené na PUPFL z hlediska nájemních vztahů s vlastníky PUPFL.
Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, ze dne 18. 12. 2013
Z hlediska zákona o odpadech, zákona o ochraně ovzduší, zákona o ochraně zemědělského
půdního fondu a zákona o ochraně přírody a krajiny je bez připomínek.
Z hlediska zákona o lesích požaduje použít typy stožárů, při kterých dojde ke snížení šířky
ochranného pásma vedení.
Z hlediska vodního zákona upozorňuje na povinnost respektovat stanovená záplavová území
vodního toku Jičínka a jeho aktivní zónu a další vodní toky. Ověřit existenci stávajících
místních zdrojů pro individuální zásobování vodou a kanalizací pro veřejnou potřebu. Ověřit
možnost dotčení ochranných pásem vodních zdrojů a kanalizací a tato ochranná pásma
respektovat.
Magistrát města Frýdek-Místek, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 19. 12. 2013
Z hlediska vodního zákona upozorňuje na povinnost respektovat stanovená záplavová území
vodních toků a požádat vodoprávní úřad o souhlas.
Z hlediska zákona o ochraně zemědělského půdního fondu požaduje, aby nedocházelo
k dalšímu záboru půdy, upřednostňuje, aby trasa nového vedení v úseku obcí Palkovice
– Nošovice vedla v trase stávajícího vedení tak, aby nedošlo k posunutí nové trasy vedení
V403, Prosenice – Nošovice, v předmětném úseku mezi obcemi Palkovice – Nošovice
o 1,5 m dále od stávajícího vedení V 405, Nošovice – Kletné.
Projektovou dokumentaci záměru požaduje doplnit o:
- vyhodnocení záboru zemědělské půdy včetně zdůvodnění, proč není třeba souhlasu dle
ustanovení § 9 odst. 2 písm. b) a písm. c) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu;
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- podrobnější údaje k plošným výměrám stožárů nadzemního vedení atd.;
- podrobnosti, jakým způsobem budou probíhat zemní práce na zemědělských pozemcích,
jak bude zabezpečena skrývka kulturní vrstvy půdy (orniční a podorniční vrstvy) na
dotčených pozemcích a manipulačním pruhu. Kde budou deponovány během realizace
kulturní vrstvy půdy, kde bude uložena výkopová zemina. Jakým způsobem budou
zemědělské pozemky uváděny do původního stavu;
- vymezení manipulačního pruhu pro práce na zemědělských pozemcích, s uvedením šířky
manipulačního pruhu;
- podrobnější údaje k demontáži stávajícího vedení a způsobu provádění těchto prací,
např. budou-li zřizovány dočasné manipulační plochy, v případě, že ano, tak kde. Jak bude
zajišťován příjezd přes zemědělské pozemky atd.;
- časový harmonogram pro realizaci záměru.
Z hlediska zákona o ochraně přírody požaduje doplnit situační výkresy s vyznačením dřevin
rostoucích v místě stavby, dále je bez připomínek.
Z hlediska zákona o odpadech je bez připomínek.
Z hlediska zákona o lesích upozorňuje, že z oznámení záměru není zřejmě, zda realizací
záměru dojde k dotčení zájmů chráněných lesním zákonem.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc, ze dne 11. 12. 2013
K předloženému záměru nemá připomínky a nepožaduje jeho další posuzování dle zákona.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno, ze dne 18. 12. 2013
K předloženému záměru nemá připomínky.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava, ze dne 30. 12. 2013
Z hlediska zákona o ochraně přírody upozorňuje, že vedení prochází několika maloplošnými
chráněnými územími a evropsky významnými lokalitami, tedy je nutno obrátit se na příslušný
správní orgán s žádostí o informace týkající se výjimek, souhlasů povolení, atd. Nemá další
připomínky.
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, ze dne 18. 12. 2013
K předloženému záměru nemá připomínky a nepožaduje jeho další posuzování dle zákona.
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, ze dne 30. 12. 2013
K předloženému záměru nemá připomínky a nepožaduje jeho další posuzování dle zákona.
Krajská hygienická
ze dne 30. 12. 2013

stanice

Moravskoslezského

kraje

se

sídlem

v Ostravě,

K předloženému záměru nemá připomínky a nepožaduje jeho další posuzování dle zákona.
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Obvodní báňský úřad
ze dne 10. 12. 2013

pro

území

krajů

Moravskoslezského

a

Olomouckého,

Z hlediska zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění
pozdějších přepisů, upozorňuje, že stavba se nachází na chráněném ložiskovém území nebo
dobývacím prostoru.
Archeologický ústav akademie věd ČR, Brno, ze dne 17. 12. 2013
Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči (ve znění zákona ČNR
č. 425/1990 Sb.), ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“),
upozorňuje, že stavba se nachází na území s archeologickými nálezy, tedy při nálezu je
povinen se řídit zákonem o státní památkové péči.
Národní památkový ústav, generální ředitelství, ze dne 18. 12. 2013
K předloženému záměru nemá připomínky.
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, ze dne 12. 12. 2013
Požaduje použití šetrné technologie při výstavě, která zabrání devastaci koryt toků a jejich
břehů, dále bez připomínek.
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, ze dne 20. 12. 2013
K předloženému záměru nemá připomínky.
Ing. Kyselý, p. Kyselá, ze dne 23. 12. 2013
Nesouhlas se záměrem, připomínky k záměru vycházejí z porušení procesního práva
účastníků řízení při výstavbě původního vedení. Vlastníci pozemků, přes které vede trasa
vedení, poukazují na účinky vlivu elektromagnetického záření na zdraví, dále na neposkytnutí
vlastníkům právo na vyjádření k záměru původní stavby, na omezení provozu na dotčených
pozemcích a vlastnických práv. Dále na nedodržení stanovených podmínek původním
investorem pro ochranu nemovitostí nacházejících se na dotčených pozemcích.
p. Chytil, ze dne 6. 1. 2014
Nesouhlasí se záměrem, připomínky k záměru jsou odůvodněny dalšími záměry v lokalitě
a rozšířením průseku chráněnými lužními lesy. Dále je poukázáno na nepřítomnost více
variant v oznámení (např. varianta kabelového vedení v lokalitě národní přírodní rezervace
Skalická Morávka).
Kopie výše uvedených vyjádření jsou v elektronické podobě k dispozici v Informačním
systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního
prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí
(http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru MZP431, v sekci závěr zjišťovacího řízení.
S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných
celků doporučuje příslušný úřad počet dokumentací pro předložení na 64 kusů a 1x
v elektronické podobě na datovém nosiči.
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Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani
příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím
vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r.
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence,
pověřena výkonem činností
vrchní ředitelky sekce
technické ochrany životního prostředí
(otisk úředního razítka)

Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky
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2. náměstek hejtmana
Ing. Michal Symerský
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
tel.: +420 585 508 849
fax: +420 585 508 832
e-mail: m.symersky@kr-olomoucky.cz
www.kr-olomoucky.cz

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE

VÁŠ DOPIS Č.J./ZE DNE
84511/ENV/13
28. 11. 2013

NAŠE Č.j./Sp.Zn.
KUOK 108685/2013
KÚOK/105082/2013/OSR/495
Sp.sk.zn. 208.3-V/10

VYŘIZUJE/TEL.
Ing.arch. Věra Malá
/585 508 344

OLOMOUC
18. 12. 2013

Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice Nošovice“, zařazeného v kategorii I jako změna záměru podle § 4 odst. 1 písm. a)
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů
Olomouckému kraji bylo dne 9. 12. 2013 doručeno Vaše sdělení ze dne 28. 11. 2013
č.j. KUOK105082/2013 o zahájení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, k vyjádření k záměru
„Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice - Nošovice“. Ke sdělení bylo předloženo
oznámení záměru zpracované v rozsahu přílohy č. 3 výše uvedeného zákona. Oznámení
záměru předkládá firma ČEPS, a.s. se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10.
Účelem záměru je zdvojení stávajícího vedení s označením V403 o napěťové hladině
400 kV na nové dvojité vedení s označením V403/803 mezi trafostanicemi Prosenice a
Nošovice z důvodu požadavku na posílení přenosového profilu a spolehlivosti energetické
soustavy ČR.
Po prostudování předložené dokumentace uvádíme, že územní řešení daného záměru
bylo prověřeno a koordinováno v procesu pořizování krajské územně plánovací
dokumentace – Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje, kde je uvedený záměr
zapracován jako veřejně prospěšná stavba. Uvedený záměr rovněž není v rozporu se
strategickým dokumentem – Programem rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje.
V dokumentaci vlivů záměrů na životní prostředí je třeba klást důraz na posouzení vlivů na
veřejné zdraví, tedy vyhodnocení vlivů záměru ve vztahu na dotčenou obytnou zástavbu.

S pozdravem

Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik

Ministerstvo životního prostředí
odbor posuzování vlivů na ŽP a IPPC
Vršovická 65
100 10 Praha 10 – Vršovice

datum

oprávněná úřední osoba

číslo jednací

spisová značka

7. ledna 2014

Ing. Vlasta Urbánková

KUZL 767/2014

KUSP 76989/2013 ŽPZE-VU

Posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), v platném znění – vyjádření k dokumentaci záměru:
„Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice – Nošovice“
Dne 3. prosince 2013 obdržel Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
(dále jen „Krajský úřad“) oznámení záměru „Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice – Nošovice“.
Umístění záměru: Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj
katastrální území ve Zlínském kraji: Kelč – Nově Město, Komárovice, Kladeruby,
Choryně, Lhotka nad Bečvou, Lešná, Vysoká u Valašského Meziříčí, Perná
u Valašského Meziříčí, Jasenice u Valašského Meziříčí
Účelem záměru je zdvojení stávajícího vedení s označením V403 o napěťové hladině 400 kV na nové
dvojité vedení s označením V403/803 mezi transformovnami Prosenice a Nošovice z důvodu
požadavku na posílení přenosového profilu a spolehlivosti energetické soustavy ČR. Celková délka je
cca 80 km.
Níže jsou uvedena vyjádření za Krajský úřad Zlínského kraje:
 stanovisko podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů:
Záměr „Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice – Nošovice“ dle §7 odst. 3 zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu je nutno projednat s orgánem ZPF. Záměr
se nachází na území 3 krajů, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský, tudíž je příslušným orgánem ZPF
Ministerstvo životního prostředí (§17 písm. c) zákona č. 334/1992 o ochraně zemědělského půdního
fondu).
Oprávněná úřední osoba: Ing. Martina Neckařová
 stanovisko podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(zákon o lesích), ve znění pozdějších předpisů:
Bez připomínek.
Oprávněná úřední osoba: Ing. Pavel Kadlečík

Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

IČ: 70891320
tel.: 577 043 379
e-mail: vlasta.urbankova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

 stanovisko podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon):
Z hlediska zájmů, které jsou v působnosti Krajského úřadu Zlínského kraje, k předloženému oznámení
sdělujeme, že vzhledem k situování části úseku záměru do ochranného pásma 2. stupně vnějšího
vodního zdroje – Vysoká bude nutný k realizaci záměru souhlas vodoprávního úřadu - Městský úřad
Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí dle § 17 písm. e) vodního zákona.
Dále bude také nutné požádat u téhož vodoprávního úřadu souhlas dle § 17 písm. c) vodního zákona
jelikož část úseku u Choryně zasahuje do záplavového území Bečvy a do její aktivní zóny, které bylo
stanoveno Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství – Opatřením
obecné povahy – Aktualizace záplavového území Bečvy a aktivní zóny Bečvy v km 49,885 – 61,308
na území Zlínského kraje ze dne 15.10.2012 s č.j. KUZL 22762/2011.
V oznámení je na str. 33 chybně uvedeno, že pro stanovené záplavové území toku Bečvy není
stanovena aktivní zóna.
Oprávněná úřední osoba: Ing. Táňa Vítková, Ph.D.
 stanovisko podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů:
Z hlediska kompetencí daných pro krajské úřady § 77a výše uvedeného zákona, nemáme připomínek.
Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivona Démuthová
 stanovisko podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o ochraně ovzduší“):
Bez připomínek.
Oprávněná úřední osoba: Věra Sandtnerová
 stanovisko podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o odpadech“):
Bez připomínek.
Oprávněná úřední osoba: Bc. Miroslava Švecová

otisk úředního razítka

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru
(dokument opatřen elektronickým podpisem)
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Čj:
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Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
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2013-11-28
MSK 169594/2013
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208.3 V10
Ing. Dana Kučová
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dana.kucova@kr-moravskoslezsky.cz
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Ministerstvo životního prostředí
odbor posuzování vlivů na životní prostředí a
integrované prevence
Vršovická 65
100 10 Praha 10-Vršovice

Vyjádření k oznámení záměru „Zdvojení stávajícího vedení V 403,
Prosenice - Nošovice“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (krajský úřad), obdržel
oznámení záměru „Zdvojení stávajícího vedení V 403, Prosenice - Nošovice“ na životní prostředí, zařazeného
do přílohy č. 1, kategorie I, bodu 3.6 dle 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.

Krajský úřad jako dotčený správní úřad posoudil předložené oznámení záměru a vydává následující vyjádření.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
1. Stať B.I.9. (str. 17) „Výčet navazujících rozhodnutí“ je vhodné doplnit o následující text: Trasa kříží dvě
zvláště chráněná území: přírodní rezervaci Rybníky a národní přírodní památku Skalická Morávka. Pokud si
realizace stavby vyžádá činnosti, které jsou v rozporu se základními ochrannými podmínkami v přírodních
rezervacích dle § 34 uvedeného zákona a ochranou národní přírodní památky dle § 35 tohoto zákona,
je zapotřebí vyžádat si povolení orgánu ochrany přírody.
2. Ve stati D. I. 4. (str. 59) „Vlivy na floru, faunu a ekosystémy “ se uvádí, že realizace záměru může mít
lokální vliv na biotu. Protože většina stožárových míst je lokalizovaná na zemědělské půdě, budou tyto vlivy
nevýznamné. S ohledem na princip předběžné opatrnosti krajský úřad doporučuje, aby po dobu výstavby
investor zajistil ekologický dozor, který by na základě odborných znalostí operativně řešil ochranu volně žijících
druhů živočichů.
3. Trasa kříží evropsky významnou lokalitu Řeka Ostravice CZ 0813462 a Niva Morávky CZ0810004. Obě tato
území, tvořená vodním tokem s doprovodnými porosty, jsou přirozeným letovým koridorem pro řadu ptáků,
protahující z Beskyd do Moravské brány. Krajský úřad doporučuje instalovat optickou signalizaci na vedení
V403 v úseku křížení s oběma lokalitami za účelem snížení případných kolizí s protahujícím ptactvem.

Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
tel.: 595 622 222
fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd

IČ: 70890692
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
DIČ: CZ70890692
č. účtu: 1650676349/0800
Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt 9.00–14:30; Pá 9.00–13:00

www.kr-moravskoslezsky.cz

Z hlediska zájmů chráněných ostatními zákony v oblasti životního prostředí ve své kompetenci nemá krajský
úřad k výše uvedenému oznámení záměru připomínky.
Informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru a o tom, kde je možno nahlížet do oznámení záměru byla
zveřejněna na úřední desce krajského úřadu od 13.12.2013.

„otisk razítka“
Ing. Silvie Součková
vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství
Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Janem Filgasem v.r.
vedoucím oddělení ochrany přírody a zemědělství
Za správnost vyhotovení: ing. Dana Kučová
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Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Č.J.: KUOK 104300/2013
V Olomouci dne 6. 1. 2014
Sp.Zn.: KÚOK/103427/2013/OŽPZ/7149
Sp. a skart. znak: 208.0-V/5
Ministerstvo životního prostředí
Vyřizuje: Mgr. Marie Zeidlerová
Odbor výkonu státní správy VIII
Tel.: 585 508 624
Krapkova 3
Fax: 585 508 424
779 00 Olomouc
E-mail: m.zeidlerova@kr-olomoucky.cz

Vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního
prostředí a zemědělství k zahájení zjišťovacího řízení záměru „Zdvojení
stávajícího vedení V403, Prosenice - Nošovice“, podle 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. Příslušným úřadem pro posuzování vlivů na životní prostředí
ve smyslu výše citovaného zákona je Ministerstvo životního prostředí.
Podáním ze dne 4. 12. 2013 pod č.j.: 84511/ENV/13 bylo Krajskému úřadu
Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský
úřad“) doručeno zahájení zjišťovacího řízení záměru „Zdvojení stávajícího vedení
V403, Prosenice - Nošovice“, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem záměru je posílení přenosového profilu mezi TR Prosenice a TR
Nošovice novým dvojitým vedením o napěťové hladině 400 kV s označením
V403/803. Vedení je plánováno v trase stávajícího vedení s označením V403, mimo
dílčí úpravy trasy v obci Mořkov a úseku Palkovice – Nošovice. Celková délka je cca
80 km. Součástí záměru je úprava zaústění vedení do polí TR Prosenice v celkové
délce cca 200 m. Záměr zasahuje do Olomouckého a Zlínského kraje. Důvodem
akce je zajištění dostatečné přenosové schopnosti a spolehlivosti přenosové
soustavy ČR v souvislosti s navýšením rezervované kapacity transformačního
výkonu v oblasti severní Moravy a Slezka.
Krajský úřad, jako dotčený správní úřad, tímto k výše uvedenému zahájení
zjišťovacího řízení záměru zasílá své písemné vyjádření:
Oddělení lesnictví - zpracoval: Ing. Martin Plhák (tel.: 585 508 404)
Na základě předložené dokumentace doporučuje Krajský úřad Olomouckého
kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen KrÚ), aby navrhovaný záměr
zdvojeného vedení V 403 v působnosti KrÚ byl veden v maximální možné míře ve
stávajícím koridoru vedení z důvodu minimalizace nutnosti odlesnění. Předkládaná
dokumentace počítá s minimální potřebou odnětí pozemků určených k plnění funkcí
lesa (cca 0,15 ha). Vzhledem ke skutečnosti, že přesné vymezení dotčení pozemků
1

určených k plnění funkcí lesa bude známo až v dalším stupni projektové
dokumentace, nelze se konkrétně vyjádřit, kdo bude věcně a místně příslušným
orgánem státní správy lesů pro odnětí lesních pozemků.
Oddělení vodního hospodářství
Vodoprávní úřad - zpracoval: Ing. Jan Mierva (tel.: 585 508 395)
K vydání vyjádření podle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je příslušný obecní
úřad obce s rozšířenou působností, tj. Magistrát města Přerova, Odbor stavebního
úřadu a životního prostředí.
Orgán státní správy rybářství - zpracoval: Ing. Marcel Klauda (tel.: 585 508 625)
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské
stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (dále jen
zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, není předmětným záměrem dotčen.
Oddělení ochrany životního prostředí
Orgán ochrany ovzduší - zpracoval: Mgr. Petr Ošťádal (tel.: 585 508 628)
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany
životního prostředí, jako dotčený správní úřad dle § 3 písm. e) 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, sděluje následující: Z hlediska ochrany ovzduší není třeba záměr
posuzovat dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Orgán odpadového hospodářství - zpracoval: Ing. Petr Březina (tel.:585 508 647)
Bez připomínek.
Oddělení ochrany přírody
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu - zpracoval: Ing. František Sedláček
(tel.: 585 508 408)
Bez připomínek.
Orgán ochrany přírody - zpracovala: RNDr. Miroslava Kudýnová (tel.: 585 508 631)
Bez připomínek.
Natura 2000 - zpracoval: Ing. Petr Axman (tel.: 585 508 473)
Výše uvedené stanovisko vydal orgán ochrany přírody po prostudování
poskytnuté žádosti a dokumentace a upřesnění informací prostřednictvím telefonního
hovoru se zástupcem žadatele, zejména pak po úvaze, že záměr v celé své trase
cca 79,4 km nezasahuje do žádné evropsky významné lokality soustavy NATURA
2000, pouze v jednom místě kříží náhon Strhanec, který je součástí rozsáhlé EVL
CZ0714082 Bečva - Žebračka se smíšenými předměty ochrany (biotopy i druhy –
smíšené lužní lesy, hrouzek Kesslerův, kuňka ohnivá a velevrub tupý). Žádný
předmět ochrany této nebo jiné EVL nelze považovat za potenciálně dotčený
vzhledem k charakteru záměru a vzdálenosti záměru od jejich míst výskytu, který je
omezen na území EVL. Rovněž tak vzhledem k umístění záměru nemůže být
dotčena jejich celistvost.
Výše uvedené stanovisko bylo vydáno pro evropsky významné lokality a ptačí
oblasti nacházející se na území Olomouckého kraje. Jelikož předmětná stavba
2

probíhá taktéž územím Zlínského kraje, je třeba mít k dispozici i stanovisko dle ust.
§ 45i tohoto krajského úřadu.

Otisk úředního razítka

Ing. Josef Veselský
vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje
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Na základě Vaší žádosti o vyjádření, doručené na Městský úřad Hranice, odbor stavebního
úřadu, životního prostředí a dopravy, dne 09.12.2013, k zahájenému zjišťovacímu řízení
záměru „Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice - Nošovice", zařazeného
v kategorii I jako změna záměru podle § 4 odst. 1, písm. a), ve smyslu zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, Vám MěÚ
Hranice, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán státní správy příslušný podle ustanovení
§ 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, sděluje následující:
Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
Stavba musí být prováděna v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny.
Kontaktníosoba Ing. Kristýna Sedlářové, tel. 581828343
Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
i
Veřejné zájmy na úseku ochrany ovzduší, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu,
nejsou předmětným záměrem dotčeny.
Kontaktníosoba Mgr. Lenka Macháčová, tel. 581828350
Podle zákona.č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů:
Stavba musí být prováděna v souladu se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu.
Kontaktníosoba Ing. Táňa Drábková, tel. 581828347
i

Podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů:
Doporučujeme držet se původní trasy elektrovodu v celé délce a tím dbát na zachování
ochranného pásma pozemků určených k plnění funkcí lesa.
'
Kontaktní osoba Ing. Jan Kvaček, 581828348
Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů:
V případě dotčení vodního toku, ochranných pásem vodních zdrojů, záplavových území je
potřeba požádat vodoprávní úřad o souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) - g), vodního zákona.
Kontaktní osoba Ing. Jana Juhaňáková, tel. 581828341
Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:
S odpady musí být nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.
Kontaktní osoba Mgr. Lenka Macháčová, tel. 581828350
Podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Veřejné zájmy na úseku pozemních komunikací, jejichž ochrana', je v působnosti městského
úřadu, nejsou předmětným záměrem dotčeny.
Kontaktní osoba Bc. Zuzana Hiklová, tel. 581828344
Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

IČ:00301311

Tel.: 581 828111
Fax: 581 828 650

E-mail: podatelna@mesto-hranice.cz
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Městský úřad Valašské Meziříčí
odbor životního prostředí
Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí
VÁŠ DOPIS ZN.:

84511/ENV/13

ZE DNE:

28.11.2013

Spisová značka:

MěÚVM 63225/2013

Č.J.:

MěÚVM 63225/2013-246.7/OŢP/Ún

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Ing. Miroslava Únarová
571 674 235
571 674 209
unarova@muvalmez.cz

DATUM:

18.12.2013

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10 - Vršovice

Vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, k záměru "Zdvojení stávajícího vedení V 403, Prosenice - Nošovice" – zahájení
zjišťovacího řízení k záměru
Oznamovatel: ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 (IČ:25702556)
Záměr je podle přílohy č. 1 zákona č., 100/2001 Sb., v platném znění zařazen:
- Do kategorie I, bod 3.6. Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 110 kV a délce nad
15 km
Účelem záměru je zdvojení stávajícího vedení s označením V403 o napěťové hladině 400 kV na nové
dvojité vedení s označením V 403/803 mezi transformovnami Prosenice a Nošovice z důvodu
poţadavku na posílení přenosového profilu a spolehlivosti energetické soustavy ČR.
Charakterem záměru je posílení přenosového profilu mezi TR Prosenice a TR Nošovice novým
dvojitým vedením o napěťové hladině 400 kV s označením V403/803. Vedení je plánováno v trase
stávajícího vedení s označením V 403, mimo dílčí úpravy trasy v obci Mořkov a v úseku Palkovice –
Nošovice. Celková délka je cca 80 km. Důvodem akce je zajištění dostatečné přenosové schopnosti a
spolehlivosti přenosové soustavy ČR a v souvislosti s navýšením rezervované kapacity
transformačního výkonu v oblasti severní Moravy a Slezska.
Délka vedení V 403/803 se stoţáry typu DONAU: cca 65 km
Jmenovité napětí: 400 kV
Základy stoţárů: betonové patkové
Ochranné pásmo (šířka): po obou stranách ve vodorovné vzdálenosti 20m od krajního vodiče, celková
šířka OP pro dvojité vedení o napěťové hladině 400 kV v úseku se stoţáry typu Donau činí 69,4m
v běţné trase.
Stoţáry: ocelové, samonosné, příhradové, šroubované konstrukce, typ Donau, základní výška stoţáru
46m.
Délka vedení V 403/803 se stoţáry typu SOUDEK: cca 15km
Jmenovité napětí: 400 kV
Základy stoţárů: betonové patkové
Ochranné pásmo (šířka): po obou stranách ve vodorovné vzdálenosti 20m od krajního vodiče, celková
šířka OP pro dvojité vedení o napěťové hladině 400 kV v úseku se stoţáry typu Soudek činí 57,4m
v běţné trase.
Stoţáry: ocelové, samonosné, příhradové, šroubované konstrukce, typ Donau, základní výška stoţáru
54 m.
Pro přestavbu vedení je v maximální moţné míře koridoru stávajícího vedení o napěťové hladině 400
kV s označením V403, mimo dílčí úpravy trasy v obci Mořkov a úseku Palkovice - Nošovice. Součástí
záměru je úpravy zaústění vedení do polí TR Prosenice v celkové délce cca 200m.

Při výstavbě vedení budou pouţity dva typy stoţárů. Z nově rozšířeného areálu TR Prosenice vychází
nově dvojité vedení na stoţárech typu Donau, které bude směřovat východním směrem v trase
stávajícího vedení s označením V403, překročí řeku Bečvu a severně míjí Soběchleby. Vedení dále
obchází severně Kelč – Staré Město, obec Choryni jiţně, opět překračuje řeku Bečvu, severně míjí
Hostašovice, prochází obcí Hodslavice a Mořkov.
Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor ţivotního prostředí vydává k dokumentaci ve smyslu § 8 odst.
2 a 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění toto vyjádření:
Vodní hospodářství:
Dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů – bez připomínek.

Odpadové hospodářství:
Dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpis – není námitek.

Ochrana ovzduší
Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší – bez připomínek.

Ochrana přírody a krajiny:
Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – bez
připomínek.

Ochrana zemědělského půdního fondu:
Dle zák.č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:
Ve smyslu § 18 zákona se ţádost k vydání souhlasu s odnětím půdy ze ZPF podává u pověřeného
obecního úřadu, v jehoţ správním obvodu leţí největší část ZPF, který má být příslušným návrhem
dotčen. Záměrem dojde v ORP Valašské Meziříčí k dočasnému a trvalému odnětí půdy ze ZPF v k.ú.
Kelč – Nové Město, Komárovice, Kladeruby, Choryně, Lhotka nad Bečvou, Lešná, Vysoká u
Val.Meziříčí, Perná u Val.Meziříčí, Jasenice u Val.Meziříčí. Ţádost musí obsahovat náleţitosti dle § 9
odst. 5) zákona. Ţádost orgán ochrany ZPF posoudí a není-li příslušný se stanoviskem postoupí,
v případě dotčení zemědělské půdy od 1 ha do 10 ha je příslušný krajský úřad.
Z dokumentace vyplývá, ţe trvalý zábor pozemků ZPF bude činit 1,6 ha.

Lesní hospodářství:
Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů – před vydáním územního
rozhodnutí je nutno postupovat v souladu s ustanovením § 13 odst.1 zákona o lesích, tj. jelikoţ
veškeré pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) musí být účelně obhospodařované dle tohoto
zákona, jejich vyuţití k jiným účelům je zakázáno. O výjimku z tohoto zákazu můţe rozhodnout orgán
SSL na základě ţádosti vlastníka pozemku. Jelikoţ se jedná o záměr zdvojení stávajícího vedení a
průsek na PUPFL jiţ existuje z minulých let, podmiňuje orgán SSL realizaci záměru poţadované
stavby splněním níţe uvedených podmínek:
- Ochranné pásmo vedené na PUPFL bude dořešeno investorem z hlediska nájemních vztahů
s vlastníky PUPFL
2
- Umístění patek nových stoţárů přesahující plochu 30 m na PUPFL bude řešeno po vydání
ÚŘ dočasným odnětím PUPFL a omezením PUPFL, podáním ţádosti u orgánu SSL a
doloţením náleţitostí dle § 1 vyhlášky č. 77/96 Sb.,
- Investorem bude dořešeno ustanovení § 11 odst. 3 zákona o lesích – právo na náhradu újmy
vzniklé v důsledku omezení hospodaření v lese vlastníkovi lesa

Ţádost o odnětí nebo omezení bude podána orgánu SSL, v jehoţ zájmu má k odnětí nebo k omezení
dojít. O odnětí nebo o omezení rozhodne ten orgán SSL, v jehoţ území se dotčené pozemky nebo
jejich převáţná část nacházejí.
Toto stanovisko není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném
znění, a proto se nelze proti němu odvolat.

Ing. Rostislav Frydrych
vedoucí odboru ţivotního prostředí

MESTSKY URAD NOVY JJCIN
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Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice - Nošovice"
- souhrnné vyjádření odboru z hlediska přenesené působnosti

1. Odpadové hospodářství (referent veřejné správy Mgr. Marta Kiššová)
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů jako dotčený správní orgán dle § 79 odst. 4, písm. b) n e m á m e námitek k záměru stavby „Zdvojení
stávajícího vedení V 4 0 3 , Prosenice - Nošovice". Žádost byla podána pro účel zjišťovacího řízení dle zákona
i č.l 00/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Oznamovatelem záměru je
právní subjekt Č E P S , a.s., se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, P S Č 101 52, IČ : 25702556. Odpady vzniklé při
stavební činnosti budou dle předložené projektové dokumentace řádně separovány, zneškodňovány a předávány
oprávněným osobám, a proto n e m á m e k akci připomínek.

2. Ochrana ovzduší (referent veřejné správy Ing. Dagmar Tomanová)
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, se záměrem „Zdvojení stávajícího vedení
V403, Prosenice - Nošovice", které prochází Olomouckým, Zlínským a Moravskoslezským krajem, souhlasíme.
Zájmy chráněné tímto zákonem nejsou záměrem dotčeny.

3. Ochrana zemědělského půdního fondu - ZPF (referent veřejné správy Ing. Danuše Rybářová)
Záměr řeší posuzování vlivů na životní prostředí podle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve
knění pozdějších předpisů (zahájení zjišťovacího řízení k záměru) „Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice j^lošovice", které prochází Olomouckým, Zlínským a Moravskoslezským krajem. Záměrem dojde k dotčení pozemků
pod ochranou Z P F (trvalý zábor cca 1,6 ha a dočasný zábor do 1 roku). V předložené dokumentaci v části B.I1.1 jsou
iryhodnoceny požadavky na zábor pozemků Z P F s upozorněním, ž e v dalších fázích povolování záměru bude
l|ostupováno ve smyslu zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně Z P F ve znění pozdějších předpisů a požádány příslušné orgány
ochrany Z P F o vydání zákonem předepsaných závazných stanovisek.
Zdejší orgán ochrany Z P F , jako příslušný orgán ochrany Z P F dle § 15 odst. f) zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně Z P F ve
2nění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně Z P F ) pro katastrální území Hostašovice, Hodslavice, Životice u
ílového Jičína a Mořkov, nemá k záměru připomínky.

4. Orgán ochrany přírody

(referent veřejné správy Ing. Hana Hůlová)

Městský úřad Nový Jičín jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. b),
c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v ě z n ě n í
BANKOVNÍ

SPOJENÍ

CB a. s pobočka Nový Jičín
i! ú. 19-326801 / 0100 (příjmy)
I;. ú. 326801/ 0100 (výdaje)
IČ 00298212

ÚŘEDNÍ

DNY A

po.st
út,čt
pá

8 0 0 - 1 7 00 hod.
8 0 0 - 1 5 . 0 0 hod
8 . 0 0 - 1 2 00 hod

HODINY

čtvrtek - pro předem ohlášené návštěvy
pátek - jen pro bezodkladná podání a platby
od 11.00- do 12.00 hod -provoz částečně omezen (přestávka)

http://www.novy-jicin.cz
e-mail: posta@novyjicin-town cz
e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz
tel. ústředna: 556 768 222
fax: 556 768 289
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Zahájení zjišťoýácího řízení záměru i,Zďvojeňí ptávajícího ^eďehí V403, ProseriiceNošovice" dle zákona ó * p ^
"f'i"
1

j^pÄ'^iv

; ^
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ÍA

Magistrát m ě s t á ^ F r ý i ^
zemědělství, obdržel dne
09.12.2013 žáďo^^r^jáťření' k^y^še'"uvedenému záměru ä po prostudování předložené
dokumentace vydáyái .
' y '
-~ , '
i ?\ - v:-y/j;a.d r e n i:A^
A

ft* s*

J&tiL.-.
zákonu: (vodní zákon),
Z hlediska zákbn^^2^^P|)l^b»i „o ^pdách^á;změně'n
vě znění pozdějších předpisů (dále jen svodjiLzáfón^), dl^ust.1 § 1 0 6 odst. 1 vodního

zákona:
'.' ^£^
A-Í'~X
A A'" S ^ ^ - p í í f ' í ^ í í
Z hlediska zájmů chráhěný
Vliv
'(laného.záměm^a: žiyoM ptósn^dížv celém rozsahu zákonač. 100/2001^-íSbv, výplatném znění
r

r

l

>

vodní toky á zá^ujfeífo^
a pi^ióy^k,^'§^ik>třebí souhlasu
vodoprávního úřaďu^podle u ś l § l 7 vodního zákôtíá. Souhlas je závažný;pf o; příslušné orgány
při postupu podle zvláštních zákonů.
t;

Z hlediska zákona „č. 334/1 992 Sb., o ochrahěí zemědělského pů
ve znění
pozdějších př^j^islůr^d|alef Íj<eň' ^ža'kpiP'-o - .bcfrraníě ^Zr^p*'^" í^ě^usťi ^ § i S písm. i) zákona
o ochraně ZPF:
'
[
Za orgán ochrany ZPF požadujeme, aby nedocházelo k dalšímu záboru zemědělské půdy
při umísťování stožárů na zemědělské půdě. Upřednostňujeme, aby ttasa nového vedení
na zemědělské půdě (druh pozemků orná půda, trvalý travní porost,' zahrada) v úseku obec
Palkovice - Nošovice byla umístěna v trase stávajícího vedení, aby nedošlo k posunutí nové
trasy Vedení 400 k V V403 Přošenice - Nošovice v úseku obec Palkovice - Nošovice o 1,5 m
dále od stávajícího vedení V 405 Nošovice - Kletné.
í_

IČ: 00296643
Internet: www.frydekmistek cz

Č.Jr.: M M F M 144637/2013
'
, -Projektovou dokumentaci požadujeme doplnit ó tyto náležitosti:
^ vyhodnocení--zátídŕ^'/
pro výše uvedenou akci včetně zdůvodnění;.-próč
. souhlasu k odnětí není třeba (ust. § 9 odst. 2 písm. b) bod ' l . zákona o ochraně ZPF,
ust. § 9 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ZPF),
- . podrobnější údaje k pľošnýmrýýmeräm's
- podrobnosti, jakým způsobem budou probíhat zemní p r a ^
pozemcích,
. jak bude .zabezpečena skrývka' - kulturní vrstvy;- půdy .(oŕničňí a podórhiční.. vrstvy)
. na dotčených pozemcích u f m ä n ^
depotó^^
. . ...ikultůnií-rvrsťvy půdy, kde bude - uložena .výkopová zemina, jakým způsoberri ' budou
. rS^ěměděl^
. \ .
- -. vymezení manipulačního pruhů pro práce na zemědělských pozemcích, s uvedením''šířky
" Manipulačního pruhu, .
, -"
'./
•'
'
, ^ podrobnej ší údaj e k .demontáži*^stavaj[ícího; jedení a způsobu p r ó v / á d ě ^ ^
např,
budou-li zřizovány dočasné-^
případě, .že -&p>.tá^-^kde'. Jak bude
zajišťován p ř í j e z ^ ^
-'.'.
.
časový harmonogram pro provádění této akce,
1

1

;

,;

;

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb.^ o ochraně přírody a krajiny, ve znění-pozdějších
předpisů (dále jen „zákon b ochraně přírody a krajiny"), dle ust. § 65 zákona o ochraně
' přírody a krajiny a jako příslušný orgán ochrany přírody dle^ust. § 75 odst: 1 písitiť b)
a c) zákona* b ochraně'přírody a krajiny:
»•
lství (:dále!j en ^magistrát")
|řízenr|k^áměru „Zdvojení
stávajícího vedení-., Vá03, • P r o s e ^ i c ^
je- zdvojení 'stávajícího
vedení vysokého'-* napětí mezi třansformo.vnami^Nóšo.vice • a, Proseríiee z důvodu posílení
přenosového
profilu
energetické/'^soustavy^ ČR. ,J" 'Stavba ' bude
realizována
na území Olomouckého, Zlínského.a Moravskoslezského krajem Magistrát města FrýdkuMístku, odbor životního ^prostředí 'a zemědělství, '"je jako orgán ochrany přírody příslušný
pouze v Moravskoslezském kraji v k.-ú.>Nošovice,-Nižní' Lhotyt Yyšní Lhoty, Raškovice,
Skalice u Frýdku-Místku, HodoňoviČe,- BäškTä, Palkovice, Mýslík a Kozlovice. Stavba kříží
lesy, několik vodních toků a jejichúdolriích niv, které jsou dle ust..§ 3 odstál písm. b) zákona
o ochraně přírody a krajiny významriýmLkrajinnými prvky.,,Vedení ve své trase rovněž kříží
evropsky významné lokality - Reku.Pstravici-a Nivu Morávky a'ze zvláště chráněných území
se stavba dotýká národní přírodní památky Skalická Morávka. Realizace stavby si vyžádá
kácení dřevin rostoucích mimo lesf Oznámení všakjněpbsahuje; situační ^výkresy s vyznačením
dřevin rostoucích v míštětstavby a,V'její'-.blízkosti s'ô'dlišenírn "a specifikací dřevin,;které bude
nutné z důvodu záměru vykácet. Oznámení o záměru sé zabývá i jého vlivem na krajinný ráz.
Realizací záměru dojde k.dotčení územního systému ekologické stability krajiny vě správním
obvodu magistrátu.
_
'i"
/
' i\
'
Magistrát, jako'dotčený správní; úřad vě smyslu ust. §„3 písm. e) zákona č. 100/2001 'Sb.,
.o posuzování vlivů na životnr prostřed ľ a •o.-žměněiněk-terých^so.uyisejÍGÍchr.zákonů; ve. znění
pozdějších- předpisů; .posoudikpředložený. .:záměrIz^édnotlw.ýc'hřhledi'sekVochrany '.životního
prostředí ve své kompetenci. ,
«, *,
>
Z hlediska ostatních.zájmů chráněných• zákonem o ochraně přírody a krajiny, které jsou)
• v kompetenci magistrátů,- nemá magistrát k-'záměru' připomínky..
.
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: Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., *o odpadech a. o změně . některých ; dalších zákonů,^
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ^zákon o odpadech"), dle ust. § 79 odst. 4 písní:b)^
zákona o odpadech:
• .-, ;.•„:••.„."---,u, ,•. • <• y y
-. --•.„••"--•,-'-c-^v
Oznámeným záměrem „Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice"-(dále-jen
•.^záměr")' dojde k dotčení zájmů chráněných dle zákonko odpadech- v kompetenci-Magistrátu
města Frýdku-Místku, -odboru životního- prostředí a: zemědělství,- -jelikož^xpředložénétío''-

r

:

:

Magistrát města Frýdku-Místku

Strana 2 (celkem 3)

meC . J . i M M F M 144637/2013
,.
#
. , ^
oznámení,záměru vyplývá, že při'realizaci*záměru budou produkovány odpady. Ke způsobu
nakládání s Odpady uvedenému v oznámení.žáměru nemáme připomínek
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Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o- lesích a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších: předpisů (dále jen „lesní zákon"), dle ust. § 48 odst 3 lesního zákona:
Z předložené dokumentace záměru „Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice"
není zcela zřejmé, zda záměrem dôjde k dotčení zájmů chránených lesním zákonem
v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního [prostředí a zemědělství,
V případě dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa i pozemků vé Vzdálenosti do 50 m
od okraje lesa ve správním obvodů obce s rozšířenou působnostij Frýdek-Místek je nutné
požádat O vydání souhlasu s umístěním stavby dle ust. § 14 Odst. 2 lesního zákona.
MAX31ST R Á T

gněsta Fiydku-Místku
. •
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Ing. Jaroslav Zezula
vědoucí odboru
životního prostředí a zemědělstyíPříloha
ozhámem zamera;-^
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Jme no,á příjmení: Alena Dvořákova

Podpis:

Oblastní inspektorát Olomouc
Tovární 41, 772 00 Olomouc, tel./fax: 585 243 410
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public_ol@cizp.cz, www.cizp.cz

Ministerstvo životního prostředí
Odbor posuzování vlivů na ŽP a IP
Vršovická 65
100 10 Praha 10 - Vršovice
Naše značka:
ČIŽP/48/IPP/1320577.001/13/OBS

Vaše č. j.:
84511/ENV/13

Vyřizuje / linka:
Šišková / 41

V Olomouci dne:
11.12.2013

Vyjádření k oznámení záměru „Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice - Nošovice“ podle
zákona č. 100/2001 Sb.
Oznamovatel:
Termín zpracování:

ČEPS, a.s., IČ 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
říjen 2013

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Olomouc (dále jen „ČIŽP“)
obdržela dne 9.12.2013 oznámení záměru „Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice - Nošovice“,
zpracované v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 100/2001 Sb.“). Záměr je zařazen dle bodu 3.6. kategorie I přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. –
Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 110 kV a délce nad 15 km.
Předmětem záměru je posílení přenosového profilu mezi TR Prosenice a TR Nošovice
novým dvojitým vedením o napěťové hladině 400 kV s označením V403/803. Vedení je plánováno
v trase stávajícího vedení s označením V403, mimo dílčí úpravy trasy v obci Mořkov a úseku
Palkovice - Nošovice. Celková délka je cca 80 km. Součástí záměru je úprava zaústění vedení do
polí TR Prosenice v celkové délce cca 200 m
Po prostudování předloženého oznámení, ČIŽP konstatuje, že nemá žádné připomínky
a domnívá se, že záměr není nutné dále posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb.

Ing. Radek Pallós
ředitel oblastního inspektorátu Olomouc

Rozdělovník:
Adresát (do datové schránky)
Spis

________________________________________________________________________________________________
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Oblastní inspektorát Ostrava
Valchařská 15, 702 00 Ostrava
tel.: 595 134 111, fax: 596 115 525
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public_ov@cizp.cz, www.cizp.cz
IDDS: fmwdzsv

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10 Vršovice

Váš dopis značky

/ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

Místo a datum

84511/ENV/13

28.11.2013

ČIŽP/49/IPP/1321084.002/13/VHK

RNDr.Kameníčková/110

30.12.2013

Vyjádření k oznámení záměru „Zdvojení stávajícího vedení V 403, Prosenice - Nošovice“
dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Ostrava (dále „ČIŽP“) k předloženému oznámení
záměru „Zdvojení stávajícího vedení V 403, Prosenice - Nošovice“, oznamovatel ČEPS, a.s.,
Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 25702556, nemá připomínky.
Dle oznámení, zpracovatel Dr. Ing. Vladimír Skoumal, č. osvědčení 102570/ENV/09, 42045/ENV/2011,
(dále „oznámení“), se jedná o posílení přenosového profilu mezi transformovnou (dále „TR“) Prosenice
a TR Nošovice novým dvojitým vedením o napěťové hladině 400 kV s označením V403/803.
ČIŽP z hlediska ochrany přírody upozorňuje, že vedení prochází několika maloplošnými chráněnými
územími a evropsky významnými lokalitami. Je zde tedy možnost potenciálního konfliktu se zákonem
č. 114/1992 Sb., případně vyhlašovacími akty maloplošných chráněných území v případě, že budou práce
probíhat i v těchto územích. Potenciální konflikt může spočívat např. v nepovolených vjezdech,
poškozování přírody ve zvláště chráněném území, zásazích do přirozeného vývoje zvláště chráněných
druhů aj. ČIŽP doporučuje v případě, že budou práce probíhat v těchto územích, obrátit se na místně a
věcně příslušný správní orgán s žádostí o předběžnou informaci, zda jsou k této činnosti nutné výjimky,
souhlasy, povolení atd.

Ing. Karel Kozubek
Ředitel ČIŽP OI Ostrava

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI
Dvořákova 75, 750 11 Přerov, tel. 581 283 111, e-mail: podatelna@pr.khsolc.cz, ID: 7zyai4b

V Přerově 18.12.2013
Čj.: KHSOC/27502/2013/PR/HOK
Sp. značka: KHSOC/27502/2013
Vyřizuje: Ing. Jarmila Lindnerová, tel.: 581 283 213
Č.j. odesílatele : 84511/ENV/13
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10
Vyjádření k záměru „Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice – Nošovice“ ve
smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru v kategorii I jako změna
záměru podle §4 odst. 1 písm. a) zákona
Na základě žádosti doručené dne 9.12.2013 pod č.j.: KHSOC/27502/2013/PR/HOK,
o vydání vyjádření k oznámení záměru předložené Ministerstvem životního prostředí,
Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice, posoudila Krajská hygienická stanice
Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2
písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění, jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 tohoto
zákona, při rozhodování ve věcech podle § 6 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, předložené oznámení záměru v kategorii I jako změna záměru podle §4 odst. 1
písm. a) zákona „Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice – Nošovice“, investor
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 25702556.
Po zhodnocení souladu předloženého oznámení dotýkajícího se zájmů chráněných
orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č.258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 258/2000 Sb.) a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, vydává Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
se sídlem v Olomouci toto
vyjádření :
k předložené dokumentaci záměru „Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice –
Nošovice“, investor ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 25702556,
nemá orgán ochrany veřejného zdraví zásadní připomínky,
a nepožaduje další posuzování záměru.

Str. č. 2 k č.j.: KHSOC/27502/2013/PR/HOK ze dne 18.12.2013

Odůvodnění:
Předložený záměr řeší rekonstrukci stávajícího jednoduchého vedení V403 na dvojité
vedení V403/803 ve stávající trase se zachováním shodné napěťové úrovně 400 kV. Trasa
vedení vychází z elektrické stanice Prosenice u Přerova a ústí do elektr. stanice Nošovice
u Frýdku–Místku a prochází postupně územím krajů Olomouckého, Zlínského
a Moravskoslezského. V Olomouckém kraji prochází vedení katastr. územím Oldřichov,
Sušice , Pavlovice, Šišma, Osek nad Bečvou, Hlinsko, Kladníky, Radotín, Soběchleby, Týn
nad Bečvou, Dolní Nětčice, Horní Nětčice, Paršovice, Rakov, Býškovice, Malhotice, Rouské.
Celková délka trasy vedení bude provedena v délce cca 80 km.
Dokumentace byla Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje posouzena
především z hlediska zdravotních rizik pro obyvatelstvo souvisejících s hlukem a kvalitou
ovzduší při provozu uvažovaného záměru.
Při vydání tohoto vyjádření vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jse
následující dokument:
-

Dokumentace „Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice – Nošovice“, zpracovaná
Dr. Ing. Vladimírem Skoumalem, říjen 2013

„Otisk úředního razítka“
Ing. Jarmila Lindnerová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
„elektronicky podepsáno“
Rozdělovník:
1. Adresát, ID 9gsaax4
2. KHS – spis

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
IČ: 71009221, tel. 577006711, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz
Č.j.: KHSZL 24227/2013
Spisová značka: KHSZL/24227/2013/2.5/HOK/VS/URB-02

Ve Vsetíně, dne 30. 12. 2013

Vyřizuje:
Ing. Eva Urbanovská, tel. 571 498 001, e-mail: eva.urbanovska@khszlin.cz
Ministerstvo životního prostředí
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
Vršovická 65
100 10 Praha 10 - Vršovice
Dokumentace záměru „Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice“ - vyjádření ke
zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

VYJÁDŘENÍ
Na základě Vašeho oznámení značky 84511/ENV/13 ze dne 28. 11. 2013 doručeného dne 9. 12.
2013 posoudila Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně jako příslušný orgán
ochrany veřejného zdraví podle § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 82 odst. 2 písm.
i) téhož zákona, a současně jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
dle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předloženou dokumentaci záměru „Zdvojení
stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice“ pro zjišťovací řízení, zpracovanou v rozsahu podle
přílohy č. 3 shora citovaného zákona.
Předkládaný záměr je zařazen dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mezi záměry uvedené
v příloze č. 1 kategorie I bod 3.6 „Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 110 kV a délce nad
15 km“.
Oznamovatel:
Právnická osoba ČEPS, a.s., IČ: 25702556, se sídlem: Elektrárenská 774/2, Praha, PSČ: 101 52
Umístění záměru:
Kraj: Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
Obce (na území Zlínského kraje): Kelč, katastrální území Kelč – Nové Město, Komárovice,
Kladeruby, katastrální území Kladeruby
Choryně, katastrální území Choryně
Lešná, katastrální území Lhotka nad Bečvou, Lešná, Vysoká
u Valašského Meziříčí, Perná u Valašského Meziříčí, Jasenice
u Valašského Meziříčí
Navržená trasa dvojité vedení s označením V403/803 je na území Zlínského kraje vedena v
nezastavěném území mimo obytnou zástavbu.

Č.j.: KHSZL 24227/2013, str. 2

Charakter záměru:
Záměrem je zdvojení stávajícího vedení s označením V403 o napěťové hladině 400 kV na nové
dvojité vedení s označením V403/803 mezi transformovnami Prosenice a Nošovice z důvodu zajištění
dostatečné přenosové schopnosti a spolehlivosti energetické soustavy ČR v souvislosti s navýšením
rezervované kapacity transformačního výkonu v oblasti severní Moravy a Slezska.
Záměr „Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice“ není navržen variantně. Trasa je v
maximální možné míře vedena v koridoru stávajícího vedení o napěťové hladině 400 kV s označením
V403, mimo dílčí úpravy trasy v obci Mořkov a úseku Palkovice – Nošovice. Celková délka vedení je
cca 80 km. Součásti záměru je úprava zaústění vedení do polí TR Prosenice v celkové délce cca 200
m.
Při výstavbě vedení budou použity dva typy stožárů. Z nově rozšířeného areálu TR Prosenice vychází
nové dvojité vedení na stožárech typu Donau (základní výška stožáru 46 m), které bude směřovat
východním směrem v trase stávajícího vedení s označením V403, překročí řeku Bečvu a severně míjí
Soběchleby. Vedení dále obchází severně Kelč – Staré město, obec Choryni jižně, opět překračuje
řeku Bečvu, severně míjí Hostašovice, prochází obcí Hodslavice a Mořkov. V úseku vedení mezi
obcemi Mořkov stožár č. R20 a a Věřovice stožár č. R21 budou použity stožáry typu Soudek (základní
výška stožáru 54 m). Od obce Věřovice vedení dále prochází mezi obcemi Bordovice a Lichnov,
severně obchází Frenštát pod Radhoštěm, prochází obcí Kozlovice a pokračuje jižně okolo Palkovic
po stožár č. R26 na stožárech typu Donau. V úseku od Palkovic stožár č. R26 a pokračuje vedení
okolo Hodoňovic a Nižní Lhoty až do TR Nošovice, do které bude nové dvojité vedení zaústěno od
jihu, na stožárech typu Soudek.
Související záměrem je TR Prosenice. Jedná se o další akci oznamovatele, tudíž se nepředpokládá
střet s tímto souvisejícím záměrem.
Kumulace s jinými záměry není známa.
Vlivy záměru na veřejné zdraví
Při provozu nadzemního přenosového vedení elektrické energie lze předpokládat vliv
elektromagnetického pole v bezprostředním okolí vedení, které je z bezpečnostních důvodů
zajištěno vymezením ochranného pásma, které je podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vymezeno svislými rovinami
vedenými po obou stranách ve vodorovné vzdálenosti 20 m od krajního vodiče. Celková šířka
ochranného pásma pro dvojité vedení o napěťové hladině 400 kV činí v úseku se stožáry typu
Donau 69,4 m a v úseku se stožáry typu Soudek 57,4 m v běžné trase.
Přípustné hygienické limity pro elektrická a magnetická pole a elektromagnetická záření s frekvencí od
0 Hz do 1,7.1015 Hz stanovuje nařízení vlády ČR č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím
zářením, v platném znění. Nejvyšší přípustná hodnota pro modifikovanou proudovou hustotu
indukovanou v centrálním nervovém systému elektrickým a/nebo magnetickým polem s frekvencí v
intervalu od 0 Hz do 10 MHz se stanoví dle tabulky č. 1 přílohy č. 1 shora citovaného vládního
nařízení.
V rámci předkládaného oznámení bylo zpracováno Posouzení dvojitého vedení s označením
V403/803 s ohledem na hygienické požadavky stanovené v nařízení vlády ČR č. 1/2008 Sb., v
platném znění (zpracovatel EGU-HV Laboratory a.s., Podnikatelská 267, Praha 9 - Běchovice, PSČ:
190 11, březen 2013), které je přílohou předložené dokumentace záměru pro zjišťovací řízení.
Na základě provedených výpočtů byly stanoveny minimální výšky vodičů nad terénem navrhovaných
stožárů pro dvojité vedení V403 Prosenice - Nošovice s ohledem na požadavky nařízení vlády č.
1/2008 Sb., v platném znění, tak aby nebyla pro frekvenci 50 Hz překročena přípustná hodnota
indukované proudové hustoty v lidském těle 2,828 mA.m-2 pro ostatní osoby (obyvatelstvo).
Posouzení z hlediska působení elektromagnetického pole bylo provedeno pro dvojité vedení s
označením V403/803 o napěťové hladině 400 kV pro typ stožáru Donau a Soudek a dále pro souběh
dvojitého vedení s označením V403/803 typ stožáru Soudek a jednoduchého vedení s označením
V405 typ stožáru Mačka o napěťové hladině 400 kV. Veškeré výpočty modifikované indukované
proudové hustoty Jmod v lidském těle byly provedeny ve výšce 1,8 m nad zemí, tj. ve výšce přechodu z
krku do hrudi u vyšší postavy, kde indukovaná proudová hustota dosahuje nejvyšší hodnoty. Pro
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veškeré výpočty byla uvažována nejhorší možná varianta sledu fázových vodičů a maximální zatížení
vedení.
Z provedeného posouzení vyplývá, že u dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV při dodržení
minimální výšky vodičů 11,84 m nad zemí pro typ stožáru Donau a minimální výšky vodičů 14,49 m
nad zemí pro typ stožáru Soudek (platí i pro souběh dvojitého vedení pro typ stožáru Soudek a
jednoduchého vedení s označením V405 typ stožáru Mačka o napěťové hladině 400 kV při dodržení
souběhu vzdálenosti stožárů) není v žádném místě podél trasy vedení překročena přípustná hodnota
modifikované proudové hustoty Jmod v lidském těle stanovená v nařízení vlády ČR č. 1/2008 Sb., o
ochraně zdraví před neionizujícím zářením, v platném znění, čímž budou dodrženy podmínky pro
ochranu veřejného zdraví, resp. veškeré hygienické limity vyplývající z citovaného vládního nařízení.
Z hlediska hlukové problematiky v období provozu záměru lze konstatovat, že provoz záměru je
činností výrazně klidovou, bez provozu aktivních prvků, které by způsobovaly hluk. Za vlhkého počasí
mohou vznikat akustické jevy v důsledku tzv. koróny (charakteristické "sršení") v okolí stožárů s
izolátory. Hladina akustického tlaku v důsledku těchto jevů se může přibližovat až k L Aeq,T = 40 dB.
Vzhledem k umístění záměru na území Zlínského kraje v nezastavěném území mimo obytnou
zástavbu však zůstane akustická situace beze změny.
Z hlediska ovlivnění kvality ovzduší je vliv záměru vyloučen - vlastní provoz nadzemního přenosového
vedení elektrické energie není zdrojem žádného znečištění ovzduší.
Jak je v předložené dokumentaci uvedeno, podmínky pro ochranu veřejného zdraví současných
obyvatel se realizací záměru prakticky nezmění a záměr svým provozem neovlivní negativně
podmínky pro ochranu veřejného zdraví ve srovnání se současným stavem.
V období realizace záměru může negativně působit na obyvatelstvo v blízkosti výstavby hluk a emise
z dopravních prostředků a stavebních mechanizmů.
Realizace záměru bude organizačně zajištěna tak, aby maximálně omezovala možnost narušení
faktorů pohody. Veškeré stavební práce spojené s transportem potřebného materiálu a techniky do
stávajících stožárových míst a naopak odvoz demontovaného materiálu stávajícího vedení a
přebytečné vytěžené zeminy budou uskutečňovány v denní době. Hluk v období provádění stavebních
a konstrukčních prací (demontáž a následné budování základů stožárů, případně montáž stožárů,
tažení vodičů) je možno označit vzhledem k umístění záměru, kdy trasa dvojitého vedení je z větší
části navržena mimo obydlená území, a činnosti související s výstavbou nebudou intenzívní, budou
časově omezeny a budou probíhat na různých místech v trase vedení, za celkově málo významný a
nelze tudíž ani předpokládat zásadní negativní projevy hluku spojeného s výstavbou na zdraví
obyvatel.
Intenzita dopravy v odhadované četnosti nejvýše několika jednotek vozidel denně je pod úrovní, při
které by tento provoz měl být považován za významné navýšení stávajících poměrů, respektive za
významný zdroj dopravního hluku.
Z hlediska ovlivnění ovzduší lze předpokládat, že kvalita ovzduší může být ovlivněna pouze v období
realizace záměru v důsledku navýšení prašnosti při pohybu dopravních prostředků a stavebních
mechanismů při výstavbě. Tyto vlivy budou omezeny jen na bezprostřední okolí staveniště a
příjezdových komunikací. Pro snížení prašnosti na příjezdových komunikacích a v prostoru stavenišť
budou navržena účelná opatření k zamezení nepřípustnému víření prachu. V průběhu výstavby budou
používány barvy k provádění nátěrů ocelových konstrukcí v místě stavby. V současnosti jsou již
používány barvy s nízkým obsahem organických rozpouštědel. Množství uvolněných emisí do ovzduší
bude zanedbatelné.
Po posouzení předložené dokumentace oznámení záměru s požadavky předpisů v oblasti ochrany
veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto
v y j á d ř e n í:
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Z hlediska místní příslušnosti a věcné příslušnosti (aspektu ochrany veřejného zdraví)
nepožaduje Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sílem ve Zlíně další posuzování
záměru „Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice“ podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

Ing. Eva Urbanovská
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
otisk úředního razítka

Rozdělovník:
1x adresát (doručení do datové schránky)
1x KHS ZK, ÚP Vsetín – oddělení HOK
1x KHS ZK – odbor HOK
1x KHS ZK – úsek odborných činností
1x KHS ZK – úsek správních činností
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Ministerstvo životního prostředí
Ing. Hlaváčová
Vršovická 65
100 10 Praha

VYJÁDŘENÍ
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní
úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený
správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 3 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), posoudila žádost Ministerstva životního prostředí, ze
dne 09.12.2013, o vyjádření k oznámení záměru dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává podle § 8 odst. 2 a 3 zákona
č.100/2001 Sb. a podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto vyjádření:
Oznámení záměru „Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice“ vyhodnocuje vliv záměru na
zdraví lidí a životní prostředí jako přijatelný. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se
sídlem v Ostravě závěr dokumentace akceptuje a nepožaduje další posuzování uvedeného záměru podle
zákona č. 100/2001 Sb.
Odůvodnění:
Na základě žádosti Ministerstva životního prostředí ze dne 09.12.2013, o vyjádření, k záměru posoudila Krajská
hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených
podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.
Oznamovatelem a zpracovatelem záměru je obchodní firma ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52
Praha 10, IČ: 25702556.
Charakterem záměru je posílení přenosového profilu mezi TR Prosenice a TR Nošovice novým dvojitým
vedením o napěťové hladině 400 kV s označením V403/803. Vedení je plánováno v trase stávajícího vedení
s označením V403, mimo dílčí úpravy trasy v obci Mořkov a úseku Palkovice – Nošovice. Celková délka je cca
80 km. Důvodem pro realizaci záměru je zajištění dostateční přenosové schopnosti a spolehlivosti přenosové
soustavy ČR v souvislosti s navýšením rezervované kapacity transformačního výkonu v oblasti severní Moravy
a Slezska. Součástí záměru je úprava zaústění vedení do polí TR Prosenice v celkové délce cca 200 m.
Součásti předložené dokumentace je posouzení vedení 2 x 400kV z hlediska působení neionizujícího záření,
zpracované firmou EGU-HV Laboratory a.s., Podnikatelská 267, 190 11 Praha 9 – Běchovice.
Posouzení je zpracováno ve variantě se stožáry typu Donau - zakázka č. 7960/11/A, březen 2012, kde minimální
výška spodních fázových vodičů nad zemí je 11,84m.
Dále je posouzení je zpracováno ve variantě se stožáry typu Soudek - zakázka č. 70012/B/12, prosinec 2012,
kde minimální výška spodních fázových vodičů nad zemí je 14,49m.
TEL.: 595 138 111
FAX: 595 138 109
SPR 28.1

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00

Rovněž je posouzení zpracováno ve variantě souběhu vedení se stožáry typu Soudek 2 x 400kV a 1 x 400kV zakázka č. 70012/H/12, březen 2013, kde minimální výška spodních fázových vodičů nad zemí je 14,93m.
Pro veškeré výpočty byl uvažován nejhorší možný případ tj. maximální zatížení vedení a z hlediska rozložení
elektrického a magnetického pole nejhorší možný sled fází.
Při dodržení minimální výšky spodních fázových vodičů nad zemí v místě maximálního průhybu nebudou
v žádném místě podél posuzovaného vedení 2 x 400kV překročeny referenční úrovně intenzity elektrického
pole a referenční úrovně pro magnetickou indukci a nejvyšší přípustné hodnoty modifikované proudové hustoty
stanovené v příloze č.1 nařízení vlády č. 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením ve znění
nařízení vlády č. 106/2010 Sb.
Předložené podklady odpovídají požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících předpisů a jsou dostatečné
pro posouzení záměru orgánem ochrany veřejného zdraví v rámci posuzování uvedeného záměru podle zákona
č. 100/2001 Sb.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jaroslav Sklenář v.r.
Vedoucí odboru hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se
sídlem v Ostravě
Územní pracoviště Frýdek-Místek
Rozdělovník:
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2 o 1 listu
1x adresát – MŽP, - DS
1x KHS, odd. ÚPaH
(dokumentace Oznámení záměru ponechána na odd. ÚPaH)

SPR 28.1

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD
pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 Ostrava Mor. Ostrava

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10-Vršovice
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NAŠE ZNAČKA
SBS/35995/2013/OBÚ-05/630/Ing.Kt

VYŘIZUJE / LINKA
Ing.Kotula/224

OSTRAVA
10.12.2013

Věc: Stanovisko obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a
Olomouckého
Obvodní báňský úřad (dále jen OBÚ) pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, jako
místně příslušný podle ust. § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu vrchního dozoru
státní báňské správy v kraji Moravskoslezském a Olomouckém a věcně příslušný podle ust. § 41
odst. 2, písm. m) téhož zákona nemá připomínek k zahájení zjišťovacího řízení k záměru
zařazenému v kategorii I jako změna záměru podle § 4 odst. 1 písm. a) „Zdvojení stávajícího
vedení V403, Prosenice-Nošovice“ 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.
Jestliže z územně plánovací dokumentace vyplývá, že předmětná stavba se nachází v chráněném
ložiskovém území nebo dobývacím prostoru, je nutno postupovat dle ustanovení § 19 zákona č.
44/1988 Sb., (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Důvodem tohoto stanoviska jsou požadavky výše uvedených obecně závazných právních
předpisů.
Stanovisko je podkladem pro vydání rozhodnutí příslušného správního orgánu.

Ing. Ivo Teichmann
vedoucí báňský inspektor
Obvodního báňského úřadu
pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
TELEFON
596 100 211
596 100 200

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČNB Praha
č.ú. 4021–001/0710

IČ
00025 844

FAX
596 111 805

E- mail
podatelna.ostrava@cbusbs.cz
ID datové schránky: da5adv2

Ministerstvo životního prostředí
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Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj – písemné odborné vyjádření, vydané v souladu s § 32
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k záměru „Zdvojení
stávajícího vedení V403 Prosenice – Nošovice“

Dne 3. prosince 2013 jsme obdrželi žádost Vašeho ministerstva o odborné posouzení
dokumentace vlivů záměru na přestavbu stávajícího dvojitého vedení 220 kV na dvojité vedení 400 kV
na trase V403 mezi transformovnou Prosenice, okres Přerov, a trafostanicí Nošovice, okres Frýdek –
Místek (dále jen dokumentace).
Odborné písemné vyjádření Národního památkového ústavu bude podkladem pro stanovisko
MŽP podle § 8 odst. 1 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých
souvisejících zákonů.
Zpracovatel:
Datum zpracování:

ČEPS Invest, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
říjen 2013

V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedeného návrhu poskytnutá MŽP
v elektronické podobě.
Technické údaje stavby:
část trasy V403/803 (zde uplatněny stožáry typu Donau)
Délka vedení části trasy: cca 65 km
Jmenovité napětí: 400 kV
Max. proudové zatížení: 2 500 A
Napěťová soustava: třífázová s přímo uzemněným nulovým bodem – TT, 50 Hz
Ochrana před úrazem: ochrana živých částí – polohou
ochrana neživých částí uzemněním s rychlým vypnutím
Vodiče: ocelohliníková lana ve trojsvazku
Izolace: izolátorové závěsy
Zemnicí lana: ocelohliníková lana
Ochrana proti korozi: žárové zinkování, nátěr
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Základy stožárů: betonové patkové
Ochranné pásmo (šířka): je vymezeno svislými rovinami, vedenými 20 m od krajního vodiče ve
vodorovné vzdálenosti (zákon č. 458/2000 Sb., § 46)
Celková šířka koridoru vč. OP pro dvojité vedení 400 kV v běžné trase: 69,4 m
Stožáry: ocelové samonosné příhradové šroubované konstrukce, typ Donau, základní výška stožáru 46
m
část trasy V403/803 (zde uplatněny stožáry typu Soudek)
Délka vedení části trasy: cca 15 km
Jmenovité napětí: 400 kV
Max. proudové zatížení: 2 500 A
Napěťová soustava: třífázová s přímo uzemněným nulovým bodem – TT, 50 Hz
Ochrana před úrazem: ochrana živých částí – polohou
ochrana neživých částí uzemněním s rychlým vypnutím
Vodiče: ocelohliníková lana ve trojsvazku
Izolace: izolátorové závěsy
Zemnicí lana: ocelohliníková lana
Ochrana proti korozi: žárové zinkování, nátěr
Základy stožárů: betonové patkové
Ochranné pásmo (šířka): je vymezeno svislými rovinami, vedenými 20 m od krajního vodiče ve
vodorovné vzdálenosti (zákon č. 458/2000 Sb., § 46)
Celková šířka koridoru vč. OP pro dvojité vedení 400 kV v běžné trase: 57,4 m
Stožáry: ocelové samonosné příhradové šroubované konstrukce, typ Soudek, základní výška stožáru
54 m
Popis záměru
Uvažovaná přestavba trasy VVN z 220 Kv na 400 kV bude realizována zdvojením stávajícího
vedení. Pro nové vedení budou použity dva typy stožárů: typ Donau (cca 65 km z celé trasy) a typ
Soudek (cca 15 km trasy).
Průběh vedení bude ponechán převážně v původní trase. Výjimkou jsou tři místa, jež
představuje zaústění do rozšířené trafostanice Prosenice (nový úsek v délce 200m), lokalita Mořkov
(posun sloupu o cca 8,5 m) a část trasy mezi Palkovicemi a Nošovicemi (úsek před zaústěním do
transformační stanice Nošovice bude posunut cca o 1,5 m).
Závěr:

Stávající ani změněná trasa vedení (viz uvedené lokality) se ve svém průběhu zásadním
způsobem nedotkne zájmů státní památkové péče, jelikož neprochází územím památkové rezervace,
památkové zóny ani ochranným pásmem zón, rezervací či kulturních památek. V uvažované linii vedení
se rovněž nenacházejí nemovité kulturní památky zapsané v seznamu ÚSKP ČR.
Z hlediska zájmu státní památkové péče nemáme k posuzovanému návrhu přestavby trasy VVN
z 220kV na 400 kV mezi trafostanicí Prosenice (okres Přerov) a trafostanicí Nošovice (okres FrýdekMístek) další zásadní připomínky.
Jako další zdrojové informace můžeme nabídnout archeologická data z informačního systému
Státní archeologický seznam České republiky, ve kterém evidujeme v několika kategoriích území s
archeologickými nálezy (UAN) a předat aktualizovanou digitální vrstvu doposud konkretizovaných
UAN SAS ČR v plánované trase záměru.
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V případě zájmu o archeologická data
nás kontaktujte,Mgr. A. Knechtová, email
knechtova.alena@npu.cz, tel. 724 663 577, Ambrožová Jelena prom.mat., ambrozova.jelena@npu.cz,
tel.724663813. Pro analýzu dat jsou potřebná jako podklad polohopisná digitální data původní
zdvojené trasy a odkloněných nových tras s vyznačením zemních prací v místech stožárů vedení.
Předkládané písemné odborné vyjádření slouží jako podklad pro stanovisko Vašeho
ministerstva.

S pozdravy

Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.
náměstek sekce památkové péče

Na vědomí:
- NPÚ ÚOP v Kroměříži, Na Sladovnách 1491, 767 01 Kroměříž
- NPÚ ÚOP v Olomouci, Horní nám. 25, 771 00 Olomouc
- NPÚ ÚOP v Ostravě, Korejská 12, 702 00 Ostrava - Přívoz
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ředitel odboru ochrany vod

*MZPLBHJORPJS*

MZPLBHJORPJS
86104/ENV/13
(odpověď pod stejným čj.)
Počet listů:

Vnitřní sdělení
Adresát:

Útvar:

Mgr. Jana Piekníková
zástupkyně ředitelky a vedoucí oddělení mezistátní EIA ,
pověřena řízením odboru posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence
710 - Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a
integrované prevence

Vaše čj.:
11934/710/13
Naše čj.
3453/740/13

Vyřizuje:
Ladislav Bíža

Datum:
12.12.2013

Posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č . 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Zdvojení stávajícího
vedení V403, Prosenice - Nošovice“ vyjádření OOV
Vážená paní magistro,
dokumentace k záměru „Zdvojení stávajícího vedení V 403, Prosenice - Nošovice“,
říjen 2013, oznamovatel ČEPS, a.s., obsahuje v kapitole C.II.3 údaje o vodních
poměrech v obecné rovině, trasa navrhovaného vedení je dlouhá cca 80 km. Vedení
bude převážně ve stávajícím koridoru. Jeho trasa křižuje celkem 89 vodních toků, z
toho je 10 významných - Strhanec, Bečva, Dolnonětčický potok, Juhyně, Jičínka,
Sedlnice, Ondřejnice, Olešná, Ostravice a Morávka. Na mapových obrázcích č. 9 18 jsou zachycena záplavová území a ochranná pásma vodních zdrojů .
Požadujeme, aby při výstavbě vedení byly pužívány šetrné technologie , které
zabrání devastaci koryt vodních toků a jejich břehů . Je nutné respektovat omezení v
záplavových oblastech, jejich výčet je uveden v kapitole C.II.3.4.
Jiné připomínky k dokumentaci z hlediska ochrany vod neuplatňujeme .
S pozdravem

Vytištěno z AIS: 13.12.2013 15:15:55
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Ing. Karel Vlasák

Na vědomí :

Vytištěno z AIS: 13.12.2013 15:15:55

Bc. Ing. František Ondráš
Ing. Tomislav Střelec, CSc.
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ředitel odboru ochrany ovzduší

*MZPMVHJSCSXT*

MZPMVHJSCSXT
86104/ENV/13
(odpověď pod stejným čj.)
Počet listů:

Vnitřní sdělení
Adresát:

Útvar:

Mgr. Jana Piekníková
zástupkyně ředitelky a vedoucí oddělení mezistátní EIA ,
pověřena řízením odboru posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence
710 - Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a
integrované prevence

Vaše čj.:
11934/710/13
Naše čj.
2952/780/13

Vyřizuje:
Magdalena Vaňková

Datum:
20.12.2013

Posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č . 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Zdvojení stávajícího
vedení V403, Prosenice - Nošovice“
Vážená paní ředitelko,
k předloženému záměru "Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice - Nošovice"
nemá odbor ocharny ovzduší žádné připomínky .
S pozdravem

Ing. Jan Kužel

Vytištěno z AIS: 02.01.2014 09:43:53
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Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10 - Vršovice
ke zn. 84511/ENV/13
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Počet Uštů:
Příloh:

./ENV/

V Mořkově dne 23.12.2013
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Věc: vyjádření k oznámení záměru "Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice Nošovice" v rámci zjišťovacího řízení podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Dne 9.12.2013 zveřejnila Obec Mořkov na své úřední desce informaci o oznámení záměru
"Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice - Nošovice".
Jako osoby, které jsou tímto záměrem přímo dotčeny na svých právech, se ve lhůtě
do dvaceti dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení záměru na úřední desce dotčeného
územního samosprávného celku k záměru písemně vyjadřujeme.
Pro úplné posouzení celé věci je nutno na tomto místě uvést historické souvislosti vývoje
majetkových vztahů ohledně nemovitostí nacházejících se pod trasou vedení 400 kV č. 403
RZ Prosenice - RZ Nošovice, úsek mezi stožáry č. 132-134v katastru obce Mořkov, kraj
Moravskoslezský.
Jak se podává z kupní smlouvy ze dne 2.9.1929, již v roce 1878 se stala majitelem pily
postavené na st. parc.č. 13/2 a 13/3 v k.ú. Mořkov Nadace Ferdinanda II. a Pensijní fond
Tereziánské akademie, zastoupeny Ministerstvem školství a národní osvěty v Praze. Je
doloženo, že pila byla postavena již před rokem 1878.
Na základě svatební a odstupní smlouvy z roku 1936 se vlastníky pily stali paní Anna
Kyselá, nar. 18.9.1911, zemř. 8.2.1981 a pan Jan Kyselý, nar. 27.8.1912, zemř. 23.10.1973,
tj. rodičeVěry Kyselé a prarodiče Ing. Jana Kyselého..
Následně byla pila dekretem z roku 1945 znárodněna a předána Místnímu národnímu
výboru v Mořkově, který ji dal do bezplatného užívání Jednotnému zemědělskému družstvu
v Mořkově.
Po znárodnění pily byl pan Jan Kyselý označen za kulaka a jako s člověkem, kterému byla
upřena základní lidská prává, s ním bylo i jednáno. Nejenže přišel o zdroj obživy, ale ani ho
nikde nechtěli zaměstnat. V té době na něho byly zcela odkázány tři děti.
Teprve v roce 1959 byly zahájeny práce na výstavbě elektrického vedení 380 kV
Prosenice - Dobrá, úsek Hostašovice - Nošovice.

V řízení o vydání rozhodnutí o přípustnosti stavby elektrického vedení přesto, že jeho trasa
vedla přímo přes stodolu a kůlnu ve vlastnictví paní Anny Kyselé a pana Jana
Kyselého a rodinný dům v Mořkově č.p. 58, který byl rovněž jejich vlastnictvím, se
nacházel v ochranném pásmu vedení, bylo jim oběma znemožněno se ke stavbě W N
vyjádřit a podat případné námitky.
Z rozhodnutí o přípustnosti stavby vydaného dne 5.3.1960 odborem výstavby a vodního
hospodářství okresního národního výboru v Novém Jičíně č.j. 835/1960-Výst.328/2 (viz
část C, bod 3) se podává: "Předseda JZD v Mořkově Jan Bartoň prohlásil, že nemá námitek
proti stavbě vědem nad stodolou a kůlnami při domě č. 58 v Mořkově a souhlasil s tím, aby
způsob užívání těchto objektů byl dohodnut s investorem později." Jan Bartoň neměl žádné
právo jednat za vlastníky dotčených nemovitostí, správní řízení tak bylo zatíženo vadou,
spočívající v tom, že procesní práva účastníků stavebního řízem nebyla respektována.
Z téhož rozhodnutí (viz část C, bod 4) se podává: "Zástupce MNV v Mořkově, v jehož
správě je bývalá pila při domě č. 58 v Mořkově, prohlásil, že nemá námitek
proti elektrickému vedení nad tímto objektem a že způsob opatření ohledně tohoto objektu
bude s investorem dohodnut později."
Ve stejném rozhodnutí o přípustnosti stavby (viz body 6,7,8) byly investorovi stanoveny tyto
podmínky:
"Před uvedením elektrického vedení do provozuje nutno učinit na elektrickém vedení
a na stavebních objektech nacházejících se v dosahu účinku elektrostatické indukce
nákladem investora taková opatření podle nejnovějších poznatků vědy, která zajistí
bezpečnost osob v těchto objektech před účinky elektrostatické indukce, zajistí
ochranu samých obkjektů a umožní nerušený příjem rozhlasového i televizního vysílání"
(viz bod 6 rozhodnutí.
"Investor zajistí vyřešení dosud nejasných problémů o účincích elektrostatické
indukce, aby bylo možno před provozem elektrického vedení učinit všechna potřebná
bezpečnostní opatření k ochraně osob i věcí" (viz bod 7 rozhodnutí).
"Vzhledem k tomu, že v případě požáru objektů pod vedením anebo v jeho nej bližším
okolí by nebylo možno objekty hasiti vodou, projedná investor se zástupcem Krajské
inspekce požární ochrany v Ostravě a příslušnými místními národními výbory způsob
hašení takových objektů a investor dodá prostředky k hašení." (viz bod 8 rozhodnutí).
Tyto podmínky přípustnosti stavby však nebyly investorem nikdy splněny.
V rámci restitučních zákon^ převzak} v roce 1992 ąreąl pi|y Věra Kyselą, nar. 8.10.1941,
bytem 742 72 Mořkov, Obcfiodní 524, dcera paní Anny Kysefé a pana Jąną Kyselého, a |o
ve vejmi zcjiątrąlem s^avu. Źa dobu, kdy pilu provozovalo JZp, zde nebyja prováděna żądna
údržba. Výstavbou VVN a nutností dodržování ochranného pásma došlo k podstatnému
omezení výkonu práv vlastníků objektů pod vedením W N .

Dne 8.5.1996 došlo k požáru výrobní haly, jejímž vlastníkem byl Ing. Jan Kyselý, nar.
23.8.1970, bytem 742 72 Mořkov, Obchodní 709. Hala shořela zcela, jelikož přivolané
hasičské sbory vodou chránily jen přilehlé objekty a výrobní prostory pod vysokým napětím
odmítali hasit vodou. Tím vznikla na majetku značná škoda.
V současné době musí být činnost pilařského provozu prováděna v souladu se souhlasem
k provádění činnosti v ochranném pásmu zařízení PS, který byl na dobu neurčitou udělen
obchodní společností ČEPS, a.s. se sídlem 101 52 Praha 10, Elektrárenská 774/2 dne
1.6.2009 pod zn. 08/09/16114/Še.
Podmínky jsou následující:
1. Ochranné pásmo vedení 400 kV je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou
stranách výše uvedených vedení ve vodorovné vzdálenosti 25 m. Zaměstnanci
a dodavatelské firmy pracující v "Areálu pily Mořkov" jsou povinni dodržovat ustanovení
zákona č. 670/2004 Sb včetně ČSN 343108, ČSN 343100, ČSN EN 50110-1 ed.2 (PNE
3300000-6). V ochranném pásmu elektrického vedení je zejména:
- Zakázáno vršit materiály, zeminu a vysazovat porosty nad výšku 3m. Manipulace s dřevní
kulatinou pro potřebu a provoz pily je povolena do výšky max. 3 m nad úrovni terénu.
- Je povoleno skladovat max. 250 1 hořlavých kapalin, z toho max. 50 1 nátěrových hmot
a 50 1 kapalin I. třídy nebezpečnosti. Skladovat do 100 1 objemu tlakových lahví hořlavého
plynu. Všechny tyto hmoty musí být v obalech k tomu určených a umístěny v uzavřených
skladech z nehořlavých konstrukcí zabezpečujících požární bezpečnost.
- Je zakázáno pojíždět a zdržovat se stroji a dopravními prostředky po dobu delší než
nezbytně nutnou tak vysokými vozidly, náklady nebo stroji, že by mohlo dojít k přiblížení
vodičům blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1 ed.2 (PNE 3300000-6). V případě vedení 400
kV č. 403 je normou stanovena max. vzdálenost možného přiblížení výškového bodu strojů,
mechanismů a dalších pracovních zařízení k vodiči w n na 5 m.
- Je zakázáno používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny
proti vymrštění při jejich přetržení.
2. Při pracích v areálu pily (zemní práce) nesmí být narušena stabilita stožáru nebo jejich
zemnící soustava. Případné škody budou řešeny na náklady provozovatele pily.
3. Objekty v ochranném pásmu vedení musí být uzemněny včetně kovových částí a okapů
v souladu s ČSN 332000-4-41.
4. V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů
na elektrickém vedení, musí být práce v ochranném pásmu vedení přerušeny a pásmo
opuštěno. Mimořádné jevy budou okamžitě nahlášeny provozovateli elektrického vědem.
Práce v ochranném pásmu nesmí ztížit přístup energetických provozovatelů k zařízení.
5. Práce v ochranném pásmu nesmí ztížit přístup energetických provozovatelů k zařízení.
Porušení těchto podmínek má za následek zrušení souhlasu.
Jsme vlastníky pozemků a budov, tvořících areál pily v Mořkově, nad kterým vede úsek
mezi stožáry č. 132 - 134 vedení 400 kV č. 403 RZ Prosenice - RZ Nošovice. Stožár č. 133
je umístěn na pozemku pare. č. 513/4 ostatní plocha v obci a k.ú. Mořkov, který je
ve vlastnictví Ing. Jana Kyselého. Přesný výčet nemovitostí, je obsažen ve výpisech
z katastru nemovitostí ohledně k.ú. Mořkov, a sice LV č. 1120 (vlastník Věra Kyselá), LV č.
671 (vlastník Ing. Jan Kyselý) a LV č. 1510 (vlastníci Věra Kyselá a Ing. Jan Kyselý).

Z výše uvedeného se podává:
areál pily existoval daleko dříve, než byla zahájena stavba velmi vysokého napětí
v řízení o vydání rozhodnutí o přípustnosti stavby elektrického vedení byla porušena
procesní práva účastníků řízení, tj. vlastníků nemovitostí pod trasou vedení se
nacházejících, paní Anny Kyselé a pana Jana Kyselého, když jim nebylo umožněno
se k stavbě W N v řízení vyjádřit a vznést případné námitky
podmínky přípustnosti stavby W N nebyly investorem nikdy splněny
současní vlastníci nemovitostí pod W N musí trpět zásadní omezení a zásahy
do svého vlastnického práva v důsledku existence ochranného pásma W N - viz
citovaný souhlas k provádění činnosti v ochranném pásmu zařízení PS
Pro zjišťovací řízení je podstatné, že silné elektromagnetické záření, které kolem vedení
velmi vysokého napětí (do 400 kV) vznikaje škodlivé pro zdraví lidí i zvířat
až do okruhu 300 m kolem vedení. V současné době je vědecky dokázána souvislost mezi
pobytem v blízkosti těchto vedení a vznikem neurodegenerativních chorob (Alzheimerova
nemoc, Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza), rakoviny, leukémie i symptomů
typických pro místa s vysokou hodnotou záření (poruchy vidění, sluchu, bolesti hlavy,
poruchy spánku).
V areálu pily je kromě pilařského provozu umístěna i advokátní kancelář. Škodlivému vlivu
elektromagnetického záření je tak vystavován velký počet osob.
Účinky vlivu elektromagnetického záření se negativné projevily i v rámci naší rodiny.
Pan Jan Kyselý, původní vlastník pily, který pod vedením žil nepřetržitě od jeho výstavby,
zemřel v roce 1973 ve svých 61 letech na karcinom žaludku.
Paní Věra Kyselá, která pod vedením žila od jeho výstavby do roku 1973, onemocněla
v roce 1992 myxoidním liposarkomem v oblasti pravého stehna, absolvovala onkologickou
léčbu. Na jaře roku 2009 byl u ní zjištěn tumor v oblasti pravé nadledviny označený jako
feochromocytom pravé nadledviny s nadprodukcí normetanefrinu.
Návrh investora zamýšlené stavby, totiž, že stožár č. 133 bude posunut o 8,5 m ve vztahu
k současnému jeho stanovišti, není možno považovat za vyhovující řešení, ani pokud se
jedná o rozsah ochranného pásma, ani pokud se jedná o minimalizaci škodlivého vlivu
elektromagnetického záření.
Z těchto důvodů v žádném případě nesouhlasíme s tím, aby stávající vedení V403 bylo
zdvojeno. Žádáme, aby v rámci zjišťovacího řízem byl vliv zamýšleného záměru na životní
prostředí posuzován v souladu s platnými zákonnými normami Evropské unie, které jsou
součástí platného právního řádu CR a mají přednost před tuzemskou právní úpravou.
Ing. Jan Kyselý, Mořkov, Obchodní 709
Věra Kyselá, Mořkov, Obchodní 524
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Vedení V403, Prosenice - Nošovice
Petr Chytil
Komu:
milena.hlavacova
06.01.2014 11:59
Skrýt podrobnosti
Od: Petr Chytil <petr.chytil@nature.cz>
Komu: milena.hlavacova@mzp.cz,
Dobrý den, od 6. 12. 2013 do dneška jsem byl na dovolené. Mezitím přišlo oznámení zjišťovacího řízení na
výše uvedenou akci. Vedení prochází přes NPP Skalická Morávka, která je v naší správě. K tomu musím
poznamenat, že rozšiřování průseku chráněnými lužními lesy (ochranné pásmo vedení) je jednoznačně
nežádoucí. Je to proti smyslu ochrany území. Zejména v souvislosti s plánovaným přechodem posílení
vysokotlakého plynovodu, který bude mít své vlastní ochranné pásmo. Tento princip přístupu k MZCHÚ je
nutné odmítnout jako takový. Nejdříve plynovod, teď VVN, co dál? Záměr by měl podléhat posouzení
automaticky, přesto zdůrazňují, že posouzení je třeba s důrazem na varianty Kabelové podzemní vedení v
daném úseku - dle dokumentace se s ním neuvažuje), včetně nulové a posouzení kumulativních jevů, včetně
"běžného" civilizačního vlivu okolní silně obydlené krajiny.
S pozdravem Petr Chytil
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