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Přehled použitých zkratek
BPEJ
ČIŽP
ČHMÚ
ČR
ČSN
EIA
HG
CHLÚ
IG
KHS
k.ú.
LBC
LBK
LPF
MŽP
N
NCHLaP
NV
O
OI
OÚ
PD
POV
PUPFL
RB
ÚPD
ÚSES
ÚVH
VH
VKP
ZCHÚ
ZPF
ŽP

bonitní půdně ekologické jednotky
Česká inspekce životního prostředí
Český hydrometeorologický ústav
Česká republika
Česká státní norma
dokumentace, resp. proces hodnocení vlivů na životní prostředí; zkratka anglického
výrazu (Environmental Impact Assessment)
hydrogeologický (posudek, průzkum)
chráněné ložiskové území
inženýrsko geologický (průzkum)
Krajská hygienická stanice
katastrální území
lokální biocentrum
lokální biokoridor
lesní půdní fond
Ministerstvo životního prostředí
odpady kategorie nebezpečné
nebezpečné chemické látky a přípravky
nařízení vlády
odpady kategorie ostatní
občanská iniciativa; oblastní inspektorát
obecní úřad
projektová dokumentace
plán organizace výstavby
plochy určené k plnění funkcí lesa
referenční (výpočtový) bod
územně-plánovací dokumentace
územní systém ekologické stability
univerzální výrobna hnojiv
vodohospodářský
významný krajinný prvek
zvláště chráněné území
zemědělský půdní fond
životní prostředí
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ÚVOD
Předkládaný posudek byl zpracován podle § 9 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 zákona č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb., č.
124/2008 Sb., č. 436/2009 Sb., č. 38/2012 Sb., č. 85/2012 Sb., č. 167/2012 Sb. a č. 350/2012 Sb.
(dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“).
Předmětem posudku je dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru
VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice ČR/Rakousko
zpracovaná Ing. Petrem Mynářem, INVEK s.r.o. Brno, č. autorizace 1278/167/OPVŽP/97,
prodloužené rozhodnutím MŽP č.j. 43733/ENV/11.
Dokumentace byla oznamovatelem předložena ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., na základě
závěru zjišťovacího řízení Ministerstva životního prostředí, OVSS II v Českých Budějovicích, které
je podle zákona příslušným úřadem státní správy pro posuzovaný záměr.
Navrhovaný záměr spadá do kategorie I, s tím, že záměry uvedené v příloze č. 1 k zákonu a
kategorii I podléhají dle §4 odst. 1 písm. a) vždy posuzování dle zákona.
Posudek byl zpracován Ing. Alexandrem Mertlem, držitelem autorizace k posuzování vlivů na
životní prostředí č. j. 961/196/OPV/93 ze dne 7.6.1994, prodloužené rozhodnutím Ministerstva
životního prostředí č.j.: 50206/ENV/11 ze dne 15.7.2011.
Úkolem předkládaného posudku je především ve smyslu přílohy č. 5 k zákonu:
zhodnocení dokumentace a technického řešení záměru;
vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci a oznámení;
vypracování návrhu stanoviska příslušného úřadu státní správy.
Předmětem posuzovaného záměru je výstavba vysokotlakého plynovodu o délce cca 76 km. Na
trase je uvažováno s výstavbou 5 trasových uzávěrů. Plynovod bude, mimo nadzemních zařízení v
místě trasových uzávěrů, v celé trase uložen pod terénem. Paralelně s plynovodem bude pod
úrovní terénu veden rovněž dálkový optický kabel.
Na dané úrovni přípravy záměru (studie proveditelnosti) je uvažováno s možností realizace
plynovodu v různých dimenzích, a to od 800 mm do 1200 mm, při stejném provozním tlaku.
Rozhodnutí týkající se realizace příslušné dimenze závisí na aktuální analýze trhu a potřebách
zákazníků v daném časovém horizontu.
Posuzovaný záměr naplňuje kategorii I. dle Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, bod 3.7. Dálkové produktovody pro dopravu
plynu, ropy, páry a dalších látek o délce nad 20 km a průměru nad 800 mm.
Projektovaný plynovod (DN 800/1200) je zařazen do podskupiny B2 - vysokotlaké plynovody nad 4
MPa do 10 MPa včetně. Požadavky na navrhování, stavbu a provoz tohoto plynovodu s výše
uvedeným provozním tlakem jsou stanoveny v TPG 702 04, ČSN EN 12732, ČN EN 12327 a ČSN
EN 1594.
Celá trasa plynovodu je řešena jako jeden technologický celek s možností obousměrného provozu.
Plynovodem bude dopravován zemní plyn.
Rozsah a kapacita:
délka navrhované trasy

cca 76 km

průměr

800/1200 mm
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Navrhovaný záměr předpokládá posílení bezpečného a spolehlivého zásobování střední a
východní Evropy plynem jako součásti vzájemně propojené stávající plynárenské soustavy. V
souvislosti se vzrůstajícími nároky a zvyšováním dodávek ruského zemního plynu do zemí
Evropské unie jsou realizovány a připravovány projekty s cílem zvýšit přepravní kapacity a
diverzifikaci přepravních cest.
Plynovod umožní napojení mezinárodních dopravních koridorů na stávající českou plynárenskou
soustavu. Bude nedílnou součástí středoevropské plynárenské soustavy, která postupně vytváří
alternativní možnosti vedení plynu, jejichž cílem je omezit závislost na stávajících dopravních
trasách (s převažujícím směrem východ-západ) a vyloučit exkluzivní postavení Ukrajiny jako
tranzitní země pro ruský plyn do střední a západní Evropy. Napojení na Rakousko představuje (po
uvedení plynovodu Gazela do provozu) další důležitý severojižní směr přepravy plynu, jehož cílem
je oba trhy propojit a vytvořit tak (pro přepravu) konkurenceschopnější prostředí. V roce 2013 byl
záměr v rámci prioritního koridoru severojižního propojení plynárenských sítí ve střední, východní
a jihovýchodní Evropě zařazen na Unijní seznam projektů společného zájmu.
Obecným odůvodněním budování vysokotlakých plynovodů je naplnění republikových priorit
územního plánování stanovených v článcích (27), (28), (30) Politiky územního rozvoje ČR 2008,
vycházející z Územní agendy Evropské unie. Výstavba sítě vysokotlakých plynovodů je řazena k
příležitostem k vytvoření rovných podmínek pro rozvoj území i v jeho okrajových a méně
zalidněných oblastech. Z pohledu cílů a úkolů územního plánování dle stavebního zákona se jedná
o vytváření předpokladů pro udržitelný rozvoj s vyvážením podmínek pro jeho 3. pilíř, koordinaci
veřejných a soukromých záměrů na změny v území, rozvíjení civilizačních hodnot a stanovení
koncepce rozvoje území.
Záměr je umísťován do nového území, ojediněle je veden v souběhu se stávajícími produktovody
(plynovody, ropovody). Trasa představuje, s ohledem na možnosti a limity území, relativně
nejkratší spojku obou stanovených koncových bodů, bez vytváření významnějších závleků a bez
prodlužování jejího vedení v krajině.
Navržený koridor je součástí územně plánovací dokumentace. V Politice územního rozvoje ČR je
záměr identifikován pod číslem P1, v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje pod číslem
Ep10, kde respektuje vymezený koridor, avšak v úseku mezi cca km 48,0 - 55,5 je trasa z původní
trasy odkloněna a prochází územím vojenského újezdu Boletice. Tato změna je předmětem
aktualizace ZÚR Jihočeského kraje.
Jedná se o záměr republikového významu.
Z hlediska územního plánování lze konstatovat, že záměr je v souladu se zásadami územního
rozvoje Jihočeského kraje i územními plány dotčených obcí.
Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví související s hodnoceným záměrem jsou v rámci
procesu posuzování předmětem oznámení záměru "VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 –
hranice ČR/Rakousko“, dokumentace o vlivech na životní prostředí "VTL plynovod DN800/1200
TU26/TU27 – hranice ČR/Rakousko“ a tohoto posudku.
V rámci zpracování posudku byly posouzeny informace vztahující se jak k technickému řešení
záměru popsanému v dokumentaci, tak k dotčenému území. Cílem bylo ověření předpokládaných
dopadů na okolní prostředí a rovněž ověření vstupních zadávacích podmínek pro hodnocení vlivů
na životní prostředí.
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
I.1. Název záměru
VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice ČR/Rakousko

I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
je následující:
Kategorie:

I (záměry vždy podléhající posouzení)

Bod:

3.7 Dálkové produktovody pro dopravu plynu, ropy, páry a dalších látek o
délce nad 20 km a průměru nad 800 mm

Předmětem posuzovaného záměru je výstavba vysokotlakého plynovodu o délce cca 76 km. Na
trase je uvažováno s výstavbou 5 trasových uzávěrů. Plynovod je, mimo nadzemních zařízení v
místě trasových uzávěrů, v celé trase uložen pod terénem. Paralelně s plynovodem bude pod
úrovní terénu veden rovněž dálkový optický kabel.
Na dané úrovni přípravy záměru (studie proveditelnosti) je uvažováno s možností realizace
plynovodu v různých dimenzích, a to od 800 mm do 1200 mm, při stejném provozním tlaku.
Rozhodnutí týkající se realizace příslušné dimenze závisí na aktuální analýze trhu a potřebách
zákazníků v daném časovém horizontu.
Rozsah a kapacita:
délka navrhované trasy

cca 76 km

průměr

800/1200 mm

Trasa záměru je zřejmá z posuzované dokumentace, v širších měřítcích (1:500 000 a 1:250 000)
je doložena i v přílohách posudku.
Předpokládaný začátek trasy je navržen u obce Záboří (k.ú. Záboří u Protivína). Zde dojde k
napojení na soustavu transitních plynovodů, jejichž 3 linie (DN 800, DN 1000, DN 1400) prochází v
prostoru mezi trasovými uzávěry TU26 a TU27. Od obce Záboří pokračuje plynovod víceméně
přímou linií k obci Újezdec, kde za silnicí II/141 (km cca 2,2 trasy plynovodu) obchází lesní
komplex Pod radostí a pokračuje směrem k obci Záblatíčko. Na trase přechází přes Újezdecký
potok (km cca 4,0). Za obcí Záblatíčko křižuje Radomilický potok (km cca 6,1) a u obce Radomilice
2x podchází železniční trať, odkud je směřován do prostoru mezi rybníkem Jezero a Obecním
rybníkem (km cca 8,0). Silnici I/20 přechází plynovod u obce Malovice, v km cca 10,3. Následně
trasa směřuje k Netolicím, které obchází z východu mezi obcemi Olšovice a Mahouš (km cca
15,0), kříží silnici II/145 (km cca 17,0), překračuje Lužický potok a pokračuje na Dolní a Horní
Chrášťany (km cca 21 - 23). Za Horními Chrášťany obchází kopec Stříbrná hora, míjí zemědělskou
usedlost Nový Dvůr a podél Koubovského rybníka pokračuje směrem k Třešňovému Újezdci (km
cca 27). Dále míří trasa k obcím Smědeček a Smědeč, kde v poměrně krátkých vzdálenostech
překonává silnice II/122, II/143 a II/165 (km cca 32). Přímou linií je plynovod následně veden
katastrálním územím Dobročkov, kde po překročení Rybářského potoka opět křižuje silnici II/165
(km cca 35,9) a souběžně s ní pokračuje k Střemilům. Zde západním směrem obchází soustavu
chovných rybníků (km cca 40) a podél Střemilského potoka vede k obci Chvalšiny (km cca 44). Za
obcí Chvalšiny, u obce Křenov, vchází trasa na území vojenského prostoru Boletice (km cca 48),
obchází Křenovský vrch a kopec Raziberg (km cca 49 - 50), před poutním kostem Sv. Mikuláše se
stáčí jihozápadním směrem, kde je trasování navrženo souběžně s vedením vysokého napětí. Po
překročení silnice vedoucí do Polné na Šumavě se stáčí okolo kóty 761,7 a pokračuje souběžně s
potokem Škeblice. V km cca 54,1 opouští trasa plynovodu vojenský prostor. Dále pokračuje
směrem na Hořice na Šumavě, které obchází západně, v km cca 59,5 překonává silnici I/39 a
směřuje směrem na obec Plánička u Černé v Pošumaví. Z obce Plánička míří na Bližnou a Dolní
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Vltavici, kde v km cca 71 - 73 překonává vodní nádrž Lipno a vede podél asfaltové silnice na státní
hranici. Ukončena je na hranici ČR/Rakousko, v katastru bývalé obce Kyselov, v km cca 75,6 trasy
plynovodu.
Plynovod bude zhotoven z ocelových trub jednotné délky a tloušťky stěny. Oba tyto parametry
úzce souvisí se zvolenou dimenzí potrubí (DN - jmenovitá světlost/vnitřní průměr potrubí) a
uvažovaném provozním tlaku (PN - jmenovitý tlak). Obecně platí, že vyšší dimenze nárokuje větší
tloušťku stěny trubky (předpokládá se v rozmezí cca 12 - 18 mm). Délka trubky závisí na zvoleném
typu, resp. konkrétním výrobci trubního materiálu (předpoklad cca 8 - 16 m). Všechny trubky budou
přezkoušeny u výrobce vodním tlakem, podmínky zkoušek a kontrol jsou zakotveny ve speciálních
technických předpisech.
Ochrana proti korozi plynovodu je navržena pasivní (PE tovární izolací) a aktivní (katodickou
ochranou). V místech přechodu vodních toků a v úsecích s obtížnou geologickou stavbou bude
vnější izolace chráněna před poškozením betonovým pláštěm nebo přídavnou vrstvou
polypropylenu.
Linie plynovodu je z provozních a bezpečnostních důvodů v délkově limitovaných vzdálenostech
rozdělena na samostatně odstavitelné úseky vsazením uzávěrů do potrubí. V případě havárie
uzávěr automaticky uzavře porušený úsek. Při normálním provozním režimu je uzávěr používán
pro odtlakování odstaveného úseku a jeho zpětném zprovoznění.
Na trase je předpokládána výstavba 5 trasových uzávěrů v těchto lokalitách:
− Záboří,
− Lhenice,
− Chvalšiny,
− Dolní Vltavice,
− Kyselov.
Rozdělovací uzel je technologický objekt, ve kterém se stýká více plynovodů. Tyto jsou vzájemně
propojeny potrubním systémem s armaturami, které umožňují nastavení různých režimů podle
požadavků provozovatele. Funkci rozdělovacího uzlu na trase bude plnit trasový uzávěr Záboří.
Plynovod bude v terénu označen žluto-červeno-žluto-černými orientačními sloupky. Funkci
označení plní též čichačky a propojovací objekty.

I.3. Umístění záměru
Kraj

Okres

ORP

POÚ

Obec

Katastrální území

Jihočeský

Písek

Písek

Protivín

Protivín

k.ú. Záboří u Protivína

Strakonice

Strakonice

Vodňany

Číčenice

k.ú. Číčenice

České
Budějovice

České
Budějovice

Hluboká nad
Vltavou

Dříteň

k.ú. Záblatí

Prachatice

Posudek - EIA

Prachatice

Zliv

Dívčice

k.ú. Dívčice

České
Budějovice

Sedlec

k.ú. Lékařova Lhota

Hlavatce

k.ú. Hlavatce u Českých
Budějovic

Malovice

k.ú. Malovice u Netolic
k.ú. Podeřiště

Olšovice

k.ú. Olšovice

Netolice

Mahouš

k.ú. Mahouš

Babice

k.ú. Babice u Netolic
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Prachatice

Český
Krumlov

Český Krumlov Český Krumlov

Horní Planá

-----

-----

Lhenice

k.ú. Dolní Chrášťany
k.ú. Horní Chrášťany
k.ú. Vodice u Lhenic
k.ú. Lhenice
k.ú. Vadkov
k.ú. Třešňový Újezdec

Ktiš

k.ú. Smědeč
k.ú. Dobročkov

Chvalšiny

k.ú. Střemily
k.ú. Chvalšiny

Kájov

k.ú. Křenov u Kájova

Hořice na
Šumavě

k.ú. Svíba
k.ú. Skláře na Šumavě
k.ú. Hořice na Šumavě
k.ú. Mýto u Hořic na Šumavě

Černá v
Pošumaví

k.ú. Černá v Pošumaví

Frymburk

k.ú. Frymburk

Vojenský újezd
Boletice

k.ú. Boletice

I.4. Obchodní firma oznamovatele
NET4GAS, s.r.o.

I.5. IČ oznamovatele
27260364

I.6. Sídlo (adresa) oznamovatele
Praha 4 – Nusle, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 21
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
V následující kapitole je provedeno zhodnocení dokumentace z následujících hledisek:
úplnost dokumentace,
správnost údajů uvedených v dokumentaci a použité metody hodnocení,
hodnocení variant,
hodnocení významných vlivů přesahujících státní hranice.

II.1. Posouzení úplnosti dokumentace
Na úvod je nutné poznamenat, že dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí je
zpracovávána v úvodní fázi přípravy záměru předcházející správním řízením ve smyslu složkových
zákonů ochrany životního prostředí a ve smyslu stavebního zákona. Technické řešení a související
opatření budou dále upřesňována a konkretizována v dalších etapách přípravy a projednávání
záměru. Technické řešení záměru bude rovněž reagovat na závěry posudku, resp. stanoviska
příslušného úřadu státní správy z hlediska vlivů na životní prostředí.
Úplnost dokumentace je nutné posoudit ze dvou hledisek:
a) z hlediska formálního, tj. podle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí (ve znění pozdějších předpisů),
b) podle odborných kritérií souvisejících s očekávanými vlivy záměru na životní prostředí a
veřejné zdraví.
Dokumentace obsahuje textovou část a přílohy:
1 – Mapové a situační přílohy
2 – Hodnocení vlivů na obyvatelstvo
3 – Biologické průzkumy a hodnocení
4 – Hodnocení vlivů na krajinu
5 – Další oblasti hodnocení
6 – Doklady
Vlastní textová část obsahuje 165 stran textu a svým členěním a obsahem odpovídá příloze č. 4 k
zákonu - Náležitosti dokumentace. Dokumentace po formální stránce odpovídá požadavkům
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Jak v hlavním textu, tak v přílohách dokumentace jsou hodnoceny základní a podstatné aspekty
očekávaných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví: vlivy na zdraví obyvatel a kvalitu ovzduší,
vlivy na flóru, faunu a krajinu, vlivy na povrchové a podzemní vody a to jak během provozu, tak i
během výstavby plynovodu.
V závěru zjišťovacího řízení je uvedeno:
„Záměr „VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice ČR/Rakousko“ naplňuje dikci bodu 3.7,
kategorii I, přílohy č. 1 k citovanému zákonu. Záměr má významný vliv na životní prostředí a proto bude
posuzován dle cit. zákona. Dle § 7 cit. zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo upřesnění
informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen dokumentace).
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci dle
přílohy č. 4 k cit. zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti:
1. Provést vyhodnocení vlivu záměru na významné krajinné prvky a prvky ÚSES.
2. Vyhodnotit dopad záměru na dřeviny rostoucí mimo les (§ 7 zák. č. 114/1992 Sb.) a na volně žijící
ptáky s ohledem na ustanovení § 5a zák. č. 114/1992 Sb.)
3. Provést vyhodnocení vlivu záměru na dotčené biotopy a stanoviště zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů.
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4. Provést biologické hodnocení v trase záměru a šíři koridoru, který by mohl být záměrem dotčen, a
to pro fázi provádění stavby, provozu stavby a pro provozní údržbové práce. Zvýšenou pozornost
věnovat místům překonávání vodních toků.
5. Pokud by mohl být některými stavebními objekty záměru, případně kácením dřevin rostoucích
mimo les, ovlivněn krajinný ráz, provést jeho vyhodnocení.
6. Provést vyhodnocení vlivu záměru na předměty ochrany Evropsky významné lokality Šumava a
Ptačí oblasti Šumava a na předměty ochrany Evropsky významné lokality Boletice a Ptačí oblasti
Boletice.
7. U obce Smědeček zaměřit vyhodnocení dopadů záměru na rozptýlenou zeleň remízů, mezí a cest a
biotopy T 1.1., T 4.2. a L 7.1. spolu s vyhodnocením rekultivace s ohledem na tyto biotopy.
8. Provést vyhodnocení vlivu stavby na stávající vodní zdroje a jejich ochranná pásma; pro
potenciálně ohrožené zdroje vypracovat hydrogeologický posudek. Vyhodnotit možné ovlivnění
funkce stávajících melioračních zařízení v dotčeném území.
9. U přechodů vodních toků vyhodnotit možnost zkrácení doby výstavby.
10. Podrobněji popsat způsob nakládání s nadbytečným zemním plynem (včetně kvantifikace
množství) při opravách, napojování přeložek atp., a popsat způsob oprav poškozených částí
plynovodu.
11. Popsat konkrétní způsob odplynění v případě ukončení provozu plynovodu.
12. Vypracovat opatření k omezení emisí z provozu stavební techniky v průběhu výstavby.
13. Vyřešit střet s chráněnými ložiskovými územími "Číčenice" a "Černá v Pošumaví I", ve kterém
leží dobývací prostor "Bližná".
14. Tam, kde je možná kolize záměru s jinými známými zamýšlenými záměry (či známými projekty),
vyhodnotit možnost předejití kolizím v rámci schváleného koridoru.
15. Dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky na
doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních.“
Z textu a z příloh dokumentace jednoznačně vyplývá, že základní požadavky na posouzení vlivů
z hlediska ochrany přírody, ochrany vod a provádění stavby jsou v předložené dokumentaci
odpovídajícím způsobem zpracovány.
Dokumentace obsahuje kromě rovněž samostatné vypořádání připomínek ze zjišťovacího řízení i
jednotlivých vyjádření k oznámení (str. 10 - 18 dokumentace).
Celkově lze konstatovat, že předložená dokumentace je úplná a odpovídá požadavkům zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění), konkrétně požadavkům
přílohy č. 4 k uvedenému zákonu.
Závěr
Dokumentace obsahuje veškeré požadované náležitosti dle přílohy č. 4 k zákonu č.
100/2001 Sb., a po formální i obsahové stránce ji lze považovat za úplnou.
Struktura i rozsah dokumentace odpovídá požadavkům zákona. Dokumentace jako celek je
zpracována v takovém rozsahu, který je považován v daném případě za běžný a standardní.
Popis současného stavu životního prostředí i významných vlivů lze hodnotit jako úplný a
dostatečný pro formulování návrhu stanoviska příslušného úřadu státní správy.
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II.2. Posouzení správnosti údajů uvedených v dokumentaci a použitých metod
hodnocení
V této kapitole je posouzen obsah jednotlivých částí a kapitol dokumentace. Je prověřena úplnost
a správnost předkládaných údajů a úroveň jejich zpracování a prezentace. Jsou uvedeny
nedostatky ve zpracování dokumentace a je vyhodnoceno, jak tyto nedostatky ovlivňují závěry
dokumentace. U každé kapitoly je uvedeno stručné vyhodnocení, které obsahuje stanovisko
zpracovatele posudku k obsahu a úrovni zpracování příslušné kapitoly.

Část A – Údaje o oznamovateli
Hodnocení: Kapitola obsahuje všechny informace požadované zákonem. Bez připomínek.
Část B - Údaje o záměru
Základní údaje
Tato část je členěna do 9 kapitol, které obsahují potřebné informace. Mezi nejdůležitější patří popis
rozsahu a umístění záměru, popis technického a technologického řešení záměru. Jsou zde
uvedeny základní informace o posuzovaném záměru. Dokumentace uvádí popis stavebního řešení
i popis technologického řešení, včetně postupu výstavby a oprav plynovodu.
Podrobně je také uveden výčet dotčených územně samosprávných celků a výčet navazujících
správních rozhodnutí a správních úřadů, u kterých je uvedena působnost.

Hodnocení: Základní údaje obsahují informace požadované zákonem a jsou dostačující
k posouzení vlivů záměru na životní prostředí.
Dokumentace obsahuje základní technické údaje o záměru, popis technického řešení i popis
výstavby a provozu plynovodu. Veškeré informace lze hodnotit jako správné a dostačující.
Údaje o vstupech
Půda
Záměr je liniovou stavbou v krajině. Vzhledem k tomu, že plynovod je stavbou pod terénem,
nevyžaduje vlastní potrubní trasa trvalý zábor zemědělské půdy. Ten je vyžadován pouze pro
plochy doprovodných staveb (trasové uzávěry, komunikace).
Dokumentace uvádí nároky na trvalé i dočasné zábory zemědělské půdy i pozemků určených
k plnění funkcí lesa. Dále je uveden přehled dotčených katastrálních území.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Voda
Dokumentace uvádí základní informace o potřebě pitné a technologické vody.
Navrhovaným záměrem nevzniká potřeba odběru vody během provozu. Potřeba vody vzniká pro
napěťové zkoušky ve fázi výstavby. Dále jde o běžnou potřebu vody během stavebních prací.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Dokumentace neuvádí zdroj vody pro napěťové zkoušky. V případě využití
povrchové vody je nutno specifikovat podmínky, za kterých lze povrchové vody pro tento účel
využít.
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Ostatní surovinové a energetické zdroje
Dokumentace uvádí potřebu surovin a energií pro provoz i výstavbu záměru. Provoz plynovodu
nevyžaduje významnější zdroje energií ani surovin.
Ve fázi výstavby je kromě vlastních konstrukčních materiálů specifikována potřeba materiálu pro
podsyp a obsyp potrubí. Je uvažováno jak využití vytěženého materiálu z výkopu, tak potřeba
dovozu materiálu z jiných zdrojů v množství cca 51 000 m3.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
V kapitole jsou uvedeny dopravní nároky jak v etapě provozu, tak v etapě výstavby. Provozní
nároky jsou velmi nízké a neovlivní intenzity dopravy na silniční síti. Nároky v etapě výstavby jsou
běžné a omezené na část trasy plynovodu. Dokumentace dále uvádí podmínky dopravy materiálů
a surovin od výrobců či zdrojů na místo stavby. Pro přepravu trubek se uvažuje maximální využití
železnice. Běžný stavební materiál bude dopravován nákladními automobily.
Jiné nároky na infrastrukturu nevznikají. Inženýrské sítě dotčené výstavbou budou uvedeny do
původního stavu, ev. do stavu požadovaného jejich správci.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Údaje o výstupech
Ovzduší
Záměr není za běžného provozu zdrojem látek znečišťujících ovzduší.
Během výstavby bude docházet k emisím z dopravy, ev. ze stavebních prací. Dokumentace uvádí
odhad emisí z těchto zdrojů.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující.
Odpadní vody
Záměr není za běžného provozu zdrojem odpadních vod.
Dokumentace uvádí základní informace o jednotlivých typech odpadních vod během výstavby.
Nejvýznamnější je jednorázový výstup vody po ukončení napěťových zkoušek v množství cca
30 000 m3.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Dokumentace neuvádí způsob nakládání s vodami z napěťových zkoušek, pouze
odkazuje na samostatné správní řízení. Zde by bylo vhodné mít alespoň orientační informace o
kvalitě těchto vod, a podmínkách pro nakládání s nimi. Není zřejmé zda tyto vody budou
vypouštěny do recipientu, zda bude nutné je před tímto vypouštěním čistit či upravovat.
V návrhu stanoviska jsou zohledněny požadavky na následující správní řízení.
Odpady
Dokumentace uvádí informace o produkci a nakládání s odpady jak při provozu a údržbě
plynovodu, tak při výstavbě. Nejvýznamnějším odpadem z provozu je odpad č. 05 07 99 vznikající
při údržbě plynovodu. Jde o hmotu obsahující nečistoty, písek, rez z potrubí, směs uhlovodíků a
vody. Ostatní odpady lze považovat za běžné a odpovídající charakteru záměru.
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Při výstavbě lze očekávat vznik běžných druhů odpadů. Dokumentace uvádí jejich přehled,
očekávané množství i způsob nakládání s nimi.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Ostatní
Dokumentace uvádí popis zdrojů hluku při výstavbě a provozu záměru. Za provozu je záměr bez
zdrojů hluku. Během výstavby lze očekávat nasazení běžných stavebních strojů a mechanismů.
Výstupy jiných faktorů (vibrace, záření, další fyzikální nebo biologické faktory) jsou uvedeny jako
zanedbatelné, případně jsou zcela vyloučeny.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Část C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Dokumentace uvádí výčet nejvýznamnějších environmentálních charakteristik zájmového území.
Na základě uváděných informací lze konstatovat:
1. Územní systém ekologické stability – záměrem bude dotčen ÚSES na lokální, regionální a
nadregionální úrovni.
2. Zvláště chráněná území a přírodní parky – záměr prochází územím CHKO Blanský les a
CHKO Šumava. Maloplošná ZCHÚ nejsou trasou plynovodu přímo dotčena.
3. Soustava Natura 2000 – trasa plynovodu prochází těmito prvky: EVL Blanský les, EVL
Boletice, PO Boletice, EVL Šumava, PO Šumava.
4. Významné krajinné prvky – záměrem budou dotčeny VKP ze zákona (vodní toky, novy
vodních toků, lesy), registrované VKP nejsou záměrem dotčeny.
5. Území historického, kulturního nebo archeologického zájmu – v území nejsou situovány
žádné objekty historické či památkové hodnoty; v území je prokázán výskyt archeologických
nálezů.
6. Území hustě zalidněná – záměr je situován ve volné krajině bez přímého kontaktu s obytnou
zástavbou.
7. Území zatěžována nad míru únosného zatížení – v zájmovém území se nenachází.
8. Staré ekologické zátěže – v zájmovém území nejsou staré ekologické zátěže registrovány.
9. Extrémní poměry v dotčeném území – nejsou známy.

Hodnocení: Dokumentace uvádí výčet podstatných environmentálních charakteristik. Záměr se
dotýká řady prvků ochrany přírody, což je v dokumentaci správně identifikováno.
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uváděné informace lze považovat za dostačující.
Bez připomínek.
Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Dokumentace uvádí základní statistické informace o obyvatelstvu dotčeném posuzovaným
záměrem a odhad počtu dotčených osob v blízkosti trasy plynovodu.

Hodnocení: Tato část dokumentace obsahuje potřebné informace, bez připomínek.
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Ovzduší a klima
Dokumentace uvádí základní informace o ovzduší a klimatických podmínkách v zájmovém území.
Kvalita ovzduší není z hlediska záměru významným faktorem. Dokumentace konstatuje, že imisní
limity nejsou v zájmovém území překračovány.
Popis doplňuje klimatická charakteristika území.

Hodnocení: Tato část dokumentace obsahuje potřebné informace, bez připomínek. Kvalita
ovzduší ani klimatické faktory nebudou záměrem významněji ovlivněny.
Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Dokumentace konstatuje, že stávající hluková situace v území není ve vztahu k záměru podstatná.
Trasa plynovodu je vedena převážně volnou krajinou, kde hluková zátěž odpovídá přírodnímu
pozadí.
Jiné fyzikální a biologické faktory nebyly zjištěny.

Hodnocení: Uváděné informace lze považovat za dostačující. Bez připomínek.
Povrchová a podzemní voda
Dokumentace uvádí základní údaje o povrchových vodách v zájmovém území stavby. Je popsána
hydrologická situace území, dotčená povodí a vodní toky. Dále jsou uvedeny a popsány významné
vodní toky, která trasa plynovodu křižuje.
Trasa plynovodu zasahuje do dvou ochranných pásem vodních zdrojů povrchových vod. Ani jeden
z dotčených vodních zdrojů není v současné době využíván. Vodárenský odběr z nádrže Lipno I
slouží jako rezerva v případě výpadku využívaných stávajících vodních zdrojů.
Dokumentace dále uvádí dotčené zranitelné oblasti v trase plynovodu, dotčené vodní nádrže a
vodní plochy, dotčená záplavová území, u nichž dokládá graficky rozsah záplavového území Q100
a aktivní zóny záplavového území.
Dokumentace uvádí popis hydrogeologické situace. V dalším textu se soustředí na popis
dotčených vodních zdrojů podzemních vod a jejich ochranných pásem (vodní zdroje Lhenice –
Fruta a Bližná – kras). Následuje výčet dalších vodních zdrojů v dotčeném území trasy záměru.
Dotčené území je součástí CHOPAV Šumava.

Hodnocení: Dokumentace uvádí potřebné informace, bez připomínek.
Půda
Dokumentace uvádí základní informace o půdách v trase záměru a charakteristiku dotčených
půdních typů.
Dále jsou uvedeny parametry kvality dotčených půd na základě vymezení BPEJ a zařazení do tříd
ochrany. Plošně největší zásah představuje půdy ve III. třídě ochrany, následuje V. třída ochrany a
IV. třída ochrany. Naopak nejmenší zásah se týká II. a I. třídy ochrany, tedy půd nejcennějších.
Tyto údaje jsou rovněž znázorněny graficky na trase plynovodu, kde nejcennější půdy představují
izolované kratší úseky ve srovnání s půdami méně cennými, které v trase převažují.
Dokumentace uvádí definici a výčet krajinných prvků, které jsou dotčeny trasou plynovodu. Výčet
doplňují mapové přílohy dokumentace.

Hodnocení: Uváděné informace lze považovat za dostačující, bez připomínek.
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Horninové prostředí a přírodní zdroje
Dokumentace uvádí geolomorfologickou charakteristiku území se stručným popisem dotčených
geomorfologických celků.
Dále jsou popsány geologické poměry zájmového území se stručným popisem v trase plynovodu
na základě IG průzkumu v roce 2014.
Trasa prochází v blízkosti rekultivované skládky TKO v k.ú. Černá v Pošumaví. Kontaminace
podzemních vod v okolí skládky nebyla prokázána.
Dokumentace uvádí výskyt zdrojů nerostných surovin a jejich ochranných pásem, které mohou být
ve střetu s trasou záměru. Trasa plynovodu prochází několika ložisky nerostných surovin nebo se
jich bezprostředně dotýká.
V zájmovém území je rovněž popsán výskyt starých důlních děl a poddolovaných území, a
významných geologických lokalit, včetně území s výskytem vzácných nerostů.
Nestabilní a sesuvná území (aktivní a potenciální plochy) jsou evidována mimo trasu plynovodu.

Hodnocení: Uváděné informace lze považovat za dostačující. Bez připomínek.
Flóra, fauna, ekosystémy
Dokumentace uvádí základní údaje o biogeografii zájmového území, fauně a flóře v širším
zájmovém území.
V dalším textu jsou uváděny výsledky provedených průzkumů zaměřených na ověření aktuálního
stavu flóry a fauny v území dotčeném stavbou. Podrobné informace obsahují přílohy dokumentace:
−

Vegetační screening

−

Floristický průzkum

−

Entomologický průzkum

−

Vertebratologický průzkum

Screening byl prováděn formou terénního průzkumu v celé délce předpokládané trasy záměru.
Území bylo zkoumáno v šířce 100 m (50 m na obě strany od osy plynovodu), podle potřeby bylo
rozšířeno o plochy navazujících biotopů.
Podrobný floristický průzkum byl následně prováděn na 15 lokalitách, podrobný entomologický
průzkum na 9 lokalitách a vertebratologický průzkum podrobněji vyhodnotil 27 lokalit.
Na základě floristického průzkumu je u jednotlivých lokalit uveden výskyt druhů rostlin, včetně
zvláště chráněných druhů, kterým je nutné věnovat zvýšenou pozornost. Pro každou lokalitu jsou
stanoveny podmínky či opatření, za nichž lze stavbou realizovat.
Entomologický průzkum byl prováděn na 9 lokalitách během sezóny v roce 2014. Celkem bylo
při faunistickém průzkumu determinováno 157 druhů hmyzu ze tří řádů vybraných jako indikační
(brouci, motýli, vážky). V rámci výzkumu bylo zjištěno 14 zvláště chráněných druhů a 4 druhy jsou
uvedeny v Červeném seznamu (Farkač, Král, Škorpík 2005). Vlastní údaje byly doplněny z
Nálezové databáze ochrany přírody (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR). Pro jednotlivé lokality
je uveden výskyt zjištěných druhů a stručné vyhodnocení s podmínkami pro realizaci záměru.
Vertebratologický průzkum byl prováděn podél celé trasy vedení plynovodu. Podrobněji bylo
hodnoceno 27 lokalit v průběhu vegetačních sezón 2013 (srpen - říjen) a 2014 (březen - červen).
Průzkum byl prováděn standardními metodami, byl zaměřen na obojživelníky, plazy, ptáky a
savce. Doplňkově byl proveden průzkum potencionálně vhodných vodních toků a ploch z hlediska
výskytu zvláště chráněných druhů ze skupiny velkých mlžů a raků.
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Celkem bylo při vertebratologickém průzkumu determinováno 157 druhů obratlovců. Jednalo se o
3 druhy ryb, 12 druhů obojživelníků, 6 druhů plazů, 92 druhů ptáků a 44 druhů savců. Dále byl
sledován výskyt 7 druhů bezobratlých (velcí mlži, raci). Některé další ze skrytě žijících druhů nebo
skupin (např. hlodavci, hmyzožravci) nebylo možné bez specializovaných průzkumů postihnout.
Celkem 75 druhů patří mezi zvláště chráněné.
Dokumentace uvádí výčet dotčených prvků územního systému ekologické stability v trase
plynovodu podle platných územně plánovacích podkladů. Dotčeny budou prvky ÚSES všech
úrovní – nadregionální, regionální i lokální.
Dokumentace uvádí výčet dotčených významných krajinných prvků. Dotčeny budou pouze VKP
chráněné ze zákona – vodní toky, rybníky, lesní porosty, dřeviny rostoucí mimo les (aleje, remízy,
křoviny, doprovodné porosty vodních toků, sukcesní lesíky, sady). Registrované VKP se
v zájmovém území nevyskytují.
Dokumentace uvádí výčet zvláště chráněných území všech typů. Trasa plynovodu prochází
CHKO Šumava a CHKO Blanský les. Žádné maloplošné ZCHÚ přímo dotčeno nebude,
dokumentace uvádí výčet ZCHÚ s jejich vzdáleností od osy plynovodu.
Dokumentace uvádí výčet a popis potenciálně dotčených lokalit soustavy Natura 2000. Jde o ptačí
oblasti a evropsky významné lokality, kterými trasa plynovodu buď přímo prochází nebo se
nachází v jejich bezprostřední blízkosti. Celkem jde o dvě ptačí oblasti a čtyři evropsky významné
lokality. U všech jsou uvedeny předměty ochrany s rozlišením na jejich přítomnost v místě střetu a
možnost ovlivnění posuzovaným záměrem.
Přírodní parky se v zájmovém území nenacházejí.

Hodnocení: Obsah kapitoly lze považovat za úplný a vyčerpávající. Bez připomínek.
Krajina
Dokumentace uvádí základní informace o krajinném rázu dotčeného území. Podle územně
plánovacích podkladů je popsáno šest dotčených oblastí krajinného rázu. Trasa plynovodu
zasahuje do území se zvýšenou ochranou krajinného rázu – CHKO Blanský les a CHKO Šumava.
Dále prochází územím s přítomností VKP ze zákona.
Celkově je krajinný ráz zájmového území hodnocen jako dochovaný, vybrané oblasti vyžadují
vyšší míru ochrany.

Hodnocení: Uváděné informace lze považovat za dostačující. Bez připomínek.
Hmotný majetek a kulturní památky
Záměr nezasahuje do žádných stávající objektů a hmotného majetku, ani do nemovitých kulturních
památek evidovaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. V trase plynovodu nelze
vyloučit přítomnost drobné solitérní architektury (kříže, boží muka, smírčí kameny apod.).
Trasa plynovodu prochází územím s archeologickými nálezy. V území dotčeném stavbou (50 m od
osy plynovodu na obě strany) se nachází 15 konkrétních území s archeologickými nálezy vyšší
kategorie (UAN I a UAN II). Popis těchto lokalit doplňuje mapová příloha dokumentace.

Hodnocení: Uváděné informace lze považovat za dostačující. Bez připomínek.
Dopravní a jiná infrastruktura
Při výstavbě plynovodu bude využívána stávající dopravní infrastruktura území (silnice, železnice).
Záměr nevyžaduje žádné nové stavby dopravní ani jiné infrastruktury.

Hodnocení: Uváděné informace lze považovat za dostačující. Bez připomínek.
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Jiné charakteristiky životního prostředí
Nejsou specifikovány.

Hodnocení: Uváděné informace lze považovat za dostačující. Bez připomínek.
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného
zatížení
Dokumentace hodnotí zájmové území jako přírodovědně a krajinně rozmanité, které zahrnuje jak
prostory s vysokou ekologickou stabilitou a vysokým stupněm ochrany, tak i území narušená s
nízkou ekologickou stabilitou.
Celkově je kvalita životního prostředí hodnocena jako příznivá bez překračování únosného
zatížení.

Hodnocení: Uváděné informace i hodnocení lze považovat za dostačující.
Realizace záměru nepředstavuje významné navýšení zátěže v jednotlivých charakteristikách a
složkách životního prostředí, které by překročilo únosné zatížení životního prostředí v zájmovém
území. Se závěry dokumentace lze souhlasit bez zásadních připomínek.
Část D - Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a
životní prostředí
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Dokumentace obsahuje studii hodnocení vlivů na veřejné zdraví v příloze č. 2.1, která se zaměřuje
na tyto oblasti vlivů na veřejné zdraví a obyvatelstvo:
a)
b)
c)
d)
e)

zdravotní vlivy a rizika,
vlivy na faktory pohody,
sociálně ekonomické důsledky,
počet dotčených obyvatel
vlivy v období přípravy a provádění.

Z uvedené studie vyplývá, že se nepředpokládá reálný nepříznivý vliv hodnoceného záměru
výstavby a provozu plynovodu na zdraví obyvatel v zájmovém území záměru. Celkově jsou možné
zdravotní vlivy a rizika provozu záměru v hodnoceny jako nevýznamné.
Záměr není zdrojem znečištění ovzduší, hluku ani jiných nepříznivých faktorů ovlivňujících zdraví.
Posuzovaný záměr VTL plynovodu nebude mít podle zpracovaných hodnocení na současnou
imisní a hlukovou situaci lokality prakticky žádný vliv a ze zdravotního hlediska se jeví jako
bezproblémový.
Z hlediska psychické pohody nemá posuzovaný záměr prakticky žádné nepříznivé dopady.
Z hlediska sociálně-ekonomických faktorů se nepředpokládá ovlivnění současné situace.
Vlivy v etapě přípravy a výstavby jsou hodnoceny jako přijatelné, podlimitní a dočasné. Celkově se
bude jednat o vlivy málo významné.

Hodnocení: Hodnocení vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví je provedeno standardním
způsobem, který odpovídá očekávaným důsledkům a významu stavby. S uvedenými závěry lze
souhlasit bez připomínek.
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví je zpracováno dostačující formou, v souladu s platnými
metodickými postupy a návody.
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Vlivy na ovzduší a klima
Dokumentace hodnotí vlivy na kvalitu ovzduší
a) v etapě provozu plynovodu
b) v etapě výstavby plynovodu.
Vlivy v etapě provozu jsou hodnoceny jako zanedbatelné. Z hlediska ochrany ovzduší lze uvažovat
pouze případné opravy plynovodu. Vzhledem k tomu, že v současné době existují servisní
technologie vylučující jakékoli emise přepravovaného plynu i během oprav plynovodu, lze vlivy na
kvalitu ovzduší hodnot jako prakticky nulové.
Vlivy v etapě výstavby jsou hodnoceny na základě zpracované rozptylové studie, která je přílohou
dokumentace (příloha 2.2). Závěrem je konstatováno, že při výstavbě nedojde k překračování
imisních limitů u žádné ze sledovaných látek (NOx, PM10 a benzen).
Realizací záměru nelze očekávat překračování platných limitů znečištění ovzduší.

Hodnocení: Popis vlivů na ovzduší je proveden standardním způsobem. S uvedenými závěry lze
souhlasit bez připomínek.
Rozptylová studie je zpracována standardní formou v souladu s platnou metodikou pro výpočet
znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů. Výsledky jsou prezentovány v textu i
grafických přílohách rozptylové studie způsobem, který odpovídá standardním požadavkům a
poskytuje dostatečné informace o vlivech na kvalitu ovzduší.
S ohledem na charakter záměru a dotčeného území lze použitý způsob hodnocení považovat za
správný a dostačující.
Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky
Dokumentace hodnotí vlivy hluku ve fázi provozu jako prakticky nulové. Záměr není zdrojem hluku
při provozu, ani při běžné údržbě.
Hluk během výstavby bude ve vztahu k platným limitům nejvyšší hlukové zátěže v okolí stavby
málo významný. Kontakt s hlukově chráněnými objekty je minimální.
Jiné fyzikální a biologické faktory nejsou v rámci záměru reálné.

Hodnocení: Popis vlivů hluku je proveden standardním způsobem, který odpovídá charakteru a
významu záměru. Závěry dokumentace lze plně akceptovat bez připomínek.
S ohledem na charakter záměru a dotčeného území lze použitý způsob hodnocení považovat za
přijatelný a dostačující.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy na povrchové vody
Vlivy na odvodnění oblasti a změny hydrologických charakteristik – potrubí plynovodu bude
uloženo v zemi, pouze v místech trasových uzávěrů dojde k lokálnímu zpevnění plochy, voda
z objektů bude vsakovat do terénu a v trase vlastního potrubí nedojde k žádným změnám. Nárůst
zpevněných ploch je zanedbatelný. Není očekáván vliv na odvodnění oblasti ani změny
hydrologických charakteristik povrchových vod.
Vlivy na jakost povrchových vod – ovlivnění kvality povrchových vod za běžného provozu není
očekáváno. Možné vlivy v etapě výstavby jsou při dodržení nezbytných opatření hodnoceny jako
málo významné a dočasné. Totéž platí jak pro vodní toky, tak pro vodní plochy, na jejichž dně
bude potrubí položeno.
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Vlivy na užívání povrchové vody (vodní zdroje) – ovlivnění kvality povrchových vod u využívaných
vodních zdrojů (vodárenský odběr z vodní nádrže Lipno I) je hodnoceno jako minimální a
nevýznamné. Vlivy případných havárií budou řešeny příslušnými postupy (havarijní plány) a
zejména preventivními opatřeními pro předcházení jejich vzniku.
Vlivy na záplavová území – vlivy na záplavová území jak za provozu tak během výstavby jsou
hodnoceny jako nevýznamné. Během výstavby je nutno zejména dodržovat opatření pro nakládání
se zeminou, aby nebránila odtoku povrchových vod.
Vliv na podzemní vody
Vlivy na hydrogeologické charakteristiky – realizací záměru nedojde k jejich významnějšímu
ovlivnění, lze očekávat lokální vliv zejména v prostředí fluviálních sedimentů některých údolních
niv vodních toků, kde může dojít k zásahu do podzemních vod, bez významného ovlivnění.
Vlivy na kvalitu podzemních vod – za provozu není očekáváno ovlivnění kvality podzemních vod,
při výstavbě jsou možné nevýznamné lokální vlivy spojené se stavebními pracemi.
Vlivy na vodní zdroje – jsou hodnoceny na základě podrobných hydrogeologických posudků
(příloha 5.1). Dokumentace hodnotí vliv na vodní zdroj Lhenice - Fruta a vodní zdroj Bližná - kras.
V obou případech je významnější ovlivnění vodních zdrojů vyloučeno, půjde o lokální vliv v etapě
výstavby i během provozu (umístěním plynovodu) bez změny kvantitativních parametrů i kvality
vody u těchto vodních zdrojů.

Hodnocení: Dokumentace hodnotí vlivy na povrchové i podzemní vody souhrnně jako nízké a
nevýznamné, lokálního charakteru. Významné ovlivnění kvality ani hydrologických
charakteristik povrchových či podzemních vod není očekáváno. Důležité je dodržování opatření
k ochraně vod definovaných v kapitole D.IV. dokumentace. Tato opatření jsou v převážné míře
převzata do návrhu stanoviska příslušného úřadu.
Se závěry dokumentace lze souhlasit bez připomínek. S ohledem na charakter záměru a
dotčeného území lze použitý způsob hodnocení považovat za přijatelný a dostačující.
Vlivy na půdu
Nároky na zábor půdy – trvalé zábory zemědělské půdy představují zlomek celkové plochy
dotčené záborem, převážně půjde o dočasný zábor po dobu výstavby. Plochy PUPFL budou
rovněž v menším rozsahu dotčeny trvalým záborem, převážně půjde o dočasné omezení lesního
hospodaření. Vlivy na zábor ZPF a PUPFL jsou hodnoceny jako málo významné a lokální.
Vlivy na kvalitu půdy, zachování půdní úrodnosti – ovlivnění kvality půdy a její úrodnosti je
vzhledem k charakteru záměru nevýznamné, půjde převážně do vlivy dočasné během výstavby,
po rekultivaci pracovního pruhu dojde k navrácení půdy původnímu využití. Trasa plynovodu je
vedena převážně půdami o nižší třídě ochrany, což je z hlediska i krátkodobého ovlivnění rovněž
příznivý faktor.
Vlivy na stabilitu a erozi půdy – při dodržení správného postupu výstavby nejsou očekávány
významné vlivy, za provozu jsou tyto vlivy vyloučeny.
Vlivy na znečištění půdy – jsou uvažovány pouze v případě havarijních úniků nebezpečných látek
během výstavby, za provozu jsou jakékoli negativní vlivy vyloučeny.

Hodnocení: Popis vlivů na půdu je proveden standardní formou a obsahuje podstatné informace;
s uvedenými závěry lze souhlasit bez připomínek.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na horninové prostředí – je hodnocen jako akceptovatelný bez významných negativních
dopadů.
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Vlivy na surovinové a jiné přírodní zdroje – realizací záměru na povrchu nedojde k negativnímu
ovlivnění surovinových zdrojů v zájmovém území. Průchod trasy záměru chráněnými ložiskovými
územím, výhradními ložisky a prognózními zdroji a podmínky výstavby budou stanoveny po
jednání s vlastníky a dotčenými úřady.
Vlivy na geologické a paleontologické památky – jsou vyloučeny.

Hodnocení: Popis vlivů na horninové prostředí je proveden standardní formou a obsahuje
podstatné informace; s uvedenými závěry lze souhlasit bez připomínek.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na flóru – dokumentace hodnotí vliv na 15 lokalit, které byly předmětem průzkumů a
podrobného hodnocení. Vlivy na jednotlivá přírodní stanoviště a jejich biotopy jsou hodnoceny
převážně jako nulové až nevýznamné, v jednom případě jako významně negativní. Pro jejich
ochranu jsou navržena opatření ke zmírnění negativních vlivů. Vlivy na zvláště chráněné rostliny
jsou hodnoceny jako nevýznamné s návrhem opatřením k jejich ochraně.
Vlivy na faunu – dokumentace hodnotí vliv na zjištěné zvláště chráněné druhy živočichů na všech
27 lokalitách, které byly předmětem průzkumů a podrobného hodnocení. Vlivy jsou hodnoceny
převážně jako nulové, případně nevýznamné. Dále jsou uvedena opatření k ochraně živočichů
včetně zvláště chráněných druhů.
Vlivy na územní systém ekologické stability – umístěním a provozem stavby nedojde
k negativnímu ovlivnění dotčených prvků ÚSES. Mírné negativní dopady lze očekávat v průběhu
výstavby vlivem prašnosti a hluku, a zejména územním zásahem do těchto prvků. Prostorové
parametry jednotlivých prvků ÚSES, nezbytné k zachování jejich funkčnosti, nebudou realizací
záměru ovlivněny.
Vlivy na významné krajinné prvky – dokumentace hodnotí vlivy na všechny dotčené významné
krajinné prvky ze zákona a definuje opatření ke zmírnění očekávaných negativních vlivů. Vlivy na
VKP jsou hodnoceny jako nevýznamné až významné negativní. Za předpokladu respektování
doporučených opatření lze očekávat zmírnění negativních dopadů na akceptovatelnou úroveň.
Registrované VKP nejsou dotčeny.
Vlivy na zvláště chráněná území – dokumentace hodnotí vlivy na všechna dotčená zvláště
chráněná území. U žádného ZCHÚ není očekáván významný negativní vliv, souhrnně jsou vlivy
hodnocena jako nulové až nevýznamné. Dále jsou pro navržena zmírňující opatření k ochraně
ZCHÚ před negativnímu důsledky realizace záměru.
Vlivy na lokality Natura 2000 – dokumentace hodnotí vlivy na lokality soustavy Natura 2000 na
základě autorizovaného hodnocení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb. Součástí tohoto posudku je
rovněž autorizovaný posudek na naturové hodnocení, které je součástí dokumentace.
Autor naturového hodnocení (NH) identifikoval tyto možné vlivy realizace záměru :
1) přímý nebo dočasný zábor biotopu nebo jeho narušení (zákal vodních toků při práci v
korytech, kácení dřevin, terénní práce v pracovním pruhu),
2) rušení hlukem, vibracemi nebo světelným znečištěním při výstavbě,
3) zvýšené riziko úhynů jedinců živočichů, při terénních pracích, ve stavební rýze a jamách.
Pro vyhodnocení významnosti vlivů byla použita závazná stupnice z metodiky naturového
hodnocení MŽP ČR (2007). U žádného z dotčených předmětů ochrany nebyl identifikován
významný negativní vliv (-2) na předměty ochrany dotčených EVL a PO, který by vylučoval
realizaci záměru.
Z hlediska celistvosti hodnotí autor NH negativní vliv realizace záměru na EVL Šumava, PO
Boletice a PO Šumava jako mírný a dočasný, jedná se totiž pouze o rušení živočichů po dobu
trvání stavebních prací. Celistvost lokalit v ekologickém smyslu slova tím nebude narušena.
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Kumulací vlivů se rozumí dopady vyplývající z kombinace vlivů předkládaného investičního
záměru s vlivy vyplývajícími z jiných existujících plánů nebo projektů, jež mohou ovlivnit lokality
soustavy N2000 a předměty jejich ochrany s dalšími rozvojovými aktivitami. Kumulace
negativních vlivů byla tedy v tomto ohledu správně vyloučena.
Součástí hodnocení je návrh řady opatření, jejichž realizace může eliminovat nebo alespoň
zčásti redukovat velikost negativních vlivů záměru na předměty ochrany jednotlivých lokalit,
event. jejich biotopy.
Vlivy na přírodní parky – dokumentace vlivy na přírodní parky vylučuje.

Hodnocení: Popis vlivů na flóru, faunu a ekosystémy vychází z charakteru záměru i zájmového
území, rozsah hodnocení odpovídá požadavkům zákona; s uvedenými závěry lze souhlasit bez
zásadních připomínek.
Způsob hodnocení lze s ohledem na charakter záměru i předmětné lokality považovat za
dostačující.
Hodnocení vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000 je zpracováno v souladu s příslušným
metodickým pokynem MŽP a svou strukturou i obsahovou náplní odpovídá posouzení podle §
45i zákona č. 114/1992 Sb. Autor hodnocení (Mgr. Vladimír Melichar) využil jako odborný
podklad všechny relevantní dostupné materiály. Závěry hodnocení jsou odborně, logicky a
srozumitelně argumentovány a jsou ve shodě s hodnoceními vlivů v odborné literatuře.
Celkově lze shrnout, že posouzení vlivu záměru na lokality soustavy N2000 a předměty jejich
ochrany je zpracováno na dobré odborné úrovni, v souladu s požadavky zákona č. 114/92 Sb., o
ochraně přírody a krajiny v platném znění.
Zpracovatel posudku se ztotožnuje se závěrem hodnocení, že záměr „VTL plynovod
DN800/1200 TU26/TU27 – hranice ČR / Rakousko“ nemá významný negativní vliv na
celistvost a předměty ochrany žádné evropsky významné lokality či ptačí oblasti.
Vlivy na krajinu
Z hlediska viditelnosti stavby je ovlivnění krajiny prakticky nulové. Z hlediska ovlivnění
krajinného rázu je popsán slabý zásah a to pouze u některých charakteristik (významné krajinné
prvky – lesy, nivy vodních toků), ostatní kategorie jsou bez vlivu. Z hlediska vlivu na zákonná
kritéria krajinného rázu je vliv hodnocen jako nulový až slabý.
Vlivy na krajinu a krajinný ráz jsou celkově hodnoceny jako málo významné.

Hodnocení: Vlivy na krajinu jsou vyhodnoceny standardní formou a obsahují podstatné
informace; se závěry lze souhlasit bez připomínek. Způsob hodnocení lze s ohledem na charakter
záměru považovat za plně akceptovatelný.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Dokumentace hodnotí vliv na hmotný majetek a kulturní památky jako nulový. Žádné negativní
důsledky v této oblasti směru nejsou identifikovány.
Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru je vysoce
pravděpodobná. Je doporučeno zohlednit poznatky o archeologických památkách a nálezech
v následující přípravě stavby.

Hodnocení: S uvedeným hodnocením lze souhlasit bez zásadních připomínek. Způsob hodnocení
lze považovat za dostačující.
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Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Dokumentace hodnotí vliv na dopravní infrastrukturu jako velmi nízké až nulové. Vlivy na jinou
infrastrukturu v území je rovněž nulový. Žádné negativní důsledky v této oblasti směru nejsou
identifikovány.
Během výstavby je nutné zajistit funkčnost dotčených sítí i veřejných komunikací.

Hodnocení: S uvedeným hodnocením lze souhlasit bez zásadních připomínek. Způsob hodnocení
lze považovat za dostačující.
Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Dokumentace uvádí, že očekávané vlivy záměru jsou z celkového pohledu velmi nízké. Provoz
plynovodu není zdrojem výstupů do životního prostředí a jeho vlivy spočívají zejména v
legislativních omezeních vyplývajících z podmínek energetického zákona pro ochranné a
bezpečnostní pásmo záměru. Plynovod je (až na výjimky v prostoru trasových uzávěrů) skryt pod
terénem, na kterém je obnovena původní kultura.
Významnější vlivy lze očekávat v průběhu výstavby, kdy dojde k dotčení území během stavebních
prací. Celkově jsou vlivy v etapě výstavby hodnoceny jako dočasné, poměrně krátkodobé a málo
významné.
Z hodnocení vyplývá, že realizace záměru nebude mít žádné zásadní a významné negativní
důsledky na jednotlivé složky životního prostředí. Vlivy s podstatným nebo zásadním negativním
vlivem přesahujícím platné nebo doporučené limity nebyly u hodnoceného záměru identifikovány.
Celkový rozsah vlivů je u hodnoceného záměru hodnocen jako nízký, lokálního charakteru.
Vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

Hodnocení: S uvedenou charakteristikou lze souhlasit bez zásadních připomínek.
Hodnocení potvrzuje závěry formulované v dokumentaci v rámci jednotlivých částí a kapitol.
Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
Dokumentace uvádí možná rizika a preventivní opatření k vyloučení či omezení vzniku
nestandardních stavů a havarijních situací. Dále podrobně popisuje možné projektové havárie a
postupy při jejich řešení.
Za standardního provozu je riziko vzniku havárie nevýznamné. Rizika projektových havárií jsou
řešena běžnými postupy týmy vyškolených odborníků. Preventivní prohlídky a kontroly mají za cíl
eliminovat vznik havarijní situace vlivem poruchy zařízení.

Hodnocení: Popis rizik vyplývajících z havarijních situací odpovídá významu a typu záměru.
Preventivní i následná opatření budou upřesněna v dalších fázích přípravy záměru (viz návrh
stanoviska).
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Závěr
Dokumentace obsahuje zhodnocení prakticky všech významných předpokládaných
důsledků realizace záměru na životní prostředí.
Lze se rovněž ztotožnit s názorem autorů dokumentace, že záměr nepředstavuje
významnou a limitní zátěž pro jednotlivé složky životního prostředí. Vlivy v jednotlivých
složkách a charakteristikách jsou hodnoceny celkově jako přijatelné, velikostí jako nízké,
zanedbatelné až nulové. Během výstavby lze vyjímečně očekávat významné negativní vlivy,
které však mohou být eliminovány či zmírněny navrženými opatřeními k ochraně životního
prostředí.
Popis současného stavu dotčeného území i hodnocení veškerých kladných i záporných
vlivů záměru na jednotlivé složky a faktory životního prostředí jsou v dokumentaci
provedeny s podrobností odpovídající charakteru záměru a zájmového území.
Ve všech významných oblastech byly zpracovány samostatné studie, které vlivy na životní
prostředí hodnotí na základě standardních postupů a metodik. Použité postupy hodnocení i
výsledky lze považovat za správné.
Na základě všech zjištěných informací lze konstatovat, že údaje uváděné v dokumentaci a
v jejích přílohách lze souhrnně považovat za správné a dostačující pro potřeby hodnocení
vlivů na životní prostředí, zpracování posudku i návrhu stanoviska.
Grafickou část dokumentace a prezentaci uváděných informací o současném stavu
zájmového území a vlivech záměru na životní prostředí lze hodnotit jako kvalitní a
dostačující, obsahující všechny podstatné informace.
Metody a způsoby hodnocení použité v dokumentaci lze považovat za vhodné a dostačující.
V dokumentaci nebyla využita žádná speciální metodika, která by vyžadovala odbornější
posouzení nebo výklad.

II.3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Dokumentace popisuje a hodnotí záměr „VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice
ČR/Rakousko“ v jedné projektové aktivní variantě. Jiné varianty umístění či technického řešení
záměru nejsou předloženy ani hodnoceny.

Hodnocení: Problematika variant z hlediska vlivů na životní prostředí je v dokumentaci řešena
standardní formou. Záměr je v rámci dokumentace předložen a hodnocen invariantně s tím, že
vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví jsou hodnoceny ve vztahu k maximální navrhované
dimenzi potrubí DN1200. Případné uvažované rozpětí mezi DN800/DN1200 je z hlediska vlivů
na životního prostředí zohledněno v rámci maximální dimenze potrubí.
Vzhledem k tomu, že podle zákona č. 100/2001 Sb. není zpracování variant řešení záměru
povinné a příslušný úřad nenavrhl podle § 7 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. zpracování dalších
variant řešení záměru, lze řešení předložené v dokumentaci považovat za dostačující k uzavření
procesu posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb.
II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní
hranice
Významné vlivy přesahující státní hranice České republiky nebyly u hodnoceného záměru
identifikovány a možnost takových vlivů dokumentace vylučuje. Plynovod je ukončen na území ČR
a jeho propojení s úsekem na území Rakouska bude provedeno na státní hranici ČR/Rakousko.
Vlivy přesahující státní hranice během výstavby budou velmi nízké a krátkodobé.

Hodnocení: Zpracovatel posudku se s takovým závěrem plně ztotožňuje.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Navržené technické a technologické řešení vychází zejména z charakteru záměru, kterým je
výstavba a provoz vysokotlakého plynovodu o délce cca 76 km. Na trase je uvažováno s
výstavbou 5 trasových uzávěrů. Plynovod bude, mimo nadzemních zařízení v místě trasových
uzávěrů, v celé trase uložen pod terénem. Paralelně s plynovodem bude pod úrovní terénu veden
rovněž dálkový optický kabel.
Celá trasa plynovodu je řešena jako jeden technologický celek s možností obousměrného provozu.
Plynovodem bude dopravován zemní plyn. Navrhovaný úsek bude napojen na navazující
plynovody jak na české, tak na rakouské straně.
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v
dokumentaci popsáno dostačujícím způsobem. V dokumentaci jsou uvedeny dostatečné informace
o postupu výstavby, provozu i údržbě plynovodu.
Prioritami přípravy záměru musí být kromě zajištění kvality a bezpečnosti vlastní stavby, i ochrana
životního prostředí v koridoru území dotčeného trasou plynovodu.
V daném případě lze konstatovat, že navržené technické řešení je v souladu s požadavky ochrany
životního prostředí. Nejsou identifikovány závažné nedostatky v technickém řešení záměru, které
by mohly být ve střetu s ochranou životního prostředí.
Při posuzování technického řešení je nezbytné soustředit pozornost na takové parametry záměru,
které jsou podstatné z hlediska možných vlivů na životní prostředí. U hodnoceného záměru jde
především o následující oblasti:
•

ochrana ovzduší a minimalizace emisí znečišťujících látek během výstavby plynovodu;

•

ochrana povrchových a podzemních vod během výstavby plynovodu;

•

ochrana přírody a krajiny (flóra, fauna, území podléhající ochraně přírody a krajiny) jak z hlediska
návrhu trasy plynovodu, tak z hlediska postupu výstavby;

•

bezpečnost provozu a provádění údržby plynovodu s ohledem na ochranu životního prostředí.

Vzhledem k charakteru záměru se jako zásadní jeví požadavky na provádění stavby (ochrana
povrchových a podzemních vod, ochrana přírody a krajiny). Výstupy z provozu záměru do okolního
prostředí (ovzduší, voda, hluk, …) jsou prakticky nulové a zanedbatelné s vyjímkou rozsáhlejších
oprav a havarijních situací.
Na základě dostupných informací lze předpokládat, že navržené technické řešení včetně postupu
výstavby plynovodu umožní realizaci záměru s vyloučením nadlimitního znečišťování nebo
poškozování životního prostředí, včetně rizik plynoucích z provozu hodnoceného záměru. Základní
požadavky jsou zohledněny v dokumentaci, v návrhu stanoviska a budou předmětem navazujících
správních řízení v rámci realizace a provozu záměru.
Technické řešení záměru musí poskytovat záruku respektování platných právních norem.
Podrobné technické řešení záměru s postupem výstavby plynovodu, včetně všech opatření
k ochraně životního prostředí, bude projednáno s příslušnými správními úřady, které budou
účastníky návazných správních řízení ve smyslu složkových zákonů na ochranu životního
prostředí a stavebního zákona.
Kromě respektování stanovených opatření bude rovněž důležitá fáze postprojektové analýzy. Do
této oblasti spadá i fáze rekultivace území dotčeného výstavbou, jeho navrácení původnímu využití
(kde to bude možné a účelné), která musí být rovněž předmětem postrojektové analýzy tak, aby
před uvedením do trvalého provozu bylo doloženo splnění stanovených opatření.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Dokumentace obsahuje návrh opatření k vyloučení nebo omezení negativních vlivů záměru na
životní prostředí. Tento soubor opatření, který umožňuje realizaci záměru bez výraznějších
negativních důsledků, vychází z charakteru záměru a rozboru možných vlivů na životní prostředí.
Uvedená opatření (formulovaná v kapitole D.IV. dokumentace) lze s ohledem na rozsah a
podrobnost považovat za základ souboru opatření z hlediska prevence, vyloučení, minimalizace a
kompenzace možných důsledků realizace hodnoceného záměru.
Tato část dokumentace slouží jako hlavní podklad pro přípravu opatření doporučených v návrhu
stanoviska, který je součástí tohoto posudku. Většina opatření navržených v dokumentaci je v
návrhu stanoviska zohledněna. Některá opatření jsou upravena s ohledem na závěry posudku a
informace získané v průběhu procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
V zásadě žádné z opatření navržených v dokumentaci není sporné, proto není nutné provádět
jejich podrobnější rozbor. Dokumentace se v návrhu soustřeďuje na hlavní oblasti, ve kterých je
nezbytné realizovat opatření k vyloučení či snížení negativních vlivů na životní prostředí.
Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je třeba za zásadní opatření považovat zejména
opatření k ochraně povrchových a podzemních vod a k ochraně přírody a krajiny.
K uvedenému základnímu souboru jsou v návrhu stanoviska doplněna opatření vyplývající
z projednání dokumentace, která svým charakterem naplňují požadavek na vyloučení nebo snížení
negativních vlivů záměru na životní prostředí.
Opatření k prevenci, vyloučení a snížení potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad (Ministerstvo
životního prostředí), který je součástí tohoto posudku.

Posudek - EIA

strana: 26

VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice ČR/Rakousko
A.M. - Ekologické inženýrství

V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH PŘIPOMÍNEK K DOKUMENTACI
V této kapitole posudku jsou vyhodnocena vyjádření dotčených úřadů státní správy, dotčených
územně samosprávných celků a veřejnosti k dokumentaci. Vyjádření k oznámení jsou součástí
závěru zjišťovacího řízení a byla vypořádána v dokumentaci. V textu jsou uvedeny citace
z doručených vyjádření, jednotlivá vyjádření jsou v plném znění uvedena v příloze č. 1 posudku.
Formálně jsou zkrácené obsahy jednotlivých vyjádření napsány odlišným typem písma, stanovisko
zpracovatele posudku je napsáno normálním písmem.

V.1. Vyjádření dotčených úřadů státní správy
Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření č.j.: KUJCK 62949/2014/OZZL ze dne 30.10.2014
Vyjádření z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů
Z předložené dokumentace záměru (vzhledem k měřítku mapových podkladů) nelze
jednoznačně vyloučit, že nedojde ke křížení státních hranic v místě, kde hranice
probíhají hraničním vodním tokem. Pokud by k tomu došlo, záměr musí být
projednán s Česko-rakouskou komisí pro hraniční vody (MŽP). Se zpracovanou
7dokumentací je dále nezbytné seznámit Stálou česko-rakouskou hraniční komisi
(MV), protože se bude jednat o zařízení křižující státní hranice.
Podle projektových podkladů lze předpokládat, že křížení státních hranic bude mimo hraniční
vodní toky. Požadavky na projednání zásahu do státní hranice mezi ČR a Rakouskem budou
respektovány v navazující přípravě stavby.
Vyjádření z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů
Bez připomínek.
Vyjádření z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů
Bez připomínek.
Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů
Předložené biologické hodnocení uvádí v trase plynovodu výskyt zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů. Je proto nutné v předstihu před zpracováním projektové
dokumentace pro stavební řízení požádat o vydání vyjímky z ochranných podmínek
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 zákona tak, aby bylo
možné zapracovat požadavky orgánu ochrany přírody do projektové dokumentace.
Dále dojde k dotčení ochranného pásma PR Hadce u Dobročkova a PP Svatý Kříž.
Podle § 37 odst. 2 zákona je nutný ke stavebním činnostem a terénním úpravám
v ochranném pásmu zvláště chráněných území souhlas orgánu ochrany přírody.
Tento souhlas je vydáván rovněž ve správním řízení a o jeho vydání je nutné
požádat zdejší správní orgán.
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Při zpracování dalších stupňů dokumentace je nutné respektovat závěry a
doporučení stanovené biologickým hodnocením, zpracovaným Mgr. Vladimírem
Melicharem.
Stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona bylo vydáno dne 8.10.2013 pod č.j. KUJCK
54893/2013/OZZL a zůstává v platnosti.
Uvedené požadavky vyplývají z platné legislativy a budou respektovány v rámci navazujících
správních řízení týkajících se realizace a provozu záměru, a jsou rovněž uvedeny v návrhu
stanoviska:
Pro zásahy do biotopů zvláště chráněných druhů rostlin je nutno před zpracováním projektové
dokumentace pro stavební povolení požádat o výjimky ze zákazů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Příslušnými orgány ochrany přírody jsou
Krajský úřad České Budějovice, Újezdní úřad VÚ Boletice a Správa CHKO a NP Šumava.
Realizace záměru je vzhledem k dotčení zájmů ochrany přírody podmíněna udělením povolení k zásahu
do chráněných částí přírody a jejich ochranných pásem, kterými jsou:
a) vyhlášená zvláště chráněná území,
b) územní systém ekologické stability,
c) významné krajinné prvky (vodní toky, nivy vodních toků, rybníky, lesy).
Všechny podmínky týkající se vyjímek ze zákazů pro zvláště chráněné druhy rostlin, termínových
omezení, provádění stavby a následné rekultivace budou v průběhu následných správních řízení
projednány s příslušnými orgány ochrany přírody. Jejich rozsah bude v případě potřeby upřesněn na
základě dodatečných biologických průzkumů dotčených lokalit v návaznosti na termínu realizace záměru
a aktuálním stavu dotčeného území.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření zn: ČIŽP/42/IPP/1405695.002/14/CDV ze dne 20.10.2014
Vyjádření je členěno podle oblastí výkonu státní správy.
Ochrana přírody
Bez připomínek.
Ochrana ovzduší
Formulaci podmínky do závazného stanoviska by ČIŽP s ohledem na uvedené
hodnocení volila takto: „Při opravě potrubí přednostně využívat metodu, která
umožní přečerpat veškerý zbytkový plyn z potrubí a zamezí tak vypouštění
zbytkového plynu do ovzduší. Pokud nebude možno tento postup použít (to je nutné
vždy adekvátně a dostatečně zdůvodnit), pak je možné při opravě využít metodu
navrtávky za sníženého tlaku (technologie T.D.W.) za minimalizace množství
vypouštěného plynu do ovzduší.“
S podmínkou uvedenou na str. 155 týkající se eliminace prašných emisí v průběhu
stavby ČIŽP souhlasí. Pouze doplňuje, že vhodné by bylo kontrolu provádět
pravidelně v předem stanoveném intervalu a o kontrole provádět zápisy (např. do
stavebního deníku).
S uvedenými připomínkami se zpracovatel posudku ztotožňuje a jsou uvedeny v návrhu
stanoviska:
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Při opravách, případně při ukončení provozu plynovodu, bude technologicky minimalizováno množství
vypouštěného plynu do ovzduší. U plánovaných oprav přednostně využívat způsob, který umožní
přečerpat veškerý zbytkový plyn z potrubí a zamezí tak vypouštění zbytkového plynu do ovzduší. Pokud
nebude možno tento postup použít, pak je možné po náležitém zdůvodnění při opravě využít metodu
navrtávky za sníženého tlaku (technologie T.D.W.) za minimalizace množství vypouštěného plynu do
ovzduší.
V průběhu výstavby přijmout opatření k zamezení prašných emisí a vynášení materiálu ze staveniště
(očista vozidel, zakrývání dopravovaných sypkých substrátů, očista komunikací, omezení doby volného
skladování sypkých materiálů, skrápění povrchů v klimaticky nepříznivých obdobích resp. další). Tato
opatření požadovat po dodavateli stavebních a konstrukčních prací, v průběhu výstavby pravidelně (např.
1x za měsíc) kontrolovat a o kontrolách právádět zápis do stavební dokumentace (stavebního deníku).
Ochrana vod
ČIŽP z vodoprávního hlediska s realizací předloženého záměru souhlasí za
předpokladu, že nebude v zájmové oblasti ohrožena kvalita a vydatnost podzemních
vod.
S uvedenými požadavky se zpracovatel posudku ztotožňuje. Podmínky týkající se ochrany
podzemních vod jsou zohledněny v návrhu stanoviska.
Odpadové hospodářství
Bez připomínek.
Ochrana lesa
Bez připomínek.
Nevyžaduje další komentář.
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření č.j.: KHSJC 25713/2014/HOK.CB ze dne 13.10.2014
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
s dokumentací souhlasí bez připomínek.
Nevyžaduje další komentář.
Správa CHKO Šumava, pracoviště Horní Planá
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření zn.: NPS 07333/2014/2 ze dne 20.10.2014
Správa CHKO Šumava akceptuje dokumentaci vlivů záměru „VTL plynovod
DN800/1200 TU26/TU27 – hranice ČR/Rakousko“ na životní prostředí bez dalších
připomínek.
Správa je dostatečně obeznámena se situací v místě plánované výstavby záměru.
Správa bere na vědomí závěry zpracované dokumentace včetně řady opatření pro
minimalizaci resp. kompenzaci negativních jevů a nežádá doplnění dokumentace.
Nevyžaduje další komentář.
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Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření zn.: OOŽP/8546/2014/Ko ze dne 13.10.2014
Oddělení vodního hospodářství - z hlediska vodního hospodářství dle zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Bez připomínek.
Oddělení ochrany přírody a krajiny - z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Bez připomínek. K navrženým minimalizačním a kompenzačním opatřením nemáme
námitek.
Zásahy, které podléhají souhlasům či povolením orgánu ochrany přírody ve smyslu
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, budou samostatně dořešeny
vydaným závazným stanoviskem/rozhodnutím příslušného správního orgánu.
Oddělení ochrany lesa a zemědělského půdního fondu
−

z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Bez připomínek. V rámci jednotlivých správních řízení bude postupováno v souladu
s platnými předpisy na úseku ochrany ZPF. Upozorňujeme zejména na § 4 - §10
zákona.
−

z hlediska lesního hospodářství dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Bez připomínek.
Oddělení ochrany ovzduší a odpadů
−

z hlediska odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů

Bez připomínek.
−

z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně
některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

Bez připomínek.
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu České Budějovice z hlediska
svých kompetencí k předložené dokumentaci nemá zásadních připomínek,
jeho připomínky byly v dokumentaci dostatečně vyhodnoceny.
Nevyžaduje další komentář.
Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření zn.: MUCK 52389/2014/OŽPZ/Ra ze dne 16.10.2014
Odpadové hospodářství
Bez připomínek.
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Ochrana přírody a krajiny
Bez připomínek.
Ochrana zemědělského půdního fondu
Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:
−

vrchní vrstva bude skryta odděleně od výkopové zeminy tak, aby po skončení
prací mohla být připravena k dalšímu zemědělskému využití,

−

práce na pozemcích budou prováděny především v době vegetačního klidu,

−

práce budou prováděny tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co
nejmenším škodám,

−

zamýšlené provádění prací bude včas projednáno s vlastníky, popřípadě nájemci
pozemků náležejících do ZPF,

−

budou učiněna opatření k zabránění úniků pevných, kapalných a plynných
látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.

Pokud budou práce spojené se stavbou ukončeny do jednoho roku od jejího
započetí, včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu, je provozovatel
těchto prací povinen předem požádat příslušný orgán ochrany ZPF, jímž je odbor
životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Českém Krumlově,
prostřednictvím pověřených úřadů dané lokality, ochrany ZPF, o udělení souhlasu
s dočasným odnětím půdy ze ZPF dle §9 zákona.
S uvedenými požadavky se zpracovatel posudku ztotožňuje. Všechny uvedené podmínky týkající
se ochrany zemědělské půdy jsou zohledněny v návrhu stanoviska:
Umístění nadzemních objektů (trasové uzávěry) navrhnout na plochy méně kvalitních půd s nižší třídou
ochrany zemědělské půdy. Současně dbát na zachování možnosti hospodaření na okolních pozemcích.
Skrývku v úsecích s výskytem kvalitních půd (I. a II. třída ochrany ZPF) provádět za dozoru odborného
pedologa.
Skrývky humusového horizontu (ornice) a níže uložených zúrodnění schopných vrstev (podorničí)
budou uloženy na samostatných deponiích. Při provádění zemních prací dbát na oddělení úrodných
vrstev od ostatního materiálu z výkopu, aby nedocházelo ve větším množství k přibírání níže uloženého
horizontu (hlušiny).
V místech křížení plynovodu s komunikacemi a železnicemi dbát na oddělení materiálů. Zeminu
z výkopu nemíchat se vytěženým materiálem z příkopů, popř. krajnic a náspů komunikací a železničních
tratí.
Deponie vytěžených materiálů zabezpečit proti nadměrné erozi, materiál deponovaný déle než 1 rok
zatravnit.
Zabránit kontaminaci zeminy při skrývání, manipulaci a ukládání na deponie.
Při rekultivaci dotčených ploch dodržet základní sled uložení skrývaných horizontů a návaznost na
sousední pozemky.
Státní správa lesů
Bez připomínek.
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Vodoprávní úřad
Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem je provedení zamýšleného záměru
možné za této podmínky:
V případě, že vybrané úseky plynovodu, kde budou prováděny úpravy či stavební
práce, budou situovány:
−

na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích
s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivňují vodní
poměry,

−

v záplavových územích,

−

ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku,

−

v ochranných pásmech vodních zdrojů,

je k realizaci takového záměru nezbytný souhlas zdejšího vodoprávního úřadu podle
§17 odst. 1 písm. a), c), d) nebo e) vodního zákona. Souhlas vodoprávního úřadu se
vydává k žádosti investora záměru (nebo jeho zplnomocněného zástupce), doložené
náležitostmi podle §8 vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 4321/2001 Sb., o
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů
a vyjádření vodoprávních úřadů, ve znění pozdějších předpisů.
Uvedené požadavky vyplývají z platné legislativy a budou respektovány v rámci navazujících
správních řízení týkajících se realizace a provozu záměru.
Městský úřad Písek, odbor životního prostředí
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření č.j.: MUPI/2014/36038 ze dne 16.10.2014
Stanovisko z hlediska vodohospodářského
Bez připomínek.
Stanovisko z hlediska ochrany ovzduší
Bez připomínek.
Stanovisko orgánu státní správy lesů
Bez připomínek.
Stanovisko orgánu ochrany přírody
Bez připomínek. Pouze v k.ú. Záboří se dotýká interakčních prvků dle ÚSESu.
Uvedenou stavbou zcela jistě nedojde ke snížení ekostabilizační funkce dotčených
interakčních prvků.
Stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu
Investor musí požádat o příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu o
udělení souhlasu s trvalým, případně i dočasným odnětím ze ZPF.
Dále upozorňujeme na skutečnost, že je též nutný souhlas příslušného orgánu
ochrany zemědělského půdního fondu s návrhem trasy podzemního vedení dle ust.
§ 7 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů.
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Stanovisko orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství
Bez připomínek.
Nevyžaduje další komentář. Uvedené požadavky vyplývají z platné legislativy a budou
respektovány v rámci navazujících správních řízení týkajících se realizace a provozu záměru.
Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření č.j.: ŽP: 36647/2014 ze dne 13.10.2014
Vyjádření z hlediska odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve
znění pozdějších předpisů
Bez připomínek. Připomíná, že dle § 2 odst. 3 zákona o odpadech se na nakládání
s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během
stavební činnosti, který bude zpětně využit ve svém přirozeném stavu pouze v místě
stavby, nevztahuje zákon o odpadech. V případě zájmu o využití zeminy musí být
splněny podmínky pro využívání na povrchu terénu dle přílohy č. 11 vyhlášky MŽP
Č. 294/2005 Sb.
Vyjádření z hlediska státní správy lesů dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Bez připomínek.
Stavbou dojde k trvalému záboru lesních pozemků a proto je nutné požádat orgán
státní správy lesů a trvalé omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa. Před
vydáním územního rozhodnutí na předmětnou stavbu stavebník požádá v souladu
s ust. § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona, příslušný orgán státní
správy lesů o vydání souhlasu k realizaci plánované stavby. Tohoto souhlasu je
třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, ke kterému touto
stavbou rovněž dojde.
Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Bez připomínek, s dokumentací souhlasí.
Požaduje respektovat závěry a doporučení biologického hodnocení.
Vyjádření z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
Bez připomínek, s dokumentací souhlasí.
Požaduje respektovat závěry a doporučení stanovené v biologickém hodnocení.
Vyjádření z hlediska vodního hospodářství dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Bez připomínek.
Upozorňuje na skutečnost, že ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se
nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemních s takovými pozemky
sousedících, pokud tyto stavby ovlivní vodní poměry, ke stavbám v záplavových
území a ke stavbách v ochranných pásmech vodních zdrojů je třeba souhlasu
vodoprávního úřadu podle §17 vodního zákona.
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Nevyžaduje další komentář. Uvedené požadavky vyplývají z platné legislativy a budou
respektovány v rámci navazujících správních řízení týkajících se realizace a provozu záměru.
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření zn.: MUVO 8460/2014 ze dne 20.10.2014
Předběžná informace dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů
Předložený záměr se na území ORP Vodňany dotýká lokality Z1 a částečně Z2 a B1,
vše v k.ú. Číčenice, zároveň v této lokalitě trasa plynovodu kolmo přetíná lokální
biokoridor Újezdecký potok na Jaroslavem.
Lokalita Z1 (km 1,0 – 2,2) – Lokalitu tvoří pole a kosené louky podél Záhořského
potoka. Jedná se o hnízdiště ptáků. Na základě vertebratologického průzkumu byl
na lokalitě zaznamenán 1 zvláště chráněný druh skokan zelený (Rana kl. Esulenta).
Tato lokalita je rozmnožovacím biotopem skokana zeleného. Realizace záměru je
možná za podmínky, že zahájení prací bude mimo dobu hnízdění ptáků a bude
realizována ochranou obojživelníků ve výkopu.
Lokalita Z2 (km 4,0 – 4,1) – tato lokalita zasahuje do ORP Vodňany pouze částečně
a to k.ú. Číčenice. Lokalitu tvoří mokřad v nivě Újezdeckého potoka. Na základě
vertebratologického průzkumu byly na lokalitě zaznamenány 4 zvláště chráněné
druhy - skokan zelený (Rana kl. Esulenta), ještěrka obecná (Lacerta agilis), ropucha
obecná (Bufo bufo) a užovka obojková (Natrix natrix). V případě ochrany
obojživelníků je nutno zajistit záchranné transfery z výkopů a stavebních jam,
popřípadě umožnit jejich samovolný únik. Je nezbytné obnovení funkce mokřadu.
Lokalita B1 – Újezdecký potok (km 4,02 – 4,10) – tato lokalita zasahuje do ORP
Vodňany pouze částečně a to k.ú. Číčenice. Jedná se o potoční nivu silně
eutrofizovanou. Floristický průzkum nezaznamenal žádný zvláště chráněný druh
rostlin. Výstavba plynovodu a jeho údržba je tedy z floristického pohledu možná. Je
nutno zohlednit vodní režim mokřadu.
S uvedenými podmínkami se zpracovatel posudku ztotožňuje. Všechny uvedené podmínky týkající
se ochrany zemědělské půdy jsou zohledněny v návrhu stanoviska:
Všechny podmínky týkající se vyjímek ze zákazů pro zvláště chráněné druhy rostlin, termínových
omezení, provádění stavby a následné rekultivace budou v průběhu následných správních řízení
projednány s příslušnými orgány ochrany přírody. Jejich rozsah bude v případě potřeby upřesněn na
základě dodatečných biologických průzkumů dotčených lokalit v návaznosti na termínu realizace záměru
a aktuálním stavu dotčeného území.
Ke stavebnímu řízení zpracovat projekt rekultivace dotčených ploch, ve kterém budou zohledněny tyto
požadavky:
a) vhodným způsobem rekultivace umožnit samovolnou obnovu mokřadních biotopů.
Po dobu realizace stavby bude zajištěn biologický dozor odborně způsobilou osobou za účelem kontroly
všech předepsaných opatření k ochraně přírody a krajiny, rozsahu pracovního pruhu, termínových a
časových omezení, následné rekultivace pracovního pruhu i provedení náhradní výsadby.
Stavební rýhy a jámy u překopů a protlaků pod vodními toky a v nivách musí být trvale zajištěny proti
úhynům živočichů. Budou opatřeny takovými prvky (např. vhodně umístěná dřevěná rampa/prkno) nebo
provedeny (sklon svahu) tak, aby byl umožněn samovolný únik obojživelníků, plazů a savců ze stavební
rýhy nebo jámy.
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Sdělení dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů
Z hlediska státní správy ve vodním hospodářství je k záměru třeba udělit
vodoprávní souhlas dle §17 odst. 1 písm. a, b) vodního zákona.
Nevyžaduje další komentář. Uvedený požadavek vyplývá z platné legislativy a bude respektován
v rámci navazujících správních řízení týkajících se realizace a provozu záměru.
Sdělení dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů
Bez připomínek.
Připomíná, že návrhy na vydání ze zákona vyplývajících souhlasů, které jsou
závaznými stanovisky, je třeba podat u pověřeného obecního úřadu, v jehož
správním obvodu leží největší část ZPF dotčená předmětným záměrem.
Nevyžaduje další komentář. Uvedený požadavek vyplývá z platné legislativy a bude respektován
v rámci navazujících správních řízení týkajících se realizace a provozu záměru.
Sdělení dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů
Bez připomínek.
Záměr bude podléhat vydání souhlasu s návrhem územního rozhodnutí dle § 14
odst. 2 zákona o lesích.
Z hlediska ostatních právních předpisů na úseku životního
v příslušnosti zdejšího správního úřadu nejsou žádné připomínky.

prostředí

Nevyžaduje další komentář.
Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany vod
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření č.j.: 3084/740/14 ze dne 31.10.2014
Uplatňujeme připomínku k souhrnu podmínek pro provádění prací v ochranných
pásmech vodních zdrojů na str. 156 dokumentace:
Podmínka „Parkování, údržbu přepravní techniky a zemních strojů a případné
čerpání pohonných hmot provádět pouze vně ochranných pásem vodních zdrojů.“
se rozchází s podmínkou „V ploše ochranného pásma II. stupně vnějšího
vodárenského odběru z nádrže Lipno (s ohledem na jeho velikost) vybudovat tři
zabezpečené přechodné plochy, a to v prostoru obce Plánička a na obou březích
vodní nádrže Lipno (mimo inundační území) se zpevněným povrchem pro
parkování, údržbu přepravní techniky a zemních strojů a případné čerpání
pohonných hmot v trase záměru v průběhu stavby. … „
Současná formulace první uvedené podmínky pro provádění prací v ochranných
pásmech vodních zdrojů vylučuje podmínku druhou, doporučujeme proto úpravu
textu.
S uvedenou připomínkou se zpracovatel posudku ztotožňuje. V návrhu stanoviska je provedena
úprava textu tak, aby jejich znění bylo jednoznačné. Rozsah ochranného pásma II. stupně vnějšího
vodárenského odběru z nádrže Lipno I je takový, že je z hlediska organizace stavby nezbytné
uvnitř tohoto ochranného pásma umožnit zřízení dočasných zabezpečených ploch.
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Jejich konkrétní řešení a náplň budou upřesněny v navazující přípravě stavby a schválena
příslušnými správními orgány.
Pro stavební práce v ochranných pásmech vodních zdrojů respektovat tyto podmínky:
a) používat pro vlastní zemní a stavební práce pouze stroje, zařízení a nástroje v bezvadném
technickém stavu;
b) vyloučit parkování, údržbu přepravní techniky a zemních strojů a případné čerpání pohonných hmot,
tyto činnosti smí být prováděny pouze vně ochranných pásem vodních zdrojů s vyjímkou dočasných
zabezpečených ploch v ochranném pásmu II. stupně vnějšího vodárenského odběru z vodní nádrže
Lipno I;
c) zpracovat detailní postup a harmonogram stavby záměru, včetně havarijního plánu (pro plánované
použití přepravní techniky a zemních strojů) a návrh projednat a odsouhlasit s provozovateli vodních
zdrojů.
Na území ochranného pásma II. stupně vnějšího vodárenského odběru z vodní nádrže Lipno I (s ohledem
na jeho velikost) vybudovat tři zabezpečené přechodné plochy, a to v prostoru obce Plánička a na obou
březích vodní nádrže Lipno (mimo inundační území) se zpevněným povrchem pro parkování, údržbu
přepravní techniky a zemních strojů a případné čerpání pohonných hmot v trase záměru v průběhu
stavby. Tyto plochy vybavit systémem monitorovacích vrtů (minimálně 1 ks u každého objektu) pro
sledování kvality podzemní vody v území.
Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a
integrované prevence
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření č.j.: 8861/710/14 ze dne 3.10.2014
Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., nejsou
uvedeny žádné připomínky. U předmětného záměru se nejedená o zařízení spadající
do režimu zákona o integrované prevenci, resp. toto zařízení nenaplňuje žádnou
z kategorií přílohy č. 1 tohoto zákona č. 76/2001 Sb., o integrované prevenci a o
omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých
zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
Nevyžaduje další komentář.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření zn.: SBS 29582/2014/OBÚ-06 ze dne 22.10.2014
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského uvádí, že nadále
trvá na svém stanovisku č.j. SBS 10081/2014/OBÚ-06 ZE DNE 29.4.2014 a že je
nezbytné v souvislosti s posuzovaným záměrem vyřešit střet zájmů chráněných
zvláštními předpisy a to:
1. Navržená trasa výše uvedeného VTL plynovodu prochází chráněným ložiskovým
územím „Číčenice“ stanoveným pro ochranu výhradního ložiska cihlářské
suroviny a chráněným ložiskovým územím „Černá v Pošumaví I“ stanoveným pro
ochranu výhradního ložiska grafitu.
2. V chráněném ložiskovém území „Černá v Pošumaví I“ leží dobývací prostor
„Bližná“, který je stanoven pro dobývání výhradního ložiska grafitu rozhodnutím
Ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů ze dne 11.2.1961, č.j. MHDD.P.45 a rozhodnutím o rozšíření Federálním ministerstvem hutnictví a těžkého
strojírenství ze dne 7.6.1978, č.j. 3572/78.
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S uvedenými připomínkami se zpracovatel posudku ztotožňuje a jsou uvedeny v návrhu
stanoviska:
Trasu plynovodu navrhnout tak, aby byl vyloučen či minimalizován zásah do chráněných ložiskových
území a dobývacích prostorů nerostných surovin. Návrh projednat s příslušným Obvodním báňským
úřadem, majiteli dotčených pozemků (ložisek surovin) a provozovateli těžby.
Újezdní úřad vojenského újezdu Boletice
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření č.j.: 187/2014-1518 ze dne 16.10.2014
Újezdní úřad vojenského újezdu Boletice vydává následující vyjádření:
−

při výstavbě je nutné dodržovat všechna navržená opatření pro celkovou
minimalizaci vlivů při provádění stavby VTL plynovodu,

−

manipulační pruh v úseku okolo kostelíku Sv. Mikuláše, úsek lokality E6 –
Olymp, musí být zúžen na minimum a jeho hranice bude výrazně vyznačena
(označena jako nepřekročitelná), trasa pouze podél komunikace Boletice – Polná,
nikoliv pietním místem přes skalnatý výstup, kde je prováděn dlouhodobý
management Hořečku mnohotvarého českého, viz. Floristický průzkum,

−

nadále platí stanovisko dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny ze dne
19.9.2013 č.j. 171-1/2013-1518, že záměr může mít vliv na příznivý stav
předmětu ochrany a celistvost EVL a PO Boletice.

S uvedenými připomínkami se zpracovatel posudku ztotožňuje a jsou zohledněny v návrhu
stanoviska:
V prováděcí dokumentaci stavby zohlednit požadavek na zúžení pracovního pruhu na minimální šířku (<
30 m):
a) v km 35,5 - 35,7 (v kontaktu s PR Dobročovické hadce), v km 43,9 - 44,20 (v kontaktu s PP Svatý
kříž), v km 50,7 – 50,8 (lokalita B9 - E6 Olymp); v těchto úsecích bude skrývka ornice deponována
na stranu odvrácenou od chráněného území;
V úsecích km 35,5 - 35,7 (Kremžský potok); 43,9 - 44,2 (Svatý kříž); 47,6 - 47,7 (Irův rybník); 50,7 50,8 (lokalita Olymp) (podél segmentů 155, 193, 203, 226) z důvodu ochrany velmi hodnotných biotopů,
druhů a chráněných území vyznačit hranici pracovního pruhu (např. dočasným oplocením) tak, aby
v žádném případě nemohlo dojít k pohybům techniky a personálu za touto hranicí směrem do
chráněného území. Účinnost značení bude kontrolována biologickým dozorem, o kontrolách budou
prováděny zápisy ve stavební dokumentaci.

2. Vyjádření dotčených územních samosprávných celků
Město Protivín
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření č.j.: ŽP-1575/2014-E.I.A. ze dne 8.10.2014
Město Protivín nemá k dokumentaci žádné připomínky a požadavky.
Nevyžaduje další komentář.
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Obec Dříteň
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření zn.: 508/2014 ze dne 11.11.2014
Obec Dříteň nemá k dokumentaci žádné připomínky a námitky.
Nevyžaduje další komentář.

3. Vyjádření veřejnosti
V průběhu zveřejnění dokumentace vlivů záměru „VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 –
hranice ČR/Rakousko“ na životní prostředí nebylo uplatněno žádné vyjádření veřejnosti.
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VI.

CELKOVÉ
POSOUZENÍ
AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

K procesu posuzování vlivů na životní prostředí byla předložena dokumentace o vlivech na životní
prostředí záměru
VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice ČR/Rakousko
zpracovaná Ing. Petrem Mynářem, č. autorizace 1278/167/OPVŽP/97 ze dne 22.4.1997,
prodloužena rozhodnutím MŽP č.j.: 43733/ENV/11 ze dne 28.6.2011.
Dokumentace byla posouzena dle požadavku § 9 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, v rozsahu přílohy č. 5 k zákonu.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení, předložené dokumentace, obdržených vyjádření
dotčených správních úřadů, dotčených územně samosprávných celků a veřejnosti, na základě
prohlídky zájmového území a ověření vstupních parametrů uváděných v dokumentaci lze
konstatovat, že posuzovaný záměr je z hlediska vlivů na životní prostředí akceptovatelný.
Realizací posuzovaného záměru nebude při respektování doporučených opatření významně
negativně ovlivněno veřejné zdraví, ani nedojde k významným negativním dopadům na jednotlivé
složky životního prostředí.
Veškeré předpokládané negativní důsledky provozu posuzovaného záměru jsou stanoveny v
přijatelných mezích jak z hlediska ochrany veřejného zdraví, tak ochrany životního prostředí
v zájmovém území záměru.
Mezi oblasti, kterým je nutné věnovat zvláštní pozornost v následujících fázích přípravy, výstavby a
užívání stavby patří u hodnoceného záměru:
→ minimalizace emisí látek znečišťujících ovzduší během výstavby a během údržby či oprav
plynovodu;
→ ochrana povrchových a podzemních vod během výstavby plynovodu;
→ ochrana přírody a krajiny (flóra, fauna, území podléhající ochraně přírody a krajiny) jak

z hlediska návrhu trasy plynovodu, tak z hlediska postupu výstavby;
→ bezpečnost provozu a provádění údržby plynovodu s ohledem na ochranu životního

prostředí.
Vlivy v základních složkách a charakteristikách (veřejné zdraví, ovzduší, hluk, voda, půda,
geofaktory, ochrana přírody) jsou během provozu hodnoceny jako velmi nízké, přijatelné,
nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími právními normami či předpisy.
Vlivy v ostatních složkách životního prostředí (krajina, památky, infrastruktura, ev. další) jsou
charakterizovány rovněž jako velmi nízké až nulové, málo významné a lokální, bez objektivně
prokazatelných negativních důsledků.
Vlivy v etapě výstavby jsou hodnoceny jako nízké a nevýznamné, vyjímečně jako významné
negativní lokálního charakteru, s tím, že v takových případech je nezbytné respektovat opatření
k ochraně životní prostředí. Tím je zaručeno, že nedojde k ohrožení podstatných aspektů ochrany
životního prostředí nad rámec přijatelných důsledků.
Vlivy přesahující státní hranice jsou u posuzovaného záměru vyloučeny.
Pro navazující etapy realizace a užívání (provozu) posuzované stavby jsou v návrhu stanoviska
formulovány podmínky vycházející ze všech zjištěných skutečností v rámci procesu posuzování
vlivů na životní prostředí.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65
V Praze dne ……. 2015
Č.j.: …………

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 10 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
I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. Název záměru
VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice ČR/Rakousko
2. Charakter záměru
Předmětem posuzovaného záměru je výstavba vysokotlakého plynovodu o délce cca 76 km. Na trase je
uvažováno s výstavbou 5 trasových uzávěrů. Plynovod bude, mimo nadzemních zařízení v místě
trasových uzávěrů, v celé trase uložen pod terénem. Paralelně s plynovodem bude pod úrovní terénu
veden rovněž dálkový optický kabel.
Na dané úrovni přípravy záměru (studie proveditelnosti) je uvažováno s možností realizace plynovodu v
různých dimenzích, a to od 800 mm do 1200 mm, při stejném provozním tlaku. Rozhodnutí týkající se
realizace příslušné dimenze závisí na aktuální analýze trhu a potřebách zákazníků v daném časovém
horizontu.
Projektovaný plynovod (DN 800/1200) je zařazen do podskupiny B2 - vysokotlaké plynovody nad 4
MPa do 10 MPa včetně. Požadavky na navrhování, stavbu a provoz tohoto plynovodu s výše uvedeným
provozním tlakem jsou stanoveny v TPG 702 04, ČSN EN 12732, ČN EN 12327 a ČSN EN 1594.
Celá trasa plynovodu je řešena jako jeden technologický celek s možností obousměrného provozu.
Plynovodem bude dopravován zemní plyn.
Trasa záměru je zřejmá z posuzované dokumentace, v širších měřítcích (1:500 000 a 1:250 000) je
doložena i v přílohách posudku.
Předpokládaný začátek trasy je navržen u obce Záboří (k.ú. Záboří u Protivína). Zde dojde k napojení na
soustavu transitních plynovodů, jejichž 3 linie (DN 800, DN 1000, DN 1400) prochází v prostoru mezi
trasovými uzávěry TU26 a TU27. Od obce Záboří pokračuje plynovod víceméně přímou linií k obci
Újezdec, kde za silnicí II/141 (km cca 2,2 trasy plynovodu) obchází lesní komplex Pod radostí a
pokračuje směrem k obci Záblatíčko. Na trase přechází přes Újezdecký potok (km cca 4,0). Za obcí
Záblatíčko křižuje Radomilický potok (km cca 6,1) a u obce Radomilice 2x podchází železniční trať,
odkud je směřován do prostoru mezi rybníkem Jezero a Obecním rybníkem (km cca 8,0). Silnici I/20
přechází plynovod u obce Malovice, v km cca 10,3. Následně trasa směřuje k Netolicím, které obchází z
východu mezi obcemi Olšovice a Mahouš (km cca 15,0), kříží silnici II/145 (km cca 17,0), překračuje
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Lužický potok a pokračuje na Dolní a Horní Chrášťany (km cca 21 - 23). Za Horními Chrášťany obchází
kopec Stříbrná hora, míjí zemědělskou usedlost Nový Dvůr a podél Koubovského rybníka pokračuje
směrem k Třešňovému Újezdci (km cca 27). Dále míří trasa k obcím Smědeček a Smědeč, kde v
poměrně krátkých vzdálenostech překonává silnice II/122, II/143 a II/165 (km cca 32). Přímou linií je
plynovod následně veden katastrálním územím Dobročkov, kde po překročení Rybářského potoka opět
křižuje silnici II/165 (km cca 35,9) a souběžně s ní pokračuje k Střemilům. Zde západním směrem
obchází soustavu chovných rybníků (km cca 40) a podél Střemilského potoka vede k obci Chvalšiny (km
cca 44). Za obcí Chvalšiny, u obce Křenov, vchází trasa na území vojenského prostoru Boletice (km cca
48), obchází Křenovský vrch a kopec Raziberg (km cca 49 - 50), před poutním kostem Sv. Mikuláše se
stáčí jihozápadním směrem, kde je trasování navrženo souběžně s vedením vysokého napětí. Po
překročení silnice vedoucí do Polné na Šumavě se stáčí okolo kóty 761,7 a pokračuje souběžně s
potokem Škeblice. V km cca 54,1 opouští trasa plynovodu vojenský prostor. Dále pokračuje směrem na
Hořice na Šumavě, které obchází západně, v km cca 59,5 překonává silnici I/39 a směřuje směrem na
obec Plánička u Černé v Pošumaví. Z obce Plánička míří na Bližnou a Dolní Vltavici, kde v km cca 71 73 překonává vodní nádrž Lipno a vede podél asfaltové silnice na státní hranici. Ukončena je na hranici
ČR/Rakousko, v katastru bývalé obce Kyselov, v km cca 75,6 trasy plynovodu.
Plynovod bude zhotoven z ocelových trub jednotné délky a tloušťky stěny. Oba tyto parametry úzce
souvisí se zvolenou dimenzí potrubí (DN - jmenovitá světlost/vnitřní průměr potrubí) a uvažovaném
provozním tlaku (PN - jmenovitý tlak).
Ochrana proti korozi plynovodu je navržena pasivní (PE tovární izolací) a aktivní (katodickou
ochranou). V místech přechodu vodních toků a v úsecích s obtížnou geologickou stavbou bude vnější
izolace chráněna před poškozením betonovým pláštěm nebo přídavnou vrstvou polypropylenu.
Linie plynovodu je z provozních a bezpečnostních důvodů v délkově limitovaných vzdálenostech
rozdělena na samostatně odstavitelné úseky vsazením uzávěrů do potrubí. V případě havárie uzávěr
automaticky uzavře porušený úsek. Při normálním provozním režimu je uzávěr používán pro odtlakování
odstaveného úseku a k jeho zpětnému zprovoznění.
Na trase je předpokládána výstavba 5 trasových uzávěrů v těchto lokalitách:
−

Záboří,

−

Lhenice,

−

Chvalšiny,

−

Dolní Vltavice,

−

Kyselov.

Rozdělovací uzel je technologický objekt, ve kterém se stýká více plynovodů. Tyto jsou vzájemně
propojeny potrubním systémem s armaturami, které umožňují nastavení různých režimů podle
požadavků provozovatele.
Funkci rozdělovacího uzlu na trase bude plnit trasový uzávěr Záboří.
Plynovod bude v terénu označen žluto-červeno-žluto-černými orientačními sloupky. Funkci označení
plní též čichačky a propojovací objekty.
3. Kapacita záměru
délka navrhované trasy

cca 76 km

průměr

800/1200 mm
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4. Umístění záměru
Kraj

Okres

ORP

POÚ

Obec

Katastrální území

Jihočeský

Písek

Písek

Protivín

Protivín

k.ú. Záboří u Protivína

Strakonice

Strakonice

Vodňany

Číčenice

k.ú. Číčenice

České
Budějovice

České
Budějovice

Hluboká nad
Vltavou

Dříteň

k.ú. Záblatí

Zliv

Dívčice

k.ú. Dívčice

České
Budějovice

Sedlec

k.ú. Lékařova Lhota

Hlavatce

k.ú. Hlavatce u Českých
Budějovic

Malovice

k.ú. Malovice u Netolic
k.ú. Podeřiště

Olšovice

k.ú. Olšovice

Mahouš

k.ú. Mahouš

Babice

k.ú. Babice u Netolic

Lhenice

k.ú. Dolní Chrášťany
k.ú. Horní Chrášťany
k.ú. Vodice u Lhenic
k.ú. Lhenice
k.ú. Vadkov
k.ú. Třešňový Újezdec

Ktiš

k.ú. Smědeč
k.ú. Dobročkov

Chvalšiny

k.ú. Střemily
k.ú. Chvalšiny

Kájov

k.ú. Křenov u Kájova

Hořice na Šumavě

k.ú. Svíba
k.ú. Skláře na Šumavě
k.ú. Hořice na Šumavě
k.ú. Mýto u Hořic na Šumavě

Černá v Pošumaví

k.ú. Černá v Pošumaví

Frymburk

k.ú. Frymburk

Vojenský újezd
Boletice

k.ú. Boletice

Prachatice

Prachatice

Netolice

Prachatice

Český
Krumlov

Český
Krumlov

Český Krumlov

Horní Planá
-----

-----

5. Obchodní firma oznamovatele
NET4GAS, s.r.o.
6. IČ oznamovatele
27260364
7. Sídlo oznamovatele
Praha 4 – Nusle, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 21
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II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ
1.

Oznámení

Oznámení záměru „VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice ČR/Rakousko“ zpracoval
v únoru 2014 Ing. Petr Mynář, INVEK s.r.o. Brno, č. autorizace 1278/167/OPVŽP/97 ze dne 22.4.1997,
prodloužena rozhodnutím MŽP č.j.: 43733/ENV/11 ze dne 28.6.2011.
Oznámení záměru bylo rozesláno k vyjádření a současně zveřejněno dne 26.3.2014.
Na základě zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr bude posuzován podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Závěr zjišťovacího řízení pod č.j.: 36077/EVN/14 byl vydán dne 21.5.2014.
2.

Dokumentace

Dokumentaci o vlivech záměru „VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice ČR/Rakousko“ na
životní prostředí zpracoval v září 2014 Ing. Petr Mynář, INVEK s.r.o. Brno,
č. autorizace
1278/167/OPVŽP/97 ze dne 22.4.1997, prodloužena rozhodnutím MŽP č.j.: 43733/ENV/11 ze dne
28.6.2011.
Dokumentace byla rozeslána k vyjádření a současně zveřejněna dne 23.9.2014.
3.

Posudek

Posudek o vlivech záměru „VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice ČR/Rakousko“
zpracoval v březnu 2015 Ing. Alexandr Mertl, osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 981/196/OPV/93 ze dne
7.6.1994, resp. autorizace, která byla prodloužena rozhodnutím MŽP č.j.: 50206/ENV/11 ze dne 15.7.2011.
Posudek o vlivech záměru na životní prostředí byl zpracován a předložen příslušnému úřadu v březnu
2015.
4.

Veřejné projednání
Bude doplněno po veřejném projednání.

Vzhledem k tomu, že příslušný úřad neobdržel k předložené dokumentaci žádné odůvodněné
nesouhlasné vyjádření, může dle § 9 odst. 9 zákona upustit od veřejného projednání.
5.

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Časový průběh celého procesu posuzování:
Oznámení ve smyslu zákona zpracoval v únoru 2014 Ing. Petr Mynář - autorizovaná osoba ze
zákona.
Investor (ze zákona oznamovatel), kterým je společnost NET4GAS, s.r.o. předložil oznámení k
projednání Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí.
Proces posuzování byl převeden na Odbor výkonu státní správy II MŽP v Českých Budějovicích.
Oznámení bylo MŽP, OVSS II, zveřejněno a rozesláno k vyjádření dotčeným subjektům dne
26.3.2014.
Závěr zjišťovacího řízení pod č.j.: 36077/EVN/14 byl vydán dne 21.5.2014. V závěru zjišťovacího
řízení bylo konstatováno, že záměr bude posuzován podle zákona. Celkově bylo požadováno v
dokumentaci podrobněji rozpracovat a vyhodnotit vlivy v oblasti ochrany ovzduší, povrchových a
podzemních vod, oblasti ochrany přírody a krajiny, podrobněji vyhodnotit vlivy během výstavby,
vyhodnotit střety s ložisky nerostných surovin a kolize se zamýšlenými záměry v zájmovém území
záměru. Dále bylo požadováno reagovat na relevantní připomínky a požadavky, které byly
předmětem připomínek k oznámení.
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Dokumentaci vlivů na životní prostředí k projednávanému záměru zpracoval v září 2014 Ing. Petr
Mynář - autorizovaná osoba ze zákona.
Dokumentace byla MŽP, OVSS II, zveřejněna a rozeslána k vyjádření dotčeným subjektům dne
23.9.2014.
Posudek o vlivech záměru na životní prostředí byl zadán Ministerstvem životního prostředí, OVSS
IV, Ing. Alexandru Mertlovi, autorizované osobě ze zákona.
Posudek byl zpracován a doručen příslušnému úřadu (MŽP, OVSS IV) v březnu 2015.
Závěry zpracovatele posudku:
Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními 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, a vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě
některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.
Vlivy záměru „VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice ČR/Rakousko“ na životní prostředí
a veřejné zdraví byly posouzeny ze všech podstatných hledisek.
K oznámení záměru „VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice ČR/Rakousko“ bylo doručeno
13 vyjádření dotčených úřadů státní správy, 4 vyjádření dotčených územně samosprávných celků a 2
vyjádření veřejnosti.
K dokumentaci záměru „VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice ČR/Rakousko“ bylo
doručeno 13 vyjádření dotčených úřadů státní správy a 2 vyjádření dotčených územně samosprávných celků,
veřejnost se k dokumentaci nevyjádřila.
Vyjádření občanských sdružení a obecně prospěšných společností k oznámení ve smyslu § 23 odst. 9
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, nebyla obdržena.
Zpracovatel posudku po vyhodnocení oznámení, dokumentace, obdržených vyjádření a dalších
zjištěných informací doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko k záměru „VTL plynovod
DN800/1200 TU26/TU27 – hranice ČR/Rakousko“ z hlediska vlivů na životní prostředí v předložené
variantě navrhovaného umístění i technického řešení a navrhuje podmínky pro navazující správní řízení a
užívání stavby.
Závěry veřejného projednání:
Bude doplněno po veřejném projednání.
Vzhledem k tomu, že příslušný úřad neobdržel k předložené dokumentaci žádné odůvodněné
nesouhlasné vyjádření, může dle § 9 odst. 9 zákona upustit od veřejného projednání.
6.

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
Ve stanovisku jsou zahrnuta vyjádření následujících správních úřadů a územně samosprávných celků:

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: KUJCK 62949/2014/OZZL ze dne 30.10.2014
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice
Vyjádření k dokumentaci, zn: ČIŽP/42/IPP/1405695.002/14/CDV ze dne 20.10.2014
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: KHSJC 25713/2014/HOK.CB ze dne 13.10.2014
Správa CHKO Šumava, pracoviště Horní Planá
Vyjádření k dokumentaci, zn.: NPS 07333/2014/2 ze dne 20.10.2014
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Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí
Vyjádření k dokumentaci, zn.: OOŽP/8546/2014/Ko ze dne 13.10.2014
Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství
Vyjádření k dokumentaci, zn.: MUCK 52389/2014/OŽPZ/Ra ze dne 16.10.2014
Městský úřad Písek, odbor životního prostředí
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: MUPI/2014/36038 ze dne 16.10.2014
Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: ŽP: 36647/2014 ze dne 13.10.2014
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí
Vyjádření k dokumentaci, zn.: MUVO 8460/2014 ze dne 20.10.2014
Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany vod
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: 3084/740/14 ze dne 31.10.2014
Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: 8861/710/14 ze dne 3.10.2014
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského
Vyjádření k dokumentaci, zn.: SBS 29582/2014/OBÚ-06 ze dne 22.10.2014
Újezdní úřad vojenského újezdu Boletice
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: 187/2014-1518 ze dne 16.10.2014
Město Protivín
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: ŽP-1575/2014-E.I.A. ze dne 8.10.2014
Obec Dříteň
Vyjádření k dokumentaci, zn.: 508/2014 ze dne 11.11.2014
III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU
1.

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

Posuzovaným záměrem je výstavba vysokotlakého plynovodu o délce cca 76 km. Dle dokumentace se
uvažuje s možností realizace plynovodu v různých dimenzích, a to od 800 mm do 1200 mm, při stejném
provozním tlaku.
Na trase je uvažováno s výstavbou 5 trasových uzávěrů. Plynovod bude, mimo nadzemních zařízení v
místě trasových uzávěrů, v celé trase uložen pod terénem. Trasa navrženého plynovodu začíná v místě
trasového uzávěru TU27 u obce Záboří (k.ú. Záboří u Protivína). Zde dojde k napojení na soustavu
transitních plynovodů. Trasa navrženého plynovodu dále pokračuje jižním směrem přes okresy, resp. správní
území obcí s rozšířenou působností Písek, Strakonice, České Budějovice, Prachatice a Český Krumlov, a je
ukončena na státní hranici ČR/Rakousko.
Souhrnně lze konstatovat, že ve všech významných parametrech z hlediska vlivu na životní prostředí
bude působení záměru akceptovatelné a vlivy výstavby a provozu nového plynovodu budou pod úrovní
stanovenou platnými předpisy. Týká se to zejména ochrany veřejného zdraví (ochrana ovzduší a hluk), ale i
nakládání s odpadními vodami, chemickými látkami, odpady a havarijního zabezpečení. Plynovod není za
běžného provozu zdrojem výstupů do životního prostředí.
Z hlediska ochrany ovzduší jsou vlivy v etapě provozu hodnoceny jako zanedbatelné. Vzhledem k tomu,
že v současné době existují servisní technologie vylučující jakékoli emise přepravovaného plynu i během
oprav plynovodu, lze vlivy na kvalitu ovzduší hodnotit jako prakticky nulové. Vlivy v etapě výstavby jsou
hodnoceny na základě zpracované rozptylové studie jako akceptovatelné, dočasné a krátkodobé. Při výstavbě
nedojde k překračování imisních limitů u žádné ze sledovaných látek (NOx, PM10 a benzen).
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Z hlediska ochrany vod jsou vlivy v etapě provozu souhrnně hodnoceny jako nízké a nevýznamné,
lokálního charakteru. Významné ovlivnění kvality ani hydrologických charakteristik povrchových či
podzemních vod není očekáváno. Důležité je dodržování opatření k ochraně povrchových a podzemních vod,
kdy zejména během výstavby je nutné elimimovat rizika ohrožení kvalitativních i kvantitativních parametrů
ochrany vod.
Z hlediska ochrany před hlukem jsou vlivy za běžného provozu prakticky nulové. Hluk během výstavby
bude ve vztahu k platným limitům nejvyšší hlukové zátěže v okolí stavby málo významný. Vzhledem
k dotčenému území je kontakt s chráněnou zástavbou minimální.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny jsou vlivy za běžného provozu minimální. Vlivy výstavby
plynovodu jsou hodnoceny v rozmezí od nulových po významné negativní. Za předpokladu respektování
navržených opatření k eliminaci, zmírnění či kompenzaci negativních důsledků výstavby záměru lze
očekávat snížení negativních dopadů na akceptovatelnou úroveň ve všech hodnocených faktorech (flóra,
fauna, ÚSES, VKP, ZCHÚ).
Z hlediska ochrany lokalit soustavy Natura 2000 se zpracovatel posudku ztotožňuje se závěrem
hodnocení, že záměr „VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice ČR / Rakousko“ nemá významný
negativní vliv na celistvost a předměty ochrany žádné evropsky významné lokality či ptačí oblasti.
Vlivy v základních složkách a charakteristikách životního prostředí (ovzduší, hluk, veřejné zdraví, voda,
půda, geofaktory, flóra a fauna, krajina) jsou celkově hodnoceny jako přijatelné, nepřesahují míru
stanovenou zákony, a dalšími právními normami či předpisy.
Vlivy v ostatních složkách životního prostředí (památky, infrastruktura, doprava a další) jsou celkově
charakterizovány jako málo významné až nulové, lokální bez objektivně prokazatelných důsledků v
jednotlivých složkách a charakteristikách životního prostředí.
Výstavbou a provozem záměru „VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice ČR / Rakousko“
nebude při dodržení projektových parametrů a realizaci doporučených opatření významně negativně
ovlivněno zdraví obyvatel ani jednotlivé složky životního prostředí.
Na základě podkladů soustředěných v rámci procesu posuzování 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, lze konstatovat, že veškeré předpokládané negativní
důsledky provozu posuzovaného záměru jsou stanoveny v přijatelných mezích jak z hlediska ochrany
veřejného zdraví, tak ochrany životního prostředí v zájmovém území záměru.
Vlivy v etapě výstavby jsou hodnoceny jako přijatelné, dočasné a lokální, bez očekávaných
významných negativních dopadů na životní prostředí.
Technické řešení záměru (zejména postupy výstavby) a navrhovaná opatření, resp. podmínky
vyplývající z procesu posuzování 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, umožňují vyloučit, zmírnit nebo kompenzovat nepříznivé účinky záměru na životní prostředí
a veřejné zdraví.
Na základě všech podkladů získaných v rámci procesu posuzování lze konstatovat, že problematika
přeshraničních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví není v případě posuzovaného záměru významná.
Se záměrem nejsou spojeny přeshraniční vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.
2.

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o
znečišťování životního prostředí

Navržené technické a technologické řešení vychází zejména z charakteru záměru, kterým je vybudování
a provoz plynovodu. Nová trasa plynovodu umožní napojení mezinárodních dopravních koridorů na stávající
českou plynárenskou soustavu.
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Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v
dokumentaci popsáno dostačujícím způsobem. V dokumentaci jsou uvedeny dostatečné informace o postupu
výstavby, provozu i údržbě plynovodu.
Prioritami přípravy záměru musí být kromě zajištění kvality a bezpečnosti vlastní stavby, i ochrana
životního prostředí v koridoru území dotčeného trasou plynovodu.
Podrobné technické řešení záměru, včetně všech opatření k ochraně životního prostředí, bude
projednáno s příslušnými správními úřady v rámci návazných správních řízení k povolení předmětného
záměru.
V daném případě lze konstatovat, že navržené technické řešení na daném stupni přípravy záměru je v
zásadě v souladu s požadavky ochrany životního prostředí. Nejsou identifikovány závažné nedostatky
v umístění ani v technickém řešení záměru, které by mohly být v zásadním střetu s ochranou životního
prostředí.
Technické řešení záměru při respektování navržených opatření odpovídá požadavkům na ochranu
životního prostředí a veřejného zdraví a navrhovaná opatření, resp. podmínky, snižují či zmírňují vlivy
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví na akceptovatelnou úroveň.
3.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru
na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní
prostředí

Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví vyplývající z procesu posuzování
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, jsou specifikována
jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru „VTL plynovod DN800/1200
TU26/TU27 – hranice ČR / Rakousko“ na životní prostředí pro fázi přípravy, realizace a provozu záměru.
Vzhledem k charakteru záměru je třeba za zásadní považovat opatření pro etapu provádění stavby
(ochrana povrchových a podzemních vod, ochrana přírody a krajiny). Výstupy z provozu záměru do
okolního prostředí (ovzduší, voda, hluk, …) jsou prakticky nulové a zanedbatelné s vyjímkou rozsáhlejších
oprav a havarijních situací.
4.

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí

Záměr „VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice ČR / Rakousko“ byl v rámci procesu
posuzování vlivů na životní prostředí zpracován a hodnocen v jedné projektové aktivní variantě. Jiné
varianty umístění či technického řešení záměru nejsou předloženy ani hodnoceny.
Stanovení pořadí variant řešení záměru je tedy v daném případě bezpředmětné.
5.

Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku
Vypořádání vyjádření k dokumentaci

K dokumentaci záměru „VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice ČR/Rakousko“ bylo
doručeno 13 vyjádření dotčených úřadů státní správy a 2 vyjádření dotčených územně samosprávných celků,
veřejnost se k dokumentaci nevyjádřila.
Všechny požadavky a připomínky obsažené v doručených vyjádřeních byly v posudku vyhodnoceny a
vypořádány. Všechny oprávněné požadavky obsažené v těchto vyjádřeních, které spadají do kompetence
zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, byly zpracovatelem posudku zařazeny do
návrhu stanoviska.
Vypořádání vyjádření k posudku
Bude doplněno po obdržení vyjádření k posudku.
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6.

Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí
s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru

Na základě oznámení záměru „VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice ČR/Rakousko“,
závěru zjišťovacího řízení, dokumentace vlivů záměru „VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice
ČR/Rakousko“ na životní prostředí, posudku a vyjádření k nim uplatněných
vydává
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 21 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, v souladu s § 10 odst. 1 téhož zákona, z hlediska přijatelnosti vlivů
na životní prostředí a veřejné zdraví
souhlasné

stanovisko

k posouzení vlivů provedení záměru „VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice ČR/Rakousko“ na
životní prostředí a veřejné zdraví s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou zahrnuty jako
podmínky rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních nebo jiných
řízeních, pokud nebudou do té doby splněny.
Doporučená varianta:
Varianta popsaná v dokumentaci vlivů záměru „VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice
ČR/Rakousko“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů, při respektování příslušných níže uvedených podmínek, které jsou výsledkem procesu posuzování
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Podmínky souhlasného stanoviska:
I.

Podmínky pro fázi přípravy

1) Vzhledem k tomu, že stavba bude propojením s plynovodem na území Rakouska překračovat státní
hranice ČR/Rakousko je nezbytné se zpracovanou projektovou dokumentací seznámit Stálou českorakouskou hraniční komisi (MV).
2) Ke stavebnímu řízení navrhnout technická řešení křížení vodních toků a návrh projednat se správci
jednotlivých vodních toků a melioračních zařízení, jimiž jsou Povodí Vltavy, státní podnik, Státní
pozemkový úřad a Lesy České republiky, s.p.
3) Umístění nadzemních objektů (trasové uzávěry) navrhnout na plochy méně kvalitních půd s nižší třídou
ochrany zemědělské půdy. Současně dbát na zachování možnosti hospodaření na okolních pozemcích.
4) Stavbu navrhnout tak, aby bylo minimalizováno narušení melioračních systémů v trase plynovodu, byla
zajištěna obnova jejich funkce v rámci realizace stavby, ev. po dohodě se správci/majiteli byla zajištěna
odpovídající kompenzace.
5) Podrobnou trasu plynovodu navrhnout tak, aby byl vyloučen či minimalizován zásah do chráněných
ložiskových území a dobývacích prostorů nerostných surovin. Návrh projednat s příslušným Obvodním
báňským úřadem, majiteli dotčených pozemků (ložisek surovin) a provozovateli těžby.
6) Ke stavebnímu řízení provést podrobnou inventarizaci potenciálně dotčených poddolovaných území
v trase plynovodu a výsledky zohlednit v projektové dokumentaci.
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7) Realizace záměru je vzhledem k dotčení zájmů ochrany přírody podmíněna udělením povolení k zásahu
do chráněných částí přírody a jejich ochranných pásem, kterými jsou:
a) vyhlášená zvláště chráněná území,
b) územní systém ekologické stability,
c) významné krajinné prvky (vodní toky, nivy vodních toků, rybníky, lesy).
8) Všechny podmínky týkající se vyjímek ze zákazů pro zvláště chráněné druhy rostlin, termínových
omezení, provádění stavby a následné rekultivace budou v průběhu následných správních řízení
projednány s příslušnými orgány ochrany přírody. Jejich rozsah bude v případě potřeby upřesněn na
základě dodatečných biologických průzkumů dotčených lokalit v návaznosti na termínu realizace záměru
a aktuálním stavu dotčeného území.
9) Pro zásahy do biotopů zvláště chráněných druhů rostlin je nutno před zpracováním projektové
dokumentace pro stavební povolení požádat o výjimky ze zákazů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Příslušnými orgány ochrany přírody jsou
Krajský úřad České Budějovice, Újezdní úřad VÚ Boletice a Správa CHKO a NP Šumava.
10) Pokud bude navrhován a předepsán záchranný transfer rostlin, je nutné transfer naplánovat a zajistit v
dostatečném předstihu před zahájením prací (obvykle jednu vegetační sezónu předem). Rostliny je nutné
nejprve v době květu (obvykle červen a červenec) v terénu vyznačit a následně na podzim (září, říjen)
provést jejich přesazení a případně zajistit zálivku než se ujmou. Transfer by ve všech případech měl
probíhat v místě, max. do vzdálenosti desítek metrů na totožných pozemcích.
11) V podrobné projektové dokumentaci stavby zohlednit požadavek na zúžení pracovního pruhu na
minimální šířku (< 30 m):
a) v km 35,5 - 35,7 (v kontaktu s PR Dobročovické hadce), v km 43,9 - 44,20 (v kontaktu s PP Svatý
kříž), v km 50,7 – 50,8 (lokalita B9 - E6 Olymp); v těchto úsecích bude skrývka ornice deponována
na stranu odvrácenou od chráněného území;
b) v místě přechodů přes všechny liniové prvky zeleně (včetně potočních olšin, křovin a remízů), přes
lesní porosty a přes hodnotné nelesní biotopy v segmentech vegetačního screeningu: 12, 33, 35, 94,
95, 96, 174, 177, 212, 240, 292, 326.
12) V podrobné projektové dokumentaci stavby zohlednit požadavek na omezení kácení mimolesní zeleně
na technologické minimum. Ke stavebnímu řízení zpracovat pasport dotčených dřevin (dendrologický
průzkum), ve kterém bude uveden soupis dřevin ke kácení včetně všech požadovaných parametrů (druh,
obvod/plocha, odůvodnění).
13) V podrobné projektové dokumentaci stavby zohlednit následující požadavky:
a) stavbou nesmí být trvale narušen vodní režim lokality PP Velké bahno; během výstavby zajistit na
vhodném místě v rašeliništi v pravidelných intervalech monitorování hladiny spodní vody
(maximálně 5 sond);
b) stavbou nesmí být trvale narušen vodní režim lokality PP Rašeliniště Kyselov; během výstavby
zajistit na vhodném místě v rašeliništi v pravidelných intervalech monitorování hladiny spodní vody
(maximálně 3 sondy);
c) stavbou nesmí dojít k negativnímu ovlivnění povrchových a podzemních vod, zvláštní pozornost je
nutno věnovat průchodu ochrannými pásmy vodních zdrojů Lhenice – Fruta (km 23,9 – 25,3), Bližná
– kras (km 67,0 – 69,7) a vodárenského odběru z vodní nádrže Lipno I (km 62,2 – 75,6).
14) V místech křížení plynovodu s vodními toky s výskytem zvláště chráněných druhů vodních živočichů
(Bezdrevský potok II, Vadkovský potok, Křemžský/Dobročkovský potok, Chvalšinský potok) je nutné
navrhnout obzvláště šetrnou technologii, která bude pro každou lokalitu schválena v rámci správního
řízení o výjimce ze zákazů pro zvláště chráněné druhy živočichů. V uvedených lokalitách zvážit možnost
provedení protlaku pod korytem vodního toku. Postup prací bude v těchto případech zahrnovat:
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a) záchranný transfer živočichů těsně před zahájením prací,
b) biologický dozor po celou dobu průběhu prací,
c) schválení harmonogramu pracovního postupu s ohledem na chod počasí,
d) následnou revitalizaci koryt do původního stavu,
e) následný monitoring stavu biotopu vodního toku v místě překopu a pod místem překopu.
15) V podrobné projektové dokumentaci stavby navrhnout technologický postup pro překonání vodní nádrže
Lipno I.
16) Na základě konkrétní technologie překonání vodní nádrže Lipno I bude vyhodnocena nutnost
záchranného transferu chráněných mlžů (velevrub tupý, škeble rybničná), případně dalších zmírňujících
opatření v závislosti na zvolené technologii. Tato opatření budou specifikována v žádostech o vyjímky
ze zákazů pro zvláště chráněné druhy živočichů a schválena v rozhodnutí o těchto vyjímkách.
17) Ke stavebnímu řízení zpracovat projekt vegetačních úprav pro nadzemní objekty plynovodu (trasové
uzávěry) s cílem začlenit tyto objekty do krajiny. K výsadbám navrhnout výhradně stanovištně a
regionálně odpovídající dřeviny. Návrh výsadeb projednat s příslušnými orgány ochrany přírody a
krajiny.
18) Ke stavebnímu řízení zpracovat inventarizaci drobné soliterní architektury v trase plynovodu (např. Boží
muka, kříže, kapličky, zvoničky, sochy, pomníky, milníky, smírčí kameny apod.) a návrh na ochranu
dotčených prvků drobné architektury. V nezbytných případech, kdy dojde k přímému ohrožení těchto
objektů, navrhnout jejich přemístění. Návrh bude projednán s orgány památkové péče.
19) Ke stavebnímu řízení zpracovat projekt rekultivace dotčených ploch, ve kterém budou zohledněny tyto
požadavky:
b) rekultivace pracovního pruhu bude prováděna dočasně shrnutou ornicí;
c) v lesním průseku na pravém břehu Lipna (km 74,0 - 75,6) je žádoucí alespoň v ochranném pásmu
plynovodu ponechat obnažený substrát;
d) součástí rekultivace bude náhradní výsadba za pokácenou nelesní zeleň, prioritně bude osázen
pracovní pruh v místě narušených prvků nelesní liniové zeleně; při výsadbě je doporučeno použít
autochtonní dřeviny, v ochranném pásmu využít mělce kořenující druhy (např. líska obecná, růže
šípková, hlohy, na mokřadních stanovištích vrba červenice, vrba košíkářská a vrba popelavá);
e) vhodným způsobem rekultivace umožnit samovolnou obnovu mokřadních biotopů.
20) Ve fázi přípravy stavby oznámit v předstihu před zahájením stavby záměr (obvykle jedna vegetační
sezóna) v souladu s ustanovením §22, odst. 2. zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném
znění, Archeologickému ústavu AV ČR Praha a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci v případě
potřeby provést v dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
21) Ke stavebnímu řízení bude zpracován návrh nakládání s technologickými odpadními vodami
produkovanými během výstavby při napěťových zkouškách. Bude upřesněno množství a kvalita těchto
odpadních vod, a způsob nakládání s nimi po ukončení napěťových zkoušek.
22) Ke stavebnímu řízení bude zpracován přehled druhů a množství odpadů pro fázi výstavby a provozu a
předpokládaný způsob jejich využití, resp. odstranění prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V projektové dokumentaci budou specifikovány způsoby jakými bude nakládáno s nebezpečnými
odpady a ostatními látkami škodlivých vodám, se kterými bude v rámci záměru nakládáno.

23) Ke stavebnímu řízení bude zpracován plán organizace výstavby (POV) s řešením následujících oblastí:
a) Zpracovat časový plán realizace stavby. V časovém plánu je nezbytné stanovit harmonogram
jednotlivých stavebních prací, nasazení stavebních mechanizmů a využívání přepravních tras.
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b) Zařízení staveniště budou situována
−

mimo kontakt s obytnými a/nebo rekreačními objekty,

−

mimo blízkost vodních toků resp. vodních nádrží a/nebo vodních zdrojů.

c) Budou navržena a prováděna opatření k omezení prašných emisí a vynášení materiálu ze staveniště
(očista vozidel, zakrývání dopravovaných sypkých substrátů, očista komunikací, omezení doby
volného skladování sypkých materiálů, skrápění povrchů v klimaticky nepříznivých obdobích resp.
další). Tato opatření je nutné požadovat po dodavateli stavebních a konstrukčních prací a v průběhu
výstavby pravidelně (např. 1 x za měsíc) kontrolovat stavebním dozorem; o prováděných kontrolách
provádět zápisy do stavební dokumentace (stavebního deníku).
d) Bude zajištěna minimalizace úkapů ropných látek ze stavebních mechanizmů a dopravních
prostředků zajištěním jejich dobrého technického stavu. Při odstavení strojů a vozidel používat
záchytné vany pod motory, převodovky, nástavby a konce hydraulických hadic.
e) Při nakládání s látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, bude
zajištěno respektování příslušných předpisů a norem.
f) Pro dopravu v průběhu stavebních a konstrukčních prací bude využívána stávající existující síť
komunikací a přístupových cest. S výjimkou dočasných pracovních pruhů, případně dočasných
přístupových cest na zemědělské půdě, nebudou vytvářeny nové komunikace a cesty v krajině.
g) Stavební doprava bude zajištěna převážně po hlavních komunikacích v území, s omezením pojezdů
centry a vedlejších komunikací sídelních útvarů (měst a obcí).
h) Případná dopravní omezení na komunikační síti v průběhu výstavby budou projednána s příslušnými
dopravně správními orgány a navržena dopravně organizační řešení.
i)

Při nakládání s odpady bude zajištěno dodržování platné legislativy (zejména jejich shromažďování
a následné využití, resp. odstranění prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

j)

Bude zpracován havarijní plán pro období výstavby pro případ ohrožení jakosti povrchových nebo
podzemních vod při plánovaném použití a přepravě techniky, provádění zemních a stavebních prací,
který bude obsahovat opatření k prevenci havárie, opatření pro případ úniku ropných látek na
staveništi a postup k odstranění následků případné havárie. Detailně bude řešeno provádění stavby
v dotčených pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů. Součástí havarijního plánu bude způsob
informování orgánu ochrany veřejného zdraví a orgánů ochrany životního prostředí, případně
správců vodních toků.

k) Pro místa křížení vodních toků a jejich záplavových území bude zpracován povodňový plán.
l)

Organizace stavby bude navržena tak, aby u chráněných venkovních prostor staveb v okolí
staveniště byly respektovány nejvyšší přípustné hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
Stavební a konstrukční práce v blízkosti obytných a rekreačních objektů, včetně související dopravy,
neprovádět v nočních hodinách (od 2200 do 600) a mimopracovních dnech. V ranních a večerních
hodinách (tj. od 600 do 700 a od 2100 do 2200) bude úplně vyloučen provoz stavební dopravy a
hlučných stavebních mechanismů.

II. Podmínky pro fázi realizace
1) Při realizaci záměru je nutné postupovat s maximálním ohledem na okolí a zajistit minimalizaci
potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví zejména v oblasti působení hluku,
dopravy, ochrany vod a horninového prostředí.

Posudek - EIA

strana: 51

VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice ČR/Rakousko
A.M. - Ekologické inženýrství

2) V průběhu výstavby přijmout opatření k zamezení prašných emisí a vynášení materiálu ze staveniště
(očista vozidel, zakrývání dopravovaných sypkých substrátů, očista komunikací, omezení doby volného
skladování sypkých materiálů, skrápění povrchů v klimaticky nepříznivých obdobích resp. další). Tato
opatření požadovat po dodavateli stavebních a konstrukčních prací, v průběhu výstavby pravidelně (např.
1x za měsíc) kontrolovat a o kontrolách právádět zápis do stavební dokumentace (stavebního deníku).
3) V blízkosti vodních toků resp. vodních nádrží a vodních zdrojů nesmí být prováděno trvalé ani dočasné
odstavování či údržba mechanismů, nesmí zde být skladovány závadné látky a lehce odplavitelný
materiál.
4) V průběhu výstavby je nutné věnovat dostatečnou pozornost nakládání s látkami ohrožujícími kvalitu
vod, půd a horninového prostředí, a to jak v prostoru zařízení staveniště, tak i přímo v prostoru výstavby.
Opravy mechanizmů, jejich čištění a jiné manipulace s ropnými a jinými závadnými látkami provádět
pouze na zabezpečených plochách k tomu určených a náležitě k tomuto účelu vybavených. Průběžně
(např. 1 x za měsíc) provádět preventivní kontrolu mechanizmů proti úniku ropných látek a o kontrolách
provádět zápis do stavební dokumentace.
5) Prostor staveniště bude vybaven tak, aby jeho provoz odpovídal platným předpisům v oblasti ochrany
životního prostředí (nakládání s odpady, nakládání s odpadními vodami, prostředky pro záchyt a sanaci
úniku pohonných hmot látek nebo jiných škodlivých látek).
6) Pro stavební práce v ochranných pásmech vodních zdrojů respektovat tyto podmínky:
a) používat pro vlastní zemní a stavební práce pouze stroje, zařízení a nástroje v bezvadném
technickém stavu;
b) vyloučit parkování, údržbu přepravní techniky a zemních strojů a případné čerpání pohonných hmot,
tyto činnosti smí být prováděny pouze vně ochranných pásem vodních zdrojů s vyjímkou dočasných
zabezpečených ploch v ochranném pásmu II. stupně vnějšího vodárenského odběru z vodní nádrže
Lipno I;
c) zpracovat detailní postup a harmonogram stavby záměru, včetně havarijního plánu (pro plánované
použití přepravní techniky a zemních strojů) a návrh projednat a odsouhlasit s provozovateli vodních
zdrojů.
7) V ochranném pásmu vodárenského odběru z vodní nádrže Lipno I zabránit vhodným technickým
opatřením (například zemními hrázkami) přímému splachu z výkopu plynovodu do vodní nádrže Lipno
I.
8) Na území ochranného pásma II. stupně vnějšího vodárenského odběru z vodní nádrže Lipno I (s ohledem
na jeho velikost) vybudovat tři zabezpečené dočasné plochy, a to v prostoru obce Plánička a na obou
březích vodní nádrže Lipno I (mimo inundační území) se zpevněným povrchem pro parkování, údržbu
přepravní techniky a zemních strojů a případné čerpání pohonných hmot v trase záměru v průběhu
stavby. Tyto plochy vybavit systémem monitorovacích vrtů (minimálně 1 ks u každého objektu) pro
sledování kvality podzemní vody v území.
9) Před zahájením zemních prací, během jejich provádění v intervalu 1x za měsíc, a nejméně ve dvou
termínech po jejich ukončení (cca po 1 týdnu a po 2 měsících) provést ověření kvality vod na stanovení
obsahů uhlovodíků C10-C40 z následujících vrtů, studní a povrchových toků:
−

studny prameniště vodního zdroje Lhenice – Fruta (5 studní) a povrchová voda na dvou profilech
(nad a pod stavbou),

−

vrty HV-5 a HV-7 vodního zdroje Bližná – kras nacházející se v blízkosti trasy plynovodu,

−

vrty u dočasných zabezpečených ploch umístěných v ochranném pásmu II. stupně vnějšího
vodárenského odběru z vodní nádrže Lipno I,

−

vrty I-3 a I-4 u skládky Plánička a vrtaná studna DV-2 v Dolní Vltavici.
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10) Skrývku v úsecích s výskytem kvalitních půd (I. a II. třída ochrany ZPF) provádět za dozoru odborného
pedologa.
11) Zabránit kontaminaci zeminy při skrývání, manipulaci a ukládání na deponie.
12) Skrývky humusového horizontu (ornice) a níže uložených zúrodnění schopných vrstev (podorničí)
budou uloženy na samostatných deponiích. Při provádění zemních prací dbát na oddělení úrodných
vrstev od ostatního materiálu z výkopu, aby nedocházelo ve větším množství k přibírání níže uloženého
horizontu (hlušiny).
13) Přebytečná zemina nesmí být nedeponována v záplavových zónách dotčených stavbou. Bude zajištěno
řádné uložení zeminy tak, aby v případě potřeby nebránila odtoku povrchových vod.
14) V místech křížení plynovodu s komunikacemi a železnicemi dbát na oddělení materiálů. Zeminu
z výkopu nemíchat se vytěženým materiálem z příkopů, popř. krajnic a náspů komunikací a železničních
tratí.
15) Deponie vytěžených materiálů zabezpečit proti nadměrné erozi, materiál deponovaný déle než 1 rok
zatravnit.
16) Při rekultivaci dotčených ploch dodržet základní sled uložení skrývaných horizontů a návaznost na
sousední pozemky.
17) Po dobu realizace stavby bude zajištěn biologický dozor odborně způsobilou osobou za účelem kontroly
všech předepsaných opatření k ochraně přírody a krajiny, rozsahu pracovního pruhu, termínových a
časových omezení, následné rekultivace pracovního pruhu i provedení náhradní výsadby.
18) Po vytyčení pracovního pruhu v terénu provést před zahájením vlastních stavebních prací dodatečný
ornitologický průzkum zaměřený na vyhledání hnízdišť druhů ptáků hnízdících na zemi (např.
bramborníček hnědý, skřivan polní, skřivan lesní, chřástal polní, křepelka obecná, čejka obecná). V
úsecích, kde nebudou hnízdiště tímto průzkumem zjištěna, bude možné po předložení průzkumu
příslušným orgánům ochrany přírody zahájit stavební práce.
19) V úsecích km 35,5 - 35,7 (Kremžský potok); 43,9 - 44,2 (Svatý kříž); 47,6 - 47,7 (Irův rybník); 50,7 50,8 (lokalita Olymp) (podél segmentů 155, 193, 203, 226) z důvodu ochrany velmi hodnotných biotopů,
druhů a chráněných území vyznačit hranici pracovního pruhu (např. dočasným oplocením) tak, aby
v žádném případě nemohlo dojít k pohybům techniky a personálu za touto hranicí směrem do
chráněného území. Účinnost značení bude kontrolována biologickým dozorem, o kontrolách budou
prováděny zápisy ve stavební dokumentaci.
20) Při výstavbě respektovat následující časová omezení:
a) kácení dřevin provádět striktně podle schválené projektové dokumentace a mimo vegetační období
(termín je v řádu dnů možno upravit podle běhu konkrétní vegetační sezóny po konzultaci s
biologickým dozorem);
b) pouze na lokalitě Z24 (km 63,2 lískové dřeviny u Muckova) zajistit kácení již v období od VIII.
měsíce do IX. měsíce z důvodu ochrany plšíka lískového;
c) z důvodů ochrany citlivých druhů (los, rys ostrovid, jeřábek lesní, tetřívek obecný) před nadměrným
rušením omezit veškeré stavební aktivity v úsecích vedoucích přes Bliženský les (tj. km 66,5 - 67,7)
a na pravém břehu vodní nádrže Lipno I (tj. km 72,9 - 75,6) v období od III. měsíce - do 15. dne VII.
měsíce, včetně časového vymezení pro denní dobu prací (nejdříve od 800 hod do nejpozději 2000 hod)
v ostatních měsících;
d) veškeré práce na pravém břehu vodní nádrže Lipno I (vyjma kácení, které musí být provedeno
s předstihem, a vyjma pokládky potrubí na dno vodní nádrže Lipno I) zahájit a ukončit během
jednoho kalendářního roku;
e) z důvodu ochrany netopýrů zimujících v podzemních prostorách v blízkosti trasy plynovodu před
rušením omezit veškeré stavební aktivity v km 63,1 - 63,55 v období od XI. měsíce do III. měsíce.
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21) Před zahájením prací v segmentu 205 (Irův rybník II) zajistit šetrné vypuštění rybníka. Vypouštění by
nemělo být prováděno v době hnízdění vodního ptactva a rozmnožování obojživelníků (od III. do VII.
měsíce). Po ukončení prací by měly být břehy a dno rybníka v místě přechodu upraveny tak, aby zde byl
zachován původní stav, tj. mělký litorál.
22) Při stavebních pracích v místech vodních toků a mokřadů v nivách vodních toků respektovat následující
omezení:
a) do vodních toků a mokřadů v nivách vodních toků nesmí vjíždět mechanizace mimo místa překopů;
b) překopy je nutné provádět kontinuálně a rychle (v řádu dnů) tak, aby zásah do koryta toku trval co
nejkratší dobu;
c) v místě překopu vodního toku je nutné zúžit pracovní pruh na technologické minimum;
d) překopy nelze využívat jako trasy pro dopravu materiálu,
e) je nutné zabránit nadměrnému zakalování vodních toků vhodnou technologií provádění překopu,
zejména je nutné práce neprovádět v extrémně deštivém počasí, za zvýšeného stavu ani za
minimálního stavu vody, kdy hrozí kyslíkový deficit v tocích;
f) po dobu provádění překopu je nezbytné převést vody přes stavební rýhu dočasným zatrubněním;
g) při čerpání vod ze stavební rýhy a jam nesmí docházet k zakalování toků.
23) V průběhu výstavby minimalizovat (na nezbytně nutnou míru) zásahy do dřevinných porostů, lesní
průseky provádět a udržovat pouze v minimální nezbytné šířce.
24) Stavební rýhy a jámy u překopů a protlaků pod vodními toky a v nivách musí být trvale zajištěny proti
úhynům živočichů. Budou opatřeny takovými prvky (např. vhodně umístěná dřevěná rampa/prkno) nebo
provedeny (sklon svahu) tak, aby byl umožněn samovolný únik obojživelníků, plazů a savců ze stavební
rýhy nebo jámy.
25) Stavební činnost spojená s významnými dopravními nároky a zdroji hluku bude omezena tak, aby tyto
aktivity nezpůsobily zhoršení faktorů pohody v okolí staveniště a to zejména v nočních hodinách a ve
dnech pracovního klidu.
26) V případě, že v souvislosti s přípravou stavby (např. během realizovaných průzkumů) nebo při jejím
provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu § 23, odst. 7 zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, v platném znění, povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu
státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby
nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 127 stavebního zákona).
27) Ke kolaudačnímu řízení bude doloženo obnovení funkce stavbou narušených melioračních systémů,
případně po dohodě se správci/majiteli bude zajištěna odpovídající kompenzace.
28) V průběhu stavby budou odpady tříděny a shromažďovány podle druhů v souladu s platnými předpisy
v oblasti odpadového hospodářství. Bude vedena evidence o nakládání s odpady vznikajícími při
výstavbě.
29) Ke kolaudačnímu řízení bude doložen přehled druhů a množství odpadů z výstavby a doklady o způsobu
jejich využití, resp. odstranění.
III. Podmínky pro fázi provozu
1) Veškerá zařízení budou provozována v souladu s platnými právními předpisy a vydanými povoleními
vztahujících se k předmětnému záměru plynovodu.
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2) Při opravě, případně při ukončení provozu plynovodu, bude technologicky minimalizováno množství
vypouštěného plynu do ovzduší. U plánovaných oprav přednostně využívat způsob, který umožní
přečerpat veškerý zbytkový plyn z potrubí a zamezí tak vypouštění zbytkového plynu do ovzduší. Pokud
nebude možno tento postup použít, pak je možné po náležitém zdůvodnění při opravě využít metodu
navrtávky za sníženého tlaku (technologie T.D.W.) za minimalizace množství vypouštěného plynu do
ovzduší.
3) Provozovatel bude provádět pravidelné kontroly zařízení tak, aby byl zajištěn bezpečný provoz a
dlouhodobou životnost zařízení.
4) Nakládání s odpady z provozu plynovodu bude prováděno v souladu s platnými předpisy v oblasti
odpadového hospodářství. Bude vedena evidence o produkci odpadů a způsobech jejich využití či
odstranění.

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č.
413/2005 Sb., a nenahrazuje vyjádření dotčených správních orgánů ani příslušná povolení podle zvláštních
předpisů.
Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání. Platnost může být na žádost oznamovatele
prodloužena o 5 let, a to i opakovaně, pokud oznamovatel písemně prokáže, že nedošlo k podstatným
změnám realizace záměru, podmínek v dotčeném území, k novým znalostem souvisejícím s věcným
obsahem dokumentace a vývoji nových technologií využitelných v záměru.

Datum vydání stanoviska:
Otisk razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:

Posudek - EIA

strana: 55

VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice ČR/Rakousko
A.M. - Ekologické inženýrství

Přehled použitých zdrojů
Oznámení záměru „VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice ČR/Rakousko“ (Ing. Petr
Mynář, 02/2014)
Závěr zjišťovacího řízení (Ministerstvo životního prostředí, č.j.: 36077/EVN/14 ze dne
21.5.2014.
Dokumentace o vlivech záměru „VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice
ČR/Rakousko“ na životní prostředí (Ing. Petr Mynář, 09/2014)
Vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti
k dokumentaci – viz příloha č. 3 posudku
Poznatky z konzultací se zástupci oznamovatele a další údaje nezbytné pro zpracování
posudku
Poznatky z místního šetření
Související právní předpisy a literatura
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Závěrečná doložka
Datum zpracování posudku:

Březen 2015
Jméno, příjmení, pracoviště a telefon zpracovatele posudku:

Ing. Alexandr Mertl
oprávněná osoba ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů stavby,
činnosti nebo technologie na životní prostředí a ke zpracování posudků
hodnotící vlivy staveb, činností a technologií na životní prostředí
osvědčení odborné způsobilosti vydalo MŽP ČR dne 7.6.1994 pod č.j. 961/196/OPV/93
prodloužené rozhodnutím MŽP č.j.: 50206/ENV/11 ze dne 15.7.2011

Trstěnice 106
569 57 Trstěnice u Litomyšle
tel.+fax: 461 634 530, e-mail: mertl@iol.cz

Podpis pověřeného zpracovatele posudku:

……………………………………

Jméno, příjmení, pracoviště a telefon osob, které se podílely na pracování posudku:

RNDr. Oldřich Bušek
autorizovaná osoba pro hodnocení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
(rozhodnutí č.j. 73459/EN/14 – 3892/630/14 ze dne 21.10.2014)

Pod Jelením skokem 5, 360 01 Karlovy Vary
tel: 353 235 184, e-mail: old.busek@tiscali.cz
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Přílohy
Příloha 1

Situace záměru

Příloha 2

Posudek na Naturové hodnocení

Příloha 3

Vyjádření dotčených úřadů státní správy,
samosprávných celků a veřejnosti k dokumentaci

Příloha 4

Autorizace zpracovatele posudku

dotčených
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V příloze č. 3 posudku jsou uvedeny kopie vyjádření obdržených k dokumentaci vlivů záměru „VTL plynovod
DN800/1200 TU26/TU27 – hranice ČR/Rakousko“ na životní prostředí, ve smyslu § 8 zákona č. 100/2001
Sb.
Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: KUJCK 62949/2014/OZZL ze dne 30.10.2014
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice
Vyjádření k dokumentaci, zn: ČIŽP/42/IPP/1405695.002/14/CDV ze dne 20.10.2014
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: KHSJC 25713/2014/HOK.CB ze dne 13.10.2014
Správa CHKO Šumava, pracoviště Horní Planá
Vyjádření k dokumentaci, zn.: NPS 07333/2014/2 ze dne 20.10.2014
Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí
Vyjádření k dokumentaci, zn.: OOŽP/8546/2014/Ko ze dne 13.10.2014
Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství
Vyjádření k dokumentaci, zn.: MUCK 52389/2014/OŽPZ/Ra ze dne 16.10.2014
Městský úřad Písek, odbor životního prostředí
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: MUPI/2014/36038 ze dne 16.10.2014
Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: ŽP: 36647/2014 ze dne 13.10.2014
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí
Vyjádření k dokumentaci, zn.: MUVO 8460/2014 ze dne 20.10.2014
Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany vod
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: 3084/740/14 ze dne 31.10.2014
Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: 8861/710/14 ze dne 3.10.2014
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského
Vyjádření k dokumentaci, zn.: SBS 29582/2014/OBÚ-06 ze dne 22.10.2014
Újezdní úřad vojenského újezdu Boletice
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: 187/2014-1518 ze dne 16.10.2014
Město Protivín
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: ŽP-1575/2014-E.I.A. ze dne 8.10.2014
Obec Dříteň
Vyjádření k dokumentaci, zn.: 508/2014 ze dne 11.11.2014

Posudek - EIA

strana: 58

PŘÍLOHA 1
(SITUACE ZÁMĚRU)

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

VTL Plynovod DN800/1200
TU26/TU27 - hranice ÈR /Rakousko
1.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHÙ

mìøítko 1:500 000

LEGENDA:
trasa VTL plynovodu

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

VTL Plynovod DN800/1200
TU26/TU27 - hranice ÈR /Rakousko
1.2. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHÙ

mìøítko 1:250 000

LEGENDA:
trasa VTL plynovodu

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

VTL Plynovod DN800/1200
TU26/TU27 - hranice ÈR /Rakousko
1.3. SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

mìøítko 1:200 000

LEGENDA:
trasa VTL plynovodu

PŘÍLOHA 2
(POSUDEK NA NATUROVÉ HODNOCENÍ)

VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 –
hranice ČR / Rakousko

Posudek na hodnocení vlivu záměru
na lokality soustavy N2000

podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších úprav

Karlovy Vary
únor 2015

VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice ČR/Rakousko
______________________________________________________________________

Předmět hodnocení: VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27
– hranice ČR / Rakousko

Zadavatel :

Ing. Alexandr Mertl
Trstěnice 106
569 57 Trstěnice
IČ : 494 88 392
DIČ : CZ6405311946

Zpracovatel :

RNDr. Oldřich Bušek
autorizovaná osoba pro hodnocení dle § 45i
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
(rozhodnutí č.j. 73459/EN/14 – 3892/630/14 ze dne 21.10.2014)
Pod Jelením skokem 5, 360 01 Karlovy Vary
IČ: 468 72 990
DIČ: CZ 5602200373

Kontakt :

tel : 353 235 184 mobil : 728 607 751
E-mail : old.busek@tiscali.cz

Spolupráce :

Datum : Karlovy Vary
Únor 2015

Podpis :

2


VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice ČR/Rakousko
______________________________________________________________________

OBSAH

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zadání a cíl posudku ………………………………………….…
Stručná charakteristika záměru ………………………….…..….
Hodnocení vlivů záměru na EVL a PO ………………………
Závěr ………………………………………………………..…..
Literatura a podklady …………………………………….….…..
Zkratky ……………………………………………………….…

3


4
5
6
8
9
10

VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice ČR/Rakousko
______________________________________________________________________

1. ZADÁNÍ A CÍL POSUDKU
Předmětem posudku je hodnocení vlivu záměru na lokality soustavy Natura 2000 (dále jen
N2000) a předměty jejich ochrany dle §45 i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny v platném znění (dále jen ZOPK). Autorem hodnocení, na které je zpracován tento
posudek je Mgr. Vladimír Melichar, záměrem, jež posuzoval je VTL plynovod DN800/1200
TU26/TU27 – hranice ČR / Rakousko.
Citace posuzovaného hodnocení :
„VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice ČR / Rakousko „
Naturové hodnocení (autorizovaný posudek dle §45i zák. 114/92 S.)
Zpracovatel : Mgr. Vladimír Melichar, Karlovy Vary, 73 stran, bez data.
Tento posudek byl zpracován podle souvisejících metodických pokynů MŽP ČR a je
v souladu s §45i ZOPK.
Podklady pro něj byly zejména :
-

VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice ČR / Rakousko – dokumentace
v rozsahu přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Zpracovatel : Ing. Petr Mynář, INVEK s.r.o. Brno, 09/2014

-

Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. (eds) (2010) : Katalog biotopů
České republiky, AOPK ČR, Praha, 445 str.

-

Kolektiv (2001a) : Hodnocení plánů a projektů významně ovlivňujících lokality
soustavy Natura 2000 : Metodická příručka k ustanovení článlů 6(3) a 6(4) směrnice o
stanovištích 92/43/EHS, edice Planeta, XII/1.

Biologická data týkající se předmětů ochrany dotčených lokalit soustavy Natura 2000 byla
excerpována z odborné literatury a veřejně přístupných portálů :
www.natura2000.cz
www.nature.cz
www.birdlife.cz
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2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU

Záměr :

VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice ČR / Rakousko

Obce :

Babice, Černá v Pošumaví, Číčenice, Dříteň, Dívčice, Frymburk, Hlavatce,
Hořice na Šumavě, Chvalšiny, Kájov, Ktiš, Lhenice, Mahouš, Malovice,
Olšovice, Protivín, Sedlec, Vojenský újezd Boletice

Kraj :

Jihočeský

Základní kapacitní údaje záměru jsou :
délka: cca 76 km
průměr: 800/1200 mm
Vysokotlaký plynovod je lokalizován do nového území, jen ojediněle je veden v souběhu se
stávajícími produktovody. V Politice územního rozvoje R je záměr identifikován pod číslem
P1, v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje pod číslem Ep10, kde respektuje
vymezený koridor, avšak v úseku mezi cca km 48,0 - 55,5 je trasa z původní trasy odkloněna
a prochází územím vojenského újezdu Boletice. Tato změna je předmětem aktualizace ZÚR
Jihočeského kraje. Jedná se o záměr republikového významu.
Plynovod bude zhotoven z ocelových trub jednotné délky a tloušťky stěny. Jednotlivé trubky
budo přepravovány na trasu postupně podle poř eby a složeny podél rýhy (transport probíhá
v prostoru pracovního pruhu). Spojování svařováním bude prováděno na povrchu. Směrové
horizontální i vertikální změny budou řešeny ohybem. Potrubí bude následně ukládáno do
rýhy. V trase plynovodu se předpokládá využití pracovního pruhu v šířce až 36 m (závisí na
příslušné dimenzi plynovodu). Na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích bude skryta
ornice v šířce celého pracovního pruhu, tj. 36 m, v mocnosti stanovené geologickým
průzkumem (průměrně 0,3 m). Ornice bude uložena tak, aby nedošlo k jejímu smíchání s
výkopkem. Na pozemcích určených k plnění funkce lesa bude pro realizaci stavby využíván
pracovní pruh v šířce až 30 m, v nutných (odůvodněných) případech pak bude užší. Výstavba
je obvykle prováděna v několika úsecích souběžně.
Výkop rýhy pro pokládku plynovodu se bude provádět většinou strojně, v kritických místech
je možno využít ručního kopání. Šíře výkopu ve dně se předpokládá cca 2 m, krytí plynovodu
bude minimálně 0,9 m nad úrovní trubky. V místech s vysokou hladinou podzemní vody a u
přechodů vodních toků bude potrubí opatřeno zatěžovacími betonovými sedly, která brání
vyplavení potrubí vlivem působení vodního vztlaku. Technologie přechodu Lipna není
definitivně stanovena, předpokládá se volná pokládka potrubí na dno nádrže a jeho zatížení
betonovými sedly.
Pro křížení významných silničních a železničních komunikací budou využity protlaky (tzn.
bez narušení povrchu), kolmo na osu komunikací. Technicky je možno realizovat buď
protlak, který využívá vyhloubených šachet na obou stranách koridoru (železnice, vodního
toku) nebo tzv. řízený protlak z povrchu. Plynovod je instalován přímo v podzemí a vyžaduje
jen vstupní a výstupní šachtu.
Plynovod je považován za stavbu trvalou.
Předpokládaným termínem zahájení stavby je rok 2020, uvedení do provozu pak rok 2022.
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3. HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA EVL A PO
3.1. Úplnost použitých podkladů
Hlavním podkladem pro zpracování hodnocení vlivů byly projektové podklady na úrovni
studie záměru, technický popis záměru a mapové podklady, poskytnuté investorem.
Odborné podklady týkající se lokalit N2000 a jejich předmětů ochrany, včetně specializované
biologické a ekologické literatury jsou uvedeny v kapitole 6. Literatura. Tam jsou uvedeny
rovněž podklady týkající se platné legislativy a příslušné internetové zdroje.
Velmi podstatným zdrojem informací pro hodnocení byly výsledky vegetačního screeningu a
následného podrobného biologického průzkumu kritických lokalit, který provedl autor
hodnocení osobně.
Kromě konzultací technického charakteru se zástupci investora autor projednal důležité
aspekty ochrany se specialisty (dr. J. Brabec – hořeček, dr. V. Grulich – flora, vegetace, J.
Hora – avifauna).
Autor posudku si rovněž vyžádal příslušná data o výskytu stanovišť a druhů z nálezové
databáze AOPK ČR.
Získané podklady vyhodnotil autor jako dostatečné pro potřeby hodnocení a vyslovení závěrů.
Lze shrnout, že autorem vyjmenované zdroje informací a podkladové materiály byly
dostatečné pro vypracování objektivního hodnocení.
3.2. Správnost identifikace dotčených lokalit soustavy Natura 2000
a předmětů jejich ochrany
V kapitole 3. autor na základě stanovených kritérií (vzdálenost od záměru, potenciální
ovlivnění vstupy a výstupy záměru) vytipoval celkem 6 lokalit soustavy N2000 potenciálně
dotčených záměrem :
EVL CZ0314024 Šumava
EVL CZ0314124 Blanský les
EVL CZ0312226 Svatý Kříž
EVL CZ0314123 Boletice
PO CZ 0311040 Boletice
PO CZ0311041 Šumava
Mapové zobrazení ilustruje prostorové vztahy mezi trasou záměru a jednotlivými
(potenciálně) dotčenými lokalitami, přičemž poloha EVL Svatý Kříž není ze zobrazení
zřejmá.
Součástí kapitoly 3. je velmi podrobný popis jednotlivých potenciálně dotčených lokalit a
předmětů ochrany. Některé uváděné údaje, např. klimatické či geomorfologické jsou
z hlediska vlastního hodnocení jen málo relevantní a pouze podmínečně užitečné.
Pozitivem hodnocení je naopak velmi přehledný tabulkový souhrn v odst. 3.3., který
vyjmenovává a hodnotí míru dotčení jednotlivých předmětů ochrany všech posuzovaných
lokalit. U každého předmětu ochrany je rovněž uvedena vzdálenost nejbližší lokality výskytu.
Autorem uvedený výčet potenciálně dotčených lokalit a předmětů ochrany je úplný, žádná
lokalita ani předmět ochrany nebyl opomenut.
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3.3. Vyhodnocení přímých a nepřímých vlivů záměru na lokality soustavy N2000
a jejich předměty ochrany
Velmi obsáhlý souhrn dotčených předmětů ochrany, včetně rozlohy stanovišť (v území a na
území ČR), velikosti populací, popisu možného ovlivnění a jeho zdůvodnění je obsahem
kapitoly 3.3. Dotčené předměty ochrany a 4.3. Hodnocení vlivů záměru na dotčené předměty
ochrany.
Autor hodnocení identifikoval tyto možné vlivy realizace záměru :
1) přímý nebo dočasný zábor biotopu nebo jeho narušení (zákal vodních toků při práci v
korytech, kácení dřevin, terénní práce v pracovním pruhu)
2) rušení hlukem, vibracemi nebo světelným znečištěním při výstavbě
3) zvýšené riziko úhynů jedinců živočichů, při terénních pracích, ve stavební rýze a
jamách.
Pro vyhodnocení významnosti vlivů byla použita závazná stupnice z metodiky naturového
hodnocení MŽP ČR (2007). U žádného z dotčených předmětů ochrany nebyl identifikován
významný negativní vliv (-2), který by vylučoval realizaci záměru.
Záměna pojmenování předmětu ochrany (stanoviště 6430 namísto stanoviště 6510) na str. 43
vznikla pouze nepozorností a pro hodnocení vlivů nemá žádný význam.
Se závěry hodnocení, jež hodnotí míru vlivů z pohledu § 45i, se autor posudku ztotožňuje,
zhodnocení je vypracováno objektivně.
3.4. Hodnocení vlivu záměru na celistost lokalit a soustavy Natura 2000 hodnocení
možných kumulativních vlivů
Autor hodnotí negativní vliv realizace záměru na EVL Šumava, PO Boletice a PO Šumava
jako dočasný, jedná se totiž pouze o rušení živočichů po dobu trvání stavebních prací.
Celistvost lokalit v ekologickém smyslu slova tím nebude narušena.
Kumulací vlivů se rozumí dopady vyplývající z kombinace vlivů předkládaného investičního
záměru s vlivy vyplývajícími z jiných existujících plánů nebo projektů, jež mohou ovlivnit
lokality soustavy N2000 a předměty jejich ochrany s dalšími rozvojovými aktivitami. Autor
hodnocení významnou kumulaci vlivů v území nezjistil, neuvádí však žádný konkrétní záměr
v dotčeném území, který by mohl kumulaci vlivů způsobit. Na tomto místě je možno zmínit
např. „Relaxační a regenerační centrum Zvonková“ nebo „Přemostění Lipna“, záměry, které
se ovšem pravděpodobně nebudou realizovat. Kumulace negativních vlivů byla tedy v tomto
ohledu správně vyloučena.
S hodnocením kumulativních vlivů hodnocení se autor posudku ztotožňuje.
Kapitola neobsahuje ani zmínku o hodnocení přeshraničních vlivů; vzhledem k charakteru
záměru, jeho vlivům a vzdálenosti nejbližších lokalit soustavy N2000 na území Rakouska
(Europaschutzgebiet Böhmerwald und Mühltäler, FFH-Gebiet, AT3121000) lze ovšem
jakýkoli vliv na tyto lokality vyloučit.
3.5. Doporučená zmírňující opatření :
Součástí hodnocení je i návrh celé řady opatření, jejichž realizace může eliminovat nebo
alespoň zčásti redukovat dosah negativních vlivů záměru na předměty ochrany jednotlivých
lokalit, event. jejich biotopy.
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4. ZÁVĚR
Předmětem předkládaného posudku je hodnocení vlivu záměru na lokality soustavy N2000 a
předměty jejich ochrany dle §45i zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném
znění. Hodnoceným záměrem je stavba VTL plynovodu DN800/1200 TU26/TU27 – hranice
ČR/Rakousko.
Je možno konstatovat, že hodnocení záměru bylo zpracováno v souladu s příslušným
metodickým pokynem MŽP a svou strukturou i obsahovou náplní odpovídá posouzení podle
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb. Autor hodnocení (Mgr. Vladimír Melichar) využil jako odborné
podklady všechny relevantní dostupné materiály. Závěry hodnocení jsou odborně, logicky a
srozumitelně argumentovány a jsou ve shodě s hodnoceními vlivů v odborné literatuře.
Jako pouze formální nedostatek předloženého hodnocení je možno hodnotit neuvedení data
jeho vypracování a podpisu autora.
Celkově lze shrnout, že posouzení vlivu záměru na lokality soustavy N2000 a předměty jejich
ochrany je zpracováno na dobré odborné úrovni, v souladu s požadavky zákona č. 114/92 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny v platném znění.
Zpracovatel tohoto posudku se ztotožnuje se závěrem hodnocení, že záměr:
„VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice ČR / Rakousko“
nemá významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany žádné evropsky
významné lokality či ptačí oblasti.
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------------------Podklady :
Směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků
Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných
lokalit
Jednotlivé nařízení vlády, kterými se vymezují ptačí oblasti (č. 530 - 535, 598 - 609, 679 688/2004 Sb. a 19 - 28/2005 Sb.)
Postup posuzování koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
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Databáze © AOPK ČR
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6. ZKRATKY
ES
EVL
KO
N2000
O
PO
SCI
SO
SPA
TTP
ZOPK
ŽP

Evropské společenství
evropsky významná lokalita
kriticky ohrožený druh, uvedený ve vyhlášce MŽP č.395/1992 Sb.
soustava lokalit Natura 2000
ohrožený druh, uvedený ve vyhlášce MŽP č.395/1992 Sb.
ptačí oblast
(Sites of Community Importance), evropsky významná lokalita
silně ohrožený druh, uvedený ve vyhlášce MŽP č.395/1992 Sb.
(Special Protection Areas) – ptačí oblast
trvalý travní porost
zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění
životní prostředí
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