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Přehled použitých zkratek
BPEJ
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ČSN
EIA
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EM
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IG
KHS
k.ú.
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LBK
LPF
MZCHÚ
MŽP
N
NV
O
ObKR
OI
OP(VZ)
OÚ
OŽPZ
PD
POV
PUPFL
RB
SZÚ
ÚAN
ÚPD
ÚSES
VKP
WHO
ZCHÚ
ZPF
ZVN
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)
elektro-magnetické (pole)
chráněné ložiskové území
chráněná oblast akumulace podzemních vod
inženýrsko geologický (průzkum)
Krajská hygienická stanice
katastrální území
lokální biocentrum
lokální biokoridor
lesní půdní fond
maloplošné zvláště chráněné území
Ministerstvo životního prostředí
odpady kategorie nebezpečné
nařízení vlády
odpady kategorie ostatní
oblast krajinného rázu
občanská iniciativa; oblastní inspektorát
ochranné pásmo (vodního zdroje)
obecní úřad
odbor životního prostředí a zemědělství
projektová dokumentace
plán organizace výstavby
plochy určené k plnění funkcí lesa
referenční (výpočtový) bod
Státní zdravotní ústav
území s archeologickými nálezy
územně-plánovací dokumentace
územní systém ekologické stability
významný krajinný prvek
Světová zdravotnická organizace (World Health Organization)
zvláště chráněné území
zemědělský půdní fond
zvláště vysoké napětí
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 pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“).
Předmětem posudku je dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru
V433/833 - zdvojení vedení
zpracovaná Dr. Ing. Vladimírem Skoumalem, držitelem autorizace ke zpracování dokumentace a
posudku dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, pod č. j. 102570/ENV/09 a rozhodnutí o
prodloužení autorizace, pod č. j. 40092/ENV/14 a MZP/2019/710/10218.
Navrhovaný záměr spadá do kategorie I, s tím, že záměry uvedené v příloze č. 1 k zákonu v
kategorii II dle §4 odst. 1 písm. a) podléhají posuzování vždy.
Dokumentace byla oznamovatelem předložena ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., na základě
závěru zjišťovacího řízení Ministerstva životního prostředí, OVSS II, které je podle zákona
příslušným orgánem státní správy pro posuzovaný záměr.
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.: 51008/ENV/16 ze dne 24.8.2016.
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.
Posuzovaný záměr má charakter standardní nadzemní liniové stavby technické infrastruktury pro
přenos elektrické energie.
Účelem záměru je posílit přenosovou schopnost a spolehlivost energetické soustavy na území
Jihočeského kraje a kraje Vysočina, a to přestavbou (zdvojením na 2 x 400 kV, popř. přestavbou
na vyšší parametry) stávajících 400 kV vedení mezi rozvodnami Dasný, Kočín a Slavětice.
Záměr spočívá v kompletní demontáži stávajícího dvojitého vedení 400 kV s označením V433/474,
jednoduchého vedení 400 kV s označením V433 a V474 a montáži nových dvojitých vedení 400
kV s označením V433/474, V474/833 a V433/833, včetně nových betonových základů,
stožárových konstrukcí, izolátorových závěsů, lan, armatur atd.
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 84 - Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 220 kV s délkou od stanoveného
limitu (15 km).
Charakter záměru
Záměr se skládá ze tří úseků:
→ úsek V433/474 - TR Dasný – lokalita Ševětín
V tomto úseku dojde k přestavbě stávajícího dvojitého vedení 400 kV V433/474 na nové dvojité
vedení 400 kV s vyššími parametry. Délka úseku je cca 21 km.
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→ II. úsek V474/833 - TR Kočín – lokalita Ševětín
V II. úseku proběhne přestavba stávajícího jednoduchého vedení 400 kV V474 na dvojité
vedení 400 kV V474/833. V úseku od st. č. 504 do st. č. 535 bude vedení V474/833
realizováno jako sdružené vedení 2 x 400 kV a 2 x 110 kV (V1339/1339B v majetku E.ON
Distribuce, a.s.).
Délka sdruženého úseku s vedením 110 kV je cca 11 km a celková délka úseku č. II je cca 21
km.
→ III. úsek V433/833 - lokalita Ševětín – TR Slavětice
V rámci tohoto úseku dojde k přestavbě stávajícího jednoduchého vedení 400 kV V433 na
dvojité vedení 400 kV V433/833. V rámci tohoto úseku jsou navrženy dvě lokální úpravy trasy
vedení:
−

mezi stožáry č. 117 – 126 je navrženo vymístění trasy vedení ze stávajícího koridoru v
délce cca 2,9 km (varianta Kolence),

−

mezi stožáry č. 244 – 255 je navrženo vymístění trasy vedení ze stávajícího koridoru v
délce cca 2,9 km (varianta Valtínov).

Obě dvě varianty jsou alternativou k trase ve stávajícím koridoru jednoduchého vedení.
Celková délka III. úseku je cca 121 km.
Realizace záměru předpokládá v maximální možné míře zachování os stávajících vedení V433 a
V474 a taktéž zachování stávajících stožárových míst. Z důvodu kolizí s křižovanými objekty je
posunuto celkem 28 stožárů oproti současnému stavu. Posuny jsou realizovány vždy ve stávajícím
koridoru vedení.
Nové stožáry budou tvaru Dunaj 2 x 400 kV (565 stožárů), Dunaj 2 x 400 kV s podvěšeným
dvojitým vedením 110 kV (32 stožárů) a Portál 1 x 400 kV (1 stožár). Celkově je navrženo 598
stožárů.
Ochranné pásmo vedení bude vymezeno dle § 46 energetického zákona č. 458/2000 Sb. svislými
rovinami vedenými po obou stranách ve vodorovné vzdálenosti 20 m od krajního vodiče. Celková
šířka koridoru pro dvojité vedení o napěťové hladině 400 kV s nosnými stožáry tvaru Dunaj a
Dunaj s podvěšeným dvojitým vedením 110 kV činí 69,4 m v běžné trase.
Záměr je vyvolán požadavky na spolehlivý provoz systému elektrizační soustavy a souborem
závazků, plynoucích pro provozovatele přenosové soustavy z legislativy České republiky i
Evropské unie a z pravidel Sdružení evropských provozovatelů přenosových soustav pro
elektrickou energii (ENTSO-E). Platná legislativa přímo ukládá provozovateli přenosové soustavy
zajišťovat rozvoj přenosové soustavy a povinnost bezodkladně přijmout opatření pro případnou
nápravu stavu. Splněním závazků přijatých jak provozovatelem přenosové soustavy (ČEPS, a.s.),
tak i vládou ČR se podmiňuje zachování účasti České republiky v mezinárodním propojení
přenosové soustavy a fungování jednotného evropského trhu s elektrickou energií.
V neposlední řadě přispěje záměr k podstatnému zvýšení spolehlivosti dodávek elektrické energie
v Jihočeském kraji a kraji Vysočina, umožní případný další průmyslový a ekonomický rozvoj oblasti
a zajistí možnost připojení dalších nových zdrojů a spotřeb v této lokalitě.
Realizace tohoto vedení 400 kV je proto systémovým opatřením v rozvoji přenosové soustavy,
které zvýší a zaručí spolehlivost a efektivnost provozu přenosové soustavy ČR.
Záměr zdvojení vedení 400 kV je v souladu s poslední platnou Aktualizací č. 3 Politiky územního
rozvoje ČR (2019) a je uveden v části Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících
rozvojových záměrů jako koridor E20, tj. koridory pro dvojité vedení 400 kV Dasný-Slavětice a
Slavětice-Čebín a souvisejících ploch pro rozšíření elektrických stanic 400/110 kV Dasný, Čebín a
Slavětice.
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V rámci 4. Aktualizace ZÚR Jihočeského kraje, která zatím nenabyla účinnosti, je vymezen 300 m
koridor předmětného dvojitého vedení jako Ee40 ZVN 400 kV Kočín – Slavětice. Koridor je
vymezen pouze v úseku od TR Kočín po TR Slavětice, jelikož zde dochází ke zdvojení vedení. V
úseku od lokality Ševětín po TR Dasný není koridor vymezen, neboť zde dochází pouze k výměně
stávajícího dvojitého vedení za nové.
V ZÚR kraje Vysočina není koridor pro dvojité vedení ve své platné 6. Aktualizaci (ani v návrhu
Aktualizace č. 7) zatím vymezen. Koridor pro zdvojené vedení bude vymezen v další Aktualizaci
ZÚR Vysočina.
Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví související s hodnoceným záměrem jsou v rámci
procesu posuzování předmětem oznámení záměru „V433/833 – zdvojení vedení“, dokumentace o
vlivech na životní prostředí „V433/833 – zdvojení vedení“ 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
V433/833 – zdvojení vedení

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 (podléhá posuzování vždy)

Bod:

84 - Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 220 kV s délkou od
stanoveného limitu (15 km).

Předmětem posuzovaného záměru je zdvojení stávajícího vedení 400 kV V433, které spojuje TR
Dasný s TR Slavětice. Nové dvojité vedení bude označené jako V433/833 a bude spojovat TR
Slavětice s TR Kočín (V833) a TR Slavětice s TR Dasný (V433). Součástí akce je přestavba
vedení V474 s jedním systémem na dvojité vedení V474/833 a modernizace vedení V474/433 na
vyšší parametry. V úseku dvojitého vedení V433/474 je součástí akce výstavba úseku sdruženého
vedení 2 x 400 kV (ČEPS) a 2 x 110 kV (E.ON).
Rozsah a kapacita:
Označení vedení

V433/474 (TR Dasný – lokalita Ševětín) – I. úsek
V474/833 (TR Kočín – lokalita Ševětín) - II. úsek
V433/833 (lokalita Ševětín – TR Slavětice) - III. úsek

Jmenovité napětí

400 kV (V433, V474, V833), 110 kV (V1339/1339B)

Max. proudové zatížení

2500 A (400 kV), 530 A (110 kV)

Počet systémů

3 (V433, V474, V833), 2 (V1339/1339B)

Napěťová soustava

třífázová s přímo uzemněným nulovým bodem - TT, 50 Hz

Ochrana před úrazem

ochrana živých částí - polohou
ochrana neživých částí - rychlým odpojením od zdroje

Stožáry

ocelové, samonosné, příhradové, šroubované konstrukce

Základy stožárů

betonové patkové, blokové, příp. pilotové

Ochrana proti korozi

žárové zinkování, nátěr

Fázový vodič

ocelohliníková lana ve trojsvazku (400 kV)

Zemnící lano

2 x kombinované zemnící lano s optickými vlákny

Ochranné pásmo vedení

dle § 46 energetického zákona č. 458/2000 Sb. je ochranné
pásmo vedení vymezeno svislými rovinami vedenými po obou
stranách ve vodorovné vzdálenosti 20 m od krajního vodiče (u
napětí nad 220 kV do 400 kV včetně)
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Šířka koridoru vedení

je dána průmětem krajních vodičů, který činí od osy vedení na obě
strany 14,7 m v běžné trase a zákonem stanovenou šířku
ochranného pásma od krajního vodiče po obou stranách ve
vodorovné vzdálenosti 20 m.
Celková šířka koridoru pro dvojité vedení o napěťové hladině 400
kV s nosnými stožáry tvaru Dunaj a Dunaj s podvěšeným dvojitým
vedením 110 kV činí 69,4 m v běžné trase.

Délka vedení

cca 21,6 km úsek TR Dasný – lokalita Ševětín (úsek I)
cca 21 km úsek TR Kočín – lokalita Ševětín (úsek II)
cca 121 km úsek lokalita Ševětín – TR Slavětice (úsek III)

Délka variantních tras

cca 2,9 km Varianta Kolence
cca 2,9 km Varianta Valtínov

Celková délka navrhovaného záměru činí 163,6 km.
Záměr se skládá ze tří úseků:
→ I. úsek V433/474 - TR Dasný – stožár č. 69 (lokalita Ševětín)
V tomto úseku dojde k přestavbě stávajícího dvojitého vedení 400 kV V433/474 na nové dvojité
vedení 400 kV s vyššími parametry. Modernizované vedení bude umístěné od TR Dasný po st.
č. 69 v současné trase vedení V433/474. Nové dvojité vedení bude na typizovaných stožárech
Dunaj 2 x 400 kV.
Na stožáru č. 69 dojde k rozdělení vedení do samostatných tras. Potah V474 bude pokračovat
jako jednoduché vedení ve stávající trase do lomového bodu R113 (stožár č. 559), odkud bude
v rámci II. úseku pokračovat jako dvojité vedení V474/833 do TR Kočín a potah V433 jako
jednoduché vedení ke st. č. 70, odkud bude pokračovat v rámci III. úseku jako vedení
V433/833 do TR Slavětice.
Délka úseku je cca 21 km.
→ II. úsek V474/833 - TR Kočín – stožár č. 559 (lokalita Ševětín)
V II. úseku proběhne přestavba stávajícího jednoduchého vedení 400 kV V474 na dvojité
vedení 400 kV V474/833. Od TR Kočín po lomový bod R101 (stožár č. 502) je vedení
V474/833 v délce cca 300 m umístěné v nové trase. Od lomového bodu R101 po st. č 559 je
trasa V474/833 totožná se stávající trasou V474. V těchto úsecích, vyjma úseku st. č. 504 - st.
č. 535, bude vedení V474/833 na typizovaných stožárech typu Dunaj 2 x 400 kV.
V úseku od st. č. 504 do st. č. 535 bude vedení V474/833 realizováno jako sdružené vedení 2
x 400 kV a 2 x 110 kV (V1339/1339B (E.ON). Na stožáru č. 559 dojde k rozdělení vedení
V474/833 do samostatných tras. Vedení V 474 odbočí do stávající trasy na stožár č. 69 a dále
pokračuje do TR Dasný (I. úsek). Vedení V833 odbočí do nové trasy (v délce cca 0,3 km) a
napojí se na stožár č. 70, od kterého dále pokračuje jako V433/833 do TR Slavětice (III. úsek).
Mezi st. č. 559 – st. č. 69 je úsek jednoduchého vedení V474. Stožár č. 560 je typu Portál.
Délka sdruženého úseku s vedením 110 kV je cca 11 km a celková délka úseku č. II je cca 21
km.
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→ III. úsek V433/833 - stožár č. 70 (lokalita Ševětín) – TR Slavětice
V rámci tohoto úseku dojde k přestavbě stávajícího jednoduchého vedení 400 kV V433 na
dvojité vedení 400 kV V433/833. Nové dvojité vedení bude na typizovaných stožárech Dunaj 2
x 400 kV.
Od st. č. 70 bude nové dvojité vedení V433/833 pokračovat východním směrem ve stávající
trase jednoduchého vedení až ke stávajícímu stožáru č. 117. Mezi stožáry č. 117 – 126 je
navrženo vymístění trasy vedení ze stávajícího koridoru v délce cca 2,9 km (varianta
Kolence). Od stožáru č. 126 až ke stožáru č. 244 povede trasa dvojitého vedení opět ve
stávající trase jednoduchého vedení. Mezi stožáry č. 244 – 255 je navrženo vymístění trasy
vedení ze stávajícího koridoru v délce cca 2,9 km (varianta Valtínov). Obě dvě varianty jsou
alternativou k trase ve stávajícím koridoru jednoduchého vedení. Od st. č. 255 až po st. č. 531
povede trasa dvojitého vedení ve stávající trase jednoduchého vedení V433.
Od stožáru č. 531 po TR Slavětice bude vedení V433/833 umístěno do nové trasy (v délce cca
0,86 km) z důvodu koordinace s dalším záměrem oznamovatele na rozšíření a rekonstrukci TR
Slavětice včetně přeústění vedení. Stožáry č. 534 a 535 jsou již součástí této akce, ale v rámci
zachování komplexity jsou zahrnuty do statistiky celkového počtu stožárů předkládaného
záměru.
Celková délka III. úseku je cca 121 km.
Stožárové konstrukce
Stožáry jsou ocelové samonosné příhradové konstrukce následujících typů:
− stožár Dunaj 2 x 400 kV
− sdružený stožár Dunaj 2 x 400 kV + 2 x 110 kV
− stožár Portál 1 x 400 kV
Jsou navrženy 2 základní typy stožárů: nosný (N) a rohový výztužný (RV, označovaný i jako
kotevní). Celkový počet nosných stožárů činí 487 ks a rohových výztužných 111 ks. Celkově je
navrženo 598 ks stožárů. V případě varianty Kolence je navržen oproti stávající trase 1 rohový
stožár navíc (celkový počet nosných stožárů bude 486 a 112 rohových). V případě realizace
variant bude i trochu jiné zastoupení stožárů Dunaj 2 x 400 kV.
Konečná výška stožárových konstrukcí vychází ze základní výšky stožárů a navýšení v podobě
přidávaných modulových dílů.
Základní výška stožárových konstrukcí:
⇒ Dunaj 2 x 400 kV 46 m pro nosný stožár a 44 m pro kotevní stožár
⇒ Dunaj 2 x 400 kV + 2 x 110 kV 51,9 m pro nosný stožár a 53,9 m pro kotevní stožár
⇒ Portál 1 x 400 kV 34,5 m pro nosný stožár a 32,5 m pro kotevní stožár
Stožáry mohou být z důvodu dodržení platných technických norem a hygienických limitů (např.
Nařízení vlády č. 291/2015 Sb.) v nezbytných případech navyšovány v modulech po dvou metrech
tak, aby byla v každém místě dodržena stanovená minimální výška vodičů nad terénem či
normami předepsané vzdálenosti od křižovaných objektů technické infrastruktury.
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I.3. Umístění záměru
I. úsek V433/474 TR Dasný - lokalita Ševětín
Kraj:
Jihočeský

Obec
Hluboká nad Vltavou
České Budějovice
Hrdějovice
Úsilné
Hůry
Libníč
Lišov
Chotýčany
Vitín

Katastrální území
Bavorovice
České Vrbné
České Budějovice 3
Hrdějovice
Úsilné
Hůry
Libníč
Červený Újezdec
Lhotice u Českých Budějovic
Chotýčany
Vitín

II. úsek V474/833 TR Kočín - lokalita Ševětín
Kraj:
Jihočeský

Obec
Dříteň
Temelín

Hluboká nad Vltavou
Žimutice
Dolní Bukovsko
Drahotěšice

Katastrální území
Chvalešovice
Kočín
Knín
Březí u Týna nad Vltavou
Litoradlice
Jaroslavice u Kostelce
Pořežany
Tuchonice
Radonice u Drahotěšic
Drahotěšice

III. úsek V433/833 lokalita Ševětín - TR Slavětice
Kraj:
Jihočeský

Obec
Ševětín
Mazelov
Neplachov
Dynín
Záblatí
Ponědraž
Lomnice nad Lužnicí
Klec
Novosedly nad Nežárkou
Stráž nad Nežárkou
Hatín
Plavsko
Vydří
Dolní Žďár
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Katastrální území
Ševětín
Mazelov
Neplachov
Dynín
Lhota u Dynína
Záblatí u Ponědraže
Ponědraž
Lomnice nad Lužnicí
Klec
Kolence
Novosedly nad Nežárkou
Stráž nad Nežárkou
Hatín
Plavsko
Vydří
Horní Lhota u Lásenice
Dolní Žďár u Lásenice
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Horní Pěna
Dolní Pěna
Hospříz
Kačlehy
Člunek
Kunžak

Český Rudolec

Volfířov
Dačice

Vysočina

Kostelní Vydří
Černíč
Strachoňovice
Dolní Vilímeč
Vystrčenovice
Nová Říše
Bohuslavice
Rozseč
Jindřichovice
Želetava
Cidlina
Babice
Loukovice
Šebkovice
Kojetice
Horní Újezd
Jaroměřice nad Rokytnou
Výčapy
Ostašov
Lipník
Dolní Vilémovice
Valeč
Dalešice
Slavětice
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Malíkov nad Nežárkou
Horní Pěna
Dolní Pěna
Hrutkov
Hospříz
Kačlehy
Člunek
Lomy u Kunžaku
Kunžak
Mosty
Valtínov
Markvarec
Horní Radíkov
Český Rudolec
Volfířov
Lipolec
Hostkovice u Dolních Němčic
Dolní Němčice
Dačice
Velký Pěčín
Malý Pěčín
Kostelní Vydří
Černíč
Strachoňovice
Dolní Vilímeč
Vystrčenovice
Nová Říše
Bohuslavice
Rozseč u Třešti
Jindřichovice na Moravě
Želetava
Cidlina na Moravě
Babice u Lesonic
Bolíkovice
Loukovice
Šebkovice
Kojetice na Moravě
Horní Újezd u Třebíče
Vacenovice
Ratiboře na Moravě
Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou
Výčapy
Ostašov na Moravě
Lipník u Hrotovic
Dolní Vilémovice
Valeč u Hrotovic
Dalešice
Slavětice
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I.4. Obchodní firma oznamovatele
ČEPS, a.s.

I.5. IČ oznamovatele
25702556

I.6. Sídlo (adresa) oznamovatele
Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
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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 orgánu 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 samostatné přílohy:
Příloha č. 1 - Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace
Příloha č. 2 - Vyjádření obce Novosedly nad Nežárkou a obce Kunžak k Územně technické
studii
Příloha č. 3 - Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1
zákona o ochraně přírody a krajiny
Příloha č. 4 - Závěr zjišťovacího řízení
Příloha č. 5 - Hluková studie
Příloha č. 6 - Posouzení vlivu neionizujícího záření
Příloha č. 7 - Posouzení vlivů na veřejné zdraví
Příloha č. 8 - Hodnocení vlivu záměru na zájmy ochrany přírody podle § 67 zákona č.
114/1992 Sb.
Příloha č. 9 - Posouzení vlivu navrhované stavby na krajinný ráz
Příloha č. 10 - Mapová a grafická dokumentace
Vlastní textová část obsahuje 225 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, vlivy hluku, vlivy
neionizujícího záření, vyhodnocení ohrožení ptáků, vlivy na les, vlivy na flóru, faunu a krajinu, a
vyhodnocení variantních řešení záměru.
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V závěru zjišťovacího řízení je uvedeno:
„Záměr „V433/833 - zdvojení vedení“ naplňuje dikci bodu 84 Nadzemní vedení elektrické energie o
napětí od 220 kV s délkou od stanoveného limitu (15 km), kategorie I, přílohy č. 1 k zákonu, a to ve smyslu
§ 4 odst. 1 písm. a) zákona (záměry a změny záměrů podléhající posouzení vlivů záměru na životní prostředí
vždy). Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo upřesnění informací, které je
vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace EIA“). Příslušným
úřadem k zajištění zjišťovacího řízení bylo Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II
(dále jen „ministerstvo“). Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospělo ministerstvo k závěru, že
dokumentaci EIA dle přílohy č. 4 k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti:
Vyhodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví – zpracování hlukové studie a autorizovaného
hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví;
Vyhodnocení variantního řešení záměru – zejména porovnání obou variant ve vztahu k vlivům
záměru na obyvatelstvo, hmotný majetek a ochranu lesa;
Vyhodnocení ohrožení ptáků - ochrana před kolizí, časová omezení v průběhu výstavby;
Vyhodnocení vlivů záměrů na krajinu – zpracování studie hodnocení vlivu navrhované stavby a
využití území na krajinný ráz;
Vyhodnocení vlivů záměru na les a lesní pozemky – zejména s ohledem na variantní řešení
záměru;
Vyhodnocení vlivů záměru na rostliny a živočichy, biotopy, dřeviny, významné krajinné prvky a
celkové přírodní prostředí – realizace biologického průzkumu a zpracování autorizovaného
hodnocení vlivu záměru na zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů;
Prověření a vyhodnocení možné úpravy trasy záměru ve vztahu k ochraně obyvatelstva a
hmotného majetku v k.ú. Valtínov a Mosty;
Zohlednění a vypořádání všech relevantních požadavků a připomínek, které jsou uvedeny v
doručených vyjádřeních. V této souvislosti doporučuje ministerstvo na úvod dokumentace EIA
předřadit kapitolu, kde bude popsáno, jakým způsobem byly jednotlivé připomínky zohledněny či
vypořádány.“
Z textu a z příloh dokumentace jednoznačně vyplývá, že základní požadavky na posouzení vlivů
na obyvatelstvo a veřejné zdraví, vlivů hluku, vlivů na les, vlivů na krajinu, vlivů na ochranu přírody
i vyhodnocení variantních řešení záměru jsou v předložené dokumentaci odpovídajícím způsobem
zpracovány.
Dokumentace obsahuje rovněž vypořádání připomínek ze zjišťovacího řízení i jednotlivých
vyjádření k oznámení (str. 9 - 13 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 zdůvodnění záměru a popisu zvažovaných variant.
Dokumentace se věnuje i otázce možnosti kumulací vlivů s jinými záměry v území se závěrem, že
s žádným z jiných známých záměrů v zájmovém území posuzovaného záměru nebude mít
posuzovaný záměr významné kumulativní dopady na životní prostředí. Uvedeny jsou záměry
vyplývající z platných ZÚR Jihočeského kraje a kraje Vysočina, a dále záměry zveřejněné
v informačním systému EIA/SEA v trase navrhovaného záměru.
Je zde také uveden výčet dotčených územně samosprávných celků a výčet navazujících správních
rozhodnutí, která budou pro realizaci vydávána.

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 i provozu záměru. Veškeré informace lze hodnotit jako správné a dostačující.
Údaje o vstupech
Půda
Záměr je s ohledem na svůj rozsah situován na všech druzích pozemků, zasahuje tedy i na
zemědělskou půdu a plochy určené k plnění funkcí lesa.
Dokumentace se podrobně věnuje stanovení rozsahu záborů. Trvalý zábor je vyžadován jen pro
stožárová místa, a přestože trasa vedení v maximální míře odpovídá stávajícímu stavu, dojde
k navýšení trvalých záborů ZPF i PUPFL. Navýšení záboru je dáno převážně větší stožárovou
plochou pro nové typy stožárů. Zasaženy jsou všechny třídy ochrany ZPF, z čehož největší podíl
činí zábor ve III. a V. třídě ochrany, tady půdy méně kvalitní a nižším stupněm ochrany.
U variantního řešení v lokalitě Kolence se nebude trvalý zábor ZPF výrazněji lišit os stávajícího
stavu. U variantního řešení v lokalitě Valtínov dojde k mírnému snížení trvalého záboru ZPF.
Trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa je vyžadováno u všech stožárových míst,
které se nacházejí na lesních pozemcích. V případě posuzovaného záměru jde o plochu cca 0,25
ha (navýšení o cca 0,12 ha oproti stávajícímu stavu).
V případě variantního řešení v lokalitě Kolence nebude na lesních pozemcích umístěn žádný
stožár, nedojde tedy k navýšení trvalého záboru PUPFL oproti stávající trase. V případě
variantního řešení v lokalitě Valtínov budou oproti stávajícímu úseku trasy umístěny na lesní ploše
4 stožáry navíc, celková plocha trvalého záboru činí cca 0,034 ha navíc oproti stávajícímu stavu.
Posudek - EIA
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Omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa je stav, kdy na dotčených pozemcích nemohou
být plněny některé funkce lesa v obvyklém rozsahu. K takovému trvalému omezení (resp. po dobu
životnosti stavby) dochází v šíři koridoru stávajícího vedení v rozsahu cca 70,2 ha. Realizací
záměru dojde k zúžení ochranného pásma, a trvalému omezení PUPFL na ploše cca 64,7 ha.
V případě variantního řešení trasy v lokalitě Kolence dojde k novému dotčení lesních pozemků v
rozsahu cca 1,63 ha. Posunem stávajícího rohového stožáru č. 125 mimo stávající lesní plochu
dojde současně k uvolnění celé této lesní plochy o rozloze cca 0,3 ha. V konečném součtu by tato
varianta znamenala navýšení trvalého omezení PUPFL o 1,31 ha navíc oproti stávající trase.
V případě variantního řešení v lokalitě Valtínov by došlo k nárůstu plochy s omezeným využíváním
PUPFL, a to o cca 6,42 ha ve srovnání se stávající trasou.

Hodnocení: Obsah kapitoly obsahuje potřebné informace o dočasných i trvalých záborech ZPF a
PUPFL, a rovněž informace o omezení využívání pozemků PUPFL v šíři ochranného pásma
vedení. Údaje lze považovat za dostačující. Bez připomínek.
Voda
Dokumentace uvádí základní informace o potřebě pitné či technologické vody. Spotřeba vody je
uvedena pro etapu výstavby (betonáž, zkrápění nezpevněných cest). Vlastní provoz nevyžaduje
odběr vody.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Ostatní surovinové a energetické zdroje
Dokumentace uvádí potřebu surovin pro výstavbu posuzovaného záměru. Orientačně jsou
uvedena množství hlavních surovin a materiálů pro výstavbu.
Provoz záměru nevyžaduje odběr elektrické a tepelné energie, dochází pouze ke ztrátám
způsobených přenosem el. energie.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Nároky na dopravní infrastrukturu souvisí výhradně s výstavbou vedení. Dokumentace uvádí
podrobný rozbor pro všechny základní fáze výstavby s odhadem pohybu mechanismů v prostoru
stavby.
Pro vlastní provoz jsou dopravní nároky zanedbatelné, nároky na jinou infrastrukturu za provozu
záměr nemá.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující.
Údaje o výstupech
Ovzduší
Dokumentace uvádí rozbor emisí znečišťujících látek zejména z dopravy během výstavby. Vychází
se přitom z odhadu provozu stavebních strojů a stavební dopravy na úrovni technické studie.
Výpočtem je stanoveno množství emisí z dopravy během výstavby.
Provoz záměru není spojen s žádným zdrojem znečišťování ovzduší.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující.
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Odpadní vody
Dokumentace uvádí základní informace o produkci odpadních vod v průběhu výstavby. Prioritou je
ochrana vodních toků během výstavby, kdy může dojít ke znečištění vlivem stavebních prací
v jejich blízkosti.
Provoz záměru není spojen s produkcí odpadních vod.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Odpady
Dokumentace uvádí přehled produkce odpadů vznikajících při výstavbě záměru i za jeho provozu.
V textu je uveden přehled základní platné legislativy v odpadovém hospodářství a informace o
produkci odpadů a způsobech nakládání s nimi.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Ostatní
Dokumentace uvádí popis zdrojů hluku ve fázi výstavby i po uvedení do provozu. Jsou uvedeny
informace o dočasných zdrojích hluku ze stavební činnosti s odkazem na zpracované hlukové
studie – příloha č. 5 dokumentace.
Pro hodnocení vlivu provozu záměru z hlediska hluku bylo vymezeno celkem 17 lokalit, v rámci
nichž bylo stanoveno celkem 41 referenčních bodů (RB). V těchto lokalitách (resp. referenčních
bodech) byla zhodnocena stávající hluková situace na základě akreditovaného měření hluku
pozadí.
Modelový výpočet hluku ze stavební činnosti je proveden samostatně pro etapu demontáže a
samostatně pro etapu výstavby. Jsou uvedeny akustické parametry uvažovaných stavebních
mechanismů.
Vlastní přenos elektrické energie není významným zdrojem hluku ani vibrací. Je provedena
analýza vzniku zvukového efektu „sršení vodičů“.
Provoz vedení o napěťové hladině 400 kV bude zdrojem elektromagnetického neionizujícího
záření. Dokumentace obsahuje informace o tomto typu záření.
Vliv vibrací je uveden v obecné formě s tím, že vibrace jsou vyvolány provozem těžké nákladní
dopravy. Za provozu není vedení zdrojem vibrací.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Část C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Dokumentace uvádí základní informace o dotčeném území:
Geomorfologická charakteristika
Hydrologická charakteristika
Biogeografická a fytogeografická charakteristika
Charakteristika z hlediska zájmů horního zákona č. 44/1988 Sb.
Charakteristika z hlediska zájmů zákona č. 114/1992 Sb.
Území historického, kulturního nebo archeologického významu
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Území hustě zalidněná
Staré ekologické zátěže a území zatěžována nad míru únosného zatížení
Extrémní poměry v dotčeném území
U každé z uvedených charakteristik jsou uvedeny základní a nejdůležitější údaje. V rámci záměru
jde zejména o zásah do území. V území se vyskytuje řada chráněných lokalit, či území
vyžadujících ochranu před poškozováním či znečištěním. Pro další informace je uveden odkaz na
navazující kapitoly dokumentace.

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
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.
Povrchová a podzemní voda
Dokumentace uvádí základní údaje o povrchových vodách v zájmovém území stavby. Jsou
uvedeny a popsány vodní toky a vodní plochy, které trasa vedení křižuje. Trasa vedení kříží 40
vodních toků a 38 vodních ploch.
Dále jsou uvedena dotčená záplavová území, u nichž je graficky znozorněn rozsah záplavového
území Q5 až Q100 a aktivní zóny záplavového území.
Dokumentace uvádí popis podzemních vod v území a uvádí výčet útvarů podzemních vod a
hydrogeologických rajónů. Z hlediska podzemních vod je důležitá oblast Třeboňské pánve, která je
zařazena do CHOPAV.
Dotčená ochranná pásma vodních zdrojů jsou uvedena v rámci kapitoly C.I.

Hodnocení: Dokumentace uvádí potřebné informace, bez připomínek.
Půda
Dokumentace uvádí základní informace o půdách v trase záměru a charakteristiku dotčených
půdních typů. Převážná většina stožárů je umístěna na zemědělském půdním fondu (94 %). Pouze
malá část (5,5 %) se nachází na lesních pozemcích.
Dále jsou uvedeny parametry kvality dotčených půd na základě vymezení BPEJ a zařazení do tříd
ochrany. Tato charakteristika je rovněž znázorněna graficky na trase vedení.

Hodnocení: Uváděné informace lze považovat za dostačující, bez připomínek.
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Horninové prostředí a přírodní zdroje
Dokumentace uvádí základní informace o geologii zájmového území.
Dokumentace uvádí výskyt zdrojů nerostných surovin a jejich ochranných pásem, které mohou být
ve střetu s trasou záměru. Trasa el. vedení prochází v blízkosti jednoho CHLÚ, jedním
nevýhradním ložiskem a jedním prognózním ložiskem nerostných surovin.
Mezi přírodní zdroje jsou uvedeny lesní plochy, jejichž užívání je v trase elektrického vedení
omezeno (mimo ploch dotčených trvalým záborem).

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. V rámci hodnocení záměru dle § 67 zákona č.
114/1992 Sb. (příloha č. 8) byly zpracovány jednotlivé biologické průzkumy: floristický,
entomologický a vertebratologický. Biologický průzkum byl proveden v sezóně roku 2019 s
doplňkem jarního aspektu v roce 2020 pro variantní trasy vedení (varianta Kolence a Valtínov).
Prvním z provedených průzkumů bylo mapování vegetace (tzv. „vegetační screening“) podél celé
trasy v šíři 100 m na každou stranu od osy vedení. Výstupem vegetačního screeningu bylo kromě
aktuální vegetační mapy (zmapováno bylo celkem 1006 segmentů) vyhledání lokalit vhodných pro
podrobný vertebratologický, floristický a entomologický průzkum.
Podrobný floristický průzkum byl následně prováděn na 19 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.
Během entomologického průzkumu (18 vytipovaných lokalit) bylo zjištěno celkem 262 druhů
hmyzu ze sedmi řádů. Nalezené taxony jsou charakteristické pro jednotlivé biotopy a kvalitně
charakterizují složení zdejší entomofauny. V rámci výzkumu bylo zjištěno 11 zvláště chráněných
druhů a 13 druhů hmyzu uvedených v Červeném seznamu bezobratlých (Hejda et al. 2017).
V průběhu vegetační sezóny 2019 byl proveden vertebratologický průzkum území dotčeného
záměrem. Byla prověřena celá trasa záměru v pruhu v šíři 200 m. Kromě trasy vedení byl průzkum
rozšířen i na sousední pozemky s výskytem přírodních typů stanovišť a možným výskytem
ochranářsky významných druhů. Byly proto prověřovány i některé lokality mimo navrhovanou trasu
vedení. Celkem byl na trase záměru zjištěn výskyt 190 druhů obratlovců, 7 druhů ryb, 14 druhů
obojživelníků, 5 druhů plazů, 121 druhů ptáků a 43 druhů savců. Přestože výskyt, zejména
přechodný (běžné druhy ryb, ptáci na tahu, netopýři), u dalších druhů nelze vyloučit, předložený
seznam poskytuje dobrý přehled o dotčené fauně obratlovců. Ze zjištěných 87 zvláště chráněných
druhů patří 11 druhů mezi kriticky ohrožené, 54 mezi silně ohrožené a 22 mezi ohrožené.
V další textu je uveden rozbor dotčených ekosystémů. V rámci prováděných průzkumů bylo
podrobně zmapováno celé dotčené území, které bylo rozděleno do 1006 segmentů. U těchto
segmentů je detailně popsáno zastoupení jednotlivých ekosystémů.
V dotčeném území plošně převládají intenzivně obhospodařovaná pole (biotop X2), které řadíme
mezi tzv. agroekosystémy. Lesním porostům se trasa vedení maximálně vyhýbá a jejich dotčení
je na celkovou délku trasy málo významné. Vodní ekosystémy jsou v dotčeném území tvořeny
tekoucími vodami – jednotlivými potoky, řekami a rybníky, a to včetně jejich břehových porostů.
Vodní ekosystémy nebudou kromě opakovaného výřezu břehových dřevin záměrem přímo
dotčeny.

Hodnocení: Obsah kapitoly lze považovat za úplný a vyčerpávající. Bez připomínek.
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Krajina a kulturní hodnoty
Trasa dvojitého vedení V433/833 prochází převážně zemědělskou a místy lesozemědělskou
krajinou. Jedná se o kulturní krajinu, intenzivně zemědělsky využívanou. Místy má krajina
příměstský charakter.
Dokumentace uvádí základní informace o krajinném rázu dotčeného území. Podle územně
plánovacích podkladů je popsáno 13 dotčených oblastí krajinného rázu (ObKR).
Podrobný popis jednotlivých ObKR je uveden v příloze č. 9 - Posouzení vlivu navrhované stavby
na krajinný ráz. V rámci výše uvedeného posouzení bylo identifikováno celkem 18 míst se
zvýšenými hodnotami krajinného rázu a 23 krajinářsky cenných objektů (kulturních a přírodních
hodnot v krajině).

Hodnocení: Uváděné informace lze považovat za dostačující. Bez připomínek.
Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Dokumentace uvádí základní informace o obyvatelstvu dotčeném posuzovaným záměrem.
V relativně malé vzdálenosti od posuzovaného záměru se nachází 17 lokalit ve 14 obcích,
městech a jejich katastrálních územích podél posuzované trasy. Za potenciálně rizikem
ohrožované obyvatele lze však považovat obyvatele pouze okrajových částí těchto obcí,
nacházejících se v bezprostředním okolí trasy posuzovaného vedení.
Pro 41 objektů nacházejících se v blízké vzdálenosti od posuzovaného vedení, byly vyhodnoceny
hlukové expozice z provozu posuzovaných soustav ZVN.
Pro objekty v ochranném pásmu trasy vedení V433/833 byla vypočtena modifikovaná intenzita
elektrického pole pro kvantifikaci možného zdravotního rizika expozice neionizujícím zářením.

Hodnocení: Tato část dokumentace obsahuje potřebné informace, bez připomínek.
Hmotný majetek
Trasa vedení je v převážné většině území vedena mimo zastavěná území sídel. Ve stávajícím
koridoru vedení se nachází celá řada drobných objektů nevýznamného charakteru (např. kůlny,
objekty pro výkon práva myslivosti, boží muka apod.) a objekty trvalejšího charakteru, které nejsou
určeny pro trvalé bydlení či rekreaci (např. objekty technického vybavení).
Mezi významné objekty se řadí objekty pro trvalé bydlení nebo rodinnou rekreaci, kterých bylo v
rámci koridorů posuzovaného vedení identifikováno celkem 6.
Záměr nezasahuje do nemovitých kulturních památek evidovaných v Ústředním seznamu
kulturních památek ČR.

Hodnocení: Uváděné informace lze považovat za dostačující. Bez připomínek.
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného
zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě neprovedení záměru, je-li
možné jej na základě dostupných informací o životním prostředí a vědeckých poznatků
posoudit
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.
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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.
Záměr nebude v území novým technickým prvkem. 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 hodnotí vlivy na obyvatelstvo v etapě výstavby a provozu záměru v oblastech:
sociálně ekonomické vlivy
neionizující záření
hluk
Součástí dokumentace je samostatné hodnocení zdravotních rizik (příloha č. 7), které obsahuje
posouzení vlivu expozice neionizujícím zářením a hluku na veřejné zdraví. Hodnocení je
vypracováno v souladu s obecnými metodickými postupy WHO a autorizačními návody vydanými
SZÚ.
Sociálně ekonomické vlivy
Vlivy na sociálně ekonomické faktory jsou v období demontáže a výstavby krátkodobé a při
dodržení navržených protihlukových opatření hodnoceny jako nevýznamné.
Po realizaci záměru dojde oproti současnému stavu k zúžení ochranného pásma z 25 m na 20 m
od krajního vodiče, přičemž největší rozdíl v celkové šíři koridoru bude v rámci I. a II. úseku vedení
(zúžení ze stávajících 79,4 m v běžné trase na nových 69,4 m). V případě nejdelšího III. úseku
bude rozdíl celkové šíře koridoru menší – ze stávajících 72,4 m v běžné trase na nových 69,4 m. V
tomto ohledu dojde ke zlepšení situace.
Hledisko omezení činností v ochranném pásmu vedení je také hlavním důvodem pro návrh úpravy
trasy vedení v lokalitě Kolence a Valtínov. Vlivy v etapě provozu jsou hodnoceny jako
nevýznamné. Z hlediska sociálně ekonomických vlivů je doporučeno realizovat varianty Kolence i
Valtínov, tj. vymístit trasu vedení V433/833 ze stávajícího koridoru dle předloženého návrhu.
Neionizující záření
Dokumentace uvádí základní právní rozbor dané problematiky a legislativní požadavky na ochranu
osob a veřejného zdraví.
V rámci hodnocení bylo hodnoceno 5 možných expozičních scénářů:
Expoziční scénář 1: Samostatné dvojité vedení 400 kV na stožárech tvaru Dunaj (V433/833,
V433/474 a V474/833)
Hodnocení: při dodržení minimální projektované výšky spodních fázových vodičů 12,5 metru
nad normálním terénním profilem vedení zvn V433/833, resp. V474/833 a V433/474 vyhovují
hygienickému limitu nejvyšší přípustné hodnoty modifikované intenzity elektrického pole Emod
a limitu pro magnetickou indukci stanovených dle NV č. 291/2015 Sb.
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Expoziční scénář 2: Dvojité vedení 400 kV V433/474 na stožárech tvaru Dunaj v souběhu s
dvojitým vedením 110 kV na stožárech tvaru Soudek
Hodnocení: souběh obou vedení zvn při dodržení minimální projektované výšky spodních
fázových vodičů nad normálním terénním profilem a stranové vzdálenosti obou vedení,
vyhovuje hygienickému limitu nejvyšší přípustné hodnoty modifikované intenzity elektrického
pole Emod a limitu pro magnetickou indukci stanovených dle NV č. 291/2015 Sb.
Expoziční scénář 3: Dvojité vedení 400 kV V433/833 na stožárech tvaru Dunaj v souběhu s
dvojitým vedením 110 kV na stožárech tvaru Soudek
Hodnocení: souběh obou vedení při dodržení minimální projektované výšky spodních fázových
vodičů vedení V433/833 nad normálním terénním profilem a stranové vzdálenosti obou vedení,
vyhovuje hygienickému limitu nejvyšší přípustné hodnoty modifikované intenzity elektrického
pole Emod a limitu pro magnetickou indukci stanovených dle NV č. 291/2015 Sb. v celé délce
tohoto souběhu obou tras.
Expoziční scénář 4: Dvojité vedení 400 kV V474/833 s podvěšeným dvojitým vedením 110 kV
v souběhu s dvojitým vedením 400 kV V406/407 tvaru Dunaj.
Hodnocení: při dodržení minimální projektované výšky spodních fázových vodičů a dodržení
požadovaného stranového odstupu obou soustav hodnoty modifikované intenzity elektrického
pole i magnetické indukce vyhovují hygienickým limitům stanoveným v NV č. 291/2015 Sb.
Expoziční scénář 5: Objekty v ochranném pásmu dvojitého vedení 400 kV tvaru Dunaj
(V433/474 a V433/833)
Hodnocení: v těchto ohrožených bodech je zajištěno při dodržení minimální projektované výšky
spodních fázových vodičů 12,5 m splnění hygienických limitů pro nejvyšší přípustnou hodnotu
modifikované intenzity elektrického pole Emod s dostatečnou rezervou. Navíc nová trasa
vedení V433/833 v lokalitě Kolence znamená, že RD č.p. 68 se nově nebude nacházet v OP
posuzovaného vedení.
Dodržením minimální výšky fázových vodičů nad zemí 12,5 m (v případě sdruženého vedení 7 m)
a dodržením šíře ochranného pásma bude tedy zaručeno, že osoby, které se nacházejí v blízkosti
posuzovaného energetického vedení, jsou chráněny proti všem známým zdraví škodlivým účinkům
zdroje elektromagnetického pole v souladu s NV č. 291/2015 Sb.
Hluk
Hluk ze stavebních prací v referenčních bodech dosahuje hodnot v pásmu LAeq,14h 53-65 dB.
Výjimku tvoří pouze dva RB (po jednom v obci Kolence a Valtínov), u kterých může být v době
provádění stavby (bourací práce) překročen hygienický limit. Je zde nutné respektovat navržená
protihluková opatření, která spočívají v časovém omezení při provádění stavby.
Zdravotní riziko celodenní hlukové expozice vyvolané pouze provozem V433/833 je nízké,
prakticky neměřitelné. Hluková zátěž vlastní přenosové soustavy (včetně doprovodných vedení) se
pohybuje v pásmu celodenního hluku 22,4–33,1 dB, který je mimo reálné riziko pocitu silného
obtěžování takto exponovaných osob. Vzhledem k tomu, že dominantním hlukem je ve většině
lokalit již hluk současného pozadí (nejčastěji vzdálený dopravní hluk), nelze považovat hluk z
posuzované přenosové soustavy za hluk, který by se jakkoliv podílel na potenciálních zdravotních
rizicích exponovaných obyvatel z hlukové expozice.
V rámci hodnocení vlivů na veřejné zdraví bylo identifikováno 13 míst (referenčních bodů), ve
kterých může být noční hluk z přenosové soustavy podobný nebo mírně vyšší, než je současný
hluk pozadí tvořený převážně místní dopravou. I v těchto případech však bude v noční době po
realizaci posuzovaného záměru hluková expozice pocházející z posuzovaného vedení i ve všech
soubězích v trase V433/833 nižší, než je prahová hodnota (LOAEL) pro noční hluk Ln 40 dB, a
hluk pocházející z vedení tak nemůže být zdrojem potenciálních zdravotních rizik vyvolaných
rušením spánku.
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V lokalitách Kolence a Valtínov lze očekávat podstatné snížení vlastní hlukové expozice z
posuzovaného vedení V433/833. Toto snížení se projeví i na určitém poklesu hodnot celkové
hlukové expozice v obou lokalitách. Podíly hlukem silně obtěžovaných osob v obou lokalitách
budou klesat pod hodnotu 2% a rovněž hlukem silně rušených osob zde bude zcela zanedbatelný.
Z posouzení zdravotních rizik vyplývají následující závěry: jedná o standardní liniovou stavbu
technické infrastruktury pro přenos elektrické energie, jejíž vyvolaná případná zdravotní rizika jsou
při dodržení daných podmínek:
a) při realizaci stavebních a rekonstrukčních prací a dodržení všech organizačních podmínek
málo významná,
b) při budoucím provozu zvn V433/833 jsou rizika expozice EM polem a hlukem z této
soustavy nevýznamná.

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.
Vlivy na ovzduší a klima
Výstavba ani provoz nových zdvojených vedení nebude mít významný vliv na kvalitu ovzduší a
klima. Záměr není zdrojem emisí znečišťujících látek, a ani v etapě výstavby není očekáván
identifikovatelný vliv na kvalitu ovzduší v důsledku emisí výfukových plynů způsobených
dopravními mechanizmy a stavebními stroji v prostoru prováděných činností.
Vlivy záměru na klima jsou rovněž vyloučeny.

Hodnocení: Popis vlivů na ovzduší a klima je proveden standardním způsobem. S uvedenými
závěry lze souhlasit bez připomínek.
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 na hlukovou situaci na základě hlukové studie, která tvoří samostatnou
přílohu (č. 5).
Výpočet hluku ze stavební činnosti je proveden pro etapu demontáže a pro etapu výstavby. U
etapy demontáže je řešena fáze demontáže ocelových konstrukcí stožáru a odstranění základů. U
etapy výstavby je řešena fáze výkopu základů.
Hluk ze stavebních prací v referenčních bodech dosahuje hodnot v pásmu LAeq,14h 53-65 dB.
Výjimku tvoří pouze dva RB (po jednom v obci Kolence a Valtínov) v nichž může být v době
prováděných bouracích prací překročen hygienický limit. Při těchto pracích bude nezbytné
respektovat navržená protihluková opatření.
Vliv hluku za provozu je hodnocen příspěvkem samotného záměru, kdy byly vypočteny hodnoty
celodenní hlukové expozice pocházející pouze z provozu elektrického vedení v dané lokalitě.
Vypočtená expozice celodenním hlukem vyjádřená jako LAeq,24h je v mezích 22,4 dB až 33,1dB.
Tedy žádný RB/objekt k bydlení nebo rekreaci není vystaven celodennímu hluku vyššímu než 35
dB. Lze tedy konstatovat, že hluková expozice v referenčních bodech a jejich blízkém okolí
pocházející pouze z vedení V433/833 (včetně V433/474 a V474/833) případně i v jeho soubězích s
dalšími vedeními, nemůže být (podle současných odborných úvah) v žádném případě příčinou
hlukového obtěžování celodenním hlukem, případně příčinou rušení spánku zde bydlících osob.
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Dále byly vypočítány celkové expoziční hlukové hodnoty pro denní a noční dobu platné pro daný
referenční bod. Z výpočtů je zřejmé, že na hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru
staveb a na hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru nepřekročí hygienický limit ve
smyslu NV č. 272/2011 Sb., tzn. limit LAeq,8h = 50 dB v denní době a LAeq,1h = 40 dB v noční
době v chráněném venkovním prostoru staveb.
V případě lokality Kolence z výpočtů vyplývá, že nebudou překročeny hygienické limity ani ve
stávající trase el. vedení V433/833 procházející obcí Kolence, ani v nové trase el. vedení
procházející severně od obytné zástavby obce Kolence.
V případě lokality Valtínov z výpočtů vyplývá, že nebudou překročeny hygienické limity ani ve
stávající trase el. vedení V433/833 procházející podél obce Valtínov, ani v nové trase vedení el.
vedení V433/833 procházející jižněji a ve větší vzdálenosti od obytné zástavby obce.
Vliv vibrací je hodnocen jako nevýznamný.
Součástí dokumentace je samostatné hodnocení neionizujícího záření pro různé expoziční
scénáře dle Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., v platném znění (příloha č. 6 - Posouzení vlivu
neionizujícího záření).
Hodnocení je provedeno pro 5 různých scénářů (podrobněji viz část Vlivy na veřejné zdraví).
Převažujícím scénářem je scénář č. 1, tj. samostatné dvojité vedení 400 kV na stožárech tvaru
Dunaj (V433/833, V433/474 a V474/833) s minimální výškou vodičů nad terénem 12,5 m.
Hodnota modifikované intenzity elektrického pole Emod v celém průběhu nedosahuje ani poloviny
stanoveného limitu (cca 0,085 V/m). Tím je zaručeno splnění hygienického limitu pro
modifikovanou intenzitu elektrického pole Emod dle NV č. 291/2015 Sb. Dodržením minimální
výšky fázových vodičů nad zemí 12,5 m (v případě sdruženého vedení 7 m) a dodržením šíře
ochranného pásma bude zaručeno, že osoby, které se nacházejí v blízkosti posuzovaného
energetického vedení, jsou chráněny proti všem známým zdraví škodlivým účinkům zdroje
elektromagnetického pole v souladu s NV č. 291/2015 Sb.

Hodnocení: Popis vlivů hluku, vibrací i neionizovaného záření je proveden standardním
způsobem, který odpovídá charakteru a významu záměru; s uvedenými závěry lze souhlasit bez
zásadních připomínek.
Akustická studie je zpracována v souladu s platnou metodikou pro výpočet hluku z dopravy a
stacionárních zdrojů. Použitý způsob hodnocení lze považovat za správný a dostačující.
Hodnocení vlivů neionizujícího záření je zpracováno v souladu s platnými předpisy a
metodickými pokyny. Způsob hodnocení i jeho závěry lze považovat za správné a dostačující.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na povrchové vody
Vliv odvodnění oblasti a změny hydrologických charakteristik – dokumentace hodnotí vliv na
odvodnění oblasti jako zanedbatelný s tím, že většina stožárů bude umístěna v původních místech
a mimo vodní toky a vodní plochy.
Stožárová místa zasahujících do vodních toků či vodních ploch budou v aktivních záplavových
zónách zachována dle současného stavu. Změnou oproti současnému stavu bude použití jiné
stožárové konstrukce s většími základy.
Vliv na jakost povrchových vod – ovlivnění kvality povrchových vod vlivem výstavby ani provozu
záměru není předpokládáno. Lokální ovlivnění jakosti povrchových vod nelze obecně vyloučit při
zemních pracích (hloubení základů, pojezd stavební mechanizace) v případě umístění stožárů v
blízkosti koryt vodních toků. Za účelem ochrany vod v etapě výstavby jsou navržena opatření
k vyloučení či minimalizaci negativní vlivů na jejich kvalitu.
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Vliv na podzemní vody
Vliv na podzemní vody – ovlivnění hydrologického režimu vlivem výstavby a provozu záměru je
hodnoceno jako lokální a nevýznamné. Dokumentace nepředpokládá negativní dopady na
hydrogeologické charakteristiky. Riziko znečištění podzemních vod v případě havarijní situace je
hodnoceno jako nízké.
Vliv na vodní zdroje – jako nejvýznamnější je hodnocen zásah do OPVZ Kunžak, kdy je střed
stožáru č. 223 umístěn cca 12 m od hranice OPVZ I. stupně. Zásah do tohoto ochranného pásma
je nutné vyloučit, a postup prací zde musí probíhat na základě požadavků příslušného vodoprávní
úřadu. Samotný vrt (HV1) se nachází mimo koridor zdvojeného vedení.

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.
Se závěry dokumentace lze souhlasit bez připomínek. S ohledem na charakter záměru a
dotčeného území lze použitý způsob hodnocení považovat za přijatelný a dostačující.
V další přípravě stavby bude proveden hydrogeologický průzkum, který doplní znalosti o
výskytu podzemních vod a stanoví podrobná opatření k jejich ochraně.
Vlivy na půdu
Realizace záměru si vyžádá jak trvalý zábor ZPF a PUPFL, tak trvalé omezení ve využívání
PUPFL. Převážná většina stožárů je umístěna na zemědělském půdním fondu (562 ks, tj. 94 %).
Pouze malá část (33 ks, 5,5 %) se nachází na lesních pozemcích, 3 stožáry jsou dle KN umístěny
na druhu pozemku ostatní plocha.
Při výstavbě nových dvojitých vedení bude využita většina stávajících stožárových míst, pouze u
28 ks stožárů (tj. necelých 5% z celkového počtu) dochází k relativně drobnému posunu bez
dodatečných vlivů na zemědělský nebo lesní půdní fond.
Vlivy na zábor ZPF jsou hodnoceny jako nízké. Navýšení záboru ZPF vůči současnému stavu činí
cca 2,14 ha.
Vlivy na zábor PUPFL jsou hodnoceny jako nízké. Navýšení trvalého záboru PUPFL vůči
současnému stavu činí cca 0,12 ha.
Trvalé omezení ve využívání PUPFL - k trvalému omezení ve využívání PUPFL dochází v šíři
koridoru stávajícího vedení v rozsahu cca 70,2 ha. Výstavbou nového vedení dojde k zúžení
ochranného pásma, čímž dojde ve stávajících koridorech k trvalému omezení PUPFL na ploše cca
64,7 ha, tzn., že dojde k uvolnění lesních pozemků o celkové ploše cca 5,5 ha z trvalého omezení
ve využívání. Jednalo by se o stav, kdy by byly zachovány stávající koridory vedení.
V případě variantního řešení trasy v lokalitě Kolence dojde k novému dotčení lesních pozemků v
rozsahu cca 1,63 ha. Realizace varianty Kolence by však znamenala posun stávajícího rohového
stožáru č. 125 mimo stávající lesní plochu, tzn., že by současně došlo k uvolnění celé této plochy
PUPFL o rozloze cca 0,3 ha. Varianta Kolence by v konečném součtu znamenala navýšení
trvalého omezení PUPFL o 1,31 ha navíc oproti stávající trase. Variantním řešením by se zároveň
o tuto hodnotu snížila celková plocha uvolněných pozemků (tj. na konečných cca 4,19 ha).
V případě variantního řešení trasy v lokalitě Valtínov dojde k výrazně většímu omezení ve
využívání PUPFL než ve stávající trase, a to o cca 6,42 ha. Variantním řešením by se zároveň o
tuto hodnotu snížila celková plocha uvolněných pozemků (oproti stavu zachování současných
koridorů by došlo k navýšení trvalého omezení o cca 0,92 ha).
Vlivy na znečištění půdy – jsou uvažovány pouze v případě havarijních úniků nebezpečných látek
během výstavby, za provozu jsou jakékoli negativní vlivy vyloučeny.
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Hodnocení: Popis vlivů na půdu je proveden standardní formou a obsahuje podstatné informace;
s uvedenými závěry lze souhlasit s tím, že v případě varianty Valtínov lze řešení akceptovat
pouze za podmínky vyloučení nebo minimalizace vlivů na PUPFL.
Realizace varianty Valtínov by z hlediska omezení využívání PUPFL znamenala zcela opačný
vliv, jaký lze očekávat zmenšením rozsahu ochranného pásma vedení, tedy snížení plochy
PUPFL s omezením využití, a to i v měřítku celého záměru. Současně lokálně představuje zásah
do PUPFL v lokalitě Valtínov významný negativní vliv, který je nutno vyloučit či zásadně
omezit.
Vlivy na přírodní zdroje
Vlivy na horninové prostředí – jsou hodnoceny jako nevýznamné, jde o budování nových základů
pro stožáry převážně na místě stávajících základů, bez vlivu na strukturu a kvalitu horninového
prostředí.
Vlivy na surovinové a jiné přírodní zdroje – realizací záměru nejsou dotčeny.
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 biologickou rozmanitost (flóra, faunu a ekosystémy)
Hodnocení vlivů na flóru a faunu bylo provedeno v rámci Hodnocení záměru dle § 67 zákona č.
114/1992 Sb. (příloha č. 8 dokumentace).
Jako relevantní vlivy byly zvažovány takové přímé a nepřímé vlivy záměru, které svojí podstatou
mohou ovlivnit kvantitativní a kvalitativní charakteristiky jednotlivých zvláště chráněných nebo
ohrožených druhů. Jedná se o následující vlivy:
1) Přímý zábor biotopu (zábor lokality výskytu, potravního biotopu, narušení úkrytů, líhnišť a
hnízdišť).
2) Ovlivnění kvalitativních charakteristik biotopu
3) Rušení
4) Náhodné usmrcení živočicha nebo poškození a zničení rostliny
5) Ohrožení střety s vedením
Vlivy na faunu
Významný vliv na entomofaunu nebyl identifikován.
Ryby a mihule záměrem nebudou vůbec dotčeny. Obojživelníci budou záměrem ovlivněni pouze
na úrovni jedinců, ohrožených náhodnými úhyny při stavební činnosti a při pohybech techniky.
Nebude dotčen žádný rozmnožovací biotop a ani migrační trasy probíhající podél vodotečí.
U savců se žádné významnější ovlivnění nepředpokládá, pouze u lesních druhů jako je plšík
lískový a veverka obecná dochází k fragmentaci biotopu v podobě průseků. Bobr evropský a vydra
říční, pohybující se podél vodních toků, by nijak ovlivněni ani rušeni být neměli. Netopýři
významněji dotčeni nebudou.
U zvláště chráněných druhů obratlovců se doporučuje požádat o výjimku ze základních podmínek
ochrany zejména pro druhy, u nichž byl shledán negativní vliv (tj. vliv na úrovni -1).
Z důvodu minimalizace vlivu záměru na obratlovce jsou navržena adekvátní zmírňující opatření a
podmínky zahrnující zejména termínové omezení kácení a vyřezávání a také navržení úseků
vybavených zvýrazňující optickou signalizací.
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Nejvýznamnější vlivy jsou hodnoceny u ptáků, zejména druhy hnízdící v těsné blízkosti záměru
nebo druhy, které zde mají významnou část loveckého či potravního okrsku. Významné vlivy
v etapě výstavby nejsou očekávány.
Jako nejvýznamnější vliv je hodnoceno možné riziko zranění ptáků při střetech s vedením. Zranění
elektrickým proudem je díky konstrukci vedení vyloučené.
Riziko střetů lze částečně zmírnit instalací vhodné optické signalizace na prvky vedení v
nejproblematičtějších úsecích. V trase vedení bylo identifikováno několik hlavních migračních tras,
obvykle vedoucích ve směru sever-jih. Leží zde i několik lokalit s koncentrací druhů citlivých na
střety s vedením. V dotčeném území leží i tahová shromaždiště, na kterých dochází k významné
koncentraci ptáků v době migrací (Krvavý a Kačležský r., Nadějská a Lomnická rybniční soustava,
Vrbenské rybníky). Takovými lokalitami jsou zpravidla potravně atraktivní rozsáhlé vodní plochy a
především s nimi sousedící mokřadní společenstva. Řeka Vltava u Českého Vrbného je
významným ptačím zimovištěm.
Výstražná vhodná a efektivní optická signalizace bude nainstalována v 15 úsecích mezi stožáry č.
11 a 12, 94 a 99, 115 a 116, 111 a 112, 139 a 142, 145 a 144, 168 a 169, 199 a 211, 240 a 241,
295 a 296, 311 a 312, 344 a 345, 473 a 474, 524 a 525, 540 a 542. Úseky jsou vyznačené v
mapové příloze biologického hodnocení (příloha č. 8).
V rámci autorizovaného hodnocení byly vytipovány druhy, pro které realizace záměru bude
spojena se zásahem do jejich biotopu a porušením jejich ochranných podmínek. Pro ty z nich,
které jsou zvláště chráněné, je nezbytné požádat o výjimku z režimu jejich ochrany v souladu s
ustanovením § 56 ZOPK.
Vlivy na flóru
Záměrem může být ovlivněn biotop a dotčeny ochranné podmínky celkem 4 zvláště chráněných
druhů rostlin. Dále může být ovlivněno 8 dalších druhů uvedených v Červeném seznamu. Vliv na
žádný z těchto druhů nebyl charakterizován jako významný.
Vlivy budou sníženy formou opatření, zejména stanovením přístupových tras ke stožárovým
místům a asistencí biologického dozoru při stavbě.
Vliv na ekosystémy
Celkem bylo území rozděleno do 1006 segmentů, které detailně popisují zastoupení jednotlivých
ekosystémů. Současný stav ekosystémů dotčeného území je až na výjimky (např. NPP Krvavý a
Kačležský rybník) velmi ovlivněn lidskou činností. V dotčeném prostoru plošně převládají
intenzivně obhospodařovaná pole, které řadíme mezi tzv. agroekosystémy (včetně pastvin, mezí,
remízků, cest apod.).
V rámci samostatného hodnocení (příloha č. 8 dokumentace) byly ekosystémy vyhodnoceny na
základě přírodních stanovišť. Přírodní stanoviště mohou být ovlivněna dočasným pohybem
mechanizace v průběhu výstavby v šířce manipulačního pruhu, kácením v ochranném pásmu a
trvalým záborem při výstavbě stožárových míst. V místě, kde trasa přímo protíná takové segmenty,
jsou proto navržena zmírňující opatření. Pro určené lokality se v dalším stupni projektové přípravy
stanoví možné přístupové trasy a manipulační prostory, které zásah do přírodních stanovišť
minimalizují. Zároveň je požadována asistence biologického dozoru při výstavbě na těchto
místech.
Vlivy na lokality soustavy Natura 2000
Dokumentace uvádí, že hodnocený záměr nebude mít významný negativní vliv na předměty
ochrany a celistvost evropsky významných lokalit CZ0313106 Lužnice a Nežárka a CZ0313101
Krvavý a Kačležský rybník a ptačí oblasti CZ0311037 Českobudějovické rybníky a CZ0311033
Třeboňsko.
Dále jsou konkrétně uvedeny možné mírné negativní vlivy, pro jejichž zmírnění jsou navržena
opatření ke snížení negativní vlivů.
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Vlivy na zvláště chráněná území
Trasa navrženého záměru zasahuje na tato ZCHÚ:
CHKO Třeboňsko
NPP Krvavý a Kačležský rybník
Negativní vliv záměru na výše jmenovaná ZCHÚ spočívá hlavně v trvalé fragmentaci lokalit
vedením jeho průsekem a v umístění jednotlivých stožárů. Na základě autorizovaného hodnocení
nebyl žádný negativní vliv shledán na úrovni významného vlivu.
V zájmovém území záměru se dále nacházejí tato MZCHÚ
PP Vrbenská tůň
PR Záblatské louky
PP Jalovce u Valtínova
PP Nová Říše
Tato MZCHÚ i s ohledem na jejich předměty ochrany nejsou záměrem dotčena.
Dále jsou z hlediska ochrany přírody flóry hodnoceny navržené varianty.
U varianty Kolence jsou stávající trasa i varianta vymístění severním směrem vyhodnoceny jako
realizovatelné, bez neakceptovatelných vlivů na zájmy ochrany přírody a krajiny.
U varianty Valtínov má nová trasa podstatně větší negativní vliv na biotu, zejména na fragmentaci
lesních i nelesních porostů, údolních niv a biotopy ohrožených druhů rostlin než varianta základní
(stávající). Dokumentace uvádí, že žádný z negativních vlivů varianty Valtínov není na úrovni
významného negativního vlivu a nepřestavuje zásadní překážku pro realizaci záměru.

Hodnocení: Popis vlivů na flóru, faunu a ekosystémy vychází z provedených průzkumů, rozsah
hodnocení odpovídá požadavkům zákona; s uvedenými závěry lze souhlasit bez zásadních
připomínek.
Způsob hodnocení lze s ohledem na charakter záměru považovat za dostačující.
Opatření navržená k ochraně fauny a flóry jsou zohledněna v návrhu stanoviska.
Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Pro vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz území byla zpracována samostatné Posouzení vlivu
navrhované stavby „V433/833 – zdvojení vedení“ na krajinný ráz ve smyslu znění § 12 zákona č.
114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny“, které je přílohou dokumentace.
Podle provedeného hodnocení vyvolá záměr poměrně významnou změnu vlivu stavby na krajinný
ráz jednotlivých vymezených území v rámci dotčeného krajinného prostoru. Ovlivnění stávající
estetické i přírodní hodnoty krajinného rázu, vedut sídel s dominantami kostelů, přírodních prostorů
je charakterizováno převážně jako únosné, místy až na hranici únosnosti.
Varianta Kolence: Vliv na krajinný ráz se v rámci krajinného rámce Kolenců a v rámci oblasti
nezhorší.
Varianta Valtínov: Vlivy se v nově navrhované trase projeví oproti původní trase významněji
(silněji) v rámci krajiny celého údolí Valtínovského potoka, zasáhne řadu pohledových směrů v
krajině a díky své výšce se stane v nové trase více dominantní. Nové trasování se navíc neobejde
bez smýcení porostů a v některých místech i vzrostlé zeleně ve volné krajině, což může umocnit
její obraz v krajině a kontrast vůči sídlu, charakteru krajiny i stávajícím kulturním dominantám.
Odůvodněním trasy je její oddálení od sídla (v současné době je poměrně kontaktní), které je i za
cenu snížení stávajících hodnot krajinného rázu opodstatněné.
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Vlivy na územní systém ekologické stability – dokumentace uvádí, že při respektování opatření ke
snížení negativních dopadů nebude vliv záměru na prvky ÚSES významný.
Vlivy na významné krajinné prvky – dokumentace uvádí, že při respektování opatření ke snížení
negativních vlivů nebude vliv záměru na VKP významný.
Vlivy na dřeviny rostoucí mimo les – hodnoceny jako akceptovatelné.

Hodnocení: Popis vlivů na krajinu a krajinný ráz, ÚSES a VKP vychází z charakteru záměru i
zájmového území, rozsah hodnocení odpovídá požadavkům zákona.
Způsob hodnocení lze s ohledem na charakter záměru i předmětné lokality považovat za
dostačující.
S uvedenými závěry lze souhlasit v zásadě souhlasit s vyjímkou varianty Valtínov.
Hodnocení varianty Valtínov upřednostňuje zájmy dotčených obyvatel před zájmy ochrany
krajiny. Dokumentace správně hodnotí negativní vliv nové trasy jako významný - jak z hlediska
kulturních, estetických i přírodních hodnot. Tento významný negativní vliv pak dává do
protikladu s přínosem odsunu vedení od stávající zástavby. V případě odsunu trasy jde však více
o zájmy soukromé, než o zájmy veřejné. Ty jsou z hlediska ochrany zdraví obyvatel
respektovány v obou navržených variantách – stávající i nové trase. Zpracovatel posudku se
proto přiklání k ochraně veřejných zájmů, které v tomto případě představuje ochrana přírody a
krajiny. Neztotožňuje se tedy plně s uvedenými závěry ohledně varianty Valtínov, která je
akceptovatelná pouze za předpokladu maximální ochrany přírody a krajiny. V daném případě
tedy s omezením zásahu do lesních porostů a vyloučením posunu trasy vedení do vyšších poloh,
které zvýrazní negativní působení vedení v krajině. Mimo zmíněný problematický úsek lze se
závěry hodnocení souhlasit.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně archeologických aspektů
Vlivy na hmotný majetek jsou hodnoceny jako nízké. Ve stávajícím koridoru vedení se nachází
celá řada drobných objektů nevýznamného charakteru (např. kůlny, objekty pro výkon práva
myslivosti, boží muka apod.) a objekty trvalejšího charakteru, které nejsou určeny pro trvalé
bydlení či rekreaci (např. objekty technického vybavení).
Objektů pro trvalé bydlení nebo rodinnou rekreaci se v rámci koridorů posuzovaných vedení
nachází identifikováno celkem 6. U objektů, nacházející se v OP vedení, je důležité dodržovat
hygienické limity pro neionizující záření, což je respektováno.
Vlivy na kulturní památky jsou hodnoceny jako minimální, nedojde k dotčení žádného památkově
chráněného území ani jejich ochranných pásem. Vesnické památkové zóny se nachází v
dostatečné vzdálenosti od osy vedení, lze tedy předpokládat jejich minimální ovlivnění záměrem.
Národní kulturní památka Rožmberská rybniční soustava nebude dotčena nad stávající míru, nové
stožáry budou umístěny na místech stávajících stožárů.
Vlivy na archeologické hodnoty jsou hodnoceny jako nízké. Výskyt archeologického nálezu je málo
pravděpodobný.

Hodnocení: S uvedeným hodnocením lze souhlasit bez zásadních připomínek. Způsob hodnocení
lze považovat za dostačující.
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Hodnocení kumulativních vlivů
Dokumentace hodnotí kumulativní vlivy pro etapu výstavby i etapu provozu.
V období výstavby jde o vliv hluku a emise znečišťujících látek z dopravy a stavebních
mechanismů (včetně sekundární prašnosti) v případě časového a místního souběhu s jiným
záměrem. Tyto vlivy jsou hodnoceny jako minimální s ohledem na postup a časový horizont
výstavby.
V období provozu je vliv neionizujícího záření v případě souběhu s jiným el. vedením hodnocen
jako přijatelný. Rovněž kumulativní vlivy hluku jsou hodnoceny jako nízké a plně akceptovatelné.
Kumulativní vliv zesílení bariérového efektu při migračních tazích ptáků je hodnocen jako nízký,
vlastní návrh záměru takovému vlivu předchází maximálním využitím stávajícího koridoru vedení.
Kumulativní vliv na krajinný ráz při souběhu více vedení je hodnocen jako akceptovatelný.
Významnější vlivy na krajinný ráz jsou v případě zásahu do nenarušeného prostoru s vysokou
hodnotou krajinného rázu.

Hodnocení: S uvedeným hodnocením lze souhlasit bez zásadních připomínek. Způsob hodnocení
lze považovat za dostačující.
Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při možných
nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných významných vlivů z
nich plynoucích
Dokumentace hodnotí rizika a jejich vliv na veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí pro
etapu demontáže a výstavby, a pro provoz vedení.
Rizika havárií spojená s výstavbou záměru jsou hodnocena jako minimální. Jde o běžná rizika
stavební činnosti, kterým lze účinně předcházet respektováním základních bezpečnostních
pravidel a opatření.
V období provozu jsou rizika havárie minimální, a jde o nepředvídatelné události, jako extrémní
klimatické podmínky, havárie letadla apod. Ani v takových případech však rizika pro veřejné zdraví
a životní prostředí nejsou vysoká. Porucha se projeví výpadkem přenosu elektrické energie na
zasaženém vedení. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem u osob bezprostředně se vyskytujícím v
daném momentu u přetrženého vodiče je velmi krátkodobé a poměrně málo pravděpodobné.

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 souhrnné hodnocení velikosti a významnosti vlivů. 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 lokální.
Vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

Hodnocení: S uvedeným hodnocením lze souhlasit bez zásadních připomínek.
Hodnocení vychází ze závěrů formulovaných v rámci jednotlivých částí a kapitol dokumentace.
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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 až
střední. Negativní vlivy způsobené výstavbou jsou 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.
V nejvýznamnějších oblastech byly zpracovány samostatné studie, které hodnotí vlivy na
vlivy hluku, vlivy neionizujícího záření, zdravotní rizika, vlivy na zájmy ochrany přírody a
vlivy na krajinný ráz na základě standardních postupů a metodik. Výsledky těchto studií lze
považovat za správné.
Na základě všech zjištěných informací lze konstatovat, že údaje uváděné v dokumentaci lze
souhrnně považovat za správné a dostačující pro potřeby hodnocení vlivů na životní
prostředí, zpracování posudku i návrhu stanoviska.
Zpracovatel posudku se pouze neztotožňuje plně se závěry hodnocení v případě varianty
Valtínov, která je akceptovatelná pouze za předpokladu maximální ochrany přírody a
krajiny.
Grafickou část dokumentace a prezentaci uváděných informací o současném stavu
zájmového území a vlivech záměru na životní prostředí lze hodnotit jako standardní a
dostačující, obsahující všechny podstatné informace.
Metody a způsoby hodnocení použité v dokumentaci lze považovat za vhodné a dostačující.
Všechny metodiky jsou dokumentaci i samostatných přílohách podrobně vysvětleny a
komentovány.

II.3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Dokumentace popisuje a hodnotí záměr „V433/833 – zdvojení vedení“ v jedné základní projektové
aktivní variantě, která vychází z platných územně plánovacích podkladů.
Ve dvou lokalitách – Kolence a Valtínov - jsou k základní variantě navrženy alternativní řešení
v podobě posunu trasy vedení tak, aby se snížil dopad na stávající zástavbu a umožnil její rozvoj.
Navržené varianty představují lokální vymístění trasy vedení ze stávajících koridorů vedení a jsou
hodnoceny jako alternativy ke stávají trase. Obě varianty vymístění trasy vedení se nachází v
rámci III. úseku vedení V433/833 a jsou obdobně dlouhé, tj. 2,9 km. Počet stožárů bude v
konečném součtu stejný jako při zachování stávajícího koridoru.
V souhrnném hodnocení varianty Kolence se uvádí: Varianta Kolence bude i přes větší zásah do
PUPFL a II. zóny CHKO mnohem příznivější z hlediska obyvatelstva a hmotného majetku a
umožní propojit dosud dvě oddělené části obce do jednoho uceleného celku.
V souhrnném hodnocení varianty Valtínov se uvádí: Varianta Valtínov bude mít ve srovnání se
stávajícím koridorem mnohem významnější vliv v zásahu do PUPFL, v kontextu s celým záměrem
(tj. všech tří úseků) se ale jedná o vliv akceptovatelný. Zásah do krajinného rázu bude ve variantě
mnohem silnější, ale i ve stávající trase bude mít koridor vedení silný až stíratelný vliv. Varianta má
příznivější vliv z hlediska obyvatelstva a hmotného majetku a umožní lépe a bezpečněji využívat
stávající pozemky + umožní rozvoj stávajících nemovitostí. Odůvodněním varianty je její oddálení
od sídla, které je v současné době poměrně kontaktní.

Hodnocení: Problematika variant z hlediska vlivů na životní prostředí je v dokumentaci řešena
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standardní formou. Základní varianta posuzovaná v dokumentaci je v souladu s platnými územně
plánovací podklady.
S hodnocením varianty Kolence se zpracovatel posudku plně ztotožňuje.
S hodnocením varianty Valtínov se zpracovatel posudku neztotožňuje. Tato varianta je
akceptovatelná pouze za podmínky minimalizace či vyloučení zásahu do ploch lesa (PUPFL) a
vyloučení posunu trasy do vyšší polohy, která zvýrazní negativní důsledky na krajinu a krajinný
ráz, v úseku mezi stožáry č. 249 - 255. Mimo zmíněný úsek lze se závěry hodnocení souhlasit.
V západní části varianty Valtínov, kde se nachází většina nemovitostí, nedochází k významnému
zásahu do PUPFL, ani k významnému ovlivnění krajinného rázu. Naopak ve východní části této
varianty jsou negativní vlivy významné, a z pohledu veřejného zájmu ochrany přírody a krajiny
těžko obhajitelné. Z uvedených důvodů jsou v návrhu stanoviska stanoveny podmínky, které tyto
významné negativní vlivy vyloučí či zásadně omezí.
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 zcela vylučuje. Vzhledem k charakteru
záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní prostředí shromážděných v rámci
procesu posuzování je zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí je
v případě posuzovaného záměru zcela bezpředmětná.

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
zdvojení stávajícího vedení 400 kV V433, které spojuje TR Dasný s TR Slavětice. Nové dvojité
vedení bude označené jako V433/833 a bude spojovat TR Slavětice s TR Kočín (V833) a TR
Slavětice s TR Dasný (V433). Součástí akce je přestavba vedení V474 s jedním systémem na
dvojité vedení V474/833 a modernizace vedení V433/474 na vyšší parametry.
Jde o standardní stavbu, která vyvolává poměrně jednoznačné, dobře známé a identifikovatelné
vlivy v území, ve kterém jsou situovány.
Realizace záměru předpokládá v maximální možné míře zachování os stávajících vedení V433 a
V474 a taktéž zachování stávajících stožárových míst. Z důvodu kolizí s křižovanými objekty je
posunuto celkem 28 stožárů oproti současnému stavu. Posuny jsou realizovány vždy ve stávajícím
koridoru vedení.
Nové stožáry budou tvaru Dunaj 2 x 400 kV (565 stožárů), Dunaj 2 x 400 kV s podvěšeným
dvojitým vedením 110 kV (32 stožárů) a Portál 1 x 400 kV (1 stožár). Celkově je navrženo 598
stožárů.
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v
dokumentaci popsáno dostačujícím způsobem. Vlastní záměr není významným zdrojem emisí
znečišťujících látek, není zdrojem významného množství a znečištění odpadních vod, není
zdrojem významného hluku – nejde tedy o zdroj významnějšího znečišťování životního prostředí.
Nejvýznamnějšími aspekty záměru z hlediska ochrany životního prostředí je zásah do území
v etapě výstavby (stavební doprava, budování základů, pohyb techniky) a v etapě provozu
(omezení využití pozemků v ochranném pásmu vedení, vliv na krajinu a krajinný ráz).
Lze konstatovat, že navržené technické řešení na daném stupni přípravy posuzovaného záměru je
v zásadě v souladu s požadavky ochrany životního prostředí. Nejsou identifikovány závažné
nedostatky v jeho technickém řešení, 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:
→ umístění stožárů vedení s cílem vyloučit významné negativní dopady na všechny složky
životního prostředí a veřejné zdraví;
→ opatření k minimalizaci vlivů v etapě výstavby;
→ vybavení vedení zařízení k ochraně fauny – snížení rizika střetů ptáků s vedením;
→ realizace kompenzačních opatření v místech, kde lze očekávat významnější zásahy na
chráněné zájmy přírody a krajiny.
Vzhledem k charakteru záměru se jako zásadní jeví požadavky na volbu trasy vedení a situování
jednotlivých stožárů, ochranu veřejného zdraví obyvatel dotčeného území a ochrany přírody a
krajiny. Výstupy do okolního prostředí (ovzduší, voda, hluk, záření) jsou u navrženého záměru na
nízké až zanedbatelné úrovni, která nezpůsobí nepřekročení hodnot stanovených platnými
právními předpisy.
Na základě dostupných informací lze předpokládat, že záměr nevyvolá nadlimitní znečišťování
nebo poškozování životního prostředí, včetně rizik plynoucích z provozu hodnoceného záměru.
Základní požadavky jsou zohledněny v návrhu stanoviska a budou předmětem navazujících
správních řízení v přípravě a realizaci stavby.
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Technické řešení záměru musí poskytovat záruku respektování platných právních norem.
Podrobné technické řešení záměru, 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.

Posudek - EIA

strana: 35

V433/833 – zdvojení vedení
A.M. - Ekologické inženýrství

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. Opatření jsou rozdělena na
jednotlivé etapy přípravy, realizace a provozu stavby, a postihují všechny sledované oblasti a
faktory životního prostředí.
Tato část dokumentace slouží jako hlavní podklad pro přípravu opatření doporučených v návrhu
stanoviska, který je součástí tohoto posudku.
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 veřejného zdraví a k ochraně přírody a krajiny, v etapě výstavby rovněž
opatření k ochraně ovzduší, ochraně vod, ochraně před nadměrným hlukem.
Navržená opatření v dokumentaci jsou na základě posudku a s ohledem na obdržená vyjádření k
dokumentaci upravena (doplněna a event. zpřesněna) s tím, že opatření vyplývající z obecně
závazných právních předpisů, které musí oznamovatel respektovat, nejsou v obecné poloze v
rámci podmínek návrhu závazného stanoviska reflektována, stejně jako opatření, která jsou již
součástí záměru předloženého pro zpracování dokumentace.
Opatření k prevenci, vyloučení a snížení potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví jsou zahrnuta do podmínek realizace záměru v návrhu stanoviska pro
příslušný úřad (Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy II), který je součástí
tohoto posudku.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH PŘIPOMÍNEK K DOKUMENTACI
V této kapitole posudku jsou vyhodnocena vyjádření dotčených orgánů státní správy, dotčených
územně samosprávných celků, veřejnosti a dotčené 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 orgánů státní správy
Krajský úřad, Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření č.j.: KUJCK 125868/2020 ze dne 9.10.2020
Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů
Bez připomínek.
Orgán ochrany přírody a krajiny krajského úřadu sděluje, že k danému záměru
bylo vypracováno biologické hodnocení „V433/833 – zdvojení vedení“ ze dne
18.8.2020, Doplněk „biologického hodnocení“ (hodnocení vlivu záměru na zájmy
ochrany přírody) - V433/833 – zdvojení vedení, varianta „Valtínov“, úprava varianty
„Kolence“ ze dne 15.7.2020, zpracovatel: Mgr. Vladimír Melichar.
V biologických hodnoceních jsou navržena věcná opatření nutná k prevenci,
omezení, vyloučení a kompenzaci negativních účinků spojených s realizací záměru.
V rámci biologického hodnocení byl také zjištěn v trase vedení výskyt zvláště
chráněných druhů a předpokládá se, že v průběhu stavby a provozu záměru bude
docházet k významnému zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů.
Na základě tohoto zjištění vyplývá zákonná povinnost požádat o udělení výjimky z
ochranných podmínek zvláště chráněných druhů dle ust. § 56 zákona č. 144/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Orgán ochrany
přírody s předloženým biologickým hodnocením souhlasí a požaduje dodržet
opatření, která z něj vyplývají.
Vyjádření podle zákona č. 334/1995 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů
Bez připomínek.
Z předloženého oznámení záměru „V433/833 – zdvojení vedení“ je zřejmé, že dojde
k dotčení pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF).
Vzhledem ke skutečnosti, že zastavěná plocha jednotlivých stožárů přesáhne 30 m2
a trvalý zábor potřebný pro základy stožárů se předpokládá v rozsahu cca 4,16 ha,
bude nutné požádat o trvalé odnětí půdy ze ZPF ve smyslu § 9 odst. 6 zákona.
Realizace stavby si vyžádá i dočasný zábor zemědělské půdy. V případě, že práce
spojené s realizací stavby na zemědělských pozemcích přesáhnou dobu delší než
jeden rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených zemědělských pozemků do
původního stavu, je nutné požádat i o dočasné odnětí půdy ze ZPF.
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Jelikož dotčené pozemky leží ve správním obvodu více orgánů ochrany ZPF jednoho
stupně, bude v souladu s ust. § 18 odst. 2 zákona k vyřízení žádosti příslušný ten
orgán ochrany ZPF, v jehož obvodu leží největší část dotčených pozemků.
V případě vyjádření k návrhu trasy nadzemního vedení dle ust. § 7 odst. 4 zákona
bude vzhledem k umístění záměru (území dvou krajů) dle § 17 písm. c) zákona
příslušné Ministerstvo životního prostředí.
Vzhledem k charakteru stavby a jejího řešení souhlasíme s realizací záměru za
předpokladu, že v rámci realizace stavby bude postupováno v souladu se zákonem
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů a nepožadujeme jeho další posouzení 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.
Uvedené požadavky vyplývají z platné legislativy a budou respektovány v rámci přípravy záměru i
navazujících správních řízení týkajících se povolení stavby a její realizace. Zásadní opatření
související s návrhem, realizací a provozem záměru jsou rovněž uvedena v návrhu stanoviska.
Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření č.j.: KUJI 100411/2020 ze dne 15.10.2020
Dotčené území je z hlediska biologické rozmanitosti pestré území (blíže viz kap. C.I
dokumentace EIA). Pro potřeby zpracování dokumentace EIA je zpracován podrobný
biologický průzkum včetně hodnocení přímých i nepřímých vlivů na faunu, flóru a
ekosystémy (příloha č. 8 dokumentace EIA) včetně návrhu opatření k vyloučení,
zmírnění nebo kompenzaci vlivů záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny.
KrÚ Vysočina OŽPZ považuje navržená opatření v současné době za dostatečná.
Vychází přitom z úvahy, že při realizaci stavby budou splněny požadavky
minimalizující negativní vliv na chráněné druhy živočichů (viz příloha č. 8
Dokumentace EIA – kapitola 6. návrh opatření k vyloučení, zmírnění nebo
kompenzaci vlivů záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny) a ve spolupráci s
„biologickým dozorem“ budou řešeny situace dle aktuálních podmínek v celé trase
zájmového území.
Z důvodu snížení rizika střetu ptáků běžných i zvláště chráněných s vedením
zejména za snížené viditelnosti se navrhuje ve vybraných úsecích instalace optické
zvýrazňující signalizace na nejvíce problematické části vedení. Výstražná vhodná a
efektivní optická signalizace je navržena v 15 úsecích. Z důvodu výrazné časové
prodlevy mezi předloženou dokumentací a plánovanou realizací, cca 8 let, požaduje
KrÚ Vysočina OŽPZ prověřit úzce před realizací vhodný typ optické signalizace,
který bude v době realizace záměru považován za nejefektivnější z pohledu ochrany
ptáků a zvážit doplnění této signalizace do dalších úseků, především nad vodoteče a
rybníky.
Po ukončení stavby požaduje KrÚ Vysočina OŽPZ zaslání závěrečné zprávy
zpracované „biologickým dozorem“ o průběhu stavby z hlediska ochrany flóry a
fauny.
Uvedené požadavky vyplývají z platné legislativy a budou respektovány v rámci přípravy záměru i
navazujících správních řízení týkajících se povolení stavby a její realizace, a jsou rovněž uvedeny
v návrhu stanoviska.
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Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření zn: ČIŽP/42/2020/4946 ze dne 6.10.2020
Z hlediska ochrany přírody, ochrany ovzduší, ochrany vod a odpadového
hospodářství nemá inspekce k dokumentaci žádné připomínky.
Nevyžaduje další komentář.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření zn: ČIŽP/46/2020/5555 ze dne 30.9.2020
Stanovisko oddělení ochrany ovzduší
Dokumentaci záměru hodnotíme jako dostatečnou a nemáme z hlediska ochrany
ovzduší žádné připomínky.
Stanovisko oddělení ochrany vod
Bez připomínek.
Stanovisko oddělení odpadového hospodářství
Bez připomínek.
Nejvíce odpadů vznikne při demontáži stávajícího vedení, jedná se o odpady kat.č.
170101 O – beton, 170504 O – zemina a kamení, 170405 O – železo a ocel a 170407
O – směsné kovy. Za nakládání s odpady bude odpovědný zhotovitel stavby, jako
původce odpadů.
Stanovisko oddělení ochrany lesa
K dokumentaci záměru „V433/833 – zdvojení vedení“ nemáme připomínky.
Stanovisko oddělení ochrany přírody
Záměr se na území kraje Vysočina nenachází v žádném zvláště chráněném území. K
záměru bylo vydáno stanovisko KrÚ Kraje Vysočina č. j. KUJI 61864/2018 OŽPZ
230/2018 ze dne 21.09.2018, kterým je vyloučen významný vliv záměru na příznivý
stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí
oblasti. Při realizaci záměru však bude dotčena celá řada významných krajinných
prvků a prvků územního systému ekologické stability. ČIŽP upozorňuje, že veškeré
zásahy musí být prováděny pouze v souladu s platnou legislativou.
Závěr:
Na základě výše uvedených stanovisek Inspekce nemá k předložené dokumentaci
připomínky.
Nevyžaduje další komentář.
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Městský úřad Jindřichův Hradec, Odbor životního prostředí
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření č.j.: OŽP/45254/20/HV ze dne 24.9.2020
dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu:
Záměr vyžaduje vydání závazného stanoviska k udělení souhlasu s odnětím
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.
Nevyžaduje další komentář.
dle § 90, odst. 17 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů:
Proti předložené dokumentaci nemáme námitky. Upozorňujeme, že záměr v lokalitě
Valtínov povede k významnému poškození krajinného rázu, proto doporučujeme od
záměru vést trasu V433/833 jižněji od obce upustit.
S uvedenou připomínkou týkající se varianty Valtínov se zpracovatel posudku částečně ztotožňuje.
K významnému zásahu do krajinného rázu však dochází pouze ve východní části úseku varianty
Valtínov (mezi stožáry č. 249 – 255), kde navržené vedení vyžaduje významný zásah do lesních
ploch a trasa zasahuje do vyšších poloh v území, kde se působení vedení zvýrazní. V západní
části této varianty lze vlivy na veřejné zdraví i životní prostředí považovat za akceptovatelné.
Z uvedeného důvodu zpracovatel posudku navrhuje do stanoviska podmínku k realizaci varianty
Valtínov, která zajistí vyloučení či významné snížení negativních dopadů na lesní plochy i krajinu v
dotčené lokalitě.
dle zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon):
Orgán státní správy lesů požaduje v lokalitě Valtínov zachovat vedení ve stávající
trase, s vymístěním stávající trasy vedení mezi stožáry č. 244 – 255 z pohledu
lesního zákona nesouhlasí. Celospolečenský význam zachování lesa, ochrany
lesního prostředí a integrity lesa zcela jistě převyšuje soukromý zájem na vymístění
stávající trasy vedení. Stávající trasa neodporuje platné legislativě, ani bezpečnosti,
orgán SSL tedy nespatřuje relevantní důvod k takto markantnímu zásahu do
integrity lesa a lesního prostředí, jenž by vedl k rozsáhlému odlesnění a následné
nemožnosti pěstovat lesní porost na velké výměře z důvodu omezení ochranným
pásmem v koridoru el. vedení.
S uvedenou připomínkou týkající se varianty Valtínov se zpracovatel posudku ztotožňuje.
Navrhovaná variantní trasa vyvolává významné negativní dopady, které jsou však výrazné v úseku
mezi stožáry č. 249 – 255. Úsek mezi stožáry č. 244 – 249 není z hlediska vlivů na les a krajinu
zásadně problematický. I když i v tomto úseku lze očekávat zásah do využití lesa, jde v této části o
vliv mírný, na rozdíl od navazující části, kde jsou negativní vlivy hodnoceny jako významné.
Realizace varianty Valtínov je tedy možná výhradně za podmínky vyloučení či významného
snížení negativních dopadů na lesní plochy i krajinu v dotčené lokalitě.
dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů:
V dalším stupni PD požadujeme upřesnit způsob nakládání s výkopovou zeminou.
dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů:
Na pozemku p.č. 327/2 k.ú. Kunžak se nachází ochranné pásmo I. stupně
veřejného vodovodu Obce Kunžak – viz příloha. Požadujeme prověření situování
sloupu č. 223 k.ú. Kunžak, který musí být osazen mimo toto ochranné pásmo.
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Vodoprávní úřad požaduje předložit ke schválení havarijní plán po dobu výstavby
uvedené stavby, spolu s vyjádřením správce povodí.
S uvedeným požadavkem na umístění stožáru č. 223 mimo ochranné pásmo I. stupně vodního
zdroje Kunžak se zpracovatel posudku ztotožňuje. Dokumentace takové řešení předpokládá,
nicméně vzhledem k tomu, že technické řešení bude v další přípravě záměru upřesňováno, je tato
podmínka zohledněna v návrhu stanoviska.
dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
Záměr se nedotýká zájmů chráněných zákonem o ochraně ovzduší. K záměru
nemáme připomínky.
Nevyžaduje další komentář.
Městský úřad Třeboň, Odbor životního prostředí
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření č.j.: METR 13775/2020-460 HrBo ze dne 12.10.2020
1. Podle § 79 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:
K předmětnému záměru nemáme z hlediska zájmů zákona o odpadech připomínky.
Nevyžaduje další komentář.
2. Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů:
K posuzování vlivů na životní prostředí záměru „V433/833 – zdvojení vedení“
nemáme na území ORP Třeboň připomínky.
Nevyžaduje další komentář.
3. Podle § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů:
Příslušným orgánem k vydání stanoviska je na území CHKO Třeboňsko Agentura
ochrany přírody a krajiny - regionální pracoviště Jižní Čechy, oddělení Správa
CHKO Třeboňsko, Valy 121, 379 01 Třeboň.
Nevyžaduje další komentář.
4. Podle § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů:
V rámci územní působnosti správního území ORP Třeboň z hlediska zájmů ochrany
zemědělského půdního fondu nemáme k řízení posuzování vlivů na životní
prostředí záměru „V433/833 – zdvojení vedení“ připomínky. Vzhledem k tomu,
že variantní řešení v lokalitě Kolence se výrazně neliší s trvalým záborem od
stávající trasy, souhlasíme z hlediska námi chráněných zájmů i s touto variantou.
Výše uvedený záměr se dotýká pozemku ZPF, proto je nutné, aby investor záměru
požádal náš odbor o vydání souhlasu s odnětím ze ZPF v souladu s § 9 odst. 1)
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů. Žádost o
souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu musí v
souladu s § 9 odst. 6) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších
předpisů a současně dle § 14 vyhlášky MŽP č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů
k zajištění ochrany ZPF, kromě náležitostí podle správního řádu obsahovat účel
zamýšleného odnětí, vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
na zemědělský půdní fond a zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska
ochrany zemědělského půdního fondu, životního prostředí a ostatních zákonem
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chráněných veřejných zájmů nejvýhodnější.
Uvedené požadavky vyplývají z platné legislativy a budou respektovány v rámci přípravy záměru i
navazujících správních řízení týkajících se povolení stavby a její realizace.
5. Podle § 48 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů:
Předložený záměr se týká zájmů chráněných lesním zákonem. Na základě našeho
vyjádření k Oznámení zahájení zjišťovacího řízení (dále Oznámení) č. j. METR
6793/2019-244 HrBo ze dne 03.05.2019, kde jsme vzhledem k zájmům chráněným
lesním zákonem upřednostnili původní vedení přes obec Kolence, bylo vyvoláno
jednání, na základě kterého byla upravena variantní trasa vedení v úseku Kolence
tak, aby nedocházelo k nevhodnému dělení lesních pozemků. Výstupem z jednání
byly dva návrhy na úpravu variantní trasy Kolence tak, že lépe vyhovovaly zájmům
chráněných lesním zákonem, než původní návrh uveřejněný v Oznámení. Jeden z
těchto návrhů je nyní akceptován a posuzován v předložené dokumentaci vlivů
záměrů „V 433/833 – zdvojení vedení“ na životní prostředí. K předložené
dokumentaci a jejím závěrům proto nemáme dalších připomínek.
Nevyžaduje další komentář. Zpracovatel posudku se v případě varianty Kolence ztotožňuje se
závěry dokumentace.
6. Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:
Podle předložené projektové dokumentace nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem
o ochraně ovzduší, proto bez připomínek.
Nevyžaduje další komentář.
Městský úřad Dačice, Odbor životního prostředí
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření č.j.: DACI/22995/20/OŽP ze dne 14.10.2020
K záměru lokální úpravy trasy v lokalitě Valtínov v úseku mezi stožáry č. 244 – 255:
Část dotčeného území se nachází ve správním obvodu MěÚ Dačice, konkrétně se
jedná o katastrální území Horní Radíkov. Odsunem trasy od stávajícího vedení
nutně dojde k odlesnění okrajů lesních porostů a k fragmentaci lesa na menší části.
Vznik otevřených porostních stěn vytvoří předpoklad jejich postupného prolamování
a dojde k narušení jejich statické stability vůči větru a tvorbě námrazy. Obecně je
vliv navrhované úpravy na lesní ekosystémy destruktivní. Záborem části lesních
pozemků dojde v souladu s § 15 lesního zákona k trvalému omezení plnění funkcí
lesa (ochranné pásmo vedení).
Z pohledu krajinného rázu rovněž není úprava trasy ideální. Zájmové území se
nachází v Přírodním parku Česká Kanada, jehož posláním je ochrana specifického
krajinného rázu daného území. Posun trasy vedení do vyšších poloh nad vsí, při
uvažované výšce stožárů, významně zvyšuje okruh viditelnosti stožárů v okolní
krajině. Zvětšuje se tak dotčený krajinný prostor, odkud se stavba bude negativně
vizuálně uplatňovat. Návrh z pohledu § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny se
jeví jako velice problematický.
Z těchto důvodů nesouhlasíme s navrhovanou úpravou trasy v katastrálním území
Horní Radíkov.
S uvedenou připomínkou týkající se varianty Valtínov na katastrálním území Horní Radíkov se
zpracovatel posudku ztotožňuje. V tomto úseku navržené vedení představuje významný zásah do
lesních ploch a trasa zasahuje do vyšších poloh v území, kde se působení vedení zvýrazní.
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Z uvedeného důvodu zpracovatel posudku navrhuje do stanoviska podmínku k realizaci varianty
Valtínov, která zajistí vyloučení či významné snížení negativních dopadů na lesní plochy i krajinu v
dotčené lokalitě.

2. Vyjádření dotčených územních samosprávných celků
V průběhu zveřejnění dokumentace vlivů záměru „V433/833 – zdvojení vedení“ na životní prostředí
nebylo žádné vyjádření dotčených územních samosprávných celků uplatněno.

3. Vyjádření veřejnosti a dotčené veřejnosti
J.S., Jindřichův Hradec
Vyjádření k záměru V433/833 – zdvojení vedení
Vyjádření bez č.j., ze dne 18.9.2020 (nedatováno)
Jakožto vlastník pozemku s parc. č. 3311 v k.ú. Člunek, který se nachází v trase
záměru, žádám s ohledem na již stávající mimořádně silné elektromagnetické pole v
daném území, o prověření případného dalšího zesílení tohoto elektromagnetického
pole v důsledku nyní projednávaného záměru, a to z důvodu uplatňování práv
vlastníka pozemku. Pozemek využíváme jako zahradu a na přilehlé parcele č.
3317/1 stavíme rodinný dům. Prověření proveďte před realizací samotné stavby, a
to v rámci tohoto či některého z následných povolujících řízení.
Prosíme o přesný plán vybudování zdvojeného vedení 400kv v okolí pozemku
parcela č. 3311. Určitě již teď vyjadřujeme nesouhlas s umístěním vedení 400kv
ještě blíže k našemu pozemku. Již teď máme na pozemku silné elektromagnetické
pole a pozemek nelze plně využívat. Na pozemku se pohybují malé děti a máme
strach o jejich zdraví ovlivněné elektromagnetickým polem. Prosím vás o zaslání
přesného plánu, mapy, kde se má nacházet nové vedení včetně stožárů.
Nevyžaduje další komentář, bylo upřesněno v rámci jednání – viz následující vyjádření.
J.S., M.S., Jindřichův Hradec
Vyjádření k záměru V433/833 – zdvojení vedení
Vyjádření bez č.j., ze dne 22.9.2020
Jakožto vlastníci pozemku s parcely č. 3311 a parcely 3317/1 v k.ú. Člunek u
Jindřichova Hradce, který se nachází v trase záměru, žádáme s ohledem na již
stávající mimořádně silné elektromagnetické pole v daném území, o prověření
případného dalšího zesílení tohoto elektromagnetického pole v důsledku nyní
projednávaného záměru, a to z důvodu uplatňování práv vlastníka pozemku.
Nesouhlasíme s vybudováním nového zdvojeného vedení V433/833 ve stejné či ještě
menší vzdálenosti od našeho pozemku parcela č. 3311 a č. 3317/1.
Parcelu 3311 využíváme jako zahradu a na přilehlé parcele č. 3317/1 stavíme
rodinný dům. Prověření proveďte před realizací samotné stavby, a to v rámci tohoto
či některého z následných povolujících řízení.
Prosíme o přesný plán vybudování zdvojeného vedení V433/833,400kv v okolí
pozemku parcela č. 3311 a parcela č. 3317/1.
Jak jsem psal již výše, určitě již teď vyjadřujeme nesouhlas s umístěním vedení
400kv ve stávající vzdálenosti od našeho pozemku. Je možné souhlasit s návrhem
záměru „V433/833 zdvojení vedení“ za podmínky, že sloupy elektrického vedení
budou posunuty tak, aby krajní vodič byl v minimální vzdálenosti 100 m od
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nemovitostí, jako tomu je v k.ú. Valtínov a Mosty u obce Kunžak bylo již zaneseno,
zakresleno do přístupných plánků na internetu v Informačním systému EIA kód
záměru OV2069.
Již teď máme na pozemku nepříjemné silné elektromagnetické pole a z tohoto
důvodu pozemek nelze plně využívat. Na pozemku se pohybují malé děti a máme
strach o jejich zdraví a život.
Prosím vás o zaslání přesného plánu, mapy, kde se má nacházet nové vedení včetně
stožárů a dalších informací s pokračováním záměru výstavby V433/833.
Dále vás prosíme, máte-li možnost již teď jakkoliv pomoci s dosavadním vedením
V433, tak budeme rádi. Tím máme na mysli např. přeměření dopadu síly
elektromagnetického pole na našem pozemku, případně pověřit ČEPS a.s., aby
nechala překontrolovat nejbližší stožár č. 209 a vedení poblíž našeho pozemku.
Již jsem zasílal emailem neúplnou námitku 18.9.2020, tak vás prosím o její
stornování, nebo ji přiřadit k tomuto dopisu. Protože se liší obsahově, tak toto
písemné psaní berte prosím na zřetel jako hlavní, důležité.
Nevyžaduje další komentář, bylo upřesněno v rámci jednání – viz následující vyjádření.
J.S., M.S., Jindřichův Hradec
Vyjádření k záměru V433/833 – zdvojení vedení
Vyjádření bez č.j., ze dne 26.11.2020
Na základě telefonického hovoru dne 25.11.2020 s panem Mgr. Tučkem z oddělení
EIA, vyjadřujeme souhlas se záměrem vybudování zdvojeného vedení V433/833 v
obci Člunek, poblíž našeho pozemku parc. č. 3311 v k.ú. Člunek. Bylo nám panem
Mgr. Tučkem podrobně vysvětleno, jak bude celá stavba vedení V433/833 vypadat,
a že nebude zasahovat více do našeho pozemku, naopak dojde ke zlepšení
stávajících limitů. Proti této výstavbě V433/833 nemáme tedy žádné námitky.
Dopisem zaslaným 22.9.2020 došlo k nedorozumění, že nesouhlasíme s výstavbou
zdvojeného vedení poblíž pozemku parc. č. 3311 v k.ú. Člunek. Chtěli jsme pouze
získat více informací jak se nás nová stavba vedení V433/833 bude týkat a jaké
budou její nové parametry. Tyto informace jsme již získali.
Tímto dopisem Vás žádáme, abyste dopis, který jsme Vám zaslali 22.9.2020 brali
jako bezpředmětný.
Nevyžaduje další komentář, bylo upřesněno v rámci jednání.
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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 hodnocení vlivů
na životní prostředí pro záměr
V433/833 - zdvojení vedení
zpracovaná Dr. Ing. Vladimírem Skoumalem, držitelem autorizace ke zpracování dokumentace a
posudku dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, pod č. j. 102570/ENV/09 a rozhodnutí o
prodloužení autorizace, pod č. j. 40092/ENV/14 a MZP/2019/710/10218.
Dokumentace byla posouzena dle požadavku § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v rozsahu přílohy č. 5 k zákonu.
Na základě oznámení, provedeného zjišťovacího řízení, předložené dokumentace, obdržených
vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územně samosprávných celků, 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:
→ umístění stožárů vedení s cílem vyloučit významné negativní dopady na všechny složky
životního prostředí a veřejné zdraví;
→ opatření k minimalizaci vlivů v etapě výstavby;
→ vybavení vedení zařízení k ochraně fauny – snížení rizika střetů ptáků s vedením;
→ realizace kompenzačních opatření v místech, kde lze očekávat významnější zásahy na
chráněné zájmy přírody a krajiny.
Vlivy v základních složkách a charakteristikách (ovzduší, hluk, veřejné zdraví, voda, půda,
geofaktory, flóra a fauna, krajina) jsou hodnoceny jako nízké, lokální, nepřesahují míru stanovenou
zákony, a dalšími právními normami či předpisy.
Vlivy v ostatních složkách životního prostředí jsou charakterizovány jako málo významné až
nulové, lokální, bez objektivně prokazatelných důsledků v jednotlivých složkách a charakteristikách
životního prostředí.
Vlivy v etapě výstavby jsou hodnoceny jako nízké, lokálního charakteru, bez rizika významných
negativních dopadů na životní prostředí.
Vlivy přesahující státní hranice jsou u posuzovaného záměru vyloučeny.
Pro navazující etapy přípravy, výstavby 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 ZÁVAZNÉHO STANOVISKA
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65
V Praze dne ……. 2021
Č.j.: …………

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 9a odst. 1 až 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“)
Ministerstvo životního prostředí
jako příslušný úřad podle § 21 písm. c)
vydává

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
k posouzení vlivů provedení záměru

„V433/833 - zdvojení vedení“
na životní prostředí (dále jen „souhlasné závazné stanovisko“).

I. POVINNÉ ÚDAJE
I.1. Název záměru
V433/833 – zdvojení vedení
Kód záměru: OV2069 (informační systém EIA: www.cenia.cz/eia)
I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Celková délka navrhovaného záměru činí 163,6 km.
Předmětem posuzovaného záměru je zdvojení stávajícího vedení 400 kV V433, které spojuje TR Dasný s
TR Slavětice. Nové dvojité vedení bude označené jako V433/833 a bude spojovat TR Slavětice s TR Kočín
(V833) a TR Slavětice s TR Dasný (V433). Součástí akce je přestavba vedení V474 s jedním systémem na
dvojité vedení V474/833 a modernizace vedení V474/433 na vyšší parametry. V úseku dvojitého vedení
V433/474 je součástí akce výstavba úseku sdruženého vedení 2 x 400 kV (ČEPS) a 2 x 110 kV (E.ON).
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Další základní parametry záměru:
Označení vedení

V433/474 (TR Dasný – lokalita Ševětín) – I. úsek
V474/833 (TR Kočín – lokalita Ševětín) - II. úsek
V433/833 (lokalita Ševětín – TR Slavětice) - III. úsek

Jmenovité napětí

400 kV (V433, V474, V833), 110 kV (V1339/1339B)

Max. proudové zatížení

2500 A (400 kV), 530 A (110 kV)

Počet systémů

3 (V433, V474, V833), 2 (V1339/1339B)

Napěťová soustava

třífázová s přímo uzemněným nulovým bodem - TT, 50 Hz

Ochrana před úrazem

ochrana živých částí - polohou
ochrana neživých částí - rychlým odpojením od zdroje

Stožáry

ocelové, samonosné, příhradové, šroubované konstrukce

Základy stožárů

betonové patkové, blokové, příp. pilotové

Ochrana proti korozi

žárové zinkování, nátěr

Fázový vodič

ocelohliníková lana ve trojsvazku (400 kV)

Zemnící lano

2 x kombinované zemnící lano s optickými vlákny

Ochranné pásmo vedení

dle § 46 energetického zákona č. 458/2000 Sb. je ochranné pásmo vedení
vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách ve vodorovné
vzdálenosti 20 m od krajního vodiče (u napětí nad 220 kV do 400 kV
včetně)

Šířka koridoru vedení

je dána průmětem krajních vodičů, který činí od osy vedení na obě strany
14,7 m v běžné trase a zákonem stanovenou šířku ochranného pásma od
krajního vodiče po obou stranách ve vodorovné vzdálenosti 20 m.
Celková šířka koridoru pro dvojité vedení o napěťové hladině 400 kV s
nosnými stožáry tvaru Dunaj a Dunaj s podvěšeným dvojitým vedením
110 kV činí 69,4 m v běžné trase.

Délka vedení

cca 21,6 km úsek TR Dasný – lokalita Ševětín (úsek I)
cca 21 km úsek TR Kočín – lokalita Ševětín (úsek II)
cca 121 km úsek lokalita Ševětín – TR Slavětice (úsek III)

Délka variantních tras

cca 2,9 km Varianta Kolence
cca 2,9 km Varianta Valtínov

Charakter záměru
Charakter stavby: trvalá/novostavba
Záměr se skládá ze tří úseků:
→ úsek V433/474 - TR Dasný – stožár č. 69 (lokalita Ševětín)
V tomto úseku dojde k přestavbě stávajícího dvojitého vedení 400 kV V433/474 na nové dvojité vedení
400 kV s vyššími parametry. Modernizované vedení bude umístěné od TR Dasný po st. č. 69 v současné
trase vedení V433/474. Nové dvojité vedení bude na typizovaných stožárech Dunaj 2 x 400 kV.
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Na stožáru č. 69 dojde k rozdělení vedení do samostatných tras. Potah V474 bude pokračovat jako
jednoduché vedení ve stávající trase do lomového bodu R113 (stožár č. 559), odkud bude v rámci II.
úseku pokračovat jako dvojité vedení V474/833 do TR Kočín a potah V433 jako jednoduché vedení ke
st. č. 70, odkud bude pokračovat v rámci III. úseku jako vedení V433/833 do TR Slavětice.
Délka úseku je cca 21 km.
→ II. úsek V474/833 - TR Kočín – stožár č. 559 (lokalita Ševětín)
V II. úseku proběhne přestavba stávajícího jednoduchého vedení 400 kV V474 na dvojité vedení 400 kV
V474/833. Od TR Kočín po lomový bod R101 (stožár č. 502) je vedení V474/833 v délce cca 300 m
umístěné v nové trase. Od lomového bodu R101 po st. č 559 je trasa V474/833 totožná se stávající trasou
V474. V těchto úsecích, vyjma úseku st. č. 504 - st. č. 535, bude vedení V474/833 na typizovaných
stožárech typu Dunaj 2 x 400 kV.
V úseku od st. č. 504 do st. č. 535 bude vedení V474/833 realizováno jako sdružené vedení 2 x 400 kV a
2 x 110 kV (V1339/1339B (E.ON). Na stožáru č. 559 dojde k rozdělení vedení V474/833 do
samostatných tras. Vedení V 474 odbočí do stávající trasy na stožár č. 69 a dále pokračuje do TR Dasný
(I. úsek). Vedení V833 odbočí do nové trasy (v délce cca 0,3 km) a napojí se na stožár č. 70, od kterého
dále pokračuje jako V433/833 do TR Slavětice (III. úsek). Mezi st. č. 559 – st. č. 69 je úsek
jednoduchého vedení V474. Stožár č. 560 je typu Portál.
Délka sdruženého úseku s vedením 110 kV je cca 11 km a celková délka úseku č. II je cca 21 km.
→ III. úsek V433/833 - stožár č. 70 (lokalita Ševětín) – TR Slavětice
V rámci tohoto úseku dojde k přestavbě stávajícího jednoduchého vedení 400 kV V433 na dvojité vedení
400 kV V433/833. Nové dvojité vedení bude na typizovaných stožárech Dunaj 2 x 400 kV.
Od st. č. 70 bude nové dvojité vedení V433/833 pokračovat východním směrem ve stávající trase
jednoduchého vedení až ke stávajícímu stožáru č. 117. Mezi stožáry č. 117 – 126 je navrženo vymístění
trasy vedení ze stávajícího koridoru v délce cca 2,9 km (varianta Kolence). Od stožáru č. 126 až ke
stožáru č. 244 povede trasa dvojitého vedení opět ve stávající trase jednoduchého vedení. Mezi stožáry č.
244 – 255 je navrženo vymístění trasy vedení ze stávajícího koridoru v délce cca 2,9 km (varianta
Valtínov). Obě dvě varianty jsou alternativou k trase ve stávajícím koridoru jednoduchého vedení. Od st.
č. 255 až po st. č. 531 povede trasa dvojitého vedení ve stávající trase jednoduchého vedení V433.
Od stožáru č. 531 po TR Slavětice bude vedení V433/833 umístěno do nové trasy (v délce cca 0,86 km)
z důvodu koordinace s dalším záměrem oznamovatele na rozšíření a rekonstrukci TR Slavětice včetně
přeústění vedení. Stožáry č. 534 a 535 jsou již součástí této akce, ale v rámci zachování komplexity jsou
zahrnuty do statistiky celkového počtu stožárů předkládaného záměru.
Celková délka III. úseku je cca 121 km.
Stožárové konstrukce
Stožáry jsou ocelové samonosné příhradové konstrukce následujících typů:
− stožár Dunaj 2 x 400 kV
− sdružený stožár Dunaj 2 x 400 kV + 2 x 110 kV
− stožár Portál 1 x 400 kV
Jsou navrženy 2 základní typy stožárů: nosný (N) a rohový výztužný (RV, označovaný i jako kotevní).
Celkový počet nosných stožárů činí 487 ks a rohových výztužných 111 ks. Celkově je navrženo 598 ks
stožárů. V případě varianty Kolence je navržen oproti stávající trase 1 rohový stožár navíc (celkový počet
nosných stožárů bude 486 a 112 rohových). V případě realizace variant bude i trochu jiné zastoupení stožárů
Dunaj 2 x 400 kV.
Konečná výška stožárových konstrukcí vychází ze základní výšky stožárů a navýšení v podobě přidávaných
modulových dílů.
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Základní výška stožárových konstrukcí:
⇒ Dunaj 2 x 400 kV 46 m pro nosný stožár a 44 m pro kotevní stožár
⇒ Dunaj 2 x 400 kV + 2 x 110 kV 51,9 m pro nosný stožár a 53,9 m pro kotevní stožár
⇒ Portál 1 x 400 kV 34,5 m pro nosný stožár a 32,5 m pro kotevní stožár
Stožáry mohou být z důvodu dodržení platných technických norem a hygienických limitů (např. Nařízení
vlády č. 291/2015 Sb.) v nezbytných případech navyšovány v modulech po dvou metrech tak, aby byla v
každém místě dodržena stanovená minimální výška vodičů nad terénem či normami předepsané vzdálenosti
od křižovaných objektů technické infrastruktury.
I.3. Zařazení záměru dle přílohy č. 1 k zákonu
Bod:

84 - Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 220 kV s délkou od stanoveného limitu (15
km)

Kategorie: I
I.4. Umístění záměru
I. úsek V433/474 TR Dasný - lokalita Ševětín
Kraj:
Jihočeský

Obec
Hluboká nad Vltavou
České Budějovice
Hrdějovice
Úsilné
Hůry
Libníč
Lišov
Chotýčany
Vitín

Katastrální území
Bavorovice
České Vrbné
České Budějovice 3
Hrdějovice
Úsilné
Hůry
Libníč
Červený Újezdec
Lhotice u Českých Budějovic
Chotýčany
Vitín

II. úsek V474/833 TR Kočín - lokalita Ševětín
Kraj:
Jihočeský

Obec
Dříteň
Temelín

Hluboká nad Vltavou
Žimutice
Dolní Bukovsko
Drahotěšice

Katastrální území
Chvalešovice
Kočín
Knín
Březí u Týna nad Vltavou
Litoradlice
Jaroslavice u Kostelce
Pořežany
Tuchonice
Radonice u Drahotěšic
Drahotěšice

III. úsek V433/833 lokalita Ševětín - TR Slavětice
Kraj:
Jihočeský
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Obec
Ševětín
Mazelov

Katastrální území
Ševětín
Mazelov
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Neplachov
Dynín
Záblatí
Ponědraž
Lomnice nad Lužnicí
Klec
Novosedly nad Nežárkou
Stráž nad Nežárkou
Hatín
Plavsko
Vydří
Dolní Žďár
Horní Pěna
Dolní Pěna
Hospříz
Kačlehy
Člunek
Kunžak

Český Rudolec

Volfířov
Dačice

Vysočina
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Kostelní Vydří
Černíč
Strachoňovice
Dolní Vilímeč
Vystrčenovice
Nová Říše
Bohuslavice
Rozseč
Jindřichovice
Želetava
Cidlina

Neplachov
Dynín
Lhota u Dynína
Záblatí u Ponědraže
Ponědraž
Lomnice nad Lužnicí
Klec
Kolence
Novosedly nad Nežárkou
Stráž nad Nežárkou
Hatín
Plavsko
Vydří
Horní Lhota u Lásenice
Dolní Žďár u Lásenice
Malíkov nad Nežárkou
Horní Pěna
Dolní Pěna
Hrutkov
Hospříz
Kačlehy
Člunek
Lomy u Kunžaku
Kunžak
Mosty
Valtínov
Markvarec
Horní Radíkov
Český Rudolec
Volfířov
Lipolec
Hostkovice u Dolních Němčic
Dolní Němčice
Dačice
Velký Pěčín
Malý Pěčín
Kostelní Vydří
Černíč
Strachoňovice
Dolní Vilímeč
Vystrčenovice
Nová Říše
Bohuslavice
Rozseč u Třešti
Jindřichovice na Moravě
Želetava
Cidlina na Moravě
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Babice
Loukovice
Šebkovice
Kojetice
Horní Újezd
Jaroměřice nad Rokytnou
Výčapy
Ostašov
Lipník
Dolní Vilémovice
Valeč
Dalešice
Slavětice

Babice u Lesonic
Bolíkovice
Loukovice
Šebkovice
Kojetice na Moravě
Horní Újezd u Třebíče
Vacenovice
Ratiboře na Moravě
Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou
Výčapy
Ostašov na Moravě
Lipník u Hrotovic
Dolní Vilémovice
Valeč u Hrotovic
Dalešice
Slavětice

I.5. Obchodní firma oznamovatele
ČEPS, a.s.
I.6. IČ oznamovatele
25702556
I.7. Sídlo oznamovatele
Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
I.8. Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru, popřípadě
podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzace negativních vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví
A. Podmínky pro fázi přípravy
1) Trasa vedení a řešení stavby v úseku varianty Valtínov budou navrženy tak, aby byl vyloučen nebo
minimalizován vliv na lesní plochy (PUPFL) a vliv na krajinu a krajinný ráz. Uvedený požadavek se
týká zejména úseku mezi stožáry č. 249 – 255.
2) Z hlediska ochrany veřejného zdraví před účinky neionizujícího záření je nezbytné dodržet podmínky
stanovené šířky ochranného pásma vedení a minimální projektované výšky spodních fázových vodičů
nad normálním terénním profilem.
3) Stožáry vedení navrhnout tak, aby došlo k jejich maximálnímu začlenění do území. Barevné provedení
volit s ohledem na snížení pohledové exponovanosti stožárů. Otevřená polní krajina má potenciál lépe
absorbovat světlejší provedení stožárů, údolní či kotlinové polohy s vyšší lesnatostí (zejména stožáry
lokalizované v lesních průsecích) vyžadují provedení v tmavších přírodních odstínech.
4) V rámci inženýrsko-geologického průzkumu během přípravy stavby bude posouzeno podloží vzhledem
k umístění stožárových míst a bude zvolen vhodný způsob zakládání stožárových konstrukcí vzhledem
ke geologické stavbě podloží.
5) Na základě podrobného inženýrsko-geologického průzkumu budou upřesněna opatření k ochraně
povrchových a podzemních vod.
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6) Umístění stožárů bude voleno mimo ochranná pásma I. stupně vodních zdrojů. V případě umístění
v blízkosti těchto ochranných pásem bude stanovena taková opatření, která vyloučí ovlivnění dotčených
vodních zdrojů jak z hlediska kvality, tak z hlediska vydatnosti.
7) Stavba bude navržena tak, aby bylo během výstavby vyloučeno zasažení uvedených lokalit (segmenty
dle mapování biologických průzkumů): 143, 177, 194, 268, 270, 294, 393, 395, 459, 460, 461, 470, 475,
481, 794, 858, 910, 914:
seg. 143 – květnatá louka mezi stožáry č. 400 a č. 401;
seg. 177 – mokřad u Rozseče, stávající stožárové místo na okraji mokřadu (č. 369) může být zachováno;
seg. 194 – květnatá louka mezi stožáry č. 361 a č. 362;
seg. 268 a 270 – niva a skály u Moravské Dyje mezi stožáry č. 312 a č. 313;
seg. 294 – kaskáda rybníků u Kostelního Vydří mezi stožáry č. 295 a č. 296;
seg. 393 a 395 – mokřad u rybníka Popelák, stávající stožárové místo poblíž mokřadu (č. 241) může být
zachováno;
seg. 459, 460, 461, 470, 475, 481 – mokřady na území NPP Krvavý a Kačležský rybník, stávající
stožárová místa (č. 201-204, 206, 210-212) mohou být zachována;
seg. 794 – podmáčená květnatá louka, stávající stožárové místo (č. 46) může být zachováno;
seg. 858 – PP Vrbenská tůň a okolní mokřad, mezi stožáry č. 6 a č. 7;
seg. 910 a 914 – podmáčené květnaté louky u rybníka, stávající stožárová místa (č. 540 - 542) mohou být
zachována.
8) V případě varianty Valtínov bude umístění stožáru č. 253 navrženo mimo lesní prameniště – seg. D5.
9) Pro výstavbu stožárů ve stávajících stožárových místech umístěných v hodnotných přírodních
stanovištích a mokřadech stanovit v dalším stupni projektové dokumentace přístupové cesty a
manipulační plochy tak, aby byl vliv na zájmy ochrany přírody co nejmenší. Jedná se o stožáry č.:
46 – přístup pouze po ose trasy v jednom směru, minimalizovat pojezd v louce,
120 – šetrný přístup minimalizující vliv na suchý trávník;
145 – přístup pouze po ose trasy od JV;
190 – přístup pouze po ose trasy od Z;
201, 202, 203 – přístup stanovit ve spolupráci s orgánem ochrany přírody po panelech;
204 – přístup pouze po ose trasy od V;
206 – přístup pouze po ose trasy od JV, jinde do segmentu nevstupovat;
210-212 – přístup pouze po ose trasy, nenarušit okolí;
232 – přístup po ose trasy, nenarušit biotopy vřesoviště;
236 – přístup z J nebo V, nenarušit meze;
240 – přístup pouze od JZ, nikoliv přes mokřad;
241 – přístup pouze od V nebo JV, nikoliv přes mokřad;
242 – přístup pouze od S, minimalizovat pojezd v louce;
243 – přístup pouze od S, minimalizovat pojezd v louce;
244 – přístup pouze po ose trasy od JV;
245 – přístup pouze po ose trasy od JV, minimalizovat pojezd v louce;
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247 – přístup po cestě ze SV, minimalizovat pojezd v louce;
260 – přístup pouze po ose trasy;
267 – přístup pouze od Z nebo V, minimalizovat zásah do mokřadu;
345 – přístup pouze po polní cestě od J, nikoliv po loukách;
346 – přístup pouze od SV z pole, nikoliv po loukách a mezích;
368 – přístup pouze od J nebo JZ, nikoliv přes potok;
368A – přístup pouze od V nebo JV, nikoliv přes mokřad a potok;
369 – přístup od pastviny, nikoliv od mokřadu;
540-542 – přístup pouze po ose trasy, minimalizovat pojezd v louce.
10) Před zahájením stavby provést vyznačení a fyzickou ochranu keřů jalovce obecného v segmentech 389,
410, 424 a vrby rozmarýnolisté na pomezí segmentů 634 a 635. Všechny keře je třeba po dobu výstavby
ochránit před poškozením.
11) Z důvodu omezení rušení ptáků při výstavbě vedení bude ve vybraných úsecích v blízkosti hnízdišť
citlivých druhů respektováno termínové omezení pro provádění stavebních prací v hnízdním období, tj.
práce zde nebudou probíhat v měsících III.-VII. Jedná se o úseky mezi stožáry č. 199-210, 295-296, 380383, 391-392, 442-445, 540-542 a to včetně uvedených krajních stožárů v těchto úsecích.
12) V případě provádění výstavby v hnízdním období bude před vlastní výstavbou proveden ornitologický
monitoring lokalit, kde byly zjištěny zvláště chráněné a ohrožené druhy ptáků hnízdící přímo na trase
nebo v její blízkosti. Terénní práce mohou být na základě zjištění z ornitologického monitoringu před
zahájením stavby a ve spolupráci s biologickým dozorem v případě potřeby omezeny i v dalších dílčích
úsecích trasy na mimomohnízdní období, tj. že práce nebudou probíhat v měsících III.-VII. Cílem je
zmírnění ovlivnění zvláště chráněných druhů ptactva jako je koroptev polní, křepelka polní, moták
pochop, moták lužní a čejka obecná. Tyto druhy mohou zahnízdit v běžné krajině v agrocenózách a na
loukách.
13) Do vodních toků, rybníků, rašelinišť a mokřadů v celé trase vedení nebude nijak zasahováno a bude zde
vyloučen pohyb stavebních strojů. Instalace a napínání vodičů a zemnícího lana v těchto místech budou
provedeny tažením vzduchem nebo jinou technologií nezpůsobující narušení vegetace a půdního
povrchu. V případě využití stávajícího stožárového místa v prostoru mokřadu bude za asistence
biologického dozoru vymezena přístupová trasa a manipulační plochy tak, aby ovlivnění mokřadu bylo
co nejmenší.
14) Z důvodu snížení rizika střetu běžných i zvláště chráněných druhů ptáků s vedením bude ve vybraných
úsecích navržena a realizována optická zvýrazňující signalizace na nejvíce problematické části vedení.
Výstražná vhodná a efektivní optická signalizace bude nainstalována v 15 úsecích mezi stožáry č. 11 12, 94 - 99, 115 - 116, 111 - 112, 139 - 142, 145 - 144, 168 - 169, 199 - 211, 240 - 241, 295 - 296, 311 312, 344 - 345, 473 - 474, 524 - 525, 540 - 542.
15) Technické řešení optické signalizace i úseky, ve kterých bude realizována, budou prověřeny úzce před
realizací stavby tak, aby byl vybrán nejefektivnější způsob ochrany ptáků adekvátní době realizace.
Současně bude prověřeno doplnění této signalizace do dalších úseků, zejména nad vodoteče a rybníky.
16) Kácení a výřez dřevin rostoucích mimo les v celé trase je možné z důvodu ochrany hnízdících ptáků (§5a
ZOPK) provádět jen mimo období hnízdění ptactva, tj. kácení nebude probíhat v měsících III. – VIII.
Součástí kácení bude důsledné vyklizení a likvidace dřevní hmoty. Po dohodě s biologickým dozorem
může být termínové omezení na žádost investora upraveno podle aktuálního průběhu hnízdní sezóny.
17) V další etapě přípravy stavby bude na základě rozsahu nezbytného kácení dřevin rostoucích mimo les
navržena adekvátní náhradní výsadba. Důraz bude kladen zejména na dřeviny tvořící aleje podél cest.
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18) Před zahájením stavby bude ustanoven biologický dozor stavby (osoba s platnou autorizací pro
hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.), který bude dohlížet na splnění podmínek ochrany přírody a
krajiny vycházející z provedeného autorizovaného hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., tohoto
stanoviska i podmínek navazujících povolujících rozhodnutí stavby.
B. Podmínky pro fázi realizace
1) Při výstavbě postupovat v souladu s plánem organizace výstavby. 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.
2) K provádění nátěrů ocelových konstrukcí v místě stavby budou používány barvy s nízkým obsahem
organických rozpouštědel.
3) V průběhu provádění stavebních prací přijmout organizační opatření, která povedou ke snížení prašnosti,
např. kropení manipulačních ploch v době sucha, čištění automobilů vyjíždějících z prostoru staveniště,
zaplachtování sypkých nákladů, čištění komunikací apod.
4) Při prováděných všech typů prací během výstavby bude zajištěna důsledná kontrola technického stavu
strojů, jejich seřízení z hlediska emisí znečišťujících látek a hluku, a vypínání při pracovních
přestávkách.
5) Po dobu provádění stavby nebudou v záplavových území dotčených vodních toků odstavovány stavební
stroje a mechanizmy, a nebude v těchto lokalitách prováděn jejich čištění a oplach. Veškeré stavební
mechanizmy budou v řádném technickém a provozním stavu, budou dodržovány pracovní postupy a
preventivní opatření k zabránění případným úkapům ropných látek. Dále bude postupováno v souladu se
Zásadami organizace výstavby tak, aby se minimalizovaly negativní dopady na povrchové a podzemní
vody v důsledku stavební činnosti.
6) Po dobu realizace výstavby záměru bude odborně způsobilou osobou prováděn biologický stavební
dozor. Jeho účelem bude zajistit správnou realizaci podmínek vyplývajících z rozhodnutí orgánů ochrany
přírody, dohlížet na realizaci prací v hodnotných přírodních stanovištích a v jejich těsné blízkosti, na
lokalitách s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů. Asistence biologického dozoru je
nezbytná při:
−

provádění stavby na území CHKO Třeboňsko a NPP Krvavý a Kačležský rybník,

−

při vyznačení a ochraně jednotlivých keřů vrby rozmarýnolisté (seg. 634 a 635) a jalovce obecného
(seg. 389, 410, 424)

−

při vytyčování stožárových míst a příjezdových tras

−

při demontáži a montáži stožárů v citlivých biotopech a při terénních úpravách.

7) Přes vodní toky a plochy, významné lokality z pohledu biologické rozmanitosti (segmenty dle mapování
biologických průzkumů č. 143, 177, 194, 268, 270, 294, 393, 395, 459, 460, 461, 470, 475, 481, 794,
858, 910, 914), a další chráněné lokality stanovené v rámci navazujících povolujících rozhodnutí event.
biologickým dozorem stavby, budou vodiče natahovány na stožáry technikou zatahování pomocným
lankem bez kontaktu se zemí a bez nutnosti pojezdu těžké techniky.
8) Při výstavbě (zejména v blízkosti vodních toků a vodních ploch) je nutné věnovat pozornost výskytu
všech živočichů (především obojživelníků, plazů, ale i jiných) a v případě hrozícího usmrcení nebo
zranění zajistit jejich přemístění mimo stavbu na vhodné stanoviště v okolí stavby; v případě potřeby
zajistit spolupráci s orgánem ochrany přírody.
9) Během provádění stavby bude dodržována hranice staveniště a bude dbáno o minimalizaci škod na
zemědělských pozemcích.
10) Na zemědělské pozemky (resp. ornou půdu) nebude vjížděno stavební technikou při dlouhodobě
trvajících nevhodných klimatických podmínkách.
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11) Bude zajištěno čištění vozidel před výjezdem ze staveniště na určených místech, případné znečištění
bude neodkladně odstraněno.
12) Pro přístupové cesty budou v maximální míře využívány stávající komunikace; přístupové cesty budou
zvoleny i s ohledem podmínky ochrany přírody a krajiny (podmínka A.9), a budou včas konzultovány s
biologickým dozorem stavby.
13) V trase vedení nebudou zřizovány stavební dvory ani dočasné sklady materiálu.
14) Během provádění všech prací je nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů, sled
nasazení, popř. jejich méně častější využití. V době od 21 – 7 hod. nebudou stavební práce prováděny.
15) Při bouracích pracích dvou stožárů je nutné respektovat max. možnou dobu nasazení strojů a zařízení.
Konkrétně se jedná o stožáry:
−

č. 120 v blízkosti objektu k bydlení č.p. 68 v obci Kolence – omezení nasazení strojů a zařízení na
max. 5 hodin za den;

−

č. 253 v blízkosti rodinného domu č.p. 43 v obci Valtínov – omezení nasazení strojů a zařízení na
max. 5 hodin za den.

16) Pro níže uvedené stavby pro rodinnou rekreaci jsou navržena organizační opatření spočívající v
informovanosti majitelů o přesném termínu stavebních prací v okolí dotčených objektů:
−

stavba pro rodinnou rekreaci bez č.p. na pozemku č. 170, Hrdějovice;

−

stavba pro rodinnou rekreaci č.ev. 24, Mosty;

−

stavba pro rodinnou rekreaci č.ev. 4, Lipník u Hrotovic;

−

stavba pro rodinnou rekreaci č.ev. 12, Lipník u Hrotovic.

−

Po ukončení stavby bude osobou odpovědnou za biologický dozor během výstavby zpracována
závěrečná zpráva o průběhu stavby. Tato zpráva bude součástí dokumentace pro uvedení stavby do
provozu a bude poskytnuta všem dotčených správním orgánům v ochraně přírody a krajiny.

17) Po ukončení stavby bude osobou odpovědnou za biologický dozor během výstavby zpracována
závěrečná zpráva o průběhu stavby. Tato zpráva bude součástí dokumentace pro uvedení stavby do
provozu a bude poskytnuta všem dotčených správním orgánům v ochraně přírody a krajiny.
C. Podmínky pro fázi provozu
1) Během provozu stavby bude trvale (minimálně 1x za rok) prováděn monitoring vegetace kolem patek
stožárů. V případě výskytu nebezpečných invazních druhů rostlin bude provedena jejich likvidace.
2) Volný pruh pozemků o šířce 4 m pro zajištění údržby vedení udržovat pouze ve stanoveném nezbytně
nutném rozsahu.
3) V rámci údržby ochranného pásma provádět v koridoru vedení šetrný výřez dřevin pouze v nezbytně
nutném rozsahu a v období vegetačního klidu.
4) Při údržbě nárostů dřevin pod vedením je nutné provádět důsledné odstraňování a likvidaci vyřezané
hmoty.
5) Na lokalitách registrovaného VKP Mokřad u rybníka Popelák a NPP Krvavý a Kačležský rybník je
vhodné po dobu alespoň 3 let po ukončení výstavby přispívat na management dotčených přírodních
stanovišť. Rozsah, objem prostředků a způsob provádění bude stanoven na základě dohody mezi
investorem stavby a příslušným orgánem ochrany přírody.
I. 9. Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí (parametry, délka sledování)
přiměřené povaze, umístění a rozsahu záměru a významnosti jeho vlivů na životní prostředí
Nejsou stanoveny.
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I. ODŮVODNĚNÍ
II.1. Odůvodnění vydání souhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení uvedených podmínek
Posuzovaný záměr má charakter standardní nadzemní liniové stavby technické infrastruktury pro přenos
elektrické energie.
Účelem záměru je posílit přenosovou schopnost a spolehlivost energetické soustavy na území
Jihočeského kraje a kraje Vysočina, a to přestavbou (zdvojením na 2 x 400 kV, popř. přestavbou na vyšší
parametry) stávajících 400 kV vedení mezi rozvodnami Dasný, Kočín a Slavětice.
Záměr spočívá v kompletní demontáži stávajícího dvojitého vedení 400 kV s označením V433/474,
jednoduchého vedení 400 kV s označením V433 a V474 a montáži nových dvojitých vedení 400 kV s
označením V433/474, V474/833 a V433/833, včetně nových betonových základů, stožárových konstrukcí,
izolátorových závěsů, lan, armatur atd.
Realizace záměru předpokládá v maximální možné míře zachování os stávajících vedení V433 a V474 a
taktéž zachování stávajících stožárových míst. Z důvodu kolizí s křižovanými objekty je posunuto celkem 28
stožárů oproti současnému stavu. Posuny jsou realizovány vždy ve stávajícím koridoru vedení.
Nové stožáry budou tvaru Dunaj 2 x 400 kV (565 stožárů), Dunaj 2 x 400 kV s podvěšeným dvojitým
vedením 110 kV (32 stožárů) a Portál 1 x 400 kV (1 stožár). Celkově je navrženo 598 stožárů.
Ochranné pásmo vedení bude vymezeno dle § 46 energetického zákona č. 458/2000 Sb. svislými
rovinami vedenými po obou stranách ve vodorovné vzdálenosti 20 m od krajního vodiče. Celková šířka
koridoru pro dvojité vedení o napěťové hladině 400 kV s nosnými stožáry tvaru Dunaj a Dunaj s
podvěšeným dvojitým vedením 110 kV činí 69,4 m v běžné trase.
Záměr je vyvolán požadavky na spolehlivý provoz systému elektrizační soustavy a souborem závazků,
plynoucích pro provozovatele přenosové soustavy z legislativy České republiky i Evropské unie a z pravidel
Sdružení evropských provozovatelů přenosových soustav pro elektrickou energii (ENTSO-E). Platná
legislativa přímo ukládá provozovateli přenosové soustavy zajišťovat rozvoj přenosové soustavy a povinnost
bezodkladně přijmout opatření pro případnou nápravu stavu. Splněním závazků přijatých jak
provozovatelem přenosové soustavy (ČEPS, a.s.), tak i vládou ČR se podmiňuje zachování účasti České
republiky v mezinárodním propojení přenosové soustavy a fungování jednotného evropského trhu s
elektrickou energií.
V neposlední řadě přispěje záměr k podstatnému zvýšení spolehlivosti dodávek elektrické energie v
Jihočeském kraji a kraji Vysočina, umožní případný další průmyslový a ekonomický rozvoj oblasti a zajistí
možnost připojení dalších nových zdrojů a spotřeb v této lokalitě.
Realizace tohoto vedení 400 kV je proto systémovým opatřením v rozvoji přenosové soustavy, které
zvýší a zaručí spolehlivost a efektivnost provozu přenosové soustavy ČR.
Záměr zdvojení vedení 400 kV je v souladu s poslední platnou Aktualizací č. 3 Politiky územního
rozvoje ČR (2019) a je uveden v části Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících
rozvojových záměrů jako koridor E20, tj. koridory pro dvojité vedení 400 kV Dasný-Slavětice a SlavěticeČebín a souvisejících ploch pro rozšíření elektrických stanic 400/110 kV Dasný, Čebín a Slavětice.
V rámci 4. Aktualizace ZÚR Jihočeského kraje, která zatím nenabyla účinnosti, je vymezen 300 m
koridor předmětného dvojitého vedení jako Ee40 ZVN 400 kV Kočín – Slavětice. Koridor je vymezen pouze
v úseku od TR Kočín po TR Slavětice, jelikož zde dochází ke zdvojení vedení. V úseku od lokality Ševětín
po TR Dasný není koridor vymezen, neboť zde dochází pouze k výměně stávajícího dvojitého vedení za
nové.
V ZÚR kraje Vysočina není koridor pro dvojité vedení ve své platné 6. Aktualizaci (ani v návrhu
Aktualizace č. 7) zatím vymezen. Koridor pro zdvojené vedení bude vymezen v další Aktualizaci ZÚR
Vysočina.
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Souhrnně lze konstatovat, že ve všech významných parametrech z hlediska vlivu na životní prostředí
bude působení stavby po realizaci záměru akceptovatelné a vlivy výstavby i provozu zdvojeného vedení
budou při splnění deklarovaných podmínek a technického řešení pod úrovní stanovenou platnými předpisy.
Týká se to jak ochrany veřejného zdraví (působení hluku a neionizovaného záření), tak i ochrany půdy, vody
a zejména zájmů ochrany přírody a krajiny.
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.
Na základě uvedeného hodnocení, oznámení, závěru zjišťovacího řízení, dokumentace, posudku a
vyjádření k nim uplatněným, dospěl příslušný úřad k závěru, že vlivy záměru na životní prostředí lze
akceptovat a předmětný záměr při respektování podmínek tohoto stanoviska realizovat, a tedy vydat
souhlasné závazné stanovisko.
Odůvodnění stanovených podmínek:
Podmínky toho stanoviska vycházejí zejména z charakteru záměru a území, ve kterém se záměr nachází,
a které bude záměrem dotčeno. Vzhledem k tomu, že záměr se dotýká širokého spektra území, prochází
dvěma kraji a řadou obcí, jde jak o ochranu zdraví obyvatel dotčeného území, tak o ochranu prakticky všech
složek životního prostředí, přičemž mezi hlavními lze uvést ochranu půdy, povrchových a podzemních vod a
zájmů ochrany přírody a krajiny v místě stavby a jejím bezprostředním okolí.
Maximální pozornost je věnována jak umístění stavby v podobě trasy vedení a jednotlivých stožárů, tak
etapě výstavby, která je z hlediska vlivů záměru na životní prostředí významným faktorem. Z tohoto důvodu
jsou formulovány podmínky směřující k maximální ochraně životního prostředí a veřejného zdraví obyvatel
jak pro etapu přípravy záměru, tak pro jeho realizaci.
Pro etapu provozu jsou stanoveny podmínky týkající se zejména údržby ochranného pásma a míst
jednotlivých stožárů.
Podmínka 8.A.1 je stanovena za účelem vyloučení významného negativního ovlivnění plochy lesa, krajiny a
krajinného rázu ve východní části varianty Valtínov, vyplývá částečně z dokumentace, z vyjádření dotčených
orgánů státní správy a posudku.
Podmínka 8.A.2 je stanovena za účelem respektování podmínek ochrany veřejného zdraví, vyplývá
z dokumentace a posudku.
Podmínka 8.A.3 je stanovena v zájmu ochrany krajiny a krajinného rázu, vyplývá z dokumentace a posudku.
Podmínky 8.A.4, 8.A.5, jsou stanoveny za účelem ochrany povrchových a podzemních vod, vyplývají
z dokumentace a posudku.
Podmínka 8.A.6 je stanovena za účelem ochrany vodních zdrojů v trase navrženého vedení, vyplývá
z vyjádření dotčených orgánů státní správy a posudku.
Podmínky 8.A.7, 8.A.8, jsou stanoveny za účelem ochrany biologicky nejcennějších částí území, vyplývají
z dokumentace a posudku.
Podmínka 8.A.9 je stanovena za účelem ochrany hodnotných přírodních stanovišť a mokřadů, vyplývá
z dokumentace a posudku.
Podmínka 8.A.10 je stanovena za účelem ochrany ohrožených druhů rostlin ve vztahu k podmínkám daných
lokalit, vyplývá z dokumentace a posudku.
Podmínky 8.A.11, 8.A.12 jsou stanoveny za účelem ochrany citlivých druhů ptáků v hnízdním období,
vyplývají z dokumentace a posudku.
Podmínka 8.A.13 je stanovena za účelem ochrany biologicky cenných částí území v etapě výstavby (vodní
toky, vodní plochy, rašeliniště, mokřady), vyplývá z dokumentace a posudku.
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Podmínky 8.A.14, 8.A.15 jsou stanoveny za účelem snížení rizika střetů ptáků s vedením, vyplývají
z dokumentace, vyjádření dotčených orgánů státní správy a posudku.
Podmínka 8.A.16 je stanovena za účelem ochrany hnízdících druhů ptáků, vyplývá z dokumentace a
posudku.
Podmínka 8.A.17 je stanovena za účelem náhrady vykácených dřevin, vyplývá z dokumentace a posudku.
Podmínka 8.A.18 je stanovena za účelem dozoru v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví
během výstavby, vyplývá z dokumentace a posudku.
Podmínky 8.B.1, 8.B.2, 8..3, 8.B.4, 8.B.5 jsou stanoveny v zájmu ochrany životního prostředí ve fázi
výstavby, a vyplývají z dokumentace a posudku.
Podmínka 8.B.6 je stanovena za účelem dozoru v oblasti ochrany životního prostředí během výstavby,
vyplývá z dokumentace a posudku.
Podmínka 8.B.7 je stanovena za účelem ochrany biologicky cenných segmentů krajiny během výstavby,
vyplývá z dokumentace a posudku.
Podmínka 8.B.8 je stanovena za účelem ochrany všech druhů živočichů během výstavby, vyplývá
z dokumentace a posudku.
Podmínka 8.B.9 je stanovena za účelem obecné ochrany území, včetně zemědělských a lesních ploch během
výstavby, vyplývá z dokumentace a posudku.
Podmínka 8.B.10 je stanovena za účelem ochrany zemědělské (orné) půdy během výstavby, vyplývá
z dokumentace a posudku.
Podmínka 8.B.11 je stanovena za účelem obecné ochrany veřejných komunikací, včetně bezpečnosti
provozu, a příjezdových cest během výstavby, vyplývá z dokumentace a posudku.
Podmínka 8.B.12, 8.B.13 jsou stanovena za účelem ochrany území dotčeného výstavbou a pohybem stavební
techniky, vyplývá z dokumentace a posudku.
Podmínky 8.B.14, 8.B.15, 8.B.15 je stanovena za účelem ochrany před nadměrným hlukem a obyvatel
v bezprostřední blízkosti stavby, vyplývají z dokumentace a posudku.
Podmínka 8.B.16 je stanovena za účelem doložení a závěrečné kontroly o způsobu provádění stavby a
respektování stanovených podmínek ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, vyplývá z vyjádření
dotčených orgánů státní správy a posudku.
Podmínka 8.C.1 je stanovena za účelem sledování a zabránění šíření nebezpečných invazních druhů rostlin
na plochách přímo dotčených stavbou a v jejich bezprostřední blízkosti, vyplývá z dokumentace a posudku.
Podmínka 8.C.2, 8.C.3, 8.C.4 jsou stanovena za účelem minimalizace dopadů údržby stavby během jejích
provozu, vyplývají z dokumentace a posudku.
Podmínka 8.C.5 je stanovena za účelem kompenzace zásahu do území cenného z hlediska ochrany přírody,
vyplývá z dokumentace a posudku.
II.2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti
Vlivy na veřejné zdraví jsou celkově hodnoceny jako nízké a plně akceptovatelné, vlivy na sociálně
ekonomickou situaci obyvatel jsou hodnoceny jako zanedbatelné. Během výstavby lze předpokládat na
přechodnou dobu narušení psychické pohody v důsledku stavebních prací a dopravy na okolních
komunikacích.
Vlivy na kvalitu ovzduší jsou v etapě provozu hodnoceny prakticky jako nulové. Vlivy v etapě
výstavby jsou hodnoceny jako velmi nízké. Při výstavbě ani po jejím dokončení a uvedení záměru do
provozu nedojde k ovlivnění imisních koncentrací, a teda ani k překročení limitů, u žádné ze sledovaných
látek (NOx, PM10, PM2,5, benzen a benzo(a)pyren).
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Vlivy na povrchové a podzemní vody jsou v etapě provozu souhrnně hodnoceny jako nízké a
nevýznamné, lokálního charakteru. Významné ovlivnění kvality ani hydrologických charakteristik
povrchových či podzemních vod není očekáváno. Z hlediska ochrany vod je důležité vhodné umístění
jednotlivých stožárů v blízkosti vodních toků a vodních ploch, mokřadů a vodních zdrojů. Během výstavby
je pak rozhodující pohyb stavební techniky výhradně po stanovených přístupových trasách s vyloučením
zásahu do vodních toků, vodních ploch, mokřadů a ochranných pásem vodních zdrojů.
Vlivy na hlukovou situaci jsou v etapě provozu hodnoceny jako velmi nízké, prakticky zanedbatelné.
Hluk z provozu záměru nevyvolá překročení hygienického limitu hlukové zátěže. Ve fázi výstavby je ve
dvou lokalitách navrženo omezení nasazení stavebních mechanizmů, aby nedocházelo k překračování
hygienických limitů pro hluk z výstavby. Mimo tyto lokality bude hluk během výstavby ve vztahu k platným
limitům nejvyšší hlukové zátěže v okolí stavby málo významný.
Vlivy neionizujícího záření jsou v etapě provozu hodnoceny jako velmi nízké, prakticky zanedbatelné.
K zajištění ochrany veřejného zdraví před účinky neionizujícího záření plně postačuje dodržení odstupové
vzdálenosti daného nadzemního vedení zvn od místa možného pobytu osob. Požadovaná dostatečná stranová
vzdálenost nadzemního vedení zvn je zajištěna jeho ochranným pásmem (podle energetického zákona č.
458/2000 Sb.). Co se týče přítomnosti a pobytu osob přímo v prostoru ochranného pásma lze konstatovat, že
dodržením stanovené nejmenší výše spodních fázových vodičů nad terénem v posuzované trase v hodnotě
12,5 m (v případě sdruženého vedení 7 m) budou bezpečně splněny nejvyšší přípustné hodnoty expozice
osob neionizujícímu záření podle NV č.291/2015 Sb. Vlivy neionizujícího záření během výstavby jsou
bezpředmětné.
Vlivy na půdu jsou hodnoceny jako nízké. Vzhledem k maximálnímu zachování stávajících koridorů a
stožárových míst nedojde k významnému ovlivnění ZPF a PUPFL nad rámec stávajícího stavu. Téměř 70 %
dotčené půdy se řadí do málo produktivních nebo neproduktivních půd a navýšení trvalého záboru bude
pouze v jednotkách ha. Lesním porostům se trasa vedení maximálně vyhýbá a jejich dotčení je vzhledem
celkové délce trasy relativně málo významné. Lesní ekosystémy jsou ovlivněny již v současnosti koridory
stávajících vedení. K celkovému rozsahu stavby nebude trvalé omezení ve využívání PUPFL oproti
stávajícímu stavu významné ani v případě realizace obou variant.
V případě varianty Valtínov je dotčení PUPFL lokálně významné a jsou navrženy podmínky, které
směřují k omezení zásahu do PUPFL jak přímým záborem, tak omezením jejich využití v případě vedením
trasy přes tyto plochy.
Vlivy na horninové prostředí jsou hodnoceny jako nízké a lokální.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy jsou za hodnoceny jako nízké a akceptovatelné. Negativní vliv
záměru na dotčená zvláště chráněná území spočívá zejména v trvalé fragmentaci lokalit vedením jeho
průsekem a v umístění jednotlivých stožárů. Ve všech sledovaných parametrech nebyly hodnoceny na úrovni
významného negativního vlivu.
Z hlediska vlivů na obratlovce má stěžejní význam řešení rizika střetu ptáků s el. vedením. Na základě
provedeného podrobného biologického průzkumu je ve vybraných úsecích trasy vedení navržena instalace
optické signalizace, která bude riziko střetů ptáku minimalizovat.
Na základě provedených průzkumů a hodnocení byly vytipovány druhy rostlin a živočichů, pro které
realizace záměru bude spojena se zásahem do jejich biotopu a porušením jejich ochranných podmínek. Pro ty
z nich, které jsou zvláště chráněné, je nezbytné požádat o výjimku z režimu jejich ochrany v souladu s
ustanovením § 56 ZOPK. Vliv na žádný z těchto druhů nebyl charakterizován jako významný.
Vliv záměru na kritéria stavu biologické rozmanitosti byl shrnout následovně:
→ Diverzita druhů - záměr nijak neovlivní diverzitu druhů.
→ Diverzita stanovišť - záměr nijak neovlivní diverzitu stanovišť.
→ Reprodukční kapacita ekosystémů - materiálové, energetické a informační toky v ekosystémech
nebudou záměrem dotčeny.
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→ Funkční vazby ekosystémů - elektrické vedení během provozu narušuje prostorové vazby
stanovišť ornitocenózy, způsobuje fragmentaci biotopu ptáků obecně a je rizikové pro jednotlivá
ptačí individua (střety). Negativní vliv je dán charakterem a umístěním záměru a lze jej jen zmírnit
např. optickou signalizací.
→ Rozmanitost předmětů ochrany zvláště chráněných území - záměr nijak neovlivní rozmanitost
předmětů ochrany zvláště chráněných území, ale ovlivní jednotlivé exempláře druhů, které
předměty ochrany jsou.
→ Vliv na šíření invazních druhů - nepředpokládá se, že by záměr měl významný vliv na šíření
invazních druhů. Žádné významnější populace takových druhů v hodnoceném koridoru zjištěny
nebyly, sporadický výskyt invazních rostlin ale v okolní krajině je znám. Drobné populace
invazních druhů rostlin se mohou šířit na neudržovaných plochách kolem stožárů.
→ Enviromentální limit záměru - environmentální limit ve vztahu k biologické rozmanitosti bude
dodržen.
Za předpokladu respektování navržených opatření k eliminaci možných negativních důsledků výstavby
záměru lze očekávat, že negativních dopady výstavby ve všech hodnocených faktorech (flóra, fauna, ÚSES,
VKP), budou na přijatelně nízké úrovni.
Vlivy na krajinný ráz jsou vyhodnoceny jako významné, nicméně převážně jako únosné, lokálně na
hranici únosnosti. Z hlediska vlivů na krajinu se projeví širší rozsah zejména vizuálních vlivů. Za zásadní lze
považovat navýšení stožárů místy až okolo 20 m oproti současnosti. Výška nových stožárů se tak průměrně
pohybuje okolo 50 m, nevyšší stožáry jsou vysoké přes 60 m. Z hodnocení vyplývá poměrně významná
změna vlivu stavby na krajinný ráz jednotlivých vymezených území v rámci dotčeného krajinného prostoru.
Ovlivnění stávající estetické, kulturní i přírodní hodnoty krajinného rázu lze charakterizovat převážně jako
únosné, místy až na hranici únosnosti.
Nejvýznamněji se negativní vliv projevuje v lokalitě Valtínov v případě alternativní (odsunuté) trasy
vedení. Zde se trasa dostává do vyvýšené polohy nad údolím, což negativně ovlivní dopady na krajinu a
krajinný ráz. Tento vliv je pak dominantní ve východní části variantní trasy, mezi stožáry č. 249 – 255.
V západní části variantní trasy, mezi stožáry č. 244 – 249, není negativní vliv natolik významný, aby byl
hodnocen jako nepřijatelný. Z uvedeného důvodu byly stanoveny podmínky pro realizaci v daném úseku,
které vyloučí nepřijatelný negativní dopad na krajinu a krajinný ráz.
Vlivy v základních složkách a charakteristikách životního prostředí (ovzduší, hluk, veřejné zdraví, voda,
půda, geofaktory, flóra a fauna, krajina) jsou celkově hodnoceny jako akceptovatelné, 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, bez objektivně prokazatelných důsledků v jednotlivých složkách a
charakteristikách životního prostředí.
Výstavbou a provozem záměru „V433/833 – zdvojení vedení“ nebude při dodržení projektových
parametrů a realizaci doporučených opatření významně negativně ovlivněno zdraví obyvatel ani jednotlivé
složky životního prostředí.
Vlivy v etapě výstavby jsou hodnoceny jako přijatelné, dočasné a lokální, bez očekávaných
významných negativních dopadů na životní prostředí.
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.
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II.3. 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 zdvojení
stávajícího vedení 400 kV V433, které spojuje TR Dasný s TR Slavětice. Nové dvojité vedení bude označené
jako V433/833 a bude spojovat TR Slavětice s TR Kočín (V833) a TR Slavětice s TR Dasný (V433).
Součástí akce je přestavba vedení V474 s jedním systémem na dvojité vedení V474/833 a modernizace
vedení V433/474 na vyšší parametry.
Podrobné technické řešení záměru, včetně všech opatření k ochraně životního prostředí, bude
projednáno s příslušnými orgány státní správy v rámci návazných správních řízení k povolení předmětného
záměru.
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.
II.4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Dokumentace popisuje a hodnotí záměr „V433/833 – zdvojení vedení“ v jedné základní projektové
aktivní variantě, která vychází z platných územně plánovacích podkladů.
Ve dvou lokalitách – Kolence a Valtínov - jsou k základní variantě navrženy alternativní řešení v
podobě posunu trasy vedení tak, aby se snížil dopad na stávající zástavbu a umožnil její rozvoj.
Navržené varianty představují lokální vymístění trasy vedení ze stávajících koridorů vedení a jsou
hodnoceny jako alternativy ke stávají trase. Obě varianty vymístění trasy vedení se nachází v rámci III.
úseku vedení V433/833 a jsou obdobně dlouhé, tj. 2,9 km. Počet stožárů bude v konečném součtu stejný jako
při zachování stávajícího koridoru.
V případě varianty Kolence lze s její realizací souhlasit bez dalších podmínek.
Varianta Valtínov je akceptovatelná pouze za podmínky minimalizace či vyloučení zásahu do ploch lesa
(PUPFL) a vyloučení posunu trasy do vyšší polohy, v úseku mezi stožáry č. 249 – 255. Mimo zmíněný úsek
lze se s realizací varianty souhlasit bez dalších podmínek.
II.5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
K dokumentaci záměru „V433/833 – zdvojení vedení“ byla doručena 7 vyjádření dotčených orgánů
státní správy, 3 vyjádření veřejnosti, dotčené územní samosprávné celky a dotčená veřejnost se
k dokumentaci nevyjádřily.
Všechny požadavky a připomínky obsažené v doručených vyjádřeních byly v posudku vyhodnoceny a
vypořádány. Oprávněné požadavky obsažené v těchto vyjádřeních, které spadají do kompetence zákona
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, byly zpracovatelem posudku komentovány a
zapracovány do závazného stanoviska.
Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:
Krajský úřad, Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: KUJCK 125868/2020 ze dne 9.10.2020
Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: KUJI 100411/2020 ze dne 15.10.2020
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Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice
Vyjádření k dokumentaci, zn: ČIŽP/42/2020/4946 ze dne 6.10.2020
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod
Vyjádření k dokumentaci, zn: ČIŽP/46/2020/5555 ze dne 30.9.2020
Městský úřad Jindřichův Hradec, Odbor životního prostředí
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: OŽP/45254/20/HV ze dne 24.9.2020
Městský úřad Třeboň, Odbor životního prostředí
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: METR 13775/2020-460 HrBo ze dne 12.10.2020
Městský úřad Dačice, Odbor životního prostředí
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: DACI/22995/20/OŽP ze dne 14.10.2020
J.S., Jindřichův Hradec
Vyjádření k záměru, bez č.j. ze dne 18.9.2020 (nedatováno)
J.S., M.S., Jindřichův Hradec
Vyjádření k záměru, bez č.j. ze dne 22.9.2020
J.S., M.S., Jindřichův Hradec
Vyjádření k záměru, bez č.j. ze dne 26.11.2020
II.6. Okruh dotčených územních samosprávných celků
Dotčenými územními samosprávnými celky, jejichž správní obvody alespoň zčásti tvoří dotčené území,
jsou:
Jihočeský kraj
Kraj Vysočina
Město Hluboká nad Vltavou
Statutární město České Budějovice
Obec Hrdějovice
Obec Úsilné
Obec Hůry
Obec Libníč
Město Lišov
Obec Chotýčany
Obec Vitín
Obec Dříteň
Obec Temelín
Obec Žimutice
Obec Dolní Bukovsko
Obec Drahotěšice
Městys Ševětín
Obec Mazelov
Obec Neplachov
Obec Dynín
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Obec Záblatí
Obec Ponědraž
Město Lomnice nad Lužnicí
Obec Klec
Obec Novosedly nad Nežárkou
Město Stráž nad Nežárkou
Obec Hatín
Obec Plavsko
Obec Vydří
Obec Dolní Žďár
Obec Horní Pěna
Obec Dolní Pěna
Obec Hospříz
Obec Kačlehy
Obec Člunek
Obec Kunžak
Obec Český Rudolec
Obec Volfířov
Město Dačice
Obec Kostelní Vydří
Obec Černíč
Obec Strachoňovice
Obec Dolní Vilímeč
Obec Vystrčenovice
Městys Nová Říše
Obec Bohuslavice
Obec Rozseč
Obec Jindřichovice
Městys Želetava
Obec Cidlina
Obec Babice
Obec Loukovice
Obec Šebkovice
Obec Kojetice
Obec Horní Újezd
Město Jaroměřice nad Rokytnou
Obec Výčapy
Posudek - EIA
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Obec Ostašov
Obec Lipník
Obec Dolní Vilémovice
Obec Valeč
Městys Dalešice
Obec Slavětice

Poučení
Toto souhlasné závazné stanovisko je vydáno podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení podle § 3 písm. g) zákona.
Proti tomuto souhlasnému závaznému stanovisku není podání samostatného odvolání přípustné. V
souladu s ustanovením § 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je
toto souhlasné závazné stanovisko přezkoumatelné v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí vydanému v
navazujícím řízení, které bylo podmíněno tímto souhlasným závazným stanoviskem.
Platnost tohoto závazného stanoviska je 7 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost
oznamovatele prodloužena v souladu s § 9a odst. (4) zákona.
Datum vydání stanoviska:
Otisk razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:
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Přehled použitých zdrojů
Oznámení záměru „V433/833 – zdvojení vedení“ (Dr. Ing. Vladimír Skoumal, 03/2019)
Závěr zjišťovacího řízení (MŽP, OVSS II, č.j.: MZP/2019/510/870 ze dne 1.7.2019).
Dokumentace o vlivech záměru „V433/833 – zdvojení vedení“ (Dr. Ing. Vladimír Skoumal,
08/2020)
Vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti
k dokumentaci – viz příloha č. 1 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:

duben 2021
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.: 51008/ENV/16 ze dne 24.8.2016

Trstěnice 106
569 57 Trstěnice u Litomyšle
tel.: 777 903 767, e-mail: mertl@iol.cz

Podpis pověřeného zpracovatele posudku:

……………………………………
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Přílohy
Příloha 1

Vyjádření dotčených orgánů státní správy, dotčených územně
samosprávných celků, veřejnosti a dotčené veřejnosti k dokumentaci

Příloha 2

Autorizace zpracovatele posudku

V příloze č. 1 posudku jsou uvedeny kopie vyjádření obdržených k dokumentaci vlivů záměru „V433/833 –
zdvojení vedení“ na životní prostředí, ve smyslu § 8 zákona č. 100/2001 Sb.
Krajský úřad, Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: KUJCK 125868/2020 ze dne 9.10.2020
Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: KUJI 100411/2020 ze dne 15.10.2020
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice
Vyjádření k dokumentaci, zn: ČIŽP/42/2020/4946 ze dne 6.10.2020
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod
Vyjádření k dokumentaci, zn: ČIŽP/46/2020/5555 ze dne 30.9.2020
Městský úřad Jindřichův Hradec, Odbor životního prostředí
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: OŽP/45254/20/HV ze dne 24.9.2020
Městský úřad Třeboň, Odbor životního prostředí
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: METR 13775/2020-460 HrBo ze dne 12.10.2020
Městský úřad Dačice, Odbor životního prostředí
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: DACI/22995/20/OŽP ze dne 14.10.2020
J.S., Jindřichův Hradec
Vyjádření k záměru, bez č.j. ze dne 18.9.2020 (nedatováno)
J.S., M.S., Jindřichův Hradec
Vyjádření k záměru, bez č.j. ze dne 22.9.2020
J.S., M.S., Jindřichův Hradec
Vyjádření k záměru, bez č.j. ze dne 26.11.2020

Posudek - EIA

strana: 67

PŘÍLOHA 1
(VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY,
DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,
VEŘEJNOSTI A DOTČENÉ VEŘEJNOSTI
K DOKUMENTACI VLIVŮ ZÁMĚRU)

*KUCBX00XJPTM*

KRAJSKÝ ÚŘAD

KUCBX00XJPTM

JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č. j.:
Sp. zn.:

MZP/2020/510/1152
14. 9. 2020
KUJCK 125868/2020
OZZL 115212/2020/pezo SO

E-mail:

Ing. Petra Zoubková
386 720 735
zoubkova@kraj-jihocesky.cz

Datum:

9. 10. 2020

Vyřizuje:
Telefon:

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy II
Mánesova 1803/3a
370 01 České Budějovice

V433/833 – zdvojení vedení - vyjádření
Dne 14. 9. 2020 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále
jen „krajský úřad“) informaci o dokumentaci vlivů záměru „V433/833 – zdvojení vedení“ na životní prostředí
zpracovanou 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.
Oznamovatelem je ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Michle, 101 00 Praha 10, IČO 257 02 556.
Záměr spočívá v kompletní demontáži stávajícího dvojitého vedení 400 kV s označením V433/474, jednoduchého
vedení 400 kV s označením V433 a V474 a montáži nových dvojitých vedení 400 kV s označením V433/474,
V474/833 a V433/833, včetně nových betonových základů, stožárových konstrukcí, izolátorových závěsů, lan,
armatur atd.
Záměr se skládá ze tří úseků:
⇒ I. úsek V433/474 - TR Dasný – lokalita Ševětín
V tomto úseku dojde k přestavbě stávajícího dvojitého vedení 400 kV V433/474 na nové dvojité vedení
400 kV s vyššími parametry. Délka úseku je cca 21 km.
⇒ II. úsek V474/833 - TR Kočín – lokalita Ševětín
V II. úseku proběhne přestavba stávajícího jednoduchého vedení 400 kV V474 na dvojité vedení 400 kV
V474/833. V úseku mezi stožáry 504–535 bude vedení V474/833 realizováno jako sdružené vedení
2 x 400 kV a 2 x 110 kV (V1339/1339B v majetku E.ON Distribuce, a.s.).
Délka sdruženého úseku s vedením 110 kV je cca 11 km a celková délka úseku č. II je cca 21 km.
⇒ III. úsek V433/833 - lokalita Ševětín – TR Slavětice
V rámci tohoto úseku dojde k přestavbě stávajícího jednoduchého vedení 400 kV V433 na dvojité vedení
400 kV V433/833. V rámci tohoto úseku jsou navrženy dvě lokální úpravy trasy vedení:
− mezi stožáry č. 117–126 je navrženo vymístění trasy vedení ze stávajícího koridoru v délce cca 2,9 km
(varianta Kolence)
− mezi stožáry č. 244–255 je navrženo vymístění trasy vedení ze stávajícího koridoru v délce cca 2,9 km
(varianta Valtínov).
Obě varianty jsou alternativou k trase ve stávajícím koridoru jednoduchého vedení. Celková délka III. úseku
je cca 121 km.
Realizace záměru předpokládá v maximální možné míře zachování os stávajících vedení V433 a V474 a taktéž
zachování stávajících stožárových míst. Z důvodu kolizí s křižovanými objekty je posunuto celkem 28 stožárů
oproti současnému stavu. Posuny jsou realizovány vždy ve stávajícím koridoru vedení. Nové stožáry budou tvaru
Dunaj 2 x 400 kV (565 stožárů), Dunaj 2 x 400 kV s podvěšeným dvojitým vedením 110 kV (32 stožárů) a Portál
1 x 400 kV (1 stožár). Celkově je navrženo 598 stožárů. Celková šířka koridoru pro dvojité vedení o napěťové
hladině 400 kV s nosnými stožáry tvaru Dunaj a Dunaj s podvěšeným dvojitým vedením 110 kV činí 69,4 m
v běžné trase.

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650

Naše č. j.: KUJCK 125868/2020

Sp. zn.: OZZL 115212/2020/pezo SO

Na základě kompetencí svěřených krajskému úřadu, podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí krajský úřad sděluje následující:
Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
Orgán ochrany přírody a krajiny krajského úřadu sděluje, že k danému záměru bylo vypracováno biologické
hodnocení „V433/833 – zdvojení vedení“ ze dne 18. 8. 2020, Doplněk „biologického hodnocení“ (hodnocení vlivu
záměru na zájmy ochrany přírody) - V433/833 – zdvojení vedení, varianta „Valtínov“, úprava varianty „Kolence“
ze dne 15. 7. 2020, zpracovatel: Mgr. Vladimír Melichar. V biologických hodnoceních jsou navržena věcná
opatření nutná k prevenci, omezení, vyloučení a kompenzaci negativních účinků spojených s realizací záměru.
V rámci biologického hodnocení byl také zjištěn v trase vedení výskyt zvláště chráněných druhů a předpokládá
se, že v průběhu stavby a provozu záměru bude docházet k významnému zásahu do přirozeného vývoje zvláště
chráněných druhů. Na základě tohoto zjištění vyplývá zákonná povinnost požádat o udělení výjimky
z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů dle ust. § 56 zákona č. 144/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Orgán ochrany přírody s předloženým biologickým hodnocením souhlasí
a požaduje dodržet opatření, která z něj vyplývají.

Vyřizuje: Ing. Jarmila Hořejší, tel.: 386 720 718

Vyjádření podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon):
Z předloženého oznámení záměru „V433/833 – zdvojení vedení“ je zřejmé, že dojde k dotčení pozemků, které
jsou součástí zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF). Vzhledem ke skutečnosti, že zastavěná plocha
jednotlivých stožárů přesáhne 30 m2 a trvalý zábor potřebný pro základy stožárů se předpokládá v rozsahu cca
4,16 ha, bude nutné požádat o trvalé odnětí půdy ze ZPF ve smyslu § 9 odst. 6 zákona. Realizace stavby si
vyžádá i dočasný zábor zemědělské půdy. V případě, že práce spojené s realizací stavby na zemědělských
pozemcích přesáhnou dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených zemědělských
pozemků do původního stavu, je nutné požádat i o dočasné odnětí půdy ze ZPF. Jelikož dotčené pozemky leží
ve správním obvodu více orgánů ochrany ZPF jednoho stupně, bude v souladu s ust. § 18 odst. 2 zákona
k vyřízení žádosti příslušný ten orgán ochrany ZPF, v jehož obvodu leží největší část dotčených pozemků.
V případě vyjádření k návrhu trasy nadzemního vedení dle ust. § 7 odst. 4 zákona bude vzhledem k umístění
záměru (území dvou krajů) dle § 17 písm. c) zákona příslušné Ministerstvo životního prostředí. Vzhledem
k charakteru stavby a jejího řešení souhlasíme s realizací záměru za předpokladu, že v rámci realizace stavby
bude postupováno v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů a nepožadujeme jeho další posouzení 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.

Vyřizuje: Jitka Kulířová, telefon 386 720 805

Krajský úřad nemá k oznámení další připomínky.

Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru
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Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy II
Mánesova 1803/3a
370 01 České Budějovice
-

Váš dopis značky/ze dne

datovou schránkou

Číslo jednací

Vyřizuje/telefon

V Jihlavě dne

KUJI 100411/2020

Barbora Švíková
564 602 590

15. 10. 2020

Vyjádření k Dokumentaci vlivů záměru „V433/833 – zdvojení vedení“ na životní prostředí
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též „KrÚ Vysočina
OŽPZ“) jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody
a krajiny podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“)
Záměr „V433/833 – zdvojení vedení“ spočívá v kompletní demontáži stávajícího dvojitého
elektrického vedení 400 kV s označením V433/474, jednoduchého vedení 400 kV s označením
V433 a V474 a montáži nových dvojitých vedení 400 kV s označením V433/474, V474/833
a V433/833, včetně nových betonových základů, stožárových konstrukcí, izolátorových závěsů,
lan, armatur atd. mezi rozvodnami Dasný, Kočín a Slavětice. Realizace tohoto vedení 400 kV je
proto systémovým opatřením v rozvoji přenosové soustavy, které zvýší a zaručí spolehlivost
a efektivnost provozu přenosové soustavy ČR. Výstavba dvojitého vedení je plánována na rok
2028.
Kraje Vysočina se dotýká část III. úseku V433/833 - lokalita Ševětín – TR Slavětice. V rámci
tohoto úseku dojde k přestavbě stávajícího jednoduchého vedení 400 kV V433 na dvojité vedení
400 kV V433/833 ve stávajícím koridoru jednoduchého vedení. Celková délka III. úseku je cca
121 km.
Realizace záměru předpokládá v maximální možné míře zachování os stávajících vedení V433
a V474 a taktéž zachování stávajících stožárových míst. Z důvodu kolizí s křižovanými objekty je
posunuto celkem 28 stožárů oproti současnému stavu. Posuny jsou realizovány vždy ve
stávajícím koridoru vedení.
Nové stožáry budou tvaru Dunaj 2 x 400 kV (565 stožárů), Dunaj 2 x 400 kV s podvěšeným
dvojitým vedením 110 kV (32 stožárů) a Portál 1 x 400 kV (1 stožár). Celkově je navrženo 598
stožárů.
Ochranné pásmo vedení bude vymezeno dle § 46 energetického zákona č. 458/2000 Sb.
svislými rovinami vedenými po obou stranách ve vodorovné vzdálenosti 20 m od krajního
vodiče. Celková šířka koridoru pro dvojité vedení o napěťové hladině 400 kV s nosnými stožáry
Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

tvaru Dunaj a Dunaj s podvěšeným dvojitým vedením 110 kV činí 69,4 m v běžné trase. Celkově
je navrženo 598 ks stožárů. Základní výška stožárových konstrukcí:
⇒ Dunaj 2 x 400 kV 46 m pro nosný stožár a 44 m pro kotevní stožár
⇒ Dunaj 2 x 400 kV + 2 x 110 kV 51,9 m pro nosný stožár a 53,9 m pro kotevní stožár
⇒ Portál 1 x 400 kV 34,5 m pro nosný stožár a 32,5 m pro kotevní stožár
Dotčené území je z hlediska biologické rozmanitosti pestré území (blíže viz kap. C.I
dokumentace EIA). Pro potřeby zpracování dokumentace EIA je zpracován podrobný biologický
průzkum včetně hodnocení přímých i nepřímých vlivů na faunu, flóru a ekosystémy (příloha č. 8
dokumentace EIA) včetně návrhu opatření k vyloučení, zmírnění nebo kompenzaci vlivů záměru
na zájmy ochrany přírody a krajiny.
KrÚ Vysočina OŽPZ považuje navržená opatření v současné době za dostatečná.
Vychází přitom z úvahy, že při realizaci stavby budou splněny požadavky minimalizující
negativní vliv na chráněné druhy živočichů (viz příloha č. 8 Dokumentace EIA – kapitola 6. návrh
opatření k vyloučení, zmírnění nebo kompenzaci vlivů záměru na zájmy ochrany přírody
a krajiny) a ve spolupráci s „biologickým dozorem“ budou řešeny situace dle aktuálních
podmínek v celé trase zájmového území.
Z důvodu snížení rizika střetu ptáků běžných i zvláště chráněných s vedením zejména za
snížené viditelnosti se navrhuje ve vybraných úsecích instalace optické zvýrazňující signalizace
na nejvíce problematické části vedení. Výstražná vhodná a efektivní optická signalizace je
navržena v 15 úsecích. Z důvodu výrazné časové prodlevy mezi předloženou dokumentací
a plánovanou realizací, cca 8 let, požaduje KrÚ Vysočina OŽPZ prověřit úzce před realizací
vhodný typ optické signalizace, který bude v době realizace záměru považován za
nejefektivnější z pohledu ochrany ptáků a zvážit doplnění této signalizace do dalších úseků,
především nad vodoteče a rybníky.
Po ukončení stavby požaduje KrÚ Vysočina OŽPZ zaslání závěrečné zprávy zpracované
„biologickým dozorem“ o průběhu stavby z hlediska ochrany flóry a fauny.

„otisk razítka“

Ing. Barbora Švíková
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

Čís. jednací: KUJI 100411/2020 KUJIP01FJXE0
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Oblastní inspektorát České Budějovice
U Výstaviště 16, P. O. Box 32,
370 21 České Budějovice
datová schránka: v3cdzr7
tel.: +420 386 109 111, IČ: 41 69 32 05
e-mail: public_cb@cizp.cz, www.cizp.cz

Naše značka:

Vyřizuje / linka:

Místo a datum:

ČIŽP/42/2020/4946

Ing. Jitka Netřebová/136

České Budějovice 6. 10. 2020

Posuzování vlivů na životní prostředí 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)
- vyjádření k dokumentaci „V433/833 - zdvojené vedení“.

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice (dále jen „inspekce“),
obdržela dne 14. 9. 2020 k vyjádření dokumentaci „V 433/833 - zdvojené vedení“. Oznamovatelem
záměru je společnost ČEPS, a.s., Praha, IČO: 257 02 556, zpracovatelem dokumentace je Dr. Ing.
Vladimír Skoumal, ČEPS Invest, a.s., Praha.
Předmětem záměru je kompletní demontáž stávajícího dvojitého vedení 400 kV s označením
V433/474, jednoduchého vedení 400 kV s označením V433 a montáž nových dvojitých vedení 400 kV
s označením V433/474, V474/833 a V433/833, včetně nových betonových základů, stožárových
konstrukcí, izolátorových závěsů, lan, armatur atd. Vedení prochází Jihočeským krajem a krajem
Vysočina.
K původnímu oznámení záměru byl vypracován Naturový screening, který vyhodnocuje vliv na
záměru na soustavu NATURA. Za potencionálně ovlivněné evropsky významné lokality a ptačí oblasti
lze označit: EVL Lužnice a Nežárka, EVL Krvavý a Kačležský rybník a PO Českobudějovické rybníky
a Třeboňsko. Ve screeningu byl vyhodnocen vliv na tyto lokality a zároveň vliv na jednotlivé
významné živočišné druhy – předměty ochrany, především ze skupiny ptáků. Vyhodnocen byl mírný
negativní vliv na celistvost výše uvedených evropsky významných lokalit a ptačí oblast Třeboňsko.
Dále byl vyhodnocen mírně negativní vliv na některé druhy ptáků, které jsou předmětem ochrany
uvedených území.
Pro potřeby zpracování dokumentace EIA bylo následně provedeno Hodnocení záměru dle § 67
zákona č. 114/1992 Sb., v rámci kterého byly zpracovány jednotlivé biologické průzkumy: floristický,
entomologický a vertebratologický. Biologický průzkum byl proveden v sezóně roku 2019 s
doplňkem jarního aspektu v roce 2020 pro variantní trasy vedení (varianta Kolence a Valtínov).
Následně byl vyhodnocen vliv záměru na jednotlivé složky přírody a na základě toho stanovena
zmírňující a kompenzační opatření. Zpracováno bylo též Hodnocení vlivu na krajinný ráz.

Č.j.: ČIŽP/42/2020/4946

Spis: ZN/ČIŽP/42/1383/2019
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Z hlediska ochrany přírody, ochrany ovzduší, ochrany vod a odpadového hospodářství nemá inspekce
k dokumentaci žádné připomínky.

Ing. Vladimír Jiráček
ředitel oblastního inspektorátu

(elektronicky podepsáno)

Č.j.: ČIŽP/42/2020/4946

Spis: ZN/ČIŽP/42/1383/2019
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Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod
Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 496 111, IČ: 41693205
e-mail: hb.podatelna@cizp.cz
ISDS: htkdzar
www.cizp.cz www.cizp.cz

Č.j.: ČIŽP/46/2020/5555
Spis: ZN/ČIŽP/46/1562/2019

Vyřizuje: Kristina Machová DiS.
Telefon: +420 569 496 122

Datum: 30.9.2020

Vyjádření k dokumentaci záměru
Dne 14.9.2020 obdržela Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát v Havlíčkově
Brodě (dále jen „Inspekce“) žádost o zaslání vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „V433/833 –
zdvojení vedení“ podle zákona č. 100/2001 Sb.
Oznamovatelem záměru je společnost ČEPS a.s., prostřednictvím: ČEPS invest,a.s. Elektrárenská
774/2, 101 52 Praha 10. Kód záměru je OV2069.
Stanovisko oddělení ochrany ovzduší:
Záměr spočívající v demontáži stávajícího dvojitého vedení V433/474, jednoduchého vedení
V433 a V474 a montáži nových dvojitých vedení V433/474, V474/833 a V433/833, včetně
nových betonových základů, stožárových konstrukcí, izolátorových závěsů, lan, armatur apod. se
řadí mezi záměry s nevýznamným vlivem na kvalitu ovzduší.
Vlastní provoz nadzemního vedení není zdrojem znečištění ovzduší, kvalita ovzduší
v předmětném území může být ovlivněna pouze v období demontáže a výstavby vedení v
důsledku emisí výfukových plynů stavebních mechanismů, avšak množství emisí z hlediska vlivů
na kvalitu ovzduší nebude významné. Rovněž emise z nátěrů ocelových konstrukcí budou v
případě používání barev s nízkým obsahem organických rozpouštědel nevýznamné. Pro snížení
prašnosti na příjezdových komunikacích a v prostoru stavenišť, bude třeba v případě sucha
zajistit skrápění dotčených ploch a zamezit tak sekundární prašnosti, tak jak je uvedeno
v dokumentaci. Dokumentaci záměru hodnotíme jako dostatečnou a nemáme z hlediska ochrany
ovzduší žádné připomínky.
Vypracovala: Ing. Jana Pazderová

Stanovisko oddělení ochrany vod:
K dokumentaci záměru „V433/833 – zdvojení vedení“ nemáme připomínky.
Vypracoval: Ing. Miroslav Sláma
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Stanovisko oddělení odpadového hospodářství:
Záměr spočívá v kompletní demontáži stávajícího dvojitého vedení 400 kV, jednoduchého vedení
400 kV, montáži nových dvojitých vedení 400 kV, vybudování nových betonových základů,
stožárových konstrukcí, izolátorových závěsů, lan, armatur atd., v úsecích v k.ú. Dolní Vilímeč,
Jindřichovice na Moravě, Nová Říše, Rozseč u Třešti, Strachoňovice, Vystrčenovice, Černíč,
Babice u Lesonic, Bolíkovice, Cidlina na Moravě, Dalešice, Dolní Vilémovice, Ratibořice na
Moravě, Horní Újezd u Třebíče, Vacenovice, Kojetice na Moravě, Lipník u Hrotovic, Loukovice,
Ostašov Na Moravě, Slavětice, Valeč u Hrotovic, Výčapy, Štěpánovice u Jaroměřic nad
Rokytnou, Šebkovice, Želetava.
V oznámení jsou vyjmenovány odpady vznikající při realizaci záměru; způsoby nakládání s nimi
budou popsány v dalším stupni projektové přípravy. Nejvíce odpadů vznikne při demontáži
stávajícího vedení, jedná se o odpady kat.č. 170101 O – beton, 170504 O – zemina a kamení,
170405 O – železo a ocel a 170407 O – směsné kovy. Za nakládání s odpady bude odpovědný
zhotovitel stavby, jako původce odpadů.
Vypracoval: Ing. Josef Pospíchal

Stanovisko oddělení ochrany lesa:
Záměr spočívá v demontáži stávajících vedení a montáži nových dvojitých vedení, včetně nových
betonových základů, stožárových konstrukcí, izolátorových závěsů, lan, armatur atd. Krajem
Vysočina prochází část III. úseku, v rámci tohoto úseku dojde k přestavbě stávajícího
jednoduchého vedení 400 kV V433 na dvojité vedení 400 kV V433/833. Navrhovaný záměr
předpokládá dočasné i trvalé odnětí lesních pozemků a trvalé omezení plnění funkcí lesa,
plochy záboru budou zpřesněny v rámci navazujících řízení.
K dokumentaci záměru „V433/833 – zdvojení vedení“ nemáme připomínky.
Vypracovala: Ing. Věra Tesařová

Stanovisko oddělení ochrany přírody:
Záměr spočívá v kompletní demontáži stávajícího dvojitého vedení 400 kV s označením
V433/474, jednoduchého vedení 400 kV s označením V433 a V474 a montáži nových dvojitých
vedení 400 kV s označením V433/474, V474/833 a V433/833, včetně nových betonových
základů, stožárových konstrukcí, izolátorových závěsů, lan, armatur atd., v úsecích Dasný –
Ševětín, Kočín – Ševětín a Ševětín – Slavětice (ČIŽP OI Havl. Brod se týká úsek od hranic kraje
Vysočina po TR Slavětice).
Záměr se na území kraje Vysočina nenachází v žádném zvláště chráněném území. K záměru bylo
vydáno stanovisko KrÚ Kraje Vysočina č. j. KUJI 61864/2018 OŽPZ 230/2018 ze dne 21. 09.
2018, kterým je vyloučen významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Při realizaci záměru však bude dotčena
celá řada významných krajinných prvků a prvků územního systému ekologické stability. ČIŽP
upozorňuje, že veškeré zásahy musí být prováděny pouze v souladu s platnou legislativou.
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Pro potřeby zpracování dokumentace EIA bylo provedeno autorizované „Hodnocení záměru dle
§ 67 zákona č. 114/1992 Sb.“, v rámci kterého byly zpracovány jednotlivé biologické průzkumy floristický, entomologický a vertebratologický. Biologický průzkum byl proveden v sezóně roku
2019. Dle tohoto průzkumu nebude na území kraje Vysočina stavbou dotčen žádný zvláště
chráněný druh rostlin. V rámci průzkumu bylo v trase záměru zjištěno 87 zvláště chráněných
druhů živočichů, z nichž patří 11 druhů mezi kriticky ohrožené, 54 mezi silně ohrožené a 22 mezi
ohrožené. Vzhledem k charakteru záměru nebyl identifikován žádný významný konflikt mezi
realizací záměru a ochranou entomofauny. Ryby a mihule záměrem nebudou vůbec dotčeny,
protože do vodních toků nebude nijak vstupováno. Obojživelníci, a to pouze méně pohyblivé
druhy (ropuchy), budou záměrem ovlivněni pouze na úrovni jedinců - nebude dotčen žádný
rozmnožovací biotop a ani migrační trasy probíhající podél vodotečí, kde bude pojezd techniky
vyloučen. U savců se žádné významnější ovlivnění nepředpokládá. Z důvodu minimalizace vlivu
záměru na obratlovce jsou navržena adekvátní zmírňující opatření a podmínky zahrnující
zejména termínové omezení kácení a vyřezávání dřevin a také navržení úseků vybavených
zvýrazňující optickou signalizací. Z ptáků lze jako dočasně ovlivněné charakterizovat druhy
hnízdící v těsné blízkosti záměru nebo druhy, které zde mají významnou část loveckého či
potravního okrsku. Ptáci budou rušeni stavebním ruchem, přímé úhyny v důsledku stavby se při
dodržení zmírňujících opatření nepředpokládají. Vlivy při stavbě a souvisejícím kácení je možné
významně zmírnit formou termínových omezení. Jako nejvýznamnější vliv lze charakterizovat
riziko zranění ptáků při střetech s vedením. Rovněž v těchto případech inspekce upozorňuje na
nutnost postupovat v souladu s platnými předpisy.
Pro vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz území byla zpracována samostatná studie
„Posouzení vlivu navrhované stavby „V433/833 – zdvojení vedení“ na krajinný ráz ve smyslu
znění § 12 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Z tohoto hodnocení vyplývá
poměrně významná změna vlivu stavby na krajinný ráz jednotlivých vymezených území v rámci
dotčeného krajinného prostoru. Na druhou stranu podobný technicistní prvek v daném prostoru
již existuje (trasa v podstatě kopíruje trasu stávajícího vedení). Ovlivnění stávající estetické i
přírodní hodnoty krajinného rázu a přírodních prostorů tak posudek charakterizuje převážně jako
únosné, místy až na hranici únosnosti. S tímto hodnocením se inspekce ztotožňuje.
Vypracoval: Ing. Borek Hromádka

Na základě výše uvedených stanovisek Inspekce nemá k předložené dokumentaci připomínky.

Ing. Jan Panský
ředitel oblastního inspektorátu
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Městský úřad Jindřichův Hradec
Odbor životního prostředí
Klášterská 135, 377 01 Jindřichův Hradec, tel.: 384 351 282, e-mail: hradkova@jh.cz
spis: OŽP/261/2020
čj: OŽP/45254/20/HV
oprávněná úřední osoba: Věra Hrádková
Ing. Ivana Nováková

Jindřichův Hradec, dne 24. 9. 2020

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy II
Mánesova 1803/3a
370 01 České Budějovice
Věc:

DS.

Posuzování vlivů na životní prostředí k záměru „V433/833 – zdvojení vedení“.

Dne 15. 9. 2020 obdržel odbor životního prostředí Městského úřadu Jindřichův Hradec
informaci o dokumentaci vlivů záměru „V433/833 – zdvojení vedení“ MŽP, Odboru výkonu státní
správy II, České Budějovice.
Záměr je vyvolán požadavky na spolehlivý provoz systému elektrizační soustavy a souborem
závazků, plynoucích pro provozovatele přenosové soustavy z legislativy České republiky i Evropské
unie a z pravidel Sdružení evropských provozovatelů přenosových soustav pro elektrickou energii
(ENTSO-E).
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy
na úseku životního prostředí, podává k předložené dokumentaci v souladu s § 6 odst. 8 zákona č.
100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, toto
vyjádření
dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu:
Záměr vyžaduje vydání závazného stanoviska k udělení souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze
zemědělského půdního fondu.
dle § 90, odst. 17 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších
předpisů vydává tuto předběžnou informaci:
Proti předložené dokumentaci nemáme námitky. Upozorňujeme, že záměr v lokalitě Valtínov povede
k významnému poškození krajinného rázu, proto doporučujeme od záměru vést trasu V433/833 jižněji
od obce upustit.
dle zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon):
Orgán státní správy lesů požaduje v lokalitě Valtínov zachovat vedení ve stávající trase, s vymístěním
stávající trasy vedení mezi stožáry č. 244 – 255 z pohledu lesního zákona nesouhlasí. Celospolečenský
význam zachování lesa, ochrany lesního prostředí a integrity lesa zcela jistě převyšuje soukromý
zájem na vymístění stávající trasy vedení. Stávající trasa neodporuje platné legislativě, ani
bezpečnosti, orgán SSL tedy nespatřuje relevantní důvod k takto markantnímu zásahu do integrity lesa
a lesního prostředí, jenž by vedl k rozsáhlému odlesnění a následné nemožnosti pěstovat lesní porost
na velké výměře z důvodu omezení ochranným pásmem v koridoru el. vedení.
dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů vydává toto vyjádření:
V dalším stupni PD požadujeme upřesnit způsob nakládání s výkopovou zeminou.
dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů:

Na pozemku p.č. 327/2 k.ú. Kunžak se nachází ochranné pásmo I. stupně veřejného vodovodu Obce
Kunžak – viz příloha. Požadujeme prověření situování sloupu č. 223 k.ú. Kunžak, který musí být
osazen mimo toto ochranné pásmo.
Vodoprávní úřad požaduje předložit ke schválení havarijní plán po dobu výstavby uvedené stavby,
spolu s vyjádřením správce povodí.
dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
Záměr se nedotýká zájmů chráněných zákonem o ochraně ovzduší. K záměru nemáme připomínky.

Ing. Ivana Nováková
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Jindřichův Hradec

Příloha: PHO k.ú. Kunžak
Vyřizuje:
p. Kozlovská, Ing. Hesoun, Ing. Vlášek, p. Bartušková, Ing. Caklová, Ing. Štefanová, Bc. Strejčková

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
tel: +420 384 342 171, datová schránka: 4cbbvj4
e-mail: bohuslava.hrneckova@mesto-trebon.cz

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy II
Mánesova 1803/3a
370 01 České Budějovice 1
Váš dopis zn.: MZP/2020/510/1152
Ze dne: 15.09.2020
Naše č. j.: METR 13775/2020-460 HrBo
Vyřizuje: Ing. Kněžínková, Ing. Fliegelová, Ing. Janečková,
RNDr. Vojtěchová, Hrnečková
Datum: 12.10.2020

Vyjádření a předběžná informace k posuzování vlivů na životní prostředí záměru „V433/833 –
zdvojení vedení“.
Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, obdržel od Ministerstva životního prostředí, Odboru
výkonu státní správy II, Mánesova 1803/3a, České Budějovice žádost o vyjádření k posuzování vlivů na
životní prostředí záměru „V433/833 – zdvojení vedení“.
Oznamovatelem je ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10.
Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy životního prostředí,
vydává k předloženému záměru toto

vyjádření a předběžnou informaci:
1. Podle § 79 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:
K předmětnému záměru nemáme z hlediska zájmů zákona o odpadech připomínky.
2. Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů:
K posuzování vlivů na životní prostředí záměru „V433/833 – zdvojení vedení“ nemáme na území ORP
Třeboň připomínky.
3. Podle § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
Příslušným orgánem k vydání stanoviska je na území CHKO Třeboňsko Agentura ochrany přírody
a krajiny - regionální pracoviště Jižní Čechy, oddělení Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, 379 01
Třeboň.
4. Podle § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů:
V rámci územní působnosti správního území ORP Třeboň z hlediska zájmů ochrany zemědělského
půdního fondu nemáme k řízení posuzování vlivů na životní prostředí záměru „V433/833 –
zdvojení vedení“ připomínky. Vzhledem k tomu, že variantní řešení v lokalitě Kolence se výrazně
neliší s trvalým záborem od stávající trasy, souhlasíme z hlediska námi chráněných zájmů i s touto
variantou.
Výše uvedený záměr se dotýká pozemku ZPF, proto je nutné, aby investor záměru požádal náš odbor
o vydání souhlasu s odnětím ze ZPF v souladu s § 9 odst. 1) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF,
ve znění pozdějších předpisů. Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského

půdního fondu musí v souladu s § 9 odst. 6) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění
pozdějších předpisů a současně dle § 14 vyhlášky MŽP č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů
k zajištění ochrany ZPF, kromě náležitostí podle správního řádu obsahovat účel zamýšleného odnětí,
vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
a zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, životního
prostředí a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů nejvýhodnější.
5. Podle § 48 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů:
Předložený záměr se týká zájmů chráněných lesním zákonem. Na základě našeho vyjádření
k Oznámení zahájení zjišťovacího řízení (dále Oznámení) č. j. METR 6793/2019-244 HrBo ze dne
03.05.2019, kde jsme vzhledem k zájmům chráněným lesním zákonem upřednostnili původní vedení
přes obec Kolence, bylo vyvoláno jednání, na základě kterého byla upravena variantní trasa vedení
v úseku Kolence tak, aby nedocházelo k nevhodnému dělení lesních pozemků. Výstupem z jednání
byly dva návrhy na úpravu variantní trasy Kolence tak, že lépe vyhovovaly zájmům chráněných
lesním zákonem, než původní návrh uveřejněný v Oznámení. Jeden z těchto návrhů je nyní
akceptován a posuzován v předložené dokumentaci vlivů záměrů „V 433/833 – zdvojení vedení“ na
životní prostředí. K předložené dokumentaci a jejím závěrům proto nemáme dalších připomínek.
6. Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:
Podle předložené projektové dokumentace nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně
ovzduší, proto bez připomínek.

Toto vyjádření není správním rozhodnutím ani souhlasem nebo povolením vydaným podle zvláštních
předpisů.
Vyjádření je od počátku neplatné, pokud bylo vydáno na základě údajů nepravdivých, neúplných,
zkreslených nebo žadatelem zatajených.
S pozdravem
(otisk úředního razítka)

Ing. Jaroslav Fliegel
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Třeboň
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Adresát: Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II
Věc: Vyjádření k záměru V433/833 - zdvojení vedení
Jakožto vlastník pozemku s parc. č. 3311 v k.ú. Člunek, který se nachází v trase záměru, žádám
s ohledem na již stávající mimořádně silné elektromagnetické pole v daném území, o prověření
případného dalšího zesílení tohoto elektromagnetického pole v důsledku nyní projednávaného
záměru, a to z důvodu uplatňování práv vlastníka pozemku.Pozemek využíváme jako zahradu
a na přilehlé parcele č. 3317/1 stavíme rodinný dům. Prověření proveďte před realizací
samotné stavby, a to v rámci tohoto či některého z následných povolujících řízení.
Prosíme o přesný plán vybudování zdvojeného vedení 400kv v okolí pozemku parcela č. 3311.
Určitě již teď vyjadřujeme nesouhlas s umístěním vedení 400kv ještě blíže k našemu pozemku.
Již teď máme na pozemku silné elektromagnetické pole a pozemek nelze plně využívat.Na
pozemku se pohybují malé děti a máme strach o jejich zdraví ovlivněné elektromagnetickým
polem.Prosím vás o zaslání přesného plánu, mapy, kde se má nacházet nové vedení včetně
stožárů.
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V Jindřichově Hradci dne 22.9.2020

Věc: Vyjádření k záměru V433/833 - zdvojení vedení

Jakožto vlastníci pozemku s parcely č. 3311a parcely 3317/1 v k.ú. Člunek u
Jindřichova Hradce, který se nachází v trase záměru, žádáme s ohledem na již
stávající mimořádně silné elektromagnetické pole v daném území, o prověření
případného dalšího zesílení tohoto elektromagnetického pole v důsledku nyní
projednávaného záměru, a to z důvodu uplatňování práv vlastníka pozemku.
Nesouhlasíme s vybudováním nového zdvojeného vedení V433/833 ve stejné či
ještě menší vzdálenosti od našeho pozemku parcela č.3311 a č.3317/1.
Parcelu 3311 využíváme jako zahradu a na přilehlé parcele č. 3317/1 stavíme
rodinný dům. Prověření proveďte před realizací samotné stavby, a to v rámci
tohoto či některého z následných povolujících řízení.
Prosíme o přesný plán vybudování zdvojeného vedení V433/833,400kv v okolí
pozemku parcela č. 3311 a parcela č.3317/1.
Jak jsem psal již výše,určitě již teď vyjadřujeme nesouhlas s umístěním vedení
400kv ve stávající vzdálenosti od našeho pozemku.Je možné souhlasit s
návrhem záměru „V433/833 zdvojení vedení^ za podmínky, že sloupy
elektrického vedení budou posunuty tak, aby krajní vodič byl v minimální
vzdálenosti 100 m od nemovitostí jako tomu je v k.ú. Valtínov a Mosty u obce
Kunžak bylo již zaneseno,zakresleno do přístupných plánků na internetu
v Informačním systému EIA kod záměru OV2069.
Již teď máme na pozemku nepříjemné silné elektromagnetické pole a z tohoto
důvodu pozemek nelze plně využívat. Na pozemku se pohybují malé děti a
máme strach o jejich zdraví a život.
Prosím vás o zaslání přesného plánu, mapy, kde se má nacházet nové vedení
včetně stožárů a dalších informací s pokračováním záměru výstavby V433/833.
Dále vás prosíme,máte-li možnost již teď jakkoliv pomoci s dosavadním
vedením V433,tak budeme rádi.Tím máme na mysli např. přeměření dopadu síly

elektromagnetického pole na našem pozemku,pnpadně pověřit ČEPS a.s. aby
nechala překontrolovat nejbližší stožár č.209 a vedení poblíž našeho pozemku.
Již jsem zasílal emailem neúplnou námitku 18.9.2020,tak vás prosím o její
stornovaní nebojí přiřadit k tomuto dopisu.Protože se liší obsahově ,tak toto
písemné psaní berte prosím na zřetel jako hlavní,důležité.

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10
V Jindřichově Hradci dne 26.11.2020

Věc: Vyjádření k záměru V433/833 - zdvojení vedení,
vyjadřujeme souhlas se záměrem výstavby

Dobrý den,
na základě telefonickém hovoru dne 25.11.2020 s panem Mgr.Tučkem z
oddělení EIA, vyjadřujeme souhlas se záměrem vybudování zdvojeného vedení
V433/833 v obci Člunek, poblíž našeho pozemku pare. č. 3311 v k.ú. Člunek.
Bylo nám panem Mgr. Tučkem podrobně vysvětleno,jak bude celá stavba
vedení V433/833 vypadat a,že nebude zasahovat více do našeho
pozemku,naopak dojde ke zlepšení stávajících limitů.Proti této výstavbě
V433/833 nemáme tedy žádné námitky.
Dopisem zaslaným 22.9.2020 došlo k nedorozumění ,že nesouhlasíme s
výstavbou zdvojeného vedení poblíž pozemku pare. č. 3311 v k.ú. Člunek.
Chtěli jsme pouze získat více informací jak se nás nová stavba vedení V433/833
bude týkat a jaké budou její nové parametry.Tyto informace jsme již získali.
v

Tímto dopisem Vás žádáme,abyste dopis,který jsme Vám zaslali 22.9.2020
brali jako bezpředmětný.
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