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PROHLÁŠENÍ ZPRACOVATE LE POSUDKU

Posudek o vlivech záměru „Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice – Chrást“ na životní prostředí (dále jen
posudek) jsem zpracovala podle požadavků vyplývajících z §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),
v platném znění, jako držitelka osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí
č.j.: 8779/1012/OPVŽP/97 vydaného dne 24.9.1997 Ministerstvem životního prostředí (MŽP) v dohodě
s Ministerstvem zdravotnictví (MZd) podle zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, resp. jako držitelka autorizace podle §19 zákona č. 100/2001 Sb., ve smyslu §24 citovaného zákona,
která byla prodloužena rozhodnutím MŽP č.j.: 39760/ENV/06 ze dne 13.6.2006 a č.j. 65318/ENV/11 ze dne
1.9.2011.
Pozn.: Název záměru „Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice – Chrást“ je v souladu s názvem uvedeným
v dokumentaci; v oznámení název záměru zní: „Zdvojení stávajícího vedení V431/831 Přeštice – Chrást“.
Na titulní straně je z tohoto důvodu uveden název „Zdvojení stávajícího vedení V431(/831) Přeštice –
Chrást“

30. listopadu 2015
RNDr. Bc. Gabriela Licková, Ph. D.
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Vysvětlení opakovaně používaných zkratek:
BC
BK
BPEJ
ČBÚ
č.j.
č.p.p.
ČSN
DP
DPS
EIA
elmg.
EVL
EZ
HPJ

biocentrum
biokoridor
bonitní půdně ekologická jednotka
Český báňský úřad
číslo jednací
číslo pozemkové parcely
česká státní norma
dobývací prostor
dokumentace pro provádění stavby
Environmental Impact Assessment (1. fáze = oznámení, 2. fáze = dokumentace)
elektromagnetické
Evropsky významná lokality
energetický zákon
hlavní půdní jednotka

CHVeP
CHVePS

chráněný venkovní prostor
chráněný venkovní prostor staveb

CHLÚ
CHOPAV
IG

chráněné ložiskové území
chráněná oblast přirozené akumulace vody
inženýrsko - geologický

ICNIRP

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (Mezinárodní
komise pro ochranu před neionizujícím zářením)

IRZ
KHS
KN
k.ú.
KÚ
KZ
LHP
MěÚ
MKR
MPO
MZd
MŽP
NKP
NOZ
OBÚ
odst.
OP
OPVZ
PHO
PHM
PLZ
PD
PO
podkap.
POV
Pozn.
PP
PPS
PR
PS
příl.
přip.
PUPFL
PÚR
R1, R2,…

integrovaný registr znečišťování
krajská hygienická stanice
katastr nemovitostí
katastrální území
krajský úřad
katastrální zákon
lesní hospodářský plán
městský úřad
místo krajinného rázu
Ministerstvo obchodu a průmyslu ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo životního prostředí ČR
národní kulturní památka
Nový občanský zákoník
Obvodní báňský úřad
odstavec
ochranné pásmo
ochranné pásmo vodních zdrojů
pásmo hygienické ochrany
pohonné hmoty
přírodní léčivé zdroje
projektová dokumentace
ptačí oblast
podkapitola
plán organizace výstavby
poznámka
přírodní památka
provozovatel přenosové soustavy
přírodní rezervace
přenosová soustava
příloha
připomínka
pozemky určené k plnění funkce lesa
politika územního rozvoje
lomové body navrhované trasy vedení
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RBC
REZZO
ŘPÚ
stanovisko EIA
SÚ
SZ
SZÚ
TN
TR
TTP
ÚAP
ÚPD
ÚSES
V431
V431/831
VKP
VHM
WHO
ZCHÚ
ZM ČR
ZOPK
ZPF
ZÚR
ZZŘ
ŽP
S, J, V, Z

regionální biocentrum
registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší
Řád preventivní údržby elektrických zařízení přenosové soustavy
závazné stanovisko vydané dle §9a a přílohy č. 6 zákona č. 100/2001 Sb.
stavební úřad
stavební zákon
Státní zdravotní ústav
technická norma

………

bude doplněno

transformovna
trvalý travní porost
územně analytické podklady
územně plánovací dokumentace
územní systém ekologické stability
označení vedení V431 Přeštice – Chrást (předmět posouzení – hodnocený záměr)
označení vedení V431 Přeštice – Chrást (předmět posouzení – hodnocený záměr)
významný krajinný prvek
vodohospodářská mapa
World Health Organization (Světová zdravotnické organizace)
zvláště chráněná území
základní mapa ČR
zákon o ochraně přírody a krajiny
zemědělský půdní fond
zásady územního rozvoje
závěr zjišťovacího řízení
životní prostředí
světové strany sever, jih, východ, západ

Vysvětlení opakovaně používaných termínů:
dokumentace

dokumentace zpracovaná dle příl. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění pro záměr
s názvem „Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice – Chrást“ na životní prostředí (dále jen
„dokumentace“)

jiná dokumentace

(v souvislém textu podtrženo z důvodu zvýraznění) dokumentace zpracovaná dle příl. 4 zákona
č. 100/2001 Sb. v platném znění pro záměr s názvem „V432 Kočín – Přeštice, zdvojení
stávajícího vedení 400 kV“, a jejíž součástí je předkládaný záměr v úseku vedení 431 mezi
body R5-R6; K záměru „V432 Kočín – Přeštice, zdvojení stávajícího vedení 400 kV“ vydalo
Ministerstvo životního prostředí dne 17.4.2013, pod č. j. 24478/ENV/13 souhlasné stanovisko
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Předpokládaný termín zahájení
realizace záměru „V432 Kočín – Přeštice, zdvojení stávajícího vedení 400 kV“ je plánován po
roce 2018, předpokládaný termín dokončení výstavby a uvedení vedení do provozu je plánován
po roce 2021. Úsek R5-R6 je v jiné dokumentaci popisován jako úsek R51–R50, cituji

z kap. C.I.6 dokumentace EIA k záměru „V432 Kočín – Přeštice, zdvojení stávajícího
vedení 400 kV“: „Vedení V431 bude v úseku R50 – R52 přeloženo do nové trasy. Od
lomového bodu R52 pokračuje vedení V431 ve stávající trase vedení V431/432.“.
oznámení

oznámení záměru zpracované dle příl. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění pro záměr
s názvem „Zdvojení stávajícího vedení V431/831 Přeštice – Chrást“

posudek

posudek s názvem „Posudek EIA k záměru „Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice –
Chrást“ zpracovaný dle příl. 5 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

Legislativa uváděná v posudku je vždy myšlena „v platném znění“, pokud není uvedeno jinak.
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ÚVOD
Posuzovaný záměr společnosti ČEPS, a.s. „Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice – Chrást“ představuje
posílení přenosového profilu mezi transformovnami (TR) Přeštice a Chrást zdvojením stávajícího vedení
s označením V431 o napěťové hladině 400 kV. Celková délka vedení je cca 33 km. Posuzovaný záměr má
charakter standardní liniové stavby technické infrastruktury pro přenos elektrické energie. Šířka koridoru
vedení činí 69,4 m v běžné trase. Trasa záměru je umístěna na základě projednání s dotčenými obcemi a
respektuje budoucí záměry v území uvedené v ZÚR Plzeňského kraje. Výsledná trasa záměru v úseku TR
Přeštice - po lomový bod R6 je vedena v trase stávajícího dvojnásobného vedení s označením V431/432 mimo
zaústění do TR Přeštice a přeložky vedení mezi lomovými body R5 a R6. Trasa v úseku R6 - TR Chrást je
vedena ve stávající trase jednoduchého vedení s označením V431. Stávající trasy vedení V431 a V431/432
jsou zaneseny v Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje. Záměr výstavby nového dvojitého vedení je
řešen invariantně a v této podobě také záměr představuje nejmenší možné zásahy do okolních biotopů.
Předpokládá se termín zahájení výstavby po roce 2024 s ukončením do roku 2025. Záměr je nevýrobního
charakteru a je určen k zajištění zvýšených požadavků výkonových bilancí v rámci přenosové soustavy,
stability elektrizační soustavy ČR a spolehlivosti dodávky energie.
Plánovaný rozvoj zdrojové základny v severních a severozápadních Čechách spolu s plánovaným rozvojem
spotřeby v Plzeňském kraji a dodržení požadované spolehlivosti provozu elektrizační soustavy vynutí posílení
schématu přenosové soustavy. Kromě jiných profilů je nutno posílit vedení přenášející výkon ze severozápadu
jižním a východním směrem. Jedním z profilů, které plánuje ČEPS, a.s. posílit, je vedení 400 kV Chrást –
Přeštice (V431), formou přestavby stávajícího jednoduchého vedení na vedení dvojité. Záměr je vyvolán také
souborem závazků, plynoucích pro přenosovou soustavu z legislativy České republiky i Evropské unie a z
pravidel Sdružení evropských provozovatelů přenosových soustav pro elektrickou energii (ENTSO-E).
Jedním z nezbytných podkladů pro řízení, ve kterých se bude rozhodovat o povolení záměru, je stanovisko k
posouzení vlivů provedení záměru „Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice – Chrást“ na životní prostředí
(dále také „stanovisko EIA“) podle zákona č. 100/2001 Sb. Proto bylo pro daný záměr zpracováno oznámení,
dokumentace a tento posudek. Zpracovatelem dokumentace podle §8 a přílohy č. 4 citovaného zákona je
oprávněná osoba Dr. Ing. Vladimír Skoumal jako držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle
zákona č. 100/2001 Sb. - rozhodnutí MŽP č.j. 102570/ENV/09 ze dne 14.12.2009 (prodloužené rozhodnutím
č.j. 40092/ENV/14) s platností do 28.12.2019. Stanovisko EIA tedy vychází z následujících dokumentů:
 Oznámení záměru s názvem „Zdvojení stávajícího vedení V431/831 Přeštice – Chrást“ zpracované dle
příl. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v aktuálním znění
 Závěr zjišťovacího řízení vydaný Odborem výkonu státní správy III Ministerstva životního prostředí ČR
pod č.j. 824/520/14; 58340/ENV/14 ze dne 8.10.2014
 Dokumentace vlivů záměru „Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice – Chrást“ na životní prostředí (dále
jen „dokumentace“) zpracovaná dle příl. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
 Posudek zpracovaný dle příl. 5 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
V posudku bylo rovněž zohledněno stanovisko MŽP č.j. 24478/ENV/13 ze dne 17.4.2013, neboť úsek
hodnoceného záměru (úsek vedení) R5 - R6 je součástí jiné dokumentace zpracované dle příl. 4 zákona č.
100/2001 Sb. v platném znění. Jiná dokumentace hodnotila z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví záměr „V432 Kočín – Přeštice, zdvojení stávajícího vedení 400 kV“. K záměru „V432 Kočín – Přeštice,
zdvojení stávajícího vedení 400 kV“ vydalo Ministerstvo životního prostředí dne 17.4.2013, pod č.j.
24478/ENV/13 souhlasné stanovisko. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru „V432 Kočín –
Přeštice, zdvojení stávajícího vedení 400 kV“ je plánován po roce 2018, předpokládaný termín dokončení
výstavby a uvedení vedení do provozu je plánován po roce 2021. Úsek R5-R6 je v jiné dokumentaci popisován
jako úsek R51–R50.
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I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

I.1.

Název záměru

Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice – Chrást (v souladu s názvem záměru uvedeným v dokumentaci;
v oznámení název záměru zní:„Zdvojení stávajícího vedení V431/831 Přeštice – Chrást“)

I.2.

Kapacita záměru

Posílení přenosového profilu mezi TR Přeštice a TR Chrást zdvojením stávajícího vedení s označením V431 o
napěťové hladině 400 kV. Celková délka vedení je cca 33 km.

I.3.

Umístění zámě ru

Plzeňský kraj
Katastrální území
Dolní Lukavice
Přeštice
Krasavce
Vodokrty
Osek u Vodokrt
Háje u Vodokrt
Střížovice u Plzně
Vlčtejn
Netunice
Chouzovy
Želčany
Olešná u Nezvěstic
Nezvěstice
Šťáhlavice
Nezbavětice
Šťáhlavy
Lhůta u Tymákova
Sedlec u Starého Plzence
Tymákov
Ejpovice
Kyšice u Plzně
Dýšina
Chrást u Plzně

I.4.

Obec
Dolní Lukavice
Přeštice
Dolní Lukavice
Řenče
Řenče
Řenče
Střížovice
Vlčtejn
Netunice
Chválenice
Chválenice
Nezvěstice
Nezvěstice
Šťáhlavy
Nezbavětice
Šťáhlavy
Lhůta
Starý Plzenec
Tymákov
Ejpovice
Kyšice
Dýšina
Chrást

Okres
Plzeň - jih
Plzeň - jih
Plzeň - jih
Plzeň - jih
Plzeň - jih
Plzeň - jih
Plzeň - jih
Plzeň - jih
Plzeň - jih
Plzeň - město
Plzeň - město
Plzeň - město
Plzeň - město
Plzeň - město
Plzeň - město
Plzeň - město
Plzeň - město
Plzeň - město
Plzeň - město
Rokycany
Plzeň - město
Plzeň - město
Plzeň - město

Obchodní firma oznamovatele

ČEPS, a.s.

I.5.

IČ oznamovatel e

25702556

I.6.

Sídlo oznamovatele

Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
-6-

Posudek EIA k záměru „Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice – Chrást“

II.

POSOUZENÍ DOKUMENTAC E

II.1.

Úplnost doku men tace

II.1.a)

Úplnost po stránce formální

Formální stránka se považuje za nedílnou součást hodnocení, neboť ovlivňuje přehlednost dokumentu a
čtenářovu orientaci. Proto je připojena následující charakteristika formální úpravy a struktury textu.

Posouzení formální stránky:
Ve vztahu k dodržení náležitostí stanovených v příloze č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění –
rozčlenění do kapitol: A – údaje o oznamovateli; B – údaje o záměru (s podrozdělením na základní údaje,
vstupy, výstupy); C – údaje o stavu ŽP v dotčeném území (s podrozdělením na výčet nejzávažnějších
charakteristik, popis současného stavu ŽP a celkové zhodnocení kvality ŽP z hlediska únosnosti zatížení); D –
komplexní charakteristika a hodnocení vlivů (s podrozdělením na charakteristiku a hodnocení velikosti a
významnosti vlivů, na hodnocení přeshraničních vlivů, na rizika při nestandardních stavech, na charakteristiku
opatření k prevenci a vyloučení nepříznivých vlivů a jejich kompenzaci, na popis všech obtíží, které se
vyskytly při zpracování dokumentace); E – porovnání variant; F – závěr; G – všeobecně srozumitelné shrnutí;
H – přílohy, se dokumentace jeví jako úplná.
Většina uvedených nedostatků se týká struktury textu. Zbývající chyby – chybná čísla zákonů, paragrafů,
nestejné pojmenování záměru ve fázi oznámení a dokumentace, neúplné č.j. u ZZŘ, záměna pojmů
„přeshraniční“ a „příhraniční“ apod. jsou chyby písařské.
Zjištěné nedostatky struktury textu beze sporu matou čtenáře a laikovi ztěžují orientaci v uváděných
informacích. Jedná se zejména o tyto nedostatky: nenaplnění kapitoly textem, jenž by měl svým obsahem
odpovídat zákonnému názvu kapitoly - kap. C.III; náhrada chybějících informací z důvodu absence projektové
dokumentace vyjmenováním rozsáhlého paragrafového znění pro postupy správních orgánů v navazujících
řízeních (bez zohlednění daného typu a charakteristiky záměru a s chybami v citaci paragrafů) – kap. B.II;
uvedení informace, která je v dalším textu změněna až popřena - kap. B.I a B.II; nevhodné slučování různých
předmětů dílčího hodnocení z důvodu společného orgánu státní správy příslušného k jejich vypořádání – kap.
C.II; nedostatečné objasnění absence projektové dokumentace a specializovaných průzkumů - např. kap. B.II,
C.II.2, D.IV; text nelogicky uspořádaný – kap. B.I.6.
Formální nedostatky jsou popsány a rozebrány v tomto posudku (viz též poznámky posuzovatele
v následujícím výčtu) a v případě potřeby budou dovysvětleny při veřejném projednání záměru. Zjištěná
formální nedostatečnost sama o sobě neovlivňuje obsah dokumentace – viz následující podkapitola a celkové
posouzení úplnosti v jejím závěru, nicméně ovlivňuje rozsah podmínek v návrhu stanoviska EIA.

Následující výčet připomínkovaných nesrovnalostí je třeba považovat jako doplňující informaci ke kapitole II
tohoto posudku. Prioritou pro jejich řazení byl sled kapitol posuzované dokumentace. Jsou uvedeny ty
nesrovnalosti, které byly použity pro argumentaci ve výše uvedeném posouzení formální stránky.
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Výběr zjištěných formálních nedostatků nebo nestandardní struktury textu
1.

2.

3.

4.

Ve vypořádání požadavků vyplývajících ze Závěru zjišťovacího řízení, str. 10 až 12, dochází u vypořádání
požadavku číslo 3 (str. 11) ke sloučení předmětů požadavků 3 a 4 (požadavek 3 se týká všech stanovených
ochranných pásem vodních zdrojů a požaduje uvést konkrétní podmínky pro realizaci záměru; požadavek 4 se
týká stanoveného záplavového území a křížení toků). Zároveň je ve vypořádání nesprávně uvedeno, že
navržená opatření pro střet s ochrannými pásmy vodních zdrojů jsou řešena v kap. C.II.2 a D.IV. Ale v kap.
C.II.2 je v části, která se věnuje ochranným pásmům vodních zdrojů, uvedena pouze příslušná legislativa a dvě
konkrétní PHO – IIb a III Plzeň Homolka; opatření vyjmenována nejsou (nepokládáme-li za opatření podání
žádosti o vodoprávní souhlas).
Kap. B.I.6 je značně nepřehledná z důvodu nejednoznačnosti, a to z hlediska rozlišení současného stavu a
nového stavu – do první části textu označené tučným podtrženým písmem (nadpisem) „Stručný popis
současného stavu vedení V431“ je zařazen kromě popisu stávajícího vedení také popis „Základních údajů
nového dvojitého vedení“. Poté následuje druhá část textu s nadpisem „Tažení vodičů a zemních lan“, která se
celá vztahuje k novému vedení. Tato druhá část neměla být vyčleňována jako samostatná, ale měla být zařazena
do následující části textu s nadpisem „Stručný popis záměru „Zdvojení stávajícího vedení Přeštice – Chrást“,
resp. text kapitoly měl být zcela jednoznačně rozdělen na popis současného vedení a nového vedení.
Pozn.: Cílem včlenění popisu nového stavu do části „Stručný popis současného stavu vedení V431“ bylo
zřejmě porovnání současného stavu s novým, ale přiložené obrázky nosných stožárů současných a
navrhovaných jsou bez uvedení rozměrů a vypovídací schopnost obrázků je proto téměř nulová. Není
připojena ani tabulka pro porovnání šířek, výšek. Při porovnávání si musí čtenář vyhledat příslušné rozměry
v textu, kde chybí uvedení údaje šíře koridoru u stávajícího vedení.
V kap. B.I.9 jsou uvedeny souhlasy v seznamu navazujících rozhodnutí. Kolaudační souhlas není rozhodnutí
dle §122 odst. 3 třetí věta stavebního zákona. Obdobně je tomu se souhlasem k odnětí půdy ze ZPF – závazným
stanoviskem (viz §149 odst. 4 a 5 správního řádu vs. §94 a následující a §100 odst. 1 písm. b) správního řádu),
obdobně souhlas vodoprávního úřadu a souhlas ke zřízení stavby.
Pozn.: Pojetí rozhodnutí správního orgánu ve správním řádu je diskutováno v odborných kruzích, proto
pojetí zpracovatele dokumentace – vyjmenovat všechna závazná stanoviska i souhlasy, není považován za
nedostatek. Navíc, toto pojetí je v souladu s metodickým sdělením MŽP pro autorizované osoby č.j.
18130/ENV/15 ze dne 6.3.2015. Naproti tomu se však posuzovatel neztotožňuje s přístupem zpracovatele ke
způsobu konkretizace závazných stanovisek atd. v příslušných kapitolách.
V kap. B.II do jednotlivých podkapitol pojednávajících o vstupech zpracovatel zařadil popis všech následných
řízení (závazných stanovisek, souhlasů, povolení) včetně náležitostí pro zahájení těchto řízení ad litteram (např.
v kap. B.II.1.1 na str. 30 je popsána žádost o odnětí půdy ze ZPF včetně různých postupů všech správních
orgánů pro různé rozsahy záboru půdy, nicméně bez rozlišení, jaký bude konkrétní postup v daném případě).
Pozn.: Z metodického sdělení MŽP pro autorizované osoby č.j. 18130/ENV/15 ze dne 6.3.2015 - str. 3, první
odrážka, vyplývá, že je doporučeno uvádět všechna řízení, ačkoliv se nejedná o navazující rozhodnutí s.s. 1,
nicméně toto doporučení nelze chápat jako přepisování aktuálního paragrafového znění pojednávajícího
o všech postupech všech správních orgánů (navíc bez zohlednění daného typu a charakteristiky záměru a
s chybným číslováním odstavců u jednotlivých paragrafů a příslušného zákona samého).

1

Do kapitoly D.IV dokumentace je nutné psát pouze podmínky relevantní, splnitelné, konkrétní a eliminovat podmínky
vyplývající z platné legislativy. Deklaraci závazku dodržet zákonné povinnosti totiž nelze považovat za návrh opatření k prevenci,
vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů. Avšak je nutné je uvést do kapitoly B.I.9 (Výčet navazujících rozhodnutí
dle § 9a odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat) dokumentace (resp. oznámení
záměru), tzn. zaměřit se na obsah této kapitoly, aby obsahovala pokud možno úplný seznam navazujících rozhodnutí. Popřípadě v
této kapitole nebo jiné kapitole dokumentace (resp. oznámení záměru) uvést i další nutná povolení, souhlasy či závazná
stanoviska, která je třeba získat pro konečné povolení či provoz záměru, a která nejsou vydávána v navazujícím řízení ve smyslu
definice v ustanovení § 3 zákona.
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5.

Kap. B.II.1.1 Požadavky na zábor pozemků ZPF:
 V odrážce „Příprava – majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků“, str. 29 je uvedeno, že souhlasu
orgánu ochrany ZPF není třeba dle §9 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ZPF, ale z jiných částí textu
(např. kap. B.I.9, Kap. B.II.1.1 - odrážka „Výstavba“) se čtenář dozvídá, že souhlas bude nutný. Navíc je
na str. 30 konstatováno, že: „Po dokončení prací v úseku se uvede staveniště do původního stavu.
Příjezdové cesty po zemědělských pozemcích a montážní plochy ve stožárových místech se rekultivují dle
podmínek uvedených v souhlase s odnětím…“. Obdobná chyba se objevuje v kap. D.I.5.
Pozn.: Souhlas k dočasnému odnětí půdy ze ZPF nebude nutný, neboť trvání stavby nepřekročí 1 rok (§9
odst. 2 písm. d) zák. o ochraně ZPF). Podmínky rekultivace budou stanoveny v územním rozhodnutí. Souhlas
k trvalému odnětí půdy ze ZPF bude nutný, neboť plocha stožáru typu Dunaj přesahuje 30 m 2 (dle §9 odst. 2
písm. b) zák. o ochraně ZPF). Celkově se jedná o plochu cca 0,9 ha pro celkem 95 ks stožárů.
 V odrážce „Výstavba“, str. 30 je uveden inženýrsko-geologický průzkum namísto pedologického.
Obdobně v kap. D.I.5 pojednávající o půdě je uveden pouze biologický průzkum, ale chybí uvedení
průzkumu pedologického.
Pozn.: Pokud je zákonnou povinností přikládat k žádosti o odnětí půdy ze ZPF pedologický průzkum, je tato
dokumentace vhodnější z hlediska stanovení postupu nakládání s ornicí než IG průzkum.
 V odrážce „Výstavba“ jsou na str. 31 uvedeny ne zcela vhodné paragrafy pro oznámení o kácení dřevin
rostoucích mimo les a pro působnost orgánů státní správy (nevhodně je použit §8 odst. 4 ZOPK, který
řeší oznámení kácení z důvodu špatného stavu dřeviny ohrožujícího život či zdraví, zatímco působnost
orgánů ochrany přírody je řešena paragrafy 77 až 80 ZOPK a náležitosti oznámení o kácení dřevin jsou
řešeny vyhláškou č. 189/2013 Sb.), rovněž použití §8 odst. 2 se nejeví jako zcela vhodné, neboť tento
odstavec řeší mj. „…odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské
soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně
stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu
ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu
dřevin.“ a toto znění nezapadá do popisovaných souvislostí, v nichž je §8 odst. 2 uveden.

6.

7.

8.

9.

 V odrážce „Výstavba“ je na str. 31 u popisu vydání závazného stanoviska pro zásahy do VKP postrádána
konkretizace míst, kde lze očekávat, že k takovým zásahům bude docházet - tato místa jsou odvoditelná
až z přílohy č. 8 dokumentace – biologického hodnocení. Dále je v této části textu konstatováno, že
„Kácení veškerých dřevin ve VKP a ve stromořadí…“ přičemž VKP je dle §3 odst. 1 písm. b) ZOPK také
les, který není předmětem dané části textu (text pojednává o „Kácení zeleně na nelesní půdě). Tento
rozpor měl být vysvětlen, aby bylo zřejmé, zda je v dané části zahrnut les (lesní půda), či nikoliv.
V kap. B.III.5 text vztahující se k zásahu do krajiny spadá do jiné části dokumentace – vlivy mají být
vyhodnoceny v kapitole D. Tento trend – popisovat vlivy, se objevuje i v jiných kapitolách, např. B.III.4 – vliv
hluku a vibrací je považován za nevýznamný, B.II.4 – k nepříznivému vlivu na dopravní infrastrukturu nedojde
atd.
Kap. C.III „Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného
zatížení“ by měla obsahovat zhodnocení dle svého názvu. Zcela nevhodný je text v této kapitole: „Záměr
představuje liniovou stavbu, která se svým rozsahem dotýká území Plzeňského kraje a příslušných oblastí,
které jsou svým charakterem odlišné. Hlavní údaje o stavu životního prostředí v dotčených územích jsou
popsány v předchozích kapitolách. Z hlediska vlivu na obyvatelstvo je podstatná skutečnost, že v maximální
míře trasa vedení prochází méně osídlenými oblastmi. Koridor podél řešené trasy se vyznačuje velmi
rozdílnými krajinnými typy, určenými především přírodní charakteristikou a mírou urbanizace. Na řadě úseků,
které jsou podrobněji specifikovány v předchozím textu a přílohách Dokumentace, se trasa dotýká
přírodovědecky hodnotných stanovišť a lokalit. Podrobnější popis obsahují předchozí kapitoly.“. Nevhodné je i
zařazení odstavce pojednávajícího o vlivech na obyvatelstvo do této kapitoly.
V kap. D.V (nebo kap. D.VI , popř. v kap. G) chybí řádné zdůvodnění/vysvětlení, proč průzkumy, které bude
oznamovatel provádět a na které dokumentace upozorňuje nebo které jsou zákonnou povinností - IG průzkum,
pedologický průzkum, hydrogeologické posouzení, nejsou součástí dokumentace (proč nemohly tyto
průzkumy být provedeny v rámci procesu EIA); obdobně je tomu s vysvětlením absence PD – je postrádáno
řádné vysvětlení nebo zdůvodnění kromě kapitoly D.V také např. v kap. B.II při konstatování nedostatečnosti
projektové dokumentace pro vstupy půda aj.
V závěru dokumentace není uveden u autorizace zpracovatele den, měsíc, rok jejího získání, popř. ukončení
její platnosti.
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II.1.b)

Úplnost po stránce obsahové

Z hlediska úplnosti po stránce obsahové se sděluje následující:

Posouzení obsahové stránky:
Vlastní obsah a rozsah dokumentace je s ohledem na charakter záměru, jeho lokalizaci a stanovené podmínky
k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví hodnocen jako dostačující k možnosti posoudit vlivy záměru
na životní prostředí a veřejné zdraví a ukončit posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Dokumentace se soustřeďuje na všechny důležité oblasti, podstatné pro hodnocení vlivů záměru na ŽP a
veřejné zdraví, spojené s posuzovaným záměrem - přílohami dokumentace jsou: 1) Vyjádření příslušného
stavebního úřadu z hlediska ÚPD, 2) Stanovisko orgánu ochrany přírody, 3) ZZŘ, 4) Dodatečná vyjádření, 5)
Akustická studie, 6) Posouzení vlivu neionizujícího záření, 7) Hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví, 8)
Biologické hodnocení podle §67 zákona č. 114/1992 Sb., 9) Naturové hodnocení, 10) Posouzení vlivu
navrhované stavby na krajinný ráz, 11) Mapová a grafická dokumentace. Dokumentace tak odpovídá zásadním
požadavkům správné praxe hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Celkově lze posuzovanou
dokumentaci hodnotit z hlediska jejího rozsahu a kvality pro daný typ záměru jako standardní.
Dokumentaci lze vytknout pouze následující nedostatky, které však nejsou považovány za natolik zásadní, aby
bránily řádnému hodnocení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. V dokumentaci se projevuje
nevyváženost v oblastech, které nejsou pro hodnocení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví
rozhodující: 1) v nadbytečném rozsahu citace paragrafů; 2) v absenci projektových přípravných prací
vyvolávající nedostatečnou specifikaci vstupů – půda, voda; 3) v nedostatečnosti popisu provozu, z něhož
dokumentace beze sporu vychází; 4) v nedostatečnosti popisu použité metodiky a přístupu k hodnocení. Tato
nevyváženost je akceptovatelná, neboť zásadně neovlivňuje obsah dokumentace. Nedostatečné zohlednění
Metodického sdělení MŽP č.j. 18130/ENV/15 ze dne 6.3.2015, str. 2, druhá odrážka 2, se projevuje
v návrhu stanoviska EIA jako relativně rozsáhlý soubor podmínek pro povolení záměru.
Podklady a další údaje nezbytné pro zpracování posudku, které byly vyžádány ve smyslu §9 odst. 6 zákona č.
100/2001 Sb., sloužily k potvrzení predikce vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a zejména pak k návrhu
podmínek k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví a neměly vliv na výsledek hodnocení vlivů záměru
na životní prostředí a veřejné zdraví provedeného v dokumentaci. Záležitosti, které byly předmětem vyjádření
k dokumentaci a týkaly se posuzovaného záměru, jsou standardně řešitelné v rámci další přípravy záměru pro
příslušná následná řízení k povolení záměru, a to i s ohledem na požadavky vyplývající z posuzování podle
zákona č. 100/2001 Sb.

Následující výčet připomínkovaných obsahových nesrovnalostí je třeba považovat jako doplňující informaci
ke kapitole II tohoto posudku.

2

Záměr více konkretizovat tak, aby se znalost a popis záměru přibližovala ke stávajícím dokumentům pro navazující řízení.
Zároveň je třeba, aby základní opatření, která se doposud uváděla spíše do kapitoly D.IV, byla již součástí vlastního záměru
(např. v kapitole B.I.6). Tato opatření je tedy nutné nově chápat jako opatření, která jsou součástí záměru a s jejichž splněním se
automaticky počítá, aniž by bylo nutné je ve stanovisku EIA výslovně uvádět ve formě podmínek.
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a) Ve vypořádání požadavků vyplývajícím ze závěru zjišťovacího řízení je u vypořádání připomínky č. 3
v posledním odst. konstatováno, že: „V místě výstavby jednotlivých stožárových míst může teoreticky dojít
k přechodnému ovlivnění jakosti povrchového odtoku zejména ve fázi hloubení výkopů pro základy
stožárů a během výstavby dočasných příjezdových cest. Obdobně je tomu v kap. D.I.3 oznámení a kap.
D.I.4.1 dokumentace.
Pozn.: Je namítána nedostatečná argumentace pro tvrzení o přechodnosti vlivu. Protože není přiložen
hydrogeologický ani hydrologický průzkum, posuzovatel pokládá tvrzení o přechodnosti za unáhlené –
teoreticky totiž může dojít i k trvalému ovlivnění povrchového a mělkého přípovrchového odtoku –
přerušením dotačního kolektoru nebo jeho „stržením“, odstraněním izolačního horizontu při hloubení
výkopů pro umístění stožárů nebo při pojezdech těžké techniky (vč. zpevňování aj. úprav příjezdových cest).
Význam mělkého přípovrchového zvodnění a jeho dotace, význam příčiny vzniku podmáčených ploch (přítoky
povrchové vody, izolační horizonty v podloží, dotační kolektory nebo meliorace atd.) dokládá existence
cennějších vlhkých luk, lad v nivě, remízů v údolí potoka, mokřadních vrbin atd. na několika místech coby
významných biotopů, jak vyplývá z biologického posouzení, jež je součástí dokumentace (viz např. přehled
významných lokalit uvedený ve vertebratologickém průzkumu (příloha č. 8 dokumentace)).

b) Výstavba záměru se předpokládá v r. 2025 (kap. B.I.7), což bude cca deset let po vydání závazného
stanoviska EIA k záměru. Platnost závazného stanoviska je dle §9a odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
v aktuálním znění pět let; tato lhůta se přerušuje, pokud bylo zahájeno navazující řízení podle zvláštních
právních předpisů. Na rok zahájení stavby lze nahlížet ze dvou úhlů: 1) není vhodné hodnotit záměr již
nyní, neboť současný stav životního prostředí nebude v r. 2025 aktuální; 2) je třeba hodnotit záměr tohoto
typu nyní, neboť doba deset let pro administrativní vypořádání povolení stavby v souladu se zákonem je
úměrná typu a charakteristice záměru (v rámci navazujících řízení bude zajištěna průběžná aktualizace PD
včetně souvisejících průzkumů). Doba deset let je posouzena jako úměrná vzhledem k množství řízení a
nárokům na vypořádání zákonných požadavků, nicméně dokumentace je nucena potýkat se s absencí
projektové přípravy – viz následující odstavec.
Ve vstupech se projevuje absence projektové přípravy, zejm. projektové dokumentace (PD) pro odnětí
půdy ze ZPF, pro odnětí nebo omezení PUPFL, pro kácení dřevin rostoucích mimo les a prořez vzrostlé
zeleně, dále pro ostatní surovinové a energetické zdroje. Absence projektové přípravy je ve střetu
s doporučeními vyjmenovanými v metodickém sdělení MŽP pro autorizované osoby č.j. 18130/ENV/15 ze
dne 6.3.2015. Zpracovatel tento nedostatek opakovaně komentuje (např. v kap. B.II.1.2, odrážka
„Výstavba“ – str. 32): „Uvažované počty stožárů, plochy a umístění jsou pouze odborným odhadem,
konečné počty a umístění budou stanoveny v dalším stupni projektové dokumentace na základě závěrů
procesu EIA a inženýrsko-geologického průzkumu“. Z dokumentace je zřejmé, že se zpracovatel snažil
tento nedostatek nahradit vyjmenováním všech správních řízení navazujících na proces EIA a podrobným
popisem související administrativy, což není vhodné řešení. Navíc je postrádáno řádné vysvětlení absence
projektové dokumentace vyplývající z logiky přípravných prací a administrativních postupů.
Pozn.: Hranice mezi důležitými a nedůležitými informacemi pro proces EIA není jasně definována a ani
nemůže být, neboť se u každého záměru liší. V tomto případě není požadována podrobnější znalost
projektové přípravy, a to s ohledem k charakteristice daného záměru – trasa vedení vede v maximální možné
míře ve stávající trase vedení a nedojde ke zvětšení koridoru vedení.

c) V kap. B.I.6 – v popisu technického a technologického řešení je postrádán popis provozu, není např.
popsáno jak často dochází k údržbě, v jakém ročním období, jaké jsou nároky na údržbu a kontrolu,
údržba není rozdělena na jednotlivé činnosti (není uveden počet pracovníků, popř. specialistů, stroje,
chemikálie, energetická náročnost, odpad atd.). Z energetického zákona vyplývá, že bezpečnost a
provozuschopnost elektrických zařízení PS musí být ověřována pravidelnými revizemi, nebo musí být
prováděna údržba včetně kontrol ve stanovených lhůtách a ve stanoveném rozsahu podle řádu preventivní
údržby (ŘPÚ), který podle čl. 3.2 změny 2 normy ČSN 33 1500 „Elektrotechnické předpisy – Revize
elektrických zařízení“ provádění pravidelných revizí nahrazuje. ŘPÚ pro PS je vydán formou technické
normy ČEPS, a.s. číslo TN 22 ”Řád preventivní údržby elektrických zařízení přenosové soustavy”. ŘPÚ
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stanovuje požadované nejdelší přípustné intervaly údržby (pochůzkovou nebo leteckou kontrolu, funkční
zkoušky, prohlídku, běžnou údržbu /kontrolu/, diagnostické zkoušky, generální údržbu /revizi/) a
specifikuje obsah jednotlivých údržbových prací a diagnostických měření a způsob jejich vyhodnocení.
Lhůty provádění jednotlivých činností, jejich rozsah a způsob vyhodnocení jsou dány adresnými přílohami
ŘPÚ pro jednotlivé typy zařízení. Plánování provádění údržby zařízení PS je určené dodržováním ŘPÚ V
souladu s plánem preventivní údržby a systémem dispečerského řízení je po dobu provádění prací, při
kterých je nutné části zařízení vypínat, v kompetenci ČEPS měnit způsob provozu dotčené části zařízení
PS. Po dobu prací se připouští omezení přenosu elektrické energie v této lokalitě. S údržbou zařízení,
zejména s definováním jejího rozsahu a intervalů provádění, přímo souvisí předpokládaná doba jeho
životnosti. Údržbu a kontrolu lze rozdělit do několika oblastí: - údržbu a revizi vlastního vedení; protikorozní ochranu nadzemních částí ocelových konstrukcí; - údržbu
ochranných
pásem
vedení
přenosové soustavy. Běžná údržba se provádí na základě výsledků kontrol a prohlídek. Pro vedení
přenosové soustavy stanoví tyto periody údržbových prací: pochůzková kontrola včetně kontroly
vychýlení stožárů 1x za rok nebo 1x za ½ roku na poddolovaném území, kontrola ochranného pásma
zaměřená na stav a výšku porostů 1x za rok, letecká vizuální kontrola vedení 1x za 3 roky, letecká
kontrola konony (UV diagnostika) v termínu do 1 roku po uvedení nového či rekonstruovaného vedení do
rutinního provozu, letecká termovitní kontrola prováděná 1 rok po výstavbě a následně v periodě 1x za 6
let, podrobná (detailní) lezecká prohlídka stožárových konstrukcí 1x za 5 let nebo 1x za ½ roku u stožárů
situovaných na poddolovaném území, mimořádná lezecká prohlídka po rozsáhlých opravách nebo na
základě výsledků jiných kontrol, běžná údržba prováděná na základě kontrol, měření uzemnění 1x za 10
let, opakované měření uzemnění v předepsaných termínech. S ohledem na stav zařízení jsou prováděny
další práce údržbového charakteru. Jedná se zejména o údržbu ochranného pásma, kdy se odstraňuje
porost vyšší než zákonem stanovená výška 3 m, údržba stožárového místa, kdy se provádí terénní úpravy
v půdorysu dříku okolo betonových zhlaví, oprava betonových zhlaví pro zajištění přechodu ocelové
stojiny do betonového základu, nátěry stožárových konstrukcí pro obnovu antikorozní ochrany konstrukce,
a řada dalších drobných oprav nebo výměn prvků vedení.
Tato chyba se projevuje i v kap. B.II.1.1 Požadavky na zábor pozemků ZPF, v odrážce „Provoz“ na str.
31, kde není podrobně popsána provozní fáze záměru z hlediska ochrany ZPF (lze ji dovodit z popisu
současného stavu v předchozí odrážce – běžné údržby a průběžné kontroly, odstraňování náletu atd.,
nicméně tento popis je velmi stručný). Obdobná chyba se vyskytuje u dalších kapitol pojednávajících o
vstupech a výstupech – zejm. B.II a B.III.
Pozn.: V připomínce uvedený popis provozu vyplývá z platných předpisů - energetického zákona a
příslušných technických norem - z Pravidel provozování přenosové soustavy schválených Energetickým
regulačním úřadem a Řádu preventivní údržby, který je vydán formou technické normy ČEPS, a.s. číslo TN
22. Nejedná se tedy o doplnění dokumentace dle §9 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. 3, ale o podklady, které
byly použity pro zpracování dokumentace.

3

Zpracovatel posudku nesmí posuzovanou dokumentaci přepracovávat ani ji doplňovat.
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Celkové posouzení úplnosti - shrnutí formální a obsahové stránky
Dokumentace „Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice – Chrást“ hodnotící vliv záměru na životní prostředí
a veřejné zdraví se věnuje všem zásadním aspektům vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví spojených s
posuzovaným záměrem. Úplnost dokumentace byla posouzena s ohledem na typ a charakteristiku záměru, dále
na zákonné a stanovené podmínky cílené na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví, příslušné pro
přípravu, realizaci a provoz daného záměru. Úplnost dokumentace je i přes uvedené nedostatky v dané etapě
přípravy záměru považována za dostačující.
Nedostatky se projevují na relativně rozsáhlém souboru stanovených podmínek v navrhovaném stanovisku
EIA ve smyslu Metodického sdělení MŽP č.j. 18130/ENV/15 ze dne 6.3.2015 (v dokumentaci je třeba záměr
více konkretizovat tak, aby se znalost a popis záměru přibližovala ke stávajícím dokumentům pro navazující
řízení, zároveň je třeba, aby základní opatření, která se doposud uváděla spíše do kapitoly D.IV, byla již
součástí vlastního záměru, např. v kapitole B.I.6; tato opatření je tedy nutné nově chápat jako opatření, která
jsou součástí záměru a s jejichž splněním se automaticky počítá, aniž by bylo nutné je ve stanovisku EIA
výslovně uvádět ve formě podmínek).
Zjištěné formální nedostatky samy o sobě neovlivňují obsah dokumentace. Je možné posoudit vlivy na životní
prostředí a veřejné zdraví nestranně a odborně správně (ve smyslu současného stupně vědeckého poznání),
formulovat návrh stanoviska EIA pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, a ukončit posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
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II.2.

Správnost údajů uvedených v doku men taci včetně použitých
metod hodnocení

Pozn.: Struktura textu je v posouzení správnosti údajů jednotlivých kapitol koncipovaná sestupně, tj. nejdůležitější
informace jsou uvedeny v prvním odstavci posouzení - v orámovaném textu u kapitol „Vypořádání připomínek“,
B.I, B.II, B.III, C.I, C.II, C.III, D.I.1, D.I.2, D.I.3, D.I.4, D.I.5, D.I.6, D.I.7, D.I.8, D.I.9, D.II, D.III, D.IV, E, F, G.

Úvodní kapitola dokumentace „VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK“ (str. 10-12)
Je uvedena historie procesu EIA u daného záměru a vypořádání požadavků vyplývajících ze závěru
zjišťovacího řízení (ZZŘ). Nejprve je uvedeno 7 oblastí, jimž je nutno věnovat v dokumentaci pozornost dle
ZZŘ č.j. 824/520/14; 58340/ENV/14 ze dne 8.10.2014. V následujícím textu je uvedeno vypořádání těchto
požadavků. Je upozorněno na kopii ZZŘ v příloze č.4. Ve druhé části je uveden seznam vyjádření a jejich
autorů k oznámení v celkovém počtu 11 s rozdělením na autory bez připomínek – 4, a s připomínkami - 7.
V navazujícím textu jsou popsány konkrétní připomínky ze všech vyjádření a sdělení zpracovatele
k jednotlivým připomínkám.

Posouzení správnosti úvodní kapitoly Vypořádání připomínek
Připomínky jsou vypořádány dostatečně s ohledem na dokumentaci jako celek včetně příloh. Relevantní
opatření týkající se ochrany vod jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska EIA pro příslušný úřad –
Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku. Podrobněji viz následující text.
U vypořádání připomínky č. 3 (str. 11) je v posledním odst. konstatováno, že v místě výstavby jednotlivých
stožárových míst může teoreticky dojít k přechodnému ovlivnění jakosti povrchového odtoku zejména ve fázi
hloubení výkopů pro základy stožárů a během výstavby dočasných příjezdových cest. Tvrzení o přechodnosti
vlivu není podložené dostatečnou argumentací. Protože není přiložen hydrogeologický ani hydrologický
průzkum, pokládá se tvrzení o přechodnosti za unáhlené – teoreticky totiž může dojít i k trvalému ovlivnění
povrchového odtoku - přerušením dotačního kolektoru nebo jeho „stržením“, odstraněním izolačního horizontu
aj. Zjištěná nesprávnost není pro hodnocení zásadní.
U vypořádání požadavku číslo 3 (str. 11) dochází ke sloučení předmětů požadavků 3 a 4 (požadavek 3 se týká
všech stanovených ochranných pásem vodních zdrojů a je požadováno uvést konkrétní podmínky pro realizaci
záměru; požadavek 4 se týká stanoveného záplavového území a křížení toků). Zároveň je ve vypořádání
nesprávně uvedeno, že navržená opatření pro střet s ochrannými pásmy vodních zdrojů jsou řešena v kap.
C.II.2 a D.IV. Ale v kap. C.II.2 je v části, která se věnuje ochranným pásmům vodních zdrojů, uvedena pouze
příslušná legislativa a konkrétní PHO - IIb Plzeň Homolka a III Plzeň Homolka; opatření vyjmenována nejsou.
Ve vypořádání připomínek v úvodu dokumentace není uvedeno úplné č.j. příslušného závěru zjišťovacího
řízení vydaného MŽP (odbor výkonu státní správy III) pod č.j. 824/520/14; 58340/ENV/14 ze dne 8.10.2014
(v dokumentaci je uvedeno pouze druhá část č.j. – 58340/ENV/14). V téže kapitole u vyjádření Krajského
úřadu Plzeňského kraje, OŽP na str. 18 je uvedeno „kácení zemin“ namísto „kácení dřevin“ (písařské chyby).

Kapitola dokumentace A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI (str. 19)
V kapitole jsou uvedeny všechny požadované údaje o oznamovateli, kterým je ČEPS, a.s. a jméno, příjmení,
bydliště, telefon oprávněného zástupce oznamovatele, jímž je Ing. Andrew Gayo Kasembe, Ph.D.

Posouzení správnosti kap. A
Chybí očíslování čtyř podkapitol A.1, A.2., A.3., A.4 (písařská chyba). Údaje jsou správné.

- 14 -

Posudek EIA k záměru „Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice – Chrást“

Kapitola dokumentace B. ÚDAJE O ZÁMĚRU (str. 20-43)
Kapitola dokumentace B.I. Základní údaje
V kapitole jsou uvedeny údaje o záměru ve standardním rozsahu. Jsou uvedeny základní charakteristiky
záměru, jeho kapacita, umístění, možnost kumulace, zdůvodnění potřeby záměru, přehled variant, popis
technického a technologického řešení, předpokládaný termín realizace, výčet dotčených územně
samosprávných celků, výčet navazujících rozhodnutí.

Kapitola dokumentace B.I.1. Název záměru
Uvedený název záměru zní „Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice – Chrást“.
Dílčí posouzení správnosti kap. B.I.1
Neshoduje se zcela přesně s názvem záměru z fáze oznámení „Zdvojení stávajícího vedení V431/831 Přeštice
– Chrást“ (písařská chyba).

Kapitola dokumentace B.I.2. Kapacita záměru
V dokumentaci se konstatuje, že kapacita záměru je posílení přenosového profilu mezi TR Přeštice a TR
Chrást zdvojením stávajícího vedení s označením V431 o napěťové hladině 400 kV v délce 33 km.
Dílčí posouzení správnosti kap. B.I.2
Nadbytečný je popis zdůvodnění a charakteru záměru. Kapacita je pojata striktně ve vztahu ke kategorii
záměru podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. (jedná se o kategorii I bod 3.6: „Nadzemní vedení
elektrické energie o napětí od 110 kV a délce nad 15 km“.

Kapitola dokumentace B.I.3. Umístění záměru
V dokumentaci se konstatuje, že záměr je umístěn v Plzeňském kraji. Připojen obrázek a tabulka se seznamem
dotčených katastrálních území, obcí, okresů, kraje. Je odkázáno na přílohovou část, kde je dostupná přehledná
a celková trasa vedení.
Dílčí posouzení správnosti kap. B.I.3
Odkaz na nesprávné číslo přílohy - H.12.2 a H.12.1; správně příl. H.11.2 a H.11.

Kapitola dokumentace B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
V dokumentaci se konstatuje, že se jedná o standardní liniovou stavbu technické infrastruktury. Jsou
vyjmenovány jiné záměry, s nimiž by mohlo dojít ke kumulaci: - modernizace III. železničního koridoru
(dálkový tranzitní koridor mezi Chebem a Mosty u Jablunkova (- dále směr Slovensko)); - současná
modernizace trati v úseku Plzeň – Rokycany s plánovaným ukončením 2016. Dále jsou uvedeny dva
související záměry: - rozšíření TR Chrást; - zdvojení stávajícího vedení V432. Závěrečné konstatování je, že
kumulace s jinými záměry není známa.
Dílčí posouzení správnosti kap. B.I.4
Chybí vysvětlení, proč je vyloučena kumulace s jinými záměry (buď odkazem na ZÚR Plzeňského kraje nebo
přiloženým vyjádřením KÚ Plzeňského kraje, odboru územního plánování z hlediska souladu se ZÚR). Odkaz
na ZÚR je uveden až v následující kapitole.
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Kapitola dokumentace B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
V dokumentaci, podkapitole B.I.5.1 je popsán důvod – státní energetická koncepce ČR, a souvislosti.
V podkapitole B.I.5.2 je uvedeno, že během předprojektové přípravy záměru byly prověřovány variantní trasy
umístění záměru. Výsledná trasa je v převážné části vedena ve stávajících koridorech – v úseku TR Přeštice po
lomový bod R6 v trase dvojnásobného vedení značeného V431/432 (mimo zaústění do TR); v úseku od bodu
R6 po TR Chrást v trase jednoduchého vedení s označením V431. Stávající trasy V431/432 a V431 jsou
zaneseny v ZÚR Plzeňského kraje. Trasa záměru je umístěna na základě projednání s dotčenými obcemi a
respektuje ZÚR. Záměr výstavby je dále řešen invariantně a v této podobě představuje záměr minimální
zásahy do biotopů. Šířka koridoru činí 69,4 m v běžné trase. Nulová varianta není uvažována z důvodu
potřebnosti záměru.
Dílčí posouzení správnosti kap. B.I.5
V oznámení je v příslušné kapitole uvedeno, že záměr je řešen invariantně vzhledem k tomu, že trasa záměru
je v převážné části vedena ve stávajících trasách vedení. Naproti tomu dokumentace připouští, že varianty
byly řešeny: „během předprojektové přípravy záměru byly prověřovány variantní trasy umístění záměru“.
Pokud jsou varianty v dokumentaci zmíněny, měl by být připojen alespoň jejich stručný popis a zdůvodnění
vyloučení (nestačí pouhé sdělení „na základě projednávání s dotčenými obcemi“). Chybějící konkretizace
platné legislativy, která je použita pro argumentaci v kap. B.I.5.1 pro zdůvodnění potřeby záměru a jeho
umístění, konkrétně se jedná o konstatování na str. 22, třetí odstavec.

Kapitola dokumentace B.I.6. Popis technického a technologického řešení
V dokumentaci se konstatuje, že záměr odpovídá normám ČSN EN 50341-1 a ČSN EN 50341-3-19. Následuje
stručný popis současného stavu vedení s nosnými stožáry tvaru DUNAJ a KOČKA s uvedením jejich
charakteristik a s využitím obrázků, u nichž jsou stožáry blíže určeny jako DUNAJ 1995 a KOČKA 1977.
Stávající výška stožárů se pohybuje u stožáru DUNAJ v intervalu 37-49 m a u stožáru KOČKA 26,5-47,5 m.
V textu není uvedena šíře koridorů pro tyto dva typy stožárů. Pro porovnání jsou uvedeny základní údaje
nového dvojitého vedení, kde bude využit stožár DUNAJ (z popisu vyplývá, že se jedná o jiný typ oproti
stávajícímu vedení). Základní výška stožáru DUNAJ u nového vedení činí 46 m, je možné ji v případě potřeby
nastavit o jeden až několik modulů – jeden modul má výšku 2 m, tak aby byla dodržena minimální bezpečná
výška vodičů nad terénem včetně splnění hygienických limitů. Šířka koridoru u nového vedení je v běžné trase
69,4 m. Detailní specifikace, umístění a provedení stožárů budou řešeny v dalších stupních PD. Následuje
popis tažení vodičů a zemních lan nového vedení. Tažení vodičů a zemnících lan bude prováděno mezi
kotevními stožáry pomocí navijáků a brzd. Nesmí dojít ke kontaktu vodičů se zemí. K tažení se používá
montážní lano, nebo zaváděcí lanko a lezci (v místech s omezeným přístupem kolové techniky). Zemnící lana
budou tažena stejně jako vodiče. V místech přechodů vodních toků se používá technologie pomocných lan a
využitím šetrného přechodu pomocí loďky, kolová technika je vyloučena. V další části textu je uveden stručný
popis záměru rozdělený na popis úseků s využitím obrázků: TR Přeštice - R1; R1 - R5; R5 - R6; R6 – R17;
R17 – TR Chrást. Podrobněji jsou pak popsány úseky: - Zaústění do TR Přeštice; - Přeložka trasy vedení
s označením V431/831 mezi lomovými body R5 a R6 (přeložka o 50 m severně); - Zaústění do TR Chrást.
V popisu přeložky trasy vedení s označením V431/831 mezi lomovými body R5 a R6 je uveden odkaz na jinou
dokumentaci4 (pro záměr „V432 Kočín – Přeštice, zdvojení stávajícího vedení 400 kV“). Přeložka spočívá

4

K záměru „V432 Kočín – Přeštice, zdvojení stávajícího vedení 400 kV“ vydalo Ministerstvo životního prostředí
dne 17.4.2013, pod č. j. 24478/ENV/13 souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní
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v přesunu vedení o 50 m severně z důvodu zachování stávající trasy pro nové zdvojené vedení s označením
V432/429 Kočín – Přeštice.
Dílčí posouzení správnosti kap. B.I.6
Kap. B.I.6 je značně nepřehledná z důvodu nejednoznačnosti, a to z hlediska rozlišení současného stavu a
nového stavu – do první části textu označené tučným podtrženým písmem (nadpisem)„Stručný popis
současného stavu vedení V431“ je zařazen popis základních údajů nového dvojitého vedení. Cílem bylo
zřejmě porovnání současného stavu s novým, ale přiložené obrázky nosných stožárů současných a
navrhovaných jsou bez uvedení rozměrů a vypovídací schopnost obrázků je proto téměř nulová. Není
připojena ani tabulka pro porovnání šířek, výšek. Při porovnávání si musí čtenář vyhledat příslušné rozměry
v textu, kde chybí údaj šíře koridoru u stávajícího vedení.
Poté následuje druhá část textu s nadpisem „Tažení vodičů a zemních lan“, která se celá vztahuje k novému
vedení. Třetí část textu s nadpisem „Stručný popis záměru „Zdvojení stávajícího vedení Přeštice – Chrást““
se rovněž celá vztahuje k novému vedení. Logicky správně by měla být v tomto případě část „Tažení vodičů a
zemních lan“ zahrnuta pod „Stručný popis záměru „Zdvojení stávajícího vedení Přeštice – Chrást““.
V popisu současného stavu se stožáry DUNAJ 1995 a KOČKA 1977 chybí pro celkové srovnání uvedení šířky
koridoru. Šířka koridoru je uvedena pouze pro novou trasu se stožáry DUNAJ – v běžné trase činí šířka
koridoru 69,4 m. Šířka koridoru u stávajícího vedení je popsána až v kap. B.II.1.2 a činí cca 72,4 a 79,4 m
v běžné trase.
V části „Stručný popis záměru „Zdvojení stávajícího vedení Přeštice – Chrást““ jsou v prvním odstavci
jednotlivé úseky popisovány v jednolitém textu, což je nepřehledné. Vhodnější by bylo požít odrážky nebo
tabulku, aby se čtenář neztrácel. Naopak následující podrobnější popis vybraných úseků s obrázky je
přehledně uspořádán a usnadňuje orientaci.
Je postrádán popis provozu, není např. popsáno jak často dochází k údržbě, v jakém ročním období, jaké
jsou nároky na údržbu a kontrolu, údržba není rozdělena na jednotlivé činnosti (není uveden počet
pracovníků, popř. specialistů, stroje, chemikálie, energetická náročnost, odpad atd.).
Z vyžádaných informací dle §9 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. o předpokládaném použití výškových typů
stožárů vyplývá následující: celková osová výška stožáru se pohybuje mezi 44,0 až 57,8 m (celková výška nad
terénem je o 1 m vyšší z důvodu výšky patky), upevnění spodního vodiče nad terénem se pohybuje v rozmezí
22,0 – 34,7 m a dolní konzola bude umístěna ne výškovém rozmezí 22,0 – 39,7 m. Celkový počet stožárů bude
97, z toho u 21 stožárů se bude jednat o nové stožárové místo. Vyšší výškové typy než základní budou
umisťovány v místech křížení s vedením VVN a VN, také křížení s vedením NN, k čemuž dochází u 10 stožárů.
Nejčastějším důvodem umisťování vyšších výškových typů, než základních, je plnění požadavků NV č.
1/2008 Sb. na neionizující záření, k čemu dochází u 57 stožárů, tj. vzdáleností od terénu, a potřebou dodržení
požadovaných křižovatkových vzdáleností od objektů jako silnice, venkovní vedení, železnice apod. Základní
výškový typ je u 30 stožárů. Vyšší typy stožárů než základní neovlivňují šířku koridoru, který činí cca 69,4 m.
Na str. 26 chybí číselná identifikace bodů R5 a R6 použitá v jiné dokumentaci5, která se zabývala úsekem R5R6. Je postrádán popis, že bod R5 je v jiné dokumentaci popisován jako bod R51, bod R6 je v jiné
dokumentaci popisován jako R50 (body R5 a R6 totiž v jiné dokumentaci existují a mohlo by dojít k jejich
záměně).

Kapitola dokumentace B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpoklad zahájení je po r. 2024, ukončení do r. 2025.

prostředí. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru je plánován po roce 2018, předpokládaný termín
dokončení výstavby a uvedení vedení do provozu je plánován po roce 2021
5

Dokumentace zpracovaná dle příl. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění pro záměr „V432 Kočín – Přeštice, zdvojení
stávajícího vedení 400 kV“. Podrobněji viz vysvětlivky (úvodní část posudku).
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Dílčí posouzení správnosti kap. B.I.7
Předpokládané zahájení výstavby „po r. 2024“ a ukončení „do r. 2025“ signalizuje, že „po r. 2024“
znamená „po 31.12.2024“ a „do roku 2025“ znamená „do 31.12.2025“, což potvrzuje znění některých
dalších kapitol. Platnost závazného stanoviska je dle §9a odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v aktuálním znění
pět let a tato lhůta se přerušuje, pokud bylo zahájeno navazující řízení podle zvláštních právních předpisů.
Vydání závazného stanoviska lze očekávat na přelomu roků 2015/2016. Předpokládá se tedy, že realizace
proběhne v r. 2025, cca deset let po vydání závazného stanoviska k záměru.
Na rok zahájení stavby, v porovnání s rokem vydání závazného stanoviska v procesu EIA pro daný záměr, je
třeba pohlížet jako na přijatelný termín (z hlediska aktuálnosti stavu životního prostředí v daném území),
neboť doba deset let pro administrativní vypořádání povolení stavby je úměrná typu a charakteristice
záměru. V rámci navazujících řízení bude zajištěna průběžná aktualizace PD včetně souvisejících průzkumů.

Kapitola dokumentace B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Výčet dotčených územně samosprávných celků je uveden tabulkovou formou:

Dílčí posouzení správnosti kap. B.I.8
Tabulka je přehledná. Umožňuje čtenářovu rychlou orientaci.

Kapitola dokumentace B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §9a odst. 3 a správních orgánů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Výčet dotčených navazujících rozhodnutí je uveden tabulkovou formou:
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Dílčí posouzení kap. správnosti B.I.9
Tabulka je přehledná. Umožňuje čtenářovu rychlou orientaci. Malou nevýhodou je její rozdělení na dvě
stránky vzhledem k jejímu rozsahu. Poznámku si zaslouží pojetí zpracovatele dokumentace – vyjmenovat
kromě navazujících rozhodnutí také všechna závazná stanoviska a souhlasy. Kolaudační souhlas totiž není
rozhodnutí dle §122 odst. 3 třetí věta stavebního zákona. Obdobně je tomu se souhlasem k odnětí půdy ze
ZPF – závazným stanoviskem (viz §149 odst. 4 a 5 správního řádu vs. §94 a následující a §100 odst. 1 písm.
b) správního řádu), obdobně souhlas vodoprávního úřadu a souhlas ke zřízení stavby. Nicméně pojetí
zpracovatele je v souladu s metodickým sdělením MŽP pro autorizované osoby č.j. 18130/ENV/15 ze dne
6.3.2015.

Posouzení správnosti kap. B.I jako celku – shrnutí kap. B.I.1 až B.I.9
Informace uvedené v této části dokumentace vystihují podstatu základních údajů o posuzovaném záměru
z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a lze se s nimi vzhledem k charakteru záměru
v zásadě ztotožnit.
Relevantní opatření týkající se průběžné aktualizace PD včetně souvisejících průzkumů jsou zahrnuta do
podmínek návrhu stanoviska EIA pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí
tohoto posudku. Nepřehlednost a nevyváženost kap. B.I ve smyslu Metodického sdělení MŽP č.j.
18130/ENV/15 ze dne 6.3.2015 vede k relativně rozsáhlejšímu výčtu stanovených podmínek v navrhovaném
stanovisku EIA.
Ve výše uvedeném tvrzení o správnosti a dostatečnosti dokumentace v kap. B.I jsou zohledněny zákonné
povinnosti provozovatele přenosové soustavy, které se týkají popisu technického a technologického řešení,
fáze provozu. Provoz vyplývá z platných předpisů - energetického zákona, vyhl. č. 401/2010 Sb. a technické
normy ČSN 33 1500 „Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení“, na jejichž základě jsou
vypracována Pravidla provozování přenosové soustavy (schválená Energetickým regulačním úřadem) a Řád
preventivní údržby (ŘPÚ), který je vydán formou technické normy ČEPS, a.s. číslo TN 22. Z těchto podkladů
dokumentace beze sporu vychází, nicméně ŘPÚ není přiložen ani citován v příslušných kapitolách
dokumentace. Ve výše uvedeném tvrzení o správnosti a dostatečnosti dokumentace v kap. B.I jsou zohledněna
také pravidla daná stavebním a energetickým zákonem – týká se kap. B.I.4, v níž zpracovatel dokumentace při
popisu kumulace vycházel ze ZÚR Plzeňského kraje, což v textu této kapitoly neuvedl. Pro pochopení
významu ZÚR ve vazbě na kumulaci je vhodné uvést, že hlavním důvodem jsou pravidla územního plánování
– zjednodušeně řečeno povinnost respektovat ZÚR v územních plánech6. Dalším důvodem relativní stručnosti
popisu kumulace je druh záměru (v kombinaci se ZÚR) - přenosová soustava je zřizována a provozována ve
veřejném zájmu7, což rovněž není v dokumentaci uvedeno.
Pozn.: Pokud jde obecně o vztah záměru k územně plánovací dokumentaci (ÚPD), je třeba říci, že účelem
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. je posouzení předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a
veřejné zdraví, nikoliv vydání rozhodnutí o povolení záměru. Rozhodnutí o povolení záměru je vydáváno až
v rámci navazujících řízení k povolení záměru, ve kterých bude kromě jiného posuzován i soulad s
příslušnými územními plány obcí. Z tohoto pohledu je třeba zopakovat vazbu na § 36 odst. 5 stavebního

6

Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje stanovují způsob využití území v určitém měřítku. Tento způsob musí
být zohledněn v podrobnějším měřítku při zpracování územně plánovací dokumentace obcí, tj. v každém územním
plánu obce, která leží ve správním obvodu daného kraje (§ 36 odst. 5 stavebního zákona). Pro úplnost je vhodné
dodat, že v současné době pořizují nový územní plán obce Přeštice, Střížovice, Netunice, Ejpovice.
7

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon) § 2 odst. 2 písm. a) bod 1.
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zákona, podle něhož jsou ZÚR závazné pro pořizování a vydávání územních plánů (ÚP), regulačních plánů a
pro rozhodování v území. V této souvislosti je nutné uvést také § 31 odst. 4 stavebního zákona, podle kterého
je politika územního rozvoje (PÚR) závazná pro pořizování a vydávání ZÚR, ÚP, regulačních plánů a pro
rozhodování v území. Podle § 33 odst. 2 písm. c) návrh PÚR vychází z podkladů a dokumentů veřejné správy,
které mají v mezinárodních a republikových souvislostech vliv na využívání území státu, například politik,
strategií, koncepcí, plánů, programů, generelů. K těmto dokumentům patří i Státní energetická koncepce ČR,
která je zmíněna v dokumentaci kap. B.I.5.1. Zdůvodnění potřeby. K problematice ÚPD je vhodné ještě
podotknout, že z věcného hlediska posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví nemůže samotný
soulad či nesoulad záměru s příslušnou ÚPD ovlivnit velikost a významnost vlivů záměru na životní prostředí
a veřejné zdraví, které se v rámci posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. vyhodnocují.

Kapitola dokumentace B.II. Údaje o vstupech
V kapitole jsou uvedeny údaje o vstupech záměru ve standardním rozsahu. Jsou uvedeny vstupy rozdělené do
podkapitol v oblastech půda s rozdělení na zemědělskou a lesní, v oblasti voda, dále jsou popsány ostatní
surovinové a energetické zdroje a nároky na dopravní a jinou infrastrukturu. Do jednotlivých podkapitol je
zařazen popis všech následných řízení (závazných stanovisek, souhlasů, povolení) včetně náležitostí pro
zahájení těchto řízení ad litteram. Je konstatována absence projektové přípravy.

Kapitola dokumentace B.II.1. Půda
Kapitola je rozdělena odrážkami do dvou podkapitol: ZPF a PUPFL. Podapitola B.II.1.1. pojednávající o ZPF
je rozdělena do dalších tří částí – příprava; - výstavba; - provoz. Shodné rozdělení je i v následující
podkapitole B.II.1.2. pojednávající o PUPFL. Opakovaně se konstatuje absence projektové přípravy - např.
v B.II.1.2, odrážka „Výstavba“ – str. 32: „Uvažované počty stožárů, plochy a umístění jsou pouze odborným
odhadem, konečné počty a umístění budou stanoveny v dalším stupni projektové dokumentace na základě
závěrů procesu EIA a inženýrsko-geologického průzkumu“. Do jednotlivých podkapitol pojednávajících o
vstupech je zařazen popis všech následných řízení (závazných stanovisek, souhlasů, povolení) včetně
náležitostí pro zahájení těchto řízení ad litteram (např. v kap. B.II.1.1 na str. 30 je popsána žádost o odnětí
půdy ze ZPF včetně různých postupů všech správních orgánů pro různé rozsahy záboru půdy, nicméně bez
rozlišení, jaký bude konkrétní postup v daném případě).
Dílčí posouzení správnosti kap. B.II.1
Z metodického sdělení MŽP pro autorizované osoby č.j. 18130/ENV/15 ze dne 6.3.2015 - str. 3, první
odrážka, vyplývá, že je doporučeno uvádět všechna řízení, ačkoliv se nejedná o navazující rozhodnutí s.s.,
nicméně toto doporučení nelze chápat jako přepisování aktuálního paragrafového znění pojednávajícího
o všech postupech všech správních orgánů, navíc bez zohlednění daného typu a charakteristiky záměru a
s chybným číslováním odstavců u jednotlivých paragrafů a příslušného zákona samého: - Podkap. B.II.1.1. odrážka „Příprava – majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků“, str. 29: chybné uvedení čísla zákona o
ochraně ZPF (uveden zákon 231/1999 Sb. namísto zákona č. 334/1992 Sb.); - Podkap. B.II.1.1. - odrážka
„Výstavba“, str. 30: uvedeno chybné číslo odstavce, podle něhož se vydává souhlas k odnětí půdy ze ZPF
(uveden odst. 6 namísto odst. 8), obdobná nepřesnost se objevuje u žádosti (uvedeny odst. 4, 5 namísto
správného odst. 6); - Podkap. B.II.1.1. - odrážka „Výstavba“, str. 31: uvedeny ne zcela vhodné paragrafy pro
oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les a pro působnost orgánů státní správy (nevhodně je použit §8
odst. 4 ZOPK, který řeší oznámení kácení z důvodu špatného stavu dřeviny ohrožujícího život či zdraví,
zatímco působnost orgánů ochrany přírody je řešena paragrafy 77 až 80 ZOPK a náležitosti oznámení o
kácení dřevin jsou řešeny vyhláškou č. 189/2013 Sb.), rovněž použití §8 odst. 2 se nejeví jako zcela vhodné,
neboť tento odstavec řeší mj. „…odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské
soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně
stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu
ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu
dřevin.“ a toto znění nezapadá do popisovaných souvislostí, v nichž je §8 odst. 2 uveden.
Podkap. B.II.1.1. - odrážka „Příprava – majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků“, str. 29: uvedeno, že
souhlasu orgánu ochrany ZPF není třeba dle §9 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ZPF, ale z jiných částí
textu (např. B.II.1.1 - odrážka „Výstavba“) se čtenář dozvídá, že souhlas bude nutný, na str. 30 je např.
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konstatováno, že: „Po dokončení prací v úseku se uvede staveniště do původního stavu. Příjezdové cesty po
zemědělských pozemcích a montážní plochy ve stožárových místech se rekultivují dle podmínek uvedených
v souhlase s odnětím…“. Přitom souhlas k dočasnému odnětí půdy ze ZPF skutečně nebude nutný, neboť
trvání stavby nepřekročí 1 rok (§9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF). Podmínky rekultivace budou
stanoveny v územním rozhodnutí. Souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF bude nutný, neboť plocha stožáru
typu Dunaj přesahuje 30 m2 (dle §9 odst. 2 písm. b) zák. o ochraně ZPF). Celkově se jedná o plochu cca 0,9
ha pro celkem 95 ks stožárů.
Podkap. B.II.1.1. - odrážka „Provoz“, str. 31: není podrobně popsána provozní fáze záměru z hlediska
ochrany ZPF. Lze ji dovodit z popisu současného stavu v předchozí odrážce – běžné údržby a průběžné
kontroly, odstraňování náletu atd. Nicméně tento popis je velmi stručný, není např. popsáno jak často
dochází k údržbě, v jakém ročním období, jaké jsou nároky na údržbu a kontrolu, údržba není rozdělena na
jednotlivé činnosti.
Podkap. B.II.1.1. - odrážka „Výstavba“, str. 30: zmíněn lesní půdní fond, ačkoliv této oblasti se věnuje
následující kap. B.II.1.2.; str. 30: uveden inženýrsko-geologický průzkum namísto pedologického - pokud je
zákonnou povinností přikládat k žádosti o odnětí půdy ze ZPF pedologický průzkum, je tato dokumentace
vhodnější z hlediska stanovení postupu nakládání s ornicí než IG průzkum.; str. 31: u popisu vydání
závazného stanoviska pro zásahy do VKP posuzovatel postrádá konkretizaci míst, kde lze očekávat, že
k takovým zásahům bude docházet - tato místa jsou odvoditelná z přílohy č. 8 – biologického hodnocení.
Dále je v této části textu konstatováno, že „Kácení veškerých dřevin ve VKP a ve stromořadí…“ přičemž
VKP je dle §3 odst. 1 písm. b) ZOPK také les, který není předmětem dané části textu (text pojednává o
„Kácení zeleně na nelesní půdě). Tento rozpor měl být vysvětlen, aby bylo zřejmé, zda je v dané části textu
zahrnut les (lesní půda), či nikoliv.; str. 31: vložena věta s popisem současného stavu (údržba, průběžná
kontrola) - tato věta měla zařazena až pod následující odrážku.
Podkap. B.II.1.2 - odrážka „Výstavba“, str. 33 (3. odstavec shora): uvedeno, že ke zvýšení odolnosti
okrajového porostu dojde také přirozenou cestou, vlivem postupného zesílení kořenového systému krajních
stromů a zahušťováním okraje lesa náletovými dřevinami. V dalším textu se však čtenář již nedozví, zda šíře
koridoru při výstavbě (a šíře pásu, v němž dojde ke kácení vzrostlých stromů) počítá s prostorem pro
náletové dřeviny zpevňující okraj lesa. Ani v následující odrážce „Provoz“ na str. 33 se čtenář nedozví nic o
zacházení s náletem v rámci údržby.
V kapitole B.II.1. celkově se projevuje absence projektové přípravy, zejm. projektové dokumentace (PD) pro
odnětí půdy ze ZPF, pro kácení dřevin rostoucích mimo les a prořez vzrostlé zeleně, pro odnětí nebo omezení
PUPFL. Nahradit tento nedostatek vyjmenováním všech správních řízení navazujících na proces EIA a
podrobným popisem související administrativy není vhodné řešení. Na druhou stranu je třeba uvést, že
hranice mezi důležitými a nedůležitými informacemi pro proces EIA není zřetelná a u každého záměru se liší.
V tomto případě není požadována podrobnější znalost PD s ohledem k charakteristice daného záměru – trasa
vedení vede v maximální možné míře ve stávající trase vedení a nedojde ke zvětšení koridoru vedení, naopak
bude v běžné trase vedení zúžen o cca 3 až 10 m (ze 72,4 m, popř. ze 79,4 na 69,4 m).

Kapitola dokumentace B.II.2. Voda
V úvodu je konstatováno, že množství a místa odběru vody vyplyne z dokumentace pro provádění stavby
(DPS), lze však s určitostí předpokládat, že potřeba vody bude pokryta ze stávajících zdrojů (není nutné
zřizovat zdroje nové). Následující text je rozdělen do dvou částí odrážkami: - výstavba; - provoz. Při výstavbě
bude voda odebírána do betonových směsí a k ošetřování betonových patek mobilními cisternami. Stavbu
budou realizovat mobilní pracovní skupiny, jejichž délka pobytu u jednotlivých stožárů bude řádově několika
dnů, proto nedojde k výstavbě zařízení staveniště. Provoz ani údržba nevyžaduje odběr pitné nebo užitkové
vody.
Dílčí posouzení správnosti kap. B.II.2
Údržba a kontrola budou jistě vyžadovat odběr pitné vody pro pracovníky provádějící údržbu a kontrolu.
Obdobně je tomu s potřebou technologické vody pro případné opravy patek. Odběr vody v době provozu
bude pravděpodobně nízký, nicméně není vhodné konstatovat, že odběr nebude žádný.
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Kapitola dokumentace B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
V úvodu je konstatováno, že přesná specifikace materiálů a surovin pro následnou výstavbu vyplyne
z dokumentace pro provádění stavby (DPS); přehled materiálů - odkaz na kap. B.I.6. Dále je sděleno, že
materiály a suroviny použité při výstavbě a provozu nemůžou negativně působit na ŽP a zdraví obyvatel.
Následující text je rozdělen do dvou částí odrážkami: - výstavba; - provoz. Fáze výstavby obsahuje výčet
materiálů s uvedením odhadovaného množství v případě betonu (7000 m3) a PHM (100 tis. l). Provoz je
popsán jako bez jakýchkoliv nároků.
Dílčí posouzení kap. B.II.3
V úvodu je odkaz na kap. B.I.6, kde by měl být uveden „přehled materiálů“, ale přehled (resp. přehledně
uspořádaný seznam materiálů) není v této kapitole uveden. V odrážce „Výstavba“ na str. 34 je uvedena
odhadovaná spotřeba PHM 100 tis. l za rok bez popisu, jak byl tento objem odvozen (lze odvodit až
z následující kapitoly pojednávající o nárocích na dopravní a jinou infrastrukturu).
V souladu s pojetím fáze výstavby, měla být také provozu věnována patřičná pozornost. Údržba zřejmě
vyžaduje energetické a surovinové zdroje – např. údržba a kontrola vyžaduje spotřebu PHM; obdobně
protikorozní ochrana nadzemních částí ocelových konstrukcí; údržba ochranných pásem vedení přenosové
soustavy. Spotřeba surovin a energetická náročnost je odvoditelná i z četnosti kontroly a údržbových prací pochůzková kontrola včetně kontroly vychýlení stožárů 1x za rok nebo 1x za ½ roku na poddolovaném území,
kontrola ochranného pásma zaměřená na stav a výšku porostů 1x za rok, letecká vizuální kontrola vedení 1x
za 3 roky, letecká kontrola konony (UV diagnostika) v termínu do 1 roku po uvedení nového či
rekonstruovaného vedení do rutinního provozu, letecká termovitní kontrola prováděná 1 rok po výstavbě a
následně v periodě 1x za 6 let, podrobná (detailní) lezecká prohlídka stožárových konstrukcí 1x za 5 let nebo
1x za ½ roku u stožárů situovaných na poddolovaném území, mimořádná lezecká prohlídka po rozsáhlých
opravách nebo na základě výsledků jiných kontrol, běžná údržba prováděná na základě kontrol, měření
uzemnění 1x za 10 let, opakované měření uzemnění v předepsaných termínech. S ohledem na stav zařízení
jsou prováděny další práce údržbového charakteru. Jedná se zejména o údržbu ochranného pásma, kdy se
odstraňuje porost vyšší než zákonem stanovená výška 3 m, údržba stožárového místa, kdy se provádí terénní
úpravy v půdorysu dříku okolo betonových zhlaví, oprava betonových zhlaví pro zajištění přechodu ocelové
stojiny do betonového základu, nátěry stožárových konstrukcí pro obnovu antikorozní ochrany konstrukce, a
řada dalších drobných oprav nebo výměn prvků vedení.

Kapitola dokumentace B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
V úvodu je konstatováno, že příjezdové cesty budou specifikovány v DPS. následuje popis potřebného dovozu
a odvozu materiálů. Pro převoz bude v maximální možné míře využit stávající koridor. Trasy budou předem
stanoveny, budou se napojovat na stávající veřejné komunikace - nevyžadují stavbu nových, budou provedeny
jako dočasný zábor během jednoho vegetačního období s následnou rekultivací. Je konstatováno, že nedojde
k nepříznivému ovlivnění současné běžné intenzity dopravy na dotčených komunikacích. Následující text je
rozdělen do dvou částí odrážkami: - výstavba; - provoz. Pro fázi výstavby je uveden odhad pohybu
mechanizmů při demontáži a při výstavbě vedení. Provoz je popsán z hlediska nároků na dopravní
infrastrukturu jako zanedbatelný. Je zmíněn energetický zákon zajišťující právo vstupu a vjezdu na cizí
nemovitosti.
Dílčí posouzení správnosti kap. B.II.4
Kapitola je zpracována ve standardním rozsahu dostatečně přehledně a srozumitelně.

- 22 -

Posudek EIA k záměru „Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice – Chrást“

Posouzení správnosti kap. B.II. jako celku – shrnutí kap. B.II.1. až B.II.4.
Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví údaje uvedené v této části dokumentace
vystihují podstatu vstupů o posuzovaném záměru a lze se s nimi vzhledem k charakteru záměru v zásadě
ztotožnit.
V tomto tvrzení je zohledněna dokumentace jako celek včetně příloh, v nichž jsou dohledatelné potřebné
informace. Rovněž je brán ohled na danou etapu přípravy záměru, na zákonná práva a povinnosti
provozovatele přenosové soustavy a na zákonné povinnosti spojené s přípravou, realizací a provozem záměru
obecně (obdobně jako tomu bylo v posouzení předchozí kapitoly B.I.). Kapitola B.II. je totiž poznamenaná
absencí projektových přípravných prací vyvolávající nedostatečnou specifikaci některých vstupů. V tomto
případě není požadována podrobnější znalost projektové přípravy, neboť je brán ohled na hlavní
charakteristiku daného záměru – trasa zdvojeného vedení je z převážné části vedena v koridoru současného
vedení V431 a v běžné trase nedojde k rozšíření koridoru vedení, naopak bude cca o 3 až 10 m zúžen (hranice
mezi důležitými a nedůležitými informacemi pro proces EIA není definována jasně a ani nemůže být, neboť se
u každého záměru liší).
Relevantní opatření týkající se ochrany ZPF, nelesní zeleně, PUPFL, vody jsou zahrnuta do podmínek návrhu
stanoviska EIA pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.
Nepřehlednost a nevyváženost údajů ve smyslu Metodického sdělení MŽP č.j. 18130/ENV/15 ze dne 6.3.2015
vede k relativně rozsáhlejšímu výčtu stanovených podmínek v navrhovaném stanovisku EIA.

Kapitola dokumentace B.III. Údaje o výstupech
Výstupy jsou rozděleny do kapitol o ovzduší, odpadních vodách, odpadech, ostatních výstupech, jimž jsou
hluk a vibrace, dále ochranná pásma technické infrastruktury. Poslední kapitola je věnována doplňujícím
údajům.

Kapitola dokumentace B.III.1. Ovzduší
Kapitola se věnuje emisím s rozdělením na etapu výstavby a provozu. Při výstavbě lze rozlišit standardně
zdroje bodové, liniové a plošné. Orientační výpočet z dopravních a manipulačních prostředků v období
demontáže starého vedení a výstavby nového vedení byl proveden v programu MEFA 13. Je popsán program
MEFA 13. Je zmíněna možnost značného rozdílu mezi orientačním výpočtem a skutečnou výší celkových
emisí se zdůvodněním. Je připojena tabulka s výpočty NOx, CO, PM a CH. Je konstatováno, že nelze
považovat množství emisí z dopravních a montážních mechanismů za významné. V dalším textu je popsána
problematika nátěrů ocelových konstrukcí; konstatováno používání barev s nízkým obsahem organických
rozpouštědel. V závěru kapitoly jsou uvedena běžná opatření pro zamezení prašných emisí, jako např.
udržování čistoty komunikací, vozidel atd. Zmíněny jsou rovněž postupy v případě nepříznivých klimatických
podmínek. Fáze provozu je popsána stručně s ohledem na minimální množství emisí a zanedbatelný význam
prováděných činností.
Dílčí posouzení správnosti kap. B.III.1
Kapitola je zpracována ve standardním rozsahu dostatečně přehledně a srozumitelně.

Kapitola dokumentace B.III.2. Odpadní vody
Text je rozdělen do dvou odrážek: - výstavba; - provoz. Je velmi stručný – ve fázi výstavby budou nulové
výstupy technologické vody. Jako hygienické zařízení budou sloužit mobilní WC s chemickou likvidací.
Dílčí posouzení správnosti kap. B.III.2
Kapitola je zpracována ve standardním rozsahu dostatečně přehledně a srozumitelně.
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Kapitola dokumentace B.III.3. Odpady
Text je rozdělen do dvou odrážek: - výstavba; - provoz. Ve fázi výstavby při demontáži a následně při
výstavbě budou odpady tvořeny přebytky výkopové zeminy, betonu, oceli, obalů. Žádný z nich nespadá do
kategorie nebezpečný odpad. Množství a způsob nakládání bude specifikován v DPS. Je připojena tabulka
s kategorizací odpadů dle vyhl. 381/2001 Sb. Následuje charakteristika dřevní hmoty a její využití jako paliva,
výkopové zeminy, kde je podrobně popsáno nakládání s ornicí a sledování kvality výkopových zemin. Je
uvedena příslušná legislativa. Problematika odpadů je u daného záměru považována za nevýznamnou. Dále je
uvedeno přepokládané množství odpadu s rozdělením dle katalogových čísle odpadu. V závěru jsou uvedeny
zákonné povinnosti původce odpadů – zhotovitele stavby. Provoz je popsán stručně. Druhy odpadů vzniklé při
údržbě je popsán s odkazem na tabulku č. 5, která je součástí textu v předchozí odrážce (období výstavby).
Dílčí posouzení správnosti kap. B.III.3
Kapitola je zpracována ve standardním rozsahu dostatečně přehledně a srozumitelně.

Kapitola dokumentace B.III.4. Ostatní
Kapitola je rozdělena na hluk a vibrace, akustická modelace provozu dvojitého vedení (podkapitola B.III.4.1.)
dále ochranná pásma technické infrastruktury (podkapitola B.III.4.2.). V úvodu kapitoly je nadpis „Hluk a
vibrace“ s následující odrážkou „Výstavba“. V textu u této odrážky je odkaz na přílohu č. 5 – akustickou
studii). Je konstatováno, že hlukové zatížení představuje vliv nevýznamný. Vibrace jsou v textu popsány velmi
stručně, neboť jejich vliv je považován rovněž za nevýznamný. Dále je text rozdělen na demolici a výstavbu
s popisem použité techniky a jednotlivých činností. Pod nadpisem „Hlukové údaje zařízení“ následují
informace o různých ekvivalentních hladinách hluku dle druhu použité mechanizace převzatých z akustických
studií stavebních prací nebo měřením. Jsou uvedeny podmínky měření. Následuje text pod nadpisem
„Stanovení bezpečné vzdálenosti pro provádění stavby“ založený na výpočtu součinnosti strojů při
jednotlivých fázích demolice a výstavby. Proloženým písmem je konstatováno, že trasa vedení je vedena téměř
v celém svém koridoru zcela mimo obydlenou oblast a že akustická studie byla modelována pro sedm lokalit,
jež jsou situovány nejblíže k záměru – Přeštice, Šťáhlavy, 3 lokality v Sedlci u Starého Plzence, Olešná a
Tymákov. Provedené výpočty a modelace dokládají, že nebudou překročeny hlukové limity ani na jednom
místě chráněného venkovního prostoru a chráněného prostoru staveb. Následuje nadpis „kontrolní měření
v CHVePS a CHVeP“, kde je popsána metodika a výsledky provedeného měření podrobněji. Vliv hluku
z provozu je nepatrný. Jediné místo, kde bylo sršení na měřícím místě zcela slyšitelné, je lokalita chatové
osady Přeštice. Na žádném místě měření nebyla prokázána přítomnost tónových složek způsobená provozem
vedení. Všechny naměřené hodnoty se pohybují pod limitem 40 dB. V podkapitole B.III.4.1. je zopakováno, že
dle akustické studie může být potenciálně hlukem dotčeno sedm lokalit a popsány jednotlivé objekty (většina
jsou rekreační objekty, pouze tři jsou určeny k trvalému bydlení dle KN). Proloženým písmem je
konstatováno, že současný provoz limity nepřekračuje, dále že nový provoz vyvolá zvýšení v každém bodě
měření cca o 3dB. Ani s tímto navýšením nebude limit 50/40 dB pro denní/noční dobu překročen. Následuje
podkapitola B.III.4.2. pojednávající o možných střetech s ochrannými pásmy jiných vedení technické
infrastruktury a sděluje se, že budou řešeny v dalším stupni PD.
Dílčí posouzení správnosti kap. B.III.4
V kap. B.III.4. je z hlediska výstupů nevhodně zařazena podkapitola B.III.4.2. pojednávající o ochranných
pásmech okolní technické infrastruktury. Další chyba je v číslování podkapitol – úvodní text pojednávající o
hluku a vibracích s nadpisem „Hluk a vibrace“ není očíslován jako samostatná podkapitola. Tento text měl
být zřejmě rozčleněn odrážkami (jako je tomu v ostatních kapitolách) na fázi výstavby a provozu. Z tohoto
zamýšleného rozčlenění zbyla pouze jedna odrážka „Výstavba“. Tyto formální chyby způsobují, že celá
kapitola je značně nepřehledná a nutí čtenáře ke studiu přílohy č. 5, aby správně pochopil nesystémově
popsané (naznačené) logické vazby.
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Kapitola dokumentace B.III.5. Doplňující údaje
Hodnocený záměr nepředstavuje žádné významné zásahy do terénu. Negativní ovlivnění krajinného rázu je
považováno za přijatelné. Záměr je navržen s ohledem na zákonná kritéria krajinného rázu a je přijatelný.
Dílčí posouzení kap. správnosti B.III.5
Text vztahující se k zásahu do krajiny spadá do jiné části dokumentace – vlivy jsou hodnoceny v kapitole D.

Posouzení správnosti kap. B.III. jako celku – shrnutí kap. B.III.1. až B.III.5.
Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví lze považovat údaje zpracované v této části
dokumentace za dostatečné (a zejména údaje v příloze č. 5, kde jsou potřebné informace srozumitelně
a přehledně uspořádané). Údaje vystihují podstatu výstupů o posuzovaném záměru a lze se s nimi vzhledem
k charakteru záměru (také s ohledem na danou etapu přípravy záměru) v zásadě ztotožnit.

Kapitola dokumentace C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (str. 44-96)
Dokumentace v částech C.I, C.II a C.III obsahuje výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území (kap. C.I), charakteristiku současného stavu životního prostředí v dotčeném území (kap. C.II)
a celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení (kap.
C.III).

Posouzení správnosti kap. C.I
Vzhledem k charakteru záměru, který představuje zdvojení stávajícího vedení 400 kV, k jeho umístění (trasa
zdvojeného vedení je z převážné části vedena v koridoru současného vedení V431) jsou údaje v této části
dokumentace včetně její přílohové části dostačující k posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví. Pozornost věnovaná všem nejzávažnějším environmentálním charakteristikám dotčeného území, které
by mohly být ovlivněny posuzovaným záměrem, je odpovídající jejich významu. Zjištěné formální nedostatky
nejsou pro hodnocení zásadní – viz následující odstavec:
Záměna typu číslování podkapitol kapitoly C – v dokumentaci použity číslice římské (C.I, C.II, C.III)
v porovnání s C.1, C.2, C.3 dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. Pro přehlednost se
v tomto posudku číslování shoduje s dokumentací. Podkapitola C.I.2 „Přírodní stanoviště“ je zařazena jako
zvláštní podkapitola bez objasnění vazeb s dalšími podkapitolami a legislativou, resp. zdůvodnění, proč je tato
podkapitola zařazena do C.I a nikoliv do C.II. Nevhodné sloučení dvou obsahově různých podkapitol do jedné
nastalo v případě C.I.10 „Staré ekologické zátěže“ jsou spojeny s tématem „Území zatěžovaná nad míru
únosného zatížení“ (v této podkapitole je uvedeno, že se v zájmovém území nenacházejí). Staré ekologické
zátěže se v daném území nacházejí a jsou dostupné v systému evidence kontaminovaných míst, např. lokalita
v k.ú. Dolní Lukavice – zátěž ID 135 25 0028. U těchto lokalit kontaminace nereprezentuje aktuální zdravotní
riziko ani rozpor s legislativou (avšak jde o obecný nesoulad se zájmy ochrany životního prostředí nebo s
jinými chráněnými zájmy, proto měl být uveden jejich výčet a stav).

8

Charakteristika lokality: Areál transformovny Přeštice je situován cca 1 km severně od Přeštic v mírném svahu nad údolím řeky
Úhlavy, při silnici třetí třídy ve směru Přeštice - Dolní Lukavice. Rozvodna byla uvedena do provozu v roce 1963, v roce 1975
byla provedena rekonstrukce. V roce 1997 byla rozvodna rozšířena o 400 kV část umístěnou v jižní části areálu. Průzkumnými
pracemi v roce 1992 bylo na lokalitě zjištěno znečištění chlorovanými uhlovodíky v podzemních vodách. Sklon terénu je k
východu, k řece Úhlavě. Lokalita byla v 08/2002 zasažena katastrofální povodní.(Zdroj:
http://info.sekm.cz/lokality/lokalita/13525002).
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Posouzení správnosti kap. C.II
Vzhledem k charakteru záměru, který představuje zdvojení stávajícího vedení 400 kV a k jeho umístění, jsou
údaje v této části dokumentace, včetně její přílohové části, dostačující k posouzení vlivů záměru na životní
prostředí a veřejné zdraví. Odpovídající pozornost byla věnována všem dostupným charakteristikám stavu
životního prostředí v dotčeném území, které by mohly být ovlivněny posuzovaným záměrem. V tomto tvrzení
je zohledněna etapa přípravy záměru, zákonná práva a povinnosti provozovatele přenosové soustavy a zákonné
povinnosti spojené s přípravou, realizací a provozem záměru obecně (obdobně jako tomu bylo v posouzení
kapitol B.I, B.II). Kapitola C.II.3 je totiž shodně se vstupy v kapitole B.II poznamenaná absencí projektových
přípravných prací vyvolávající nedostatečnou specifikaci dotčeného ZPF (je uveden stav celého území ČR počet BPEJ, počet HPJ, počet půdních typů a charakteristika půdních typů bez specifikace, které konkrétní
BPEJ a HPJ se vyskytují v dotčeném území (převažující půdní typy uvedeny jsou). V tomto případě se opakuje
zdůvodnění, že hranice mezi důležitými a nedůležitými informacemi pro proces EIA není jasně definována a
ani nemůže být, neboť se u každého záměru liší. Proto není požadována podrobnější znalost projektové
přípravy - je brán ohled na hlavní charakteristiku daného záměru – trasa zdvojeného vedení je z převážné části
vedena v koridoru současného vedení V431 a v běžné trase nedojde k rozšíření koridoru vedení, naopak bude
zúžen o cca 3 až 10 m. Zjištěná formální neúplnost není pro hodnocení zásadní – viz následující odstavec:
V kap. C.II.1 je popisována kvalita ovzduší v Plzeňském kraji bez uvedení roku, kdy byly údaje o
překračování limitů aj. pořízeny, není uveden ani zdroj dat. V kap. C.II.2, v části nazvané „Ochranná pásma
vodních zdrojů“ na str. 60 je uvedena legislativa týkající se vodních zdrojů a jejich ochrany, dělení a značení
ochranných pásem. Následuje věta, že: „Mezi úsekem TR Přeštice a lomovým bodem R3 zasahuje ochranné
pásmo vodního zdroje PHO IIb do ochranného pásma vedení s označením V431/831. Je připojen obrázek, pod
nímž jsou uvedena dvě pásma hygienické ochrany (PHO). Jedná se o jeden vodní zdroj – Plzeň Homolku,
PHO IIb a PHO III. V předchozím textu ovšem PHO III není uvedeno. Jeho zásah lze pouze odvodit
z obrázku, podle něhož úsek mezi TR Přeštice a R4 zasahuje do PHO III Plzeň Homolka. Dále v posledním
odstavci kap. C.II.2, v části nazvané „Ochranná pásma vodních zdrojů“ na str. 61 je uvedeno: „Přechody
vodních toků a pozemků, na nichž se nacházejí vodní toky a sousedních k nim dotčených ochranným pásmem
vodních zdrojů a záplavových území podléhá vodoprávnímu souhlasu dle §17 zákona č. 254/2001Sb.
v platném znění. Žádost bude podána dle vyhlášky č.432/2001Sb v platném znění.“. Čtenář může být zmaten,
neboť pojmy „vodní zdroj“ a „vodní tok“ se překrývají (doslova „sousedí“). Slučování různých předmětů
z jediného důvodu, jímž je společný orgán státní správy příslušný k jejich vyřízení, není v tomto případě
vhodné. V kap. C.II.2 je na str. 59-60 nadbytečně popisována CHOPAV s uvedením příslušné legislativy;
tento popis je zakončen větou „Trasa nového dvojitého vedení neprochází žádnou CHOPAV.“. Obdobně
ochranná pásma PLZ (str. 61).
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Posouzení správnosti kap. C.III
Vzhledem k umístění záměru - trasa zdvojeného vedení je z převážné části vedena v koridoru současného
vedení V431 bez rozšiřování současného koridoru, k charakteristikám záměru, s ohledem na údaje obsažené
v kapitolách C.I, C.II, D a v přílohové části dokumentace, můžou být údaje považovány za dostačující k
posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Zjištěná formální neúplnost není pro hodnocení
zásadní – viz následující odstavec:
Kap. C.III „Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného
zatížení“ by měla obsahovat informace dle svého názvu. Nevhodný je text použitý v této kapitole (citace bez
rozlišení odstavců): „Záměr představuje liniovou stavbu, která se svým rozsahem dotýká území Plzeňského
kraje a příslušných oblastí, které jsou svým charakterem odlišné. Hlavní údaje o stavu životního prostředí v
dotčených územích jsou popsány v předchozích kapitolách. Z hlediska vlivu na obyvatelstvo je podstatná
skutečnost, že v maximální míře trasa vedení prochází méně osídlenými oblastmi. Koridor podél řešené trasy
se vyznačuje velmi rozdílnými krajinnými typy, určenými především přírodní charakteristikou a mírou
urbanizace. Na řadě úseků, které jsou podrobněji specifikovány v předchozím textu a přílohách Dokumentace,
se trasa dotýká přírodovědecky hodnotných stanovišť a lokalit. Podrobnější popis obsahují předchozí
kapitoly.“. Nevhodné je i zařazení odstavce pojednávajícího o vlivech na obyvatelstvo.

Kapitola dokumentace D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (str. 97-128)
Text je rozčleněn do kapitoly D.I až D.VI. Dokumentace v této části obsahuje charakteristiku předpokládaných
vlivů záměru na obyvatelstvo a ŽP a hodnocení jejich velikosti a významnosti (kap. D.I.), komplexní
charakteristiku vlivů záměru na ŽP z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
(kap. D.II.), charakteristiku environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech (kap.
D.III.), charakteristiku opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů (kap.
D.IV), charakteristiku použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů (kap.
D.V.) a charakteristiku všech obtíží (kap. D.VI.).

Kapitola dokumentace D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a ŽP a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
Text je rozčleněn do kapitoly D.I.1. až D.I.9. Jsou hodnoceny vlivy na veřejné zdraví (obyvatelstvo), včetně
sociálně ekonomických vlivů, vlivy na ovzduší a klima, vlivy na hlukovou situaci a eventuálně další fyzikální
a biologické charakteristiky, vlivy na povrchové a podzemní vody, vlivy na půdu, vlivy na horninové prostředí
a přírodní zdroje, vlivy na faunu, flóru, ekosystémy, vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu a vlivy
na hmotný majetek a kulturní památky.

Kapitola dokumentace D.I.1. Vlivy na veřejné zdraví (obyvatelstvo), včetně sociálně ekonomických vlivů
Vlivy na obyvatelstvo byly vyhodnoceny v Hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví, které je přílohou č. 7
dokumentace - odhad zdravotních rizik byl proveden z hlediska 1) expozice elektromagnetickým polím a
2) z hlediska hluku. V úvodu problematiky elektromagnetického pole je text popisující nebezpečnost (pod
názvem „Určení a charakterizace nebezpečnosti“ s doporučenými úrovněmi a hygienickými limity (s využitím
tabulek). Následuje popis pásem vlivu elmg. pole a ochranných pásem u nadzemních vedení s odkazem na
normu ČSN 33 2040 a energetický zákon. Pod odrážkou „Výstavba“ se čtenář dozvídá, že vlastní výstavba
nemá vliv. Pod odrážkou „Provoz“ je uvedeno hodnocení expozice a odhad možných vlivů s využitím tabulky.
Proloženým písmem je v závěru této části pojednávající o elmg. poli uvedeno, že lze očekávat při umístění
spodních fázových vodičů nad terénem v minimální výšce 11,7 m v případě použití stožárů tvaru DUNAJ i v
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průchodu kolem kolizního objektu, resp. 11,9 m v případě souběhu s dvojitým vedením 400 kV tvaru
DUNAJ, že bude zaručeno, že osoby, které se nacházejí v blízkosti vedení V431/831, jsou chráněny proti všem
známým zdraví škodlivým účinkům zdroje elmg. pole.

Posouzení správnosti kap. D.I.1
Vzhledem k charakteru záměru, jeho umístění a při dodržení navržených podmínek vyplývajících z posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb., jsou vlivy na veřejné zdraví hodnoceny jako nevýznamné a ovlivnění
obyvatelstva je přijatelné. Toto tvrzení vyplývá z odborných výpočtů porovnaných se zákonnými limity příslušné hygienické limity hluku budou bezpečně splněny, stejně jako nejvyšší přípustná hodnota
modifikované indukované proudové hustoty. S ohledem na údaje soustředěné v dokumentaci včetně podkladů,
z nichž dokumentace čerpá, lze s uvedenými závěry vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví souhlasit. Ze
zmíněných podkladů se jedná zejména o přílohovou část: č. 5. Akustická studie, 6. Posouzení vlivu
neionizujícího záření, 7. Hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví. Zohledněna byla i jiná dokumentace9,
Dále se jedná o podklady a další údaje nezbytné pro zpracování posudku, které byly vyžádány ve smyslu §9
odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. a které se týkaly potenciální kumulace vlivů různých zdrojů
elektromagnetického záření – tzv. elektrosmogu (již poměrně dlouhou dobu probíhá odborná i veřejná diskuse
na toto téma).
Z podkladů vztahujících se k problematice elektrosmogu je zřejmé, že značně odlišné frekvence
elektromagnetického vlnění (např. frekvence energetických vedení a frekvence mobilních telefonů) vyvolávají
rozdílné působení na lidskou tkáň, a proto jsou i příslušné limity vyjádřeny v rozdílných fyzikálních
veličinách. Jejich posouzení se tedy provádí odděleně. Vyhodnocení kumulace zdrojů se značně odlišnými
frekvencemi je z těchto důvodů nemožné. Hodnocení expozice a možných rizik v ČR vychází z platných
legislativních předpisů a doporučení SZÚ Praha, které jsou v souladu s doporučeními Mezinárodní komise pro
ochranu před neionizujícím zářením ICNIRP10 a Světové zdravotnické organizace WHO11. Pokud se jedná o
technické řešení uspořádání fázových vodičů, v rámci technické přípravy záměru se doporučuje zvolit vhodné
uspořádání fází na vodiče při transpozici pro použité typy stožárů, aby bylo dosaženo redukce elektrického a
magnetického pole v okolí vedení, omezení induktivních a kapacitních vazeb a snížení negativních vlivů
vedení na okolní prostředí.
Relevantní opatření týkající se ochrany veřejného zdraví (dodržení minimální výšky vodičů nad zemí a
technického řešení uspořádání fázových vodičů, provedení kontrolních měření) jsou zahrnuta do podmínek
návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.
Posouzení správnosti z hlediska sociálně ekonomických vlivů je uvedeno na následující straně.

9

Dokumentace zpracovaná dle příl. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění pro záměr s názvem „V432 Kočín – Přeštice,
zdvojení stávajícího vedení 400 kV“, a jejíž součástí je předkládaný záměr v úseku vedení 431 mezi body R5-R6. K záměru
„V432 Kočín – Přeštice, zdvojení stávajícího vedení 400 kV“ vydalo Ministerstvo životního prostředí dne 17.4.2013, pod č. j.
24478/ENV/13 souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Předpokládaný termín zahájení
realizace záměru je plánován po roce 2018, předpokládaný termín dokončení výstavby a uvedení vedení do provozu je plánován
po roce 2021. “.
10
11

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
World Health Organization
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Je zřejmé, že hodnocený záměr představuje zlepšení veřejné technické infrastruktury, což se projeví ve zvýšení
spolehlivosti a bezpečnosti dodávek energie. V životě dnešního člověka se jedná o důležitou podmínku jeho
spokojenosti ve smyslu zajištění odpovídající úrovně bydlení, rekreace, pracovních a podnikatelských
podmínek, ... Zároveň však záměr musí splňovat zákonné limity pro ochranu životního prostředí a veřejného
zdraví, a to zajišťuje právě probíhající proces EIA. Vlivy sociálně ekonomické jsou tedy dokumentací
hodnoceny jako vlivy pozitivní ve veřejném zájmu. Psychologické aspekty působení záměru jsou analyzovány
v příloze č. 7 a v kapitole D.I.1 komentovány. Rovněž s tímto hodnocením se lze ztotožnit.
Z hlediska sociálně ekonomických vlivů se v textu kapitoly D.I.1 objevuje tento aspekt pouze v druhé části
pojednávající o hluku (kap. D.I.1.2), kde se konstatuje: „Při působení hluku se kromě senzitivity a fyzikálních
vlastností hluku velmi uplatňuje řada dalších neakustických - sociálních, psychologických nebo ekonomických
faktorů, což vede k různým výsledkům studií.“. V dalším textu tento aspekt není s.s. popsán. Absence
hodnocení sociálně-ekonomických vlivů v kap. D.I.1 však není považována za zásadní nedostatek. V tomto
tvrzení je zohledněn druh záměru - přenosová soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu, dále je
brána v úvahu dokumentace jako celek, včetně příloh, a v neposlední řadě stavební zákon z hlediska přístupu
k územnímu rozvoji a sociálně ekonomickým faktorům – viz následující zdůvodnění:
K absenci hodnocení sociálně-ekonomických vlivů je třeba uvést, že problematika sociálně ekonomických
vlivů je v procesu EIA u mnoha záměrů obtížně uchopitelná. Z hlediska územního rozvoje je tato problematika
řešena stavebním zákonem, a to v rámci územně analytických podkladů (§26 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhl. č.
500/2006 Sb.) jako sociální a hospodářský pilíř. Zmíněné dva pilíře jsou v územně analytických podkladech
(ÚAP) hodnoceny v následujících charakteristikách: - veřejná dopravní infrastruktura; - veřejná technická
infrastruktura; - bydlení; - rekreace; - hospodářské podmínky (hospodářská charakteristika, podnikatelská
struktura, zaměstnanost, nezaměstnanost); - sociodemografické podmínky (historický vývoj, sídla, využití
území, obyvatelstvo, věková struktura, vzdělanost, školství a výchova, zdravotnictví a sociální péče, kultura,
veřejná správa). Oblast životního prostředí je v ÚAP řešena ve třetím pilíři - environmentálním, který hodnotí
jednotlivé složky ŽP srovnatelně s procesem EIA, resp. SEA12. Hodnocení stavu území z hlediska územního
rozvoje vychází z faktu, že tyto tři pilíře nelze striktně oddělovat - úzce spolu souvisejí a jsou provázány, což
potvrzuje výčet charakteristik pilíře sociálního a hospodářského. Z tohoto pohledu je vhodné vnímat i sociálně
ekonomické vlivy v procesu EIA, tzn. kapitolu D.I.1 striktně neoddělovat od zbývajících částí dokumentace.
Např. v kap. B.I.5 je uvedeno, že záměr je navržen jako součást přenosové soustavy České republiky. Státní
energetická koncepce (SEK) předurčuje odpovědnost státu za vytvoření podmínek pro spolehlivé a bezpečné
dodávky energie za odpovídající cenu při respektování principů udržitelného rozvoje. Nastiňuje dlouhodobou
vizi naplnění energetických potřeb, která vychází z důkladných analýz spotřeby a optimálním způsobem
vyvažuje možnosti a potřeby země.

Kapitola dokumentace D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Kapitola je rozdělena odrážkami do dvou částí: - výstavba; - provoz. Realizace záměru nemůže přímo ani v
žádných souvislostech způsobit ovlivnění klimatu. Vlivy na ovzduší budou časově i prostorově omezeny.
Provoz nového dvojitého vedení nemá žádný vliv na ovzduší a klima.

12

Strategic Environmental Assessment = posuzování koncepcí dle zákona č. 100/2001 Sb.
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Posouzení správnosti kap. D.I.2
Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví údaje uvedené v této části dokumentace,
s ohledem na danou etapu přípravy záměru, také s ohledem na jinou dokumentaci13, vystihují podstatu vlivů
posuzovaného záměru na ovzduší a klima a lze se s nimi vzhledem k charakteru záměru v zásadě ztotožnit.
Relevantní opatření týkající se prevence znečišťování ovzduší v etapě výstavby i provozu záměru (omezení
prašnosti, dopravní trasy mimo centra obcí, použité barvy na nátěry konstrukcí…) jsou zahrnuta do podmínek
návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.

Kapitola dokumentace D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuálně další fyzikální a biologické
charakteristiky
Kap. D.I.3.1: V úvodu je odkaz na přílohu. 5 (Akustickou studii). Kapitola je v následujícím textu rozdělena
odrážkami do dvou částí: - výstavba; - provoz. Výstavba je popsána s rozdělením na demontáž a vlastní
výstavbu s využitím tabulky s výpočty hodnot LAeq, 14h ze stavební činnosti. Na základě modelových
výpočtů, lze konstatovat, že ve všech posuzovaných lokalitách bude u chráněného venkovního prostoru staveb
spolehlivě splněn hygienický limit LAeq,14h = 65 dB pro hluk ze stavební činnosti vyvolané demolicí resp.
výstavbou záměru zdvojeného vedení V431/831. Žádná protihluková opatření není nutno provádět a stavební
činnost lze provádět bez technických i organizačních omezení. V odrážce „Provoz“ je uvedeno, že
v jednotlivých lokalitách byla provedena modelace hlukové situace pro zatížení hlukem z provozu vedení.
Hodnocení jednotlivých lokalit je uvedeno v příloze č. 5. Je použita tabulka, která shrnuje vypočtené hodnoty
akustického tlaku vyvolané provozem nového dvojitého vedení ve všech posuzovaných lokalitách. Na základě
modelového výpočtu lze konstatovat, že ve všech posuzovaných lokalitách budou u ChVePS a ChVeP
spolehlivě splněny hygienické limity pro hluk z provozu. Skutečnou hlukovou situaci bude možné ověřit až
přímým měřením hladin akustického tlaku A po zprovoznění záměru.
Jiné (další) fyzikální a biologické charakteristiky jsou uvedeny v kapitolách D.I.3.2 – vibrace; D.I.3.3 –
ionizující záření; D.I.3.4 – neionizující záření. Všechny tyto kapitoly jsou rozděleny shodně – odrážkami na: výstavbu; - provoz. Vliv vibrací je nevýznamný, ionizující záření nevzniká. Neionizující záření je rozepsáno
podrobněji: Vlastní výstavba vedení není zdrojem neionizujícího záření. Pod odrážkou „Provoz“ je v úvodu
odkaz na přílohu. 6 (Posouzení vlivu neionizujícího záření). Jsou uvedeny následující informace:
- Samostatné vedení – stožár DUNAJ: Na základě provedeného posouzení byla stanovena minimální přípustná
výška fázových vodičů nad zemí z pohledu vlivu neionizujícího záření na 11,7 m.
- Souběh vedení – stožár DUNAJ: Na základě provedeného posouzení byla stanovena minimální přípustná
výška fázových vodičů nad zemí z pohledu vlivu neionizujícího záření na 11,9 m. Ze srovnání s výpočtem
samostatného vedení DUNAJ vyplývá, že souběžné vedení DUNAJ 2x400 kV v osové vzdálenosti 50 m
zvyšuje minimální přípustnou výšku vodičů posuzovaného vedení o cca 0,2 m.
- Objekty v ochranném pásmu: Na základě provedeného posouzení byla stanovena minimální přípustná výška
fázových vodičů nad zemí v místě průchodu vedení kolem objektu v ochranném pásmu vedení z pohledu
vlivu neionizujícího záření na 11,7 m.

13

Dokumentace zpracovaná dle příl. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění pro záměr s názvem „V432 Kočín – Přeštice,
zdvojení stávajícího vedení 400 kV“, a jejíž součástí je předkládaný záměr v úseku vedení 431 mezi body R5-R6. Podrobněji viz
vysvětlivky v úvodní části posudku.
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V závěru se konstatuje, že dodržením minimální výšky spodních fázových vodičů nad zemí bude zaručeno, že
osoby, které se nacházejí v blízkosti posuzovaného energetického vedení, jsou chráněny proti všem známým
zdraví škodlivým účinkům zdroje elektromagnetického pole v souladu s Nařízením vlády č.1/2008 Sb.

Posouzení správnosti kap. D.I.3
Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví údaje uvedené v této části dokumentace,
s ohledem na danou etapu přípravy záměru, vystihují podstatu vlivů posuzovaného záměru na hlukovou situaci
a další fyzikální charakteristiky a lze se s nimi vzhledem k charakteru záměru v zásadě ztotožnit. (Ohled byl
brán rovněž na jinou dokumentaci14 obdobně jako u předchozích kapitol.)
Relevantní opatření týkající se ověření skutečné hlukové situace a zamezení negativního vlivu neionizujícího
záření (minimální přípustná výška fázových vodičů nad zemí na základě výpočtů, vhodné uspořádání fází na
vodiče při transpozici pro použité typy stožárů) jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný
úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.

Kapitola dokumentace D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Kapitola je rozčleněna na povrchové vody (D.I.4.1) a podzemní vody (D.I.4.2). Obě podkapitoly jsou dále
shodně rozčleněny odrážkami na – výstavbu; - provoz. V kap. D.I.4.1 se uvádí, že vedení na své trase kříží
celkem 23 vodních toků. Mezi významné vodní toky patří řeky Úhlava a Úslava. Do koridoru vedení zasahuje
vodní nádrž Nový rybník. Trasa vedení prochází přes záplavové území vodního toku Úhlavy, přičemž aktivní
zóna je stanovena v záplavovém území Úhlavy. Trasa záměru neprochází oblastí chráněné akumulace
podzemních vod. Nová trasa záměru zasahuje u TR Přeštice do ochranného pásma III. stupně a ochranné
pásmo záměru u TR Přeštice prochází OPVZ PHO II b. Křížení vodních toků a ploch bude provedeno dle ČSN
EN 50341-1. Vliv na povrchové vody lze předpokládat pouze v době výstavby. Místní ovlivnění jakosti
povrchových vod je teoreticky možné pouze smytím zemin na ploše staveniště a na dočasných příjezdových
trasách k jednotlivým stožárům, při velmi silných deštích v blízkosti vodních toků. Jedná se o vliv krátkodobý,
srovnatelný s působením provozu běžné zemědělské techniky. Velikost i významnost tohoto dočasného vlivu
na povrchové vody je proto hodnocena jako přijatelná. Vliv venkovních elektrických vedení na jakost
povrchových vod v období provozu je nevýznamný až zcela zanedbatelný.
V kap. D.I.4.2 je uvedeno, že stavební aktivity budou dle předběžných odhadů prováděny nad stávající
hladinou podzemní vody. Případný vliv na režim podzemních vod lze očekávat pouze při provádění
výkopových prací a betonáže základů stožárů, při provádění těchto prací by mohlo dojít k místnímu
přechodnému zhoršení jakosti podzemních vod. Při hloubení základových patek stožárů v místech průchodu
trasy vedení údolními nivami, terénními depresemi nebo záplavovým územím se může teoreticky vyskytovat
hladina podzemní vody nad úrovní základové spáry. Používané dopravní a mechanizační prostředky budou v
řádném technickém stavu a budou dodržovány pracovní postupy a preventivní opatření. V DPS bude
provedeno v celé trase vedení hydrogeologické posouzení. Na základě výstupu z posouzení bude v určených
místech proveden hydrogeologický průzkum, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění množství a jakosti
podzemních vod. V rámci zpracování realizačního projektu bude třeba vypracovat havarijní plán. Vlastní
provoz přenosového vedení neovlivní množství ani jakost podzemních vod.

14

Dokumentace zpracovaná dle příl. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění pro záměr s názvem „V432 Kočín – Přeštice,
zdvojení stávajícího vedení 400 kV“, a jejíž součástí je předkládaný záměr v úseku vedení 431 mezi body R5-R6. Podrobněji viz
vysvětlivky v úvodní části posudku.
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Provoz nemá žádné vlivy na povrchové vody.

Posouzení správnosti kap. D.I.4
Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví údaje uvedené v této části dokumentace,
s ohledem na danou etapu přípravy záměru (ohled byl brán rovněž na jinou dokumentaci15 obdobně jako u
předchozích kapitol), vystihují podstatu vlivů posuzovaného záměru na vodu a lze se s nimi vzhledem k
charakteru záměru v zásadě ztotožnit, s výjimkou délky trvání vlivu, která není dostatečně podložena – viz
následující odstavec. Zjištěná písařská chyba – v kap. D.I.4.1 zařazen text o provozu pod odrážku popisující
výstavbu, není pro hodnocení zásadní.
Tvrzení o krátkodobosti vlivu (jak u vody povrchové, tak podzemní) není podložené dostatečnou argumentací.
Protože není přiložen hydrogeologický ani hydrologický průzkum, pokládá se toto tvrzení za unáhlené –
teoreticky totiž může dojít i k trvalému ovlivnění povrchového a mělkého podpovrchového odtoku přerušením dotačního kolektoru nebo jeho „stržením“, odstraněním izolačního horizontu aj. Rovněž při pracích
srovnatelných s výstavbou a prováděných v rámci údržby (tj. v provozu) lze ovlivnit vody povrchové i
podzemní (např. úkapy při nátěrech konstrukcí, pojezdy těžké mechanizace aj.).
Relevantní opatření týkající se ověření skutečné délky vlivu a zamezení případného trvalého vlivu na mělký
podpovrchový a povrchový odtok (a rovněž na ochrany vody obecně) jak ve fázi výstavby, tak i provozu jsou
zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je
součástí tohoto posudku.

Kapitola dokumentace D.I.5. Vlivy na půdu
V textu není provedeno rozdělení na ZPF a PUPFL. Kapitola je rozdělena na etapu výstavby a provozu
odrážkami. Pro realizaci záměru bude nutný trvalý zábor půdy pro základy stožárů a dočasný zábor po dobu
realizace díla pro transportní, stavební a montážní činnosti. Realizace přístupových cest do manipulačních
prostorů v bezprostředním okolí stožárů, bude respektovat závěry a doporučení vycházející z Biologického
hodnocení záměru. Po ukončení stavební činnosti budou takto dotčené pozemky uvedeny zpět do původního
stavu a vráceny jejich původnímu využití. Předběžně lze dobu mezi zahájením stavebních prací a uvedením
pozemků do původního stavu stanovit maximálně ve výši několika týdnů. Konkrétní zábory půdy budou
specifikovány v dalším stupni projektové přípravy na základě geometrického zaměření stavby. Při realizaci
výstavby dojde k manipulaci s ornicí a drnem zhruba v rozsahu základů stožárových konstrukcí. Ve
stožárových místech budou hloubeny výkopy pro základové patky. Přesná bilance zemních prací není v této
fázi projektové přípravy k dispozici. Tyto zemní práce budou spojeny s vlivy na zemědělský půdní fond a
nepředstavují významný zásah do půdního fondu ani do horninového prostředí. Při dodržení standardních
stavebních postupů by půdní povrch neměl být dotčen větrnou ani vodní erozí, což je dáno zejména rychlostí
výstavby a bezprostřední rekultivací.
Pro období provozu vedení pak dojde pod vedením a v rozsahu zákonného ochranného pásma k omezení
užívání pozemků v lesních průsecích a omezení některých činností v ochranném pásmu u zemědělských
pozemků. Odnětí pozemků pro jiný účel užívání bude uplatněno dle zákona č. 334/1992Sb., v platném znění.
Zemědělsky obhospodařované pozemky pod vedením a v ochranném pásmu mohou být i nadále využívány ke

15

Dokumentace zpracovaná dle příl. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění pro záměr s názvem „V432 Kočín – Přeštice,
zdvojení stávajícího vedení 400 kV“, a jejíž součástí je předkládaný záměr v úseku vedení 431 mezi body R5-R6. Podrobněji viz
vysvětlivky v úvodní části posudku.
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svému účelu, byť s mírným omezením pro jiné než pěstební účely. Vzrostlá zeleň pod vedením i v celém
ochranném pásmu musí být z provozních a bezpečnostních důvodů pravidelně odstraňována přesáhne-li její
výška 3 m, čímž je omezena produkční funkce lesních pozemků. Vlastní provoz vedení nebude způsobovat
žádnou kontaminaci ani erozi půdy, v průběhu realizace lze, a bude podmínkami ve stavebním povolení
nařízeno, vhodným opatřením těmto negativním vlivům zamezit. Stavbou vyvolaný zábor pozemků má
převážně dočasný charakter. Trvalý zábor pozemků zastavěním pro základy stožárů je rozptýlený a v
celkovém rozsahu minimální. Z tohoto důvodu je možné hodnotit zábor zemědělských půd jako málo
významný. Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) budou posuzovaným záměrem dotčeny jen v
minimální míře. V průběhu výstavby a vlastního provozu vedení se nepředpokládá, že by měla nastat
významná kontaminace nebo eroze půdy. Případné havárie v době výstavby spojené s úkapy ropných látek
(např. pohonné hmoty, maziva apod.) budou průběžně sanovány podle zpracovaného havarijního plánu.
Z hlediska znečištění půd, při dodržení standardních stavebních postupů při výstavbě, nebude půda negativně
ovlivněna. Úrodnost ani mimoprodukční vlastnosti půdy nebudou záměrem významně ovlivněny. Z hlediska
ochrany půd proto nevyplývají vzhledem k uvažovanému záměru žádná omezení. Nebezpečí narušení stability
půd v důsledku sesuvů se v dotčeném území nevyskytuje. Vlastní provoz přenosového vedení neovlivní jakost
půd.

Posouzení správnosti kap. D.I.5
Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví další údaje uvedené v této části dokumentace,
s ohledem na danou etapu přípravy záměru (v dokumentaci je konstatováno, že zpřesnění záborů půdy s cílem
jejich minimalizace bude upřesněno v rámci další přípravy záměru) a umístění záměru, vystihují podstatu vlivů
posuzovaného záměru na půdu a lze se s nimi ztotožnit vzhledem k charakteru záměru a jeho umístění v trase
stávajícího vedení, jehož koridor nebude v běžné trase rozšiřován – naopak dojde k jeho zúžení o cca 3 až
10 m (ze 72,4 m, popř. ze 79,4 na 69,4 m). K nejvýznamnějšímu ovlivnění půdy dojde mezi stožáry R5-R6,
kde dochází k 50 m posunu stávajícího vedení severním směrem. Tento úsek byl součástí jiné dokumentace16,
která je v posouzení této kapitoly zohledněna.
Souhlas k dočasnému odnětí půdy ze ZPF nebude nutný, pokud trvání stavby nepřekročí 1 rok (§9 odst. 2
písm. d) zák. o ochraně ZPF). Délka stavby kratší než 1 rok je zřejmá z několika dalších kapitol dokumentace.
Podmínky rekultivace budou stanoveny v územním rozhodnutí na základě souhrnného stanoviska příslušného
odboru ochrany ŽP. Zjištěná chyba o souhlase s dočasným odnětím půdy ze ZPF pro fázi výstavby není pro
hodnocení zásadní. Pro úplnost je vhodné dodat, že souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF bude nutný, neboť
plocha stožáru typu DUNAJ přesahuje 30 m2 (dle §9 odst. 2 písm. b) zák. o ochraně ZPF). Celkově se jedná o
plochu cca 0,9 ha pro celkem 95 ks stožárů. Pro trvalé odnětí není zásadní biologický průzkum, ale průzkum
pedologický, jenž je zákonnou podmínkou pro podání žádosti o odnětí půdy ze ZPF dle §9 odst. 6 písm. g)
zákona č. 334/1992 Sb.
Do kapitoly D.I.5. je zařazen popis kácení náletu v rámci údržby. Z hlediska ochrany sousedních lesních
pozemků, kdy se tento nálet bude podílet na stabilizaci okraje lesa, je nutné zařadit vhodná opatření k řešení
střetu zájmů mezi údržbou a ochranou PUPFL. Protože se střet vztahuje k lesu, jenž je zákonným významným
krajinným prvkem, je relevantní opatření zohledněno v rámci řešení ochrany VKP.

16

Dokumentace zpracovaná dle příl. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění pro záměr s názvem „V432 Kočín – Přeštice,
zdvojení stávajícího vedení 400 kV“, a jejíž součástí je předkládaný záměr v úseku vedení 431 mezi body R5-R6. Podrobněji viz
vysvětlivky v úvodní části posudku.
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Nedostatečná znalost přípravných projekčních prací, administrativní vypořádání rekultivačního postupu a
ochrana VKP je zohledněna v relevantních opatřeních týkajících se ochrany půdy a ochrany VKP. Tato
opatření jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí,
který je součástí tohoto posudku.

Kapitola dokumentace D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Kapitola je stručná, je jako obvykle rozdělena odrážkami na fázi výstavby a fázi provozu. Minimální zásah
představují výkopy pro základy nových stožárů. Předpokládaná hloubka založení je do cca 3 m. Základové
patky stožárů tvoří z geologického hlediska cizorodý prvek v geologické stavbě území, bez dalších vlivů na
její kvalitu. Pro zajištění stability stožárů a optimalizaci návrhu základu stožárů v realizační dokumentaci bude
v jednotlivých stožárových místech proveden inženýrsko-geologický průzkum. Poškození nebo ztráta
geologických či paleontologických památek se nepředpokládá. V průběhu provozu vedení se nepředpokládá
vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje. Proloženým písmem v závěru je uvedeno, že záměr zasahuje do
chráněných ložiskových území a dobývacího prostoru Kyšice. Geologicky významná lokalita, přírodní léčivé
zdroje či jejich ochranná pásma, ani zdroje přírodních minerálních vod, se v trase záměru nenachází. Vliv na
horninové prostředí a přírodní zdroje lze vyloučit.

Posouzení správnosti kap. D.I.6
S textem kapitoly D.I.6. lze v zásadě souhlasit až na následující nesrovnalosti:
Nejsou uvedena poddolovaná území ani geologicky významné lokality (viz jejich výčet a popis v kap.
C.II.4.3), které se nacházejí v blízkosti ochranného pásma trasy vedení. Vzhledem k tomu, že je na základě
výsledků navazujících projekčních přípravných prací a norem připuštěna možná změna v umístění
jednotlivých stožárů, v jejich základní výšce nebo v typu stožárů – namísto nosných použití kotevních s větším
vyložením konzol od osy vedení, popř. jiných (viz popis uvedený v kap. B.I.6 na str. 24-25), není možné nyní
s jistotou říci, zda poddolovaná území nebo geologicky významné lokality nebudou dotčeny přímo trasou nebo
ochranným pásmem vedení. V kap. C.II.4.3 je uvedeno, že poddolovaná území představují plochy s ověřeným
nebo předpokládaným výskytem hlubinných děl, které mohou ztížit podmínky pro zakládání staveb. Z tohoto
důvodu bude při přípravě stavební činnosti zadán odborný inženýrsko - geologický posudek a v případě
zjištění možnosti vlivu důlních děl na povrch bude postupováno v souladu s normou ČSN 73 0039. V případě
poddolování by se mohl projevit negativní vliv ve smyslu ohrožení stability vedení, naopak v případě
geologicky významných lokalit by mohlo být omezeno využití tohoto území z důvodu jeho výskytu
v ochranném pásmu (např. v případě Sedlecké rokle, která je zároveň přírodní památkou a je umístěna 52 m od
osy vedení, tj. 17,3 m od ochranného pásma).
Jedná se o málo pravděpodobné vlivy, ale z hlediska prevence jsou zařazena relevantní opatření (týkající se
ochrany horninového prostředí a přírodních zdrojů). Tato opatření jsou zahrnuta do podmínek návrhu
stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.
V kap. D.I.6 jsou nepřesně pojmenována dotčená CHLÚ a DP. Správně mělo být uvedeno: chráněné ložiskové
území (CHLÚ) Ejpovice, CHLÚ Ejpovice I., CHLÚ Kyšice, Dobývací prostor Kyšice (těžené ložisko) – viz
výčet v kap. dokumentace C.II.4.3. Tato chyba nemá zásadní význam pro hodnocení záměru.

Kapitola dokumentace D.I.7. Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy
V úvodu je popsána metodika: v rámci zpracování dokumentace bylo provedeno Biologické hodnocení
(příloha dokumentace č. 8) území dotčeného záměrem, tj. cca 100 m široká linie od osy vedení. V dané linii
byl proveden vegetační screening, vertebrachologický, entomologický a floristický průzkum. Ve vegetačním
screeningu byly determinovány dominantní biotopy, vedlejší biotopy, přítomné VKP. Ve floristickém
průzkumu bylo určeno 222 taxonů cévnatých rostlin. Na každé z vytipovaných lokalit byly dále určeny a
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klasifikovány biotopy podle Katalogu biotopů. Cílený vertebrachologický průzkum byl zaměřen především na
strukturálně a přírodně zachovalejší, předem vytipované (podkladová a literární data, ortofotomapy) lokality
s výskytem přírodních typů stanovišť. Průzkum obratlovců byl soustředěn především na obojživelníky, plazy,
ptáky a savce. Celkem bylo při faunistickém průzkumu v sezóně 2014 determinováno 97 druhů hmyzu ze čtyř
řádů. Nalezené taxony jsou charakteristické pro jednotlivé biotopy a charakterizují složení zdejší entomofauny.
V rámci výzkumu byly zjištěny 4 zvláště chráněné druhy a navíc ještě 1 druh je uveden v Červeném seznamu.
V rámci biologického hodnocení bylo stanoveno vyhodnocení vlivu záměru na biotu. Je připojena tabulka
s významností vlivů a stupnicí pro hodnocení vlivu na biotu.
Další text je rozdělen do oblastí fauny (D.I.7.1), flóry (D.I.7.2), ÚSES (D.I.7.3), přírodní stanoviště (D.I.7.4),
NATURA 2000 (D.I.7.5), zvláště chráněná území (D.I.7.6), VKP a památné stromy (D.I.7.7). Všechny tyto
podkapitoly jsou shodně pomocí odrážek rozděleny na fázi výstavba a provoz. Jsou připojeny tabulky. Ze
závěru biologického hodnocení (příloha dokumentace č. 8) vyplývá, že při dodržení navržených opatření,
k nimž patří např. odborný biologický dozor při výstavbě, lze negativní dopad na faunu považovat za
minimální, takže nedojde k ohrožení místních, resp. regionálních populací. Obdobně vliv na flóru, na přírodní
stanoviště. V případě ÚSES je konstatováno, že nesporný negativní vliv bude spočívat ve fragmentaci prvků
ÚSES v lesích průsekem (ve třech kratších úsecích), nicméně nejedná se o zásadní narušení či ohrožení prvků
ÚSES. V kapitole pojednávající o NATURA 2000 je uveden odkaz na přílohu č. 9 – studii hodnocení vlivů
záměru na EVL a PO. Soustava NATURA 2000 nebude ovlivněna výstavbou ani provozem. Vliv na zvláště
chráněná území je nevýznamný. Stejně tak vliv na VKP. V závěru kapitoly D.I.7 je uvedeno proloženým
písmem shrnutí: Ze závěru Biologického hodnocení (viz příloha č. 8) vyplývá, že hodnocený záměr za
předpokladu splnění navržených ochranných, kompenzačních či legislativních opatření má minimální
negativní vliv na faunu, flóru a ekosystémy, prvky ÚSES, soustavu Natura 2000, zvláště chráněná území a
významné krajinné prvky a památné stromy.

Posouzení správnosti kap. D.I.7
Specialisty navrhovaná opatření jsou dokumentací plně respektována. Z hlediska posuzování vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví údaje uvedené v této části dokumentace vystihují podstatu vlivů posuzovaného
záměru na faunu, flóru, ekosystémy a lze se s nimi vzhledem k charakteru záměru v zásadě ztotožnit.
Relevantní opatření jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního
prostředí, který je součástí tohoto posudku. Do těchto opatření je zařazeno i opatření zmínění v posouzení kap.
D.I.5 (půda) – týká se kácení náletu v rámci údržby. Z hlediska ochrany sousedních lesních pozemků, kdy se
tento nálet bude podílet na stabilizaci okraje lesa, je nutné zařadit vhodná opatření k řešení střetu zájmů mezi
údržbou a ochranou PUPFL. Protože se střet vztahuje k lesu, jenž je zákonným významným krajinným
prvkem, je relevantní opatření zohledněno v rámci řešení ochrany VKP.
Biologické hodnocení a studie vlivů na EVL a PO jsou ve standardním rozsahu. K biologickému hodnocení
jako celku jsou následující připomínky: ztížena orientace v mapové části biologického hodnocení – mapa
funkčních prvků ÚSES je nepřehledná - zvoleno nevhodné měřítko (navíc není uvedeno); ztížena orientace
v mapové části vertabratologického průzkumu, neboť chybí důležité orientační body – chybí označení stožárů,
transformoven, jmen měst a obcí, vodotečí aj., chybí označení severu v listech 5,6,7, chybí přehledná mapa,
z níž by bylo zřejmé rozložení listů, legenda není zcela jasná (nevysvětlené některé symboly, použití jednoho
typu čáry pro více druhů ploch), použita dvě různá měřítka na jednotlivých listech; ve floristickém průzkumu
je ztížena orientace v tabulce „Floristický seznam“ (6. příloha), neboť se rozkládá na 5 stránkách (24-28) a
nejsou zopakovány první dva řádky tabulky s názvem biotopu, jehož se týkají informace uváděné v příslušném
sloupci.
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Kapitola dokumentace D.I.8. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
V úvodu je pod odrážkou „Výstavba“ uvedeno, že vliv výstavby není považován za významný. Je zmíněna
také studie Posouzení vlivu navrhované stavby na krajinný ráz (příloha dokumentace č. 10).Zbývající text se
tedy vztahuje k provozu (ačkoliv tato odrážka chybí). Kapitola je rozdělena do dvou částí – D.I.8.1 „Souhrnný
vliv záměru na významné znaky krajinných prostorů“ a D.I.8.2. „Vliv záměru na vymezená problematická
místa“. Popis v obou kapitolách je převzat z přílohy č. 10 a komentován. Z komentáře uvedeného proloženým
písmem v závěru kapitoly vyplývá, že uvedený záměr ovlivňuje řadu pozitivních hodnot krajinného rázu
dotčených míst, kterými prochází. V řadě vymezených prostorů bude však toto ovlivnění ve vztahu k ochraně
těchto hodnot mírné nebo únosné. Zásadní při hodnocení navržené stavby je fakt, že jednotlivými prostory již
vedení prochází. V mnoha případech i souběžně s jedním nebo i více obdobnými vedeními. Nejedná se tedy o
nový objekt technicistní povahy umístěný do nenarušené harmonické krajiny, ale úpravu stávajícího objektu.
Díky změně stavby dochází místy k výraznějšímu ovlivnění kulisy utvářené mimolesní zelení nebo okraji lesa,
o které se stávající vedení pohledově „opírá“. Díky tomu lokálně (v místě) dochází ke zvýšení uplatnění
objektu vedení a tím i nežádoucímu vlivu, v jehož důsledku je potlačení přírodní charakteristiky území a
pohledové narušení kulturní dominanty. Ve všech případech byl vliv změny vyhodnocen jako mírný až
únosný. Na několika místech vedení přechází přes lokální horizonty a ovlivňuje uplatnění významných
dominant v krajině (Radyně, Přeštice, Starý Plzenec, Ejpovice, Střížovice). Z tohoto důvodu je navrženo v
Posouzení vlivu na krajinný ráz v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat pro tyto prostory
krajinářské hodnocení s návrhem optimálního umístění stožárů a především jejich nátěru, čímž dojde k snížení
jejich uplatnění v exponovaných místech. Vedení neprochází žádným krajinářsky cenným prostorem jako je
přírodní park, chráněná krajinná oblast nebo národní park, u kterých je ochrana krajinného rázu jako jedna z
priorit státního zájmu deklarovaného zákonem.

Posouzení správnosti kap. D.I.8
Vlivy na krajinu jsou vyhodnoceny standardně dle uznávané metodiky a byly zhodnoceny ve studii Posouzení
vlivu navrhované stavby na krajinný ráz (příloha dokumentace č. 10). Specialisty navrhovaná opatření jsou
dokumentací plně respektována, jedná se o vypracování krajinářského hodnocení s návrhem optimálního
umístění stožárů a především jejich nátěru na několika místech, kde vedení přechází přes lokální horizonty a
ovlivňuje uplatnění významných dominant v krajině. Jak vyplynulo z vyžádaných informací dle §9 odst. 6
zákona č. 100/2001 Sb. o předpokládaném použití výškových typů stožárů, z nichž hodnocení vlivů na
krajinný ráz rovněž vycházelo, je následující: celková osová výška stožáru se pohybuje mezi 44,0 až 57,8 m
(celková výška nad terénem je vyšší z titulu budoucích prodloužených noh, které mají za následek, v případě
podélného nebo příčného svahu terénu v stožárovém místě, zvýšení stožáru řádově o desítky centimetrů až
jednotky metrů), upevnění spodního vodiče nad terénem se pohybuje v rozmezí 22,0 – 34,7 m a dolní konzola
bude umístěna ne výškovém rozmezí 22,0 – 39,7 m. Celkový počet stožárů bude 97, z toho u 21 stožárů se
bude jednat o nové stožárové místo. Vyšší výškové typy než základní budou umisťovány v místech křížení
s vedením VVN a VN, také křížení s vedením NN, k čemuž dochází u 10 stožárů. Nejčastějším důvodem
umisťování vyšších výškových typů, než základních, je plnění požadavků NV č. 1/2008 Sb. na neionizující
záření, k čemu dochází u 57 stožárů, tj. vzdáleností od terénu, a potřebou dodržení požadovaných
křižovatkových vzdáleností od objektů jako silnice, venkovní vedení, železnice apod. Základní výškový typ
má 30 stožárů. Výška stožárů nemění šířku koridoru, která bude v běžné trase činit 69,4 m.
Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví údaje uvedené v této části dokumentace
vystihují podstatu vlivů posuzovaného záměru na krajinu a lze se s nimi vzhledem k charakteru záměru zcela
ztotožnit (je však nutné uvědomit si zásadní fakt, že studie hodnotící vliv na krajinný ráz (příloha dokumentace
č.10) posuzuje rozdíl mezi současným a navrhovaným stavem, nikoliv vedení nové.
Relevantní opatření jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního
prostředí, který je součástí tohoto posudku.
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Kapitola dokumentace D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Kapitola je rozdělena odrážkami do dvou částí: - výstavba; - provoz. Podle energetického zákona bude k
posuzovanému vedení vyhrazeno ochranné pásmo s charakterem věcného břemena. Využití pozemků a
činnosti v ochranném pásmu vedení mají v uvedeném zákoně konkretizovaná omezení. Kromě toho si
posuzovaný záměr vyžádá zábor zemědělské půdy a pozemků určených k plnění funkcí lesa. Věcná břemena v
oblasti ochranného pásma jsou zřizována pouze na průměty vázových vodičů. Trasa záměru prochází územími,
kde nelze jednoznačně vyloučit archeologické nálezy ve smyslu §22 zákona č. 20/1987 Sb. Ve smyslu
uvedeného zákona bude nutné stavbu od jejího zahájení sledovat a v případě narušení archeologické struktury
situaci prostřednictvím oprávněné organizace kresebně, fotograficky a písemně zdokumentovat, včetně
provedení archeologického výzkumu. Posouzení záměru z hlediska památkové ochrany významných objektů a
cenných území bylo provedeno v rámci studie Posouzení vlivu navrhované stavby na krajinný ráz (příloha
dokumentace č. 10). V místě projektovaných zemních a technických prací ani v koridoru posuzovaného vedení
se nenachází žádné kulturní památky ani památkově chráněná území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. a
evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. V rámci studie Posouzení vlivu navrhované stavby
na krajinný ráz byly posouzeny vymezené krajinné prostory a problematická místa s ohledem na kulturní
památky (Přešticko, Blovicko, Údolí Úslavy (2x), Ejpovicko – Chrást, Starý Plzenec, Ejpovice). Realizace a
provoz záměru nebude mít významně negativní vliv na hmotný majetek a kulturní památky.

Posouzení správnosti kap. D.I.9
Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví údaje uvedené v této části dokumentace
vystihují podstatu vlivů posuzovaného záměru na hmotný majetek a kulturní památky a lze se s nimi vzhledem
k charakteru záměru v zásadě ztotožnit, za předpokladu zohlednění relevantního opatření zmíněného při
posouzení správnosti kap. D.I.6. Jedná se o případ vzniku věcného břemene omezujícího způsob využití území
ležícího v ochranném pásmu vedení. Tento případ lze vysvětlit na příkladu přírodní památky Sedlecké rokle,
která je umístěna 52 m od osy vedení, tj. 17,3 m od ochranného pásma. Dokumentací se totiž připouští
možnost změny v umístění stožárů, což zároveň může vyvolat zasažení této lokality ochranným pásmem
vedení. Tento stav znamená omezení ve využití území (ale i v jeho údržbě a ochraně), které je prováděno ve
veřejném zájmu (lokalita plní populárně naučnou funkci, využití území je v souladu s územním plánem).
Dalším předpokladem souhlasu se zněním kapitoly D.I.9 je zohlednění relevantního opatření zmíněného při
posouzení správnosti kap. D.I.5, resp. D.I.7 – týká se kácení náletu v rámci údržby. Z hlediska ochrany
sousedních lesních pozemků, kdy se tento nálet bude podílet na stabilizaci okraje lesa, je nutné zařadit vhodná
opatření k řešení střetu zájmů mezi údržbou a ochranou PUPFL, resp. VKP.
Relevantní opatření jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska EIA pro příslušný úřad – Ministerstvo
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.

Kapitola dokumentace D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na ŽP z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Je konstatováno, že záměr výstavby dvojitého vedení nebude mít výrazný dopad na veřejné zdraví, flóru, faunu
a ekosystémy a soustavu NATURA 2000 s odkazem na dokumentaci jako celek. Veškeré zmiňované vlivy lze
minimalizovat nebo zcela eliminovat na základě realizace všech ve studiích prezentovaných doporučení a
využitím nejlepších dostupných technik (s odkazem na kapitolu D.IV. Charakteristika opatření k prevenci,
vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud
jsou vzhledem k záměru možné). Rozsah vlivů na ostatní složky životního prostředí je malý až zanedbatelný.
Při realizaci ani provozu záměru nedojde k výskytu žádných nepříznivých vlivů, přesahujících státní hranice.
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Posouzení správnosti kap. D.II
Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví údaje uvedené v této části dokumentace
vystihují komplexní charakteristiku vlivů posuzovaného záměru a lze se s nimi v zásadě ztotožnit, neboť za
předpokladu dodržení navrhovaných opatření se bude jednat o vlivy nevýznamné, malé bez přeshraničního
působení. Tato opatření jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska EIA pro příslušný úřad – Ministerstvo
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.
Kapitola je relativně stručná, což lze v daném případě (s ohledem na charakter záměru a dokumentaci jako
celek a s ohledem na charakteristiku vlivů – malé a nevýznamné bez přeshraničního působení) akceptovat.
Chybný název kapitoly D.II – písařská chyba: záměna správného pojmu „přeshraniční“ za „příhraniční“ nemá
na hodnocení vliv.

Kapitola dokumentace D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech
Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií jsou popsána pro fázi výstavby a pro fázi
provozu (text rozčleněn odrážkami). Rizika havárií spojená s výstavbou vedení zvn jsou minimální a při
respektování základních pravidel při manipulaci s ropnými látkami na staveništi, při zajištění odpovídajícího
technického stavu pohonných jednotek vozidel a mechanizmů používaných na staveništi, při skladování
rizikových materiálů včetně odpadů, je lze považovat za nevýznamné. Nadzemní vedení elektrické energie
představuje v období provozu minimální míru rizika havárie. Vlastní provoz vedení nemůže být příčinou
havárie ani při výskytu mimořádných stavů, proti kterým je vedení dokonale jištěno a chráněno. V úsecích,
kde se pod novým vedením nebo v jeho ochranném pásmu vyskytují objekty určené pro bydlení, bude vedení
vybudováno se zvýšenou úrovní spolehlivosti (např. zesílení ocelové konstrukce stožárů, základů, podpěrných
bodů, lan, izolátorových závěsů a dalších opatření). Pouze nepředvídatelné události jako například extrémní
klimatické podmínky, havárie letadla apod., mohou způsobit přetržení vodičů vedení či destrukci stožáru.

Posouzení správnosti kap. D.III
Kapitola je relativně stručná, což lze v daném případě (s ohledem na charakter záměru) akceptovat. Z hlediska
posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví údaje uvedené v této části dokumentace popisují
environmentální rizika související s posuzovaným záměrem dostatečně. Cílem je jejich minimalizace, tj.
dodržení preventivních zákonných aj. opatření. Relevantní opatření týkající se prevence environmentálních
rizik jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska EIA pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí,
který je součástí tohoto posudku.

Kapitola dokumentace D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů
Ovlivnitelné nepříznivé vlivy záměru výstavby vedení o napěťové hladině 400 kV lze specifikovat převážně ve
stadiu realizace díla. Pro jejich vyloučení bude vypracován podrobný plán organizace výstavby, obsahující
mimo jiné určení a vyčíslení množství vzniklých odpadů včetně konkrétního způsobu jejich odstranění,
optimální stanovení přístupových tras na staveniště, preventivní opatření a příslušný kontrolní mechanizmus
proti úniku ropných látek z dopravních prostředků a stavebních mechanizmů. V rámci uvedených opatření
nejsou vyjmenována opatření vyplývající z platné legislativy (zákonné povinnosti oznamovatele), která jsou
zapracována v předchozích kapitolách dokumentace. Jsou vyjmenována základní opatření k prevenci,
vyloučení a snížení všech nepříznivých vlivů při výstavbě a provozu záměru, dále opatření při provozu
přenosového vedení – údržbě koridoru vedení, přičemž jsou specifikována opatření s cílem ochrany přírody,
ekosystémů a krajiny a jiná opatření.
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Posouzení správnosti kap. D.IV
Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je třeba za zásadní opatření považovat opatření k omezení
vlivů na veřejné zdraví, na vodu, na faunu a flóru a na krajinný ráz. Relevantní opatření týkající se omezení
potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, jsou zahrnuta do podmínek návrhu
stanoviska EIA pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.
S navrženými opatřeními lze v zásadě souhlasit – jsou (budou) zpřesněna nebo doplněna v souvislosti s
odstraněním zjištěných formálních chyb dokumentace, v souvislosti s uplatněním opatření týkajících se úseku
mezi stožáry R5-R6, jenž je součástí souhlasného stanoviska EIA17 vydaného MŽP dne 17.4.2013, pod č.j.
24478/ENV/13 (k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí); dále v souvislosti s obdrženými
vyjádřeními a posouzením v rámci přípravy posudku, resp. dojde k jejich aktualizaci. Je třeba opětovně zmínit,
že dokumentací nedostatečné zohlednění Metodického sdělení MŽP č.j. 18130/ENV/15 ze dne 6.3.2015,
str. 2, druhá odrážka18, zejm. v kapitolách B.I, B.II aj., se projevuje v návrhu stanoviska EIA jako
relativně rozsáhlý soubor podmínek pro povolení záměru. Opatření vyplývající z obecně závazných
právních předpisů, které musí oznamovatel respektovat, nejsou v obecné rovině reflektována.

Kapitola dokumentace D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
Je konstatováno, že charakter posuzovaného záměru nevyžaduje sdělení dalších podstatných informací o
předkládaném záměru. Dále je uvedeno, že v příloze je doložena přehledná situace záměru, ze které je patrný
rozsah předkládaného záměru a že zvláštní pozornost je věnována těm složkám, jejichž ovlivnění je pro
posuzovaný záměr charakteristické (jde zejména o oblast vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, oblast vlivů
na flóru, faunu a ekosystémy a dále oblast vlivů na krajinu). V následujícím textu je uveden seznam příloh a
jejich charakteristika včetně autorizace k jejich zpracování: V oblasti vlivů na flóru, faunu a ekosystémy byla
vypracována tato hodnocení: Entomologický průzkum; Floristický průzkum; Vegetační screening;
Vertebrachololgický průzkum; Posouzení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Pro
oblast vlivů na krajinu byla vypracována studie Posouzení vlivu navrhované stavby na krajinný ráz, dále byly
zpracovány tyto studie: Akustická studie; Hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví; Posouzení vlivu
neionizujícího záření. Konstatuje se, že při hodnocení byla použita standardní metodika EIA daná zákonem č.
100/2001 Sb. v platném znění. Dále je uveden popis, jak byly získány informace o zájmovém území (z
mapových podkladů, z literatury, z konzultací s příslušnými odborníky a z konzultací s pracovníky státní
správy a samosprávy. Získané údaje byly prověřeny a doplněny vlastním průzkumem lokality. V závěru je
uveden výčet zdrojů (literatura a další písemné podklady; terénní průzkumy; osobní jednání; internetové
stránky a odborné články); seznam použité literatury, podkladů a zdrojů. Je připojen popis pořízení
fotodokumentace.

17

Úsek R5-R6 je součástí jiné dokumentace zpracované dle příl. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění pro záměr „V432
Kočín – Přeštice, zdvojení stávajícího vedení 400 kV“. V jiné dokumentaci je tento úsek popisován jako úsek mezi body R51 –
R50. Podrobněji viz vysvětlivky v úvodní části posudku.
18

Záměr více konkretizovat tak, aby se znalost a popis záměru přibližovala ke stávajícím dokumentům pro navazující řízení.
Zároveň je třeba, aby základní opatření, která se doposud uváděla spíše do kapitoly D.IV, byla již součástí vlastního záměru
(např. v kapitole B.I.6). Tato opatření je tedy nutné nově chápat jako opatření, která jsou součástí záměru a s jejichž splněním se
automaticky počítá, aniž by bylo nutné je ve stanovisku EIA výslovně uvádět ve formě podmínek.
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Posouzení správnosti kap. D.V
Je možné s jistotou říci, že při zpracování dokumentace byla soustředěna pozornost na rozhodující potenciální
vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Zásadní studie, které jsou v přílohové části
dokumentace (akustické studie, posouzení nízkofrekvenčního elektrického a magnetického pole, posouzení
vlivů na veřejné zdraví, biologické posouzení, naturové hodnocení a hodnocení vlivů na krajinný ráz), jsou
zpracovány standardními postupy autorizovanými osobami s využitím patřičných uznávaných metodických
přístupů.
Relevantní opatření týkající se omezení potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví,
v tomto případě vody, jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska EIA pro příslušný úřad – Ministerstvo
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.
V kap. D.V (nebo v kap. D.VI, popř. v kap. G) chybí řádné zdůvodnění/vysvětlení, proč průzkumy, které bude
oznamovatel provádět a na které dokumentace upozorňuje nebo které jsou zákonnou povinností – inženýrsko
geologický průzkum, pedologický průzkum, hydrogeologické posouzení (průzkum) nejsou součástí
dokumentace, proč uváděné průzkumy nebyly provedeny již v rámci procesu EIA. Obdobně je tomu
s vysvětlením absence projektové dokumentace – je postrádáno řádné vysvětlení nebo zdůvodnění postupu
přípravných prací (kromě kapitoly D.V nebo D.VI toto vysvětlení chybí také např. v kap. B.II při konstatování
nedostatečnosti projektové dokumentace pro vstupy půda). Odborné veřejnosti se systém přípravných prací
jeví být zřejmý, ale laikovi je třeba postup přípravy řádně vysvětlit, objasnit logické vazby. V této souvislosti
je nutné zopakovat unáhlenou kategorizaci vlivu na mělké přípovrchové zvodnění coby vlivu přechodného bez
znalostí hydrogeologického průzkumu. Jak vyplynulo z vyžádaných informací dle §9 odst. 6 zákona č.
100/2001 Sb., podklady, které vedly zpracovatele k této kategorizaci, nebyly dostatečné. Délku trvání tohoto
vlivu je možné vyhodnotit až na základě podrobnějších hydrogeologických znalostí.
Zdroje ani přístup k metodice pro odhad možných vlivů na zdraví obyvatel souvisejících s realizací a
provozem zdvojeného vedení V431/831 z hlediska působení elektromagnetického pole nebyl dostatečně
popsán. Dostatečností se rozumí popis úměrný k rozsahu relativně dlouhodobé diskuse o problematice
elektrosmogu, vedené na odborné i laické úrovni a veřejností citlivě vnímané. Jak vyplynulo z vyžádaných
informací dle §9 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. (zpracovali: Mgr. Denisa Pelikánová, Ph.D., Ing. Jan Babák,
Dr. Ing. Vladimír Skoumal), odhad byl proveden na základě odborné literatury „Posouzení vlivu
neionizujícího záření“ [1, 2], které stanovilo minimální výšku spodních fázových vodičů nad zemí tak, aby
byly splněny příslušné hygienické předpisy, tj. dodrženy hodnoty nejvyšší přípustné hodnoty modifikované
proudové hustoty Jmod. K vyhodnocení možné kumulace vlivů srovnatelných zdrojů bylo toto posouzení
zpracováno jak pro záměr zdvojení stávajícího vedení 400 kV, tak i pro souběh dvou zdvojených vedení 400
kV. Byl použit konzervativní scénář hodnotící nejméně příznivou situaci z pohledu expozice
elektromagnetickému poli. V rámci posouzení byla stanovena taková minimální výška vedení nad zemí, resp.
minimální vzdálenost od objektů v blízkosti vedení, aby nebyl překročen hygienický limit. Předpokládán byl
trvalý pobyt osob pod vedením, resp. na nejvyšším místě objektu, který je nejblíže ose vedení. Působení
na osoby nacházející se uvnitř objektů bude vždy nižší. Pro vyhodnocení expozic byly využity hygienické
limity - nejvyšší přípustné hodnoty pro tzv. modifikovanou proudovou hustotu v lidském těle J mod (mA/m2)
v rámci platných právních předpisů ČR (Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím
zářením, v platném znění). Značně odlišné frekvence elektromagnetického vlnění (např. frekvence
energetických vedení a frekvence mobilních telefonů) vyvolávají rozdílné působení na lidskou tkáň. Proto jsou
i příslušné limity vyjádřeny v rozdílných fyzikálních veličinách a jejich posouzení se provádí odděleně.
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Splnění nejvyšších přípustných hodnot je možné ověřit výpočtem nebo měřením, přičemž o formě rozhoduje
provozovatel posuzovaného zařízení [3]. Zavedenou praxí ve skupině ČEPS je ověření maximálních
povolených hodnot výpočtem, což je orgány ochrany veřejného zdraví akceptováno.19
Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů se jeví být
nedostatečná, nicméně pouze v případě ochrany vod byla zaznamenána chyba v samotné metodě
prognózování, v dalších oblastech se jedná o chybu formální – nedostatečném popisu použité metodiky.
Postupy a metody využité při hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví jsou samy o sobě
adekvátní charakteru posuzovaného záměru.

Kapitola dokumentace D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve
znalostech), které s vyskytly při zpracování dokumentace
Podklady jsou dle zpracovatele dokumentace dostatečné k posouzení vlivů na životní prostředí.

Posouzení správnosti kap. D.VI
S tvrzením, že podklady v zásadních oblastech, tj. v rozhodujících aspektech pro hodnocení vlivů
předkládaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, jsou dostatečné, lze v zásadě souhlasit. Relevantní
opatření týkající se omezení potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví jsou
zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska EIA pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je
součástí tohoto posudku. Je třeba zopakovat, že tato opatření nezahrnují opatření vyplývající z obecně
závazných právních předpisů.
Připomínky vznesené ke kapitole D.V se do jisté míry vztahují i k této kapitole – abesence přípravných
projektových prací, která se projevila v méně významných oblastech, bude řešena v rámci navazujících řízení.
Přípravné projektové práce budou postupně zpřesňovat údaje uváděné v dokumentaci v souvislosti
s vypořádáním opatření stanovených v procesu EIA a opatření vyplývajících z obecně závazných právních
předpisů, které musí oznamovatel respektovat.

Kapitola dokumentace E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (str. 130)
Záměr je v dokumentaci deklarován jako invariantní. Referenční variantou je stávající stav, který však není
hodnocen jako nulová varianta s následujícím zdůvodněním: „Nulová varianta (nerealizace záměru) záměru
výstavby dvojitého vedení není uvažována z důvodu potřebnosti záměru s ohledem na zajištění dostatečné
přenosové schopnosti a spolehlivosti přenosové soustavy ČR. Zdvojení vedení s označením V431/831 přispěje
k posílení přenosové schopnosti stávajícího vedení s označení V431, které spojuje rozvodnu Přeštice a

19

Odkazy:

[1]
Babák, J., 2014a: Posouzení vlivu neionizujícího záření: Zdvojení stávajícího vedení V431/831 Přeštice – Chrást, EIA.
ČEPS Invest a.s., Praha, listopad 2014.
[2] Babák, J., 2014b: Posouzení vlivu neionizujícího záření: Dvojité vedení 400 kV tvaru Dunaj v souběhu s dvojitým vedením
400 kV tvaru Dunaj. Zdvojení stávajícího vedení V431/831 Přeštice – Chrást ČEPS Invest a.s., Praha, listopad 2014.
[3]
Metodický návod k postupu podle § 35 a 36 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších
předpisů, a nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením ze dne 30. 6. 2009, č. j.: 29015/2009
(vyšlo ve Věstníku ministerstva zdravotnictví ČR částka 6, dne 12. srpna 2009). (Dostupné na:
http://www.mzcr.cz/Odbornik/Soubor.ashx?souborID=20727)
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rozvodnu Chrást.“. Varianta, která je hodnocena: Jedná se o zdvojení vedení o napěťové hladině 400 kV mezi
TR Přeštice a TR Chrást. Předmětné vedení o napěťové hladině 400 kV představuje rozsáhlou liniovou stavbu,
kdy délka trasy vedení je cca 33 km. Trasa dvojitého vedení je v maximální možné míře vedena v koridoru
současného jednoduchého vedení 400 kV s označením V431. Změnu trasy vedení oproti současnému stavu
představuje úsek mezi lomovými body R5 a R6, kde je trasa dvojitého vedení přeložena cca 50 m severně od
stávajícího vedení. Z výše uvedeného vyplývá, že variantní umístění trasy vedení se neuvažuje, protože: - z
větší části se jedná o přestavbu stávajícího vedení; - v maximální míře bude využito stávající trasy vedení a
bude využito stávajícího koridoru.

Posouzení správnosti kap. E
Protože podle zákona č. 100/2001 Sb. není zpracování variant řešení záměru povinné, lze předložené řešení v
dokumentaci s ohledem na navrhovaná opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví považovat za
dostačující k uzavření posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.
S tvrzením, že je logické, že variantní umístění trasy vedení se neuvažuje, lze souhlasit bez námitek. Pro
připomenutí je vhodné zopakovat popis konstatování v první větě kap. B.I.5.2: „Během předprojektové
přípravy záměru byly prověřovány variantní trasy umístění záměru“. Konstatování v kap. B.I.5.2 je chybné
(spíše písařská chyba, která nemá vliv na výsledky hodnocení).
Pokud se jedná o technické řešení uspořádání fázových vodičů, v rámci technické přípravy záměru se
doporučuje zvolit vhodné uspořádání fází na vodiče při transpozici pro použité typy stožárů, aby bylo
dosaženo redukce elektrického a magnetického pole v okolí vedení, omezení induktivních a kapacitních vazeb
a snížení negativních vlivů vedení na okolní prostředí.

Kapitola dokumentace F. ZÁVĚR (str. 131)
Stavba má nevýrobní charakter a svojí činností nevytváří žádné škodlivé zplodiny, nečistoty ani průmyslové
odpady. Danou stavbou nedojde ke zhoršení stávajících vlivů na okolní prostředí ani ovzduší. Rozsah vlivů
záměru je převážně lokální, daný rozsahem koridoru záměru. Ve všech případech budou zajištěny veškeré
hygienické požadavky na ochranu veřejného zdraví a lze konstatovat, že zdravotní, sociální ani ekonomické
aspekty na trvale žijící obyvatele nebudou záměrem ovlivněny a budou v maximální míře minimalizovány.
V důsledku výstavby nového dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV dojde k trvalému záboru
zemědělské půdy. Trvalý zábor pozemků je rozptýlený a v celkovém rozsahu minimální. Z tohoto důvodu je
možné hodnotit zábor zemědělských půd jako málo významný. Pozemky určené k plnění funkcí lesa budou
záměrem dotčeny jen minimálně. Nové omezení lesních pozemků ve využívání a plnění funce lesa v rozsahu
cca 0,23 ha z důvodu posunu trasy mezi lomovými body R5 – R6 vznikne v k. ú. Nezvěstice. Přesná plocha
trvalého omezení PUPFL bude stanovena v dalším stupni projektové dokumentace. Realizací záměru nelze
očekávat negativní ovlivnění ve vztahu ke kvalitě ovzduší, jakosti povrchových i podzemních vod, vodních
zdrojů, úrodnosti ani mimoprodukčních vlastností půdy, dopravní infrastruktury a geologických či
paleontologických památek. V průběhu výstavby a vlastního provozu vedení se nepředpokládá, že by mohla
nastat jakákoliv kontaminace přírodních zdrojů. Z provedených posouzení vyplývá, že hodnocený záměr v
předložené podobě nemá významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany dotčené Evropsky
významné lokality a Ptačí oblasti ani na flóru, faunu a dotčené ekosystémy. Realizace záměru sice ovlivní řadu
pozitivních hodnot krajinného rázu, ale tento vliv lze vnímat jako málo mírný až únosný. Stavba je navržena s
ohledem na zákonná kritéria krajinného rázu, a je proto hodnocena jako přijatelný zásah do krajinného rázu,
chráněného dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Lze konstatovat, že
vlivy záměru nepřekročí únosnou mez a nezpůsobí nevratné změny nebo zhoršení stávajících podmínek v
okolním prostředí v místě umístění záměru. Veškeré zmiňované vlivy lze minimalizovat nebo zcela eliminovat
na základě realizace všech v dokumentaci prezentovaných doporučení a využitím nejlepších dostupných
technik.
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Posouzení správnosti kap. F
Závěr v zásadě odpovídá zjištěním uvedeným v dokumentaci. Za předpokladu realizace navržených opatření k
ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, vyplývajících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.,
budou z komplexního pohledu vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví celkově
přijatelné.

Kapitola dokumentace G. SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU (str. 132 - 134)
V kapitole je provedeno shrnutí údajů o záměru s využitím obrázku. Kapitola je rozčleněna nadpisy do sedmi
částí: - oznamovatel; - název záměru: - charakter záměru; - umístění záměru; - stručný popis záměru; - popis
stavu životního prostředí v dotčeném území; - zhodnocení. Je provedeno shrnutí základních údajů o záměru a
jeho vlivech na životní prostředí a veřejné zdraví (záměr má nevýrobní charakter a svou činností nevytváří
žádné škodlivé zplodiny, nečistoty ani průmyslové odpady a nedojde ke zhoršení stávajících vlivů na okolní
prostředí).

Posouzení správnosti kap. G
Tato část dokumentace má sloužit pro lepší orientaci laické veřejnosti. Proto má být vhodnou formou podáno
shrnutí hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Shrnutí zjištěných vlivů záměru bylo
provedeno úměrně významu této kapitoly, nicméně postrádá se alespoň v tomto místě vysvětlení postupu
přípravných prací (viz připomínky ke kap. D.V a D.VI). Rovněž výrazové prostředky měly být více
přizpůsobeny účelu této kapitoly (minimalizace zkratek a odborných termínů).

II.3.

Pořadí variant (pok ud byly předloženy) z hl ediska vlivů n a
životní p rostředí

Záměr je v dokumentaci deklarován jako invariantní. Referenční variantou je stávající stav, který však není
hodnocen jako nulová varianta s následujícím zdůvodněním: „Nulová varianta (nerealizace záměru) záměru
výstavby dvojitého vedení není uvažována z důvodu potřebnosti záměru s ohledem na zajištění dostatečné
přenosové schopnosti a spolehlivosti přenosové soustavy ČR. Zdvojení vedení s označením V431/831 přispěje
k posílení přenosové schopnosti stávajícího vedení s označení V431, které spojuje rozvodnu Přeštice a
rozvodnu Chrást.“. Postupné zpřesňování umístění stožárů, které vyplyne z navazující dokumentace na
základě opatření stanovených v procesu EIA a směřujících k ochraně veřejného zdraví, krajinného rázu, vody a
bioty a dále opatření prováděných pro zajištění stability vedení dle výsledků inženýrsko-geologického
posudku, nelze v rámci procesu EIA považovat za varianty. Protože podle zákona č. 100/2001 Sb. není
zpracování variant řešení záměru povinné, lze předložené řešení v dokumentaci s ohledem na navrhovaná
opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví považovat za dostačující k uzavření posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb.

II.4.

Hodnocení významných vlivů záměru na životní p rostředí
přesahují cích státn í hranice

Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví shromážděných v rámci posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. je zřejmé, že problematika
přeshraničních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je v případě posuzovaného záměru bezpředmětná a
že se záměrem nejsou spojeny vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví přesahující hranice České republiky.
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III.

POSOUZENÍ TECHNICKÉH O ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ PO ZNÁNÍ, POKU D
JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Technické řešení výstavby a provozu záměru, s ohledem na jeho charakter pro potřeby posouzení vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví, je v dokumentaci a jejích přílohách popsáno dostačujícím způsobem a
odpovídá dosaženému stupni poznání. Detailnější řešení, s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných
právních předpisů, se předpokládá až v rámci další přípravy záměru pro příslušná správní řízení k povolení
záměru.
V předchozím odstavci jsou kromě dokumentace zohledněny zákonné povinnosti provozovatele přenosové
soustavy, které se týkají technického a technologického řešení, fáze provozu. Provoz vyplývá z platných
předpisů - energetického zákona, vyhl. č. 401/2010 Sb. a technické normy ČSN 33 1500 „Elektrotechnické
předpisy – Revize elektrických zařízení“, na jejichž základě jsou vypracována Pravidla provozování přenosové
soustavy (schválená Energetickým regulačním úřadem) a Řád preventivní údržby (ŘPÚ), který je vydán
formou technické normy ČEPS, a.s. číslo TN 22.
Pokud se jedná o technické řešení uspořádání fázových vodičů, v rámci technické přípravy záměru se
doporučuje zvolit vhodné uspořádání fází na vodiče při transpozici pro použité typy stožárů, aby bylo
dosaženo redukce elektrického a magnetického pole v okolí vedení, omezení induktivních a kapacitních vazeb
a snížení negativních vlivů vedení na okolní prostředí.
Je proto možné na základě požadavků, které jsou formulovány jako podmínky k ochraně životního prostředí a
veřejného zdraví, záměr realizovat, neboť technické řešení odpovídá dosaženému stupni poznání, pokud jde o
znečišťování životního prostředí.

IV.

POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ N A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů, např. ze zák. č. 114/1992 Sb., které musí
oznamovatel respektovat, nemusí být v obecné poloze v rámci podmínek návrhu stanoviska EIA reflektována.
Tyto zákonné povinnosti budou předmětem následujících řízení a jejich plnění nezávisí na skutečnosti, zda
jsou, či nejsou uvedeny ve výsledném stanovisku vyplývajícím z procesu EIA. Obdobně je tomu s plněním
podmínek stanovených v již vydaných povoleních.
S navrženými opatřeními v dokumentaci lze souhlasit s tím, že jsou (budou) zpřesněna nebo doplněna
v souvislosti s odstraněním zjištěných formálních chyb dokumentace, v souvislosti s uplatněním opatření
týkajících se úseku mezi stožáry R5-R6, jenž je součástí souhlasného stanoviska EIA20 vydaného MŽP dne
17.4.2013, pod č. j. 24478/ENV/13 (k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí); dále

20

Úsek R5-R6 je součástí jiné dokumentace zpracované dle příl. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění pro záměr „V432
Kočín – Přeštice, zdvojení stávajícího vedení 400 kV“. V jiné dokumentaci je tento úsek popisován jako úsek mezi body R51 –
R50. Podrobněji viz vysvětlivky v úvodní části posudku.
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v souvislosti s obdrženými vyjádřeními a posouzením v rámci přípravy posudku, resp. dojde k jejich
aktualizaci. Je třeba opětovně zmínit, že dokumentací nedostatečné zohlednění Metodického sdělení MŽP č.j.
18130/ENV/15 ze dne 6.3.2015, str. 2, druhá odrážka21, zejm. v kapitolách B.I, B.II aj., se projevuje
v návrhu stanoviska EIA jako relativně rozsáhlý soubor podmínek pro povolení záměru.
Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je třeba za zásadní opatření považovat opatření k omezení
vlivů na veřejné zdraví, na vodu, na faunu a flóru a na krajinný ráz. Relevantní opatření týkající se omezení
potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, jsou zahrnuta do podmínek návrhu
stanoviska EIA pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.

V.

VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBD RŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K
DOKUMENTACI

Zpracovateli posudku byla prostřednictvím příslušného úřadu, Ministerstva životního prostředí, předána
vyjádření obdržená k oznámení záměru a k dokumentaci ve smyslu § 6 odst. 7, resp. § 8 odst. 3 zákona č.
100/2001 Sb. Na základě posouzení všech obdržených vyjádření jsou v tomto posudku vypořádána kromě
všech vyjádření k dokumentaci i vyjádření k oznámení záměru, a to pouze v těch případech, kdy již po
vyjádření k oznámení záměru nebylo obdrženo vyjádření k dokumentaci.

1. Vyjádření obce Lhůta k dokumentaci (ze dne 6.8.2015)
Podstata vyjádření
K záměru nejsou žádné připomínky.
Vypořádání vyjádření
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

2. Vyjádření obce Chválenice k dokumentaci (ze dne 12.8.2015)
Podstata vyjádření
K záměru jsou následující připomínky (v závorce uvedeno číslo pro číselné označení u vypořádání dané
připomínky):
-

-

OP uvažovaného vedení téměř zasáhne do zahrad k.ú. Chouzovy (1)
Omezení podnikatelského záměru spolčenosti AG PRODUKT a.s. Šťáhlavy – vedení jde přes
existující pastviny, OP znemožní hromadění stohů slámy v blízkosti provozovny; upozornění na
existující železný ohradník pastvin v dotčeném území (2)
Nesouhlas s velkým zásahem do zeleně v potoční nivě Olešenského potoka mezi obcemi Střížovice,
Chouzovy (zeleň je součástí ÚSES) (3)
Nesouhlas s velkým zásahem do zeleně na pozemcích č.p.p. 679, 680 v k.ú. Želčany (4)

21

Záměr více konkretizovat tak, aby se znalost a popis záměru přibližovala ke stávajícím dokumentům pro navazující řízení.
Zároveň je třeba, aby základní opatření, která se doposud uváděla spíše do kapitoly D.IV, byla již součástí vlastního záměru
(např. v kapitole B.I.6). Tato opatření je tedy nutné nově chápat jako opatření, která jsou součástí záměru a s jejichž splněním se
automaticky počítá, aniž by bylo nutné je ve stanovisku EIA výslovně uvádět ve formě podmínek.
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Vypořádání vyjádření
K jednotlivým připomínkám:
ad 1)

Problematice řešení střetů zájmů z důvodu majetkově právních omezení (ve smyslu omezení využití
území v ochranném pásmu vedení) se dokumentace věnuje zejména v kapitole C.II.7 a D.I.9, kde je
konstatováno, že podle energetického zákona22 bude k posuzovanému vedení vyhrazeno ochranné
pásmo s charakterem věcného břemene; dále že věcná břemena v oblasti ochranného pásma jsou
zřizována pouze na průměty fázových vodičů; tato omezení budou předmětem vyrovnání mezi majiteli
dotčených pozemků a provozovatelem vedení. V kapitole C.II.7 je dále uvedeno, že využití pozemků a
činnosti v ochranném pásmu vedení mají v uvedeném zákoně konkretizovaná omezení. Následuje
tabulka s výčtem objektů ve vzdálenosti 28 – 46 m od osy vedení (Tab. č. 29). Z dalších částí
dokumentace (např. kap. B.I.6) je zřejmé, že ochranné pásmo dosahuje vzdálenosti 34,7 m od osy
vedení v běžné trase pro nosný stožár DUNAJ. Z orientačního měření v mapě 1:10.000 obsažené
v příloze dokumentace č. 11 vyplývá, že jižní okraj zahrad v k.ú. Chouzovy je vzdálen cca 120 – 125
m od osy vedení (pokud by tabulka v kapitole C.II.7 obsahovala i lokality v této vzdálenosti, byla by
mnohem rozsáhlejší a neodpovídala by svému účelu, jímž bylo uvést výčet objektů v blízkosti vedení).
Je nutné upozornit, že výčet objektů prezentovaný v tabulce se může změnit na základě
výsledků navazujících projekčních prací.
Přestože se námitka týká veřejnoprávního a soukromoprávního řešení práv k cizím nemovitostem,
které není předmětem procesu EIA, připojujeme následující komentář. Námitka se týká zřízení
věcného břemene, které řeší energetický zákon (EZ)23, nový občanský zákoník (NOZ)24, katastrální
zákon (KZ), zákon o vyvlastnění a stavební zákon (SZ). V tomto místě je vhodné zmínit standardní
administrativní postup: 1) v územním řízení příslušný stavební úřad záměr zdvojení stávajícího vedení
projedná a vydá územní rozhodnutí o umístění stavby. Vlastnící dotčených nemovitostí25 mají
možnost vyjádřit se jako účastníci řízení k projednávané stavbě (tak jsou chráněna jejich vlastnická
práva) a vznášet námitky, kterými se stavební úřad zabývá. 2) Po nabytí právní moci územního
rozhodnutí se provozovatel přenosové soustavy obrací na dotčené vlastníky nemovitostí s návrhem na
uzavření smluv o zřízení věcného břemene. Vzhledem k tomu, že stavba v této fázi není realizována (a
není zpracován ani geometrický plán, potřebný pro určení rozsahu omezení vlastnického práva),
uzavírá provozovatel s dotčeným vlastníkem nejprve smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene. 3) Vklad věcného břemene do katastru nemovitostí tedy může nastat až po realizaci záměru

22

§ 46 energetického zákona

23

§25 odst. 4 EZ: Provozovatel distribuční soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její
části pro účely uvedené v odstavci 3 písm. e), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo určen
nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro omezení
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle zvláštního právního předpisu, vydá příslušný vyvlastňovací úřad na návrh
příslušného provozovatele distribuční soustavy rozhodnutí o zřízení věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo
její části.
24

Věcné břemeno podle EZ není služebností inženýrské sítě podle NOZ (§1267 a násl.), ale jinou služebností dle NOZ (§ 1257 a
násl.).
25

§86 odst. 3 SZ: Jestliže žadatel nemá vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemku
nebo stavbě, předloží souhlas jejich vlastníka; to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit.
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(vydání kolaudačního souhlasu) a řídí se katastrálním zákonem (§7, §11 - §18) a katastrální
vyhláškou, která specifikuje náležitosti zápisu vkladem (§66 - §70)26.
Zásah pozemků ochranným pásmem vedení tedy bude řešen až v navazujících řízeních a je dán
obecně závaznými předpisy. Tato zákonná opatření vyplývající z obecně závazných právních
předpisů, které musí oznamovatel respektovat, nejsou zařazována do podmínek návrhu stanoviska EIA
pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, a nejsou součástí tohoto posudku.
Protože se jedná o úsek R5-R6 společný s jinou dokumentací, je nutné ji rovněž zohlednit.
V souhlasném stanovisku k záměru „V432 Kočín – Přeštice, zdvojení stávajícího vedení 400 kV“
vydaném MŽP dne 17.4.2013, pod č. j. 24478/ENV/13 k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí, se k majetkově právnímu vypořádání vztahuje následující opatření: „V případech přímého
ovlivnění majetku a jeho užívání zajistit v rámci další přípravy záměru majetkoprávní vypořádání na
smluvním základě a dohodnuté řešení předložit k územnímu řízení.“. Uvedené opatření není součástí
tohoto posudku, neboť zákonem jsou vlastnická práva chráněna dostatečně – vlastník nemovitosti je
účastníkem řízení – územního rozhodnutí. Provozovatel přenosové soustavy nemůže záměr realizovat,
dokud nemá uzavřenu smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
ad 2)

Omezení vlastnického práva k pozemkům a omezení jejich využívání bude předmětem smlouvy o
zřízení věcného břemene, tzn. bude předmětem vyrovnání mezi majiteli dotčených pozemků a
provozovatelem vedení. Zákonné povinnosti a práva ze strany provozovatele přenosové soustavy jsou
dána zejm. energetickým zákonem a byla podrobněji popsána v komentáři u předchozí námitky.
Je vhodné připomenout, že záměr je v souladu se Politikou územního rozvoje ČR a ZÚR Plzeňského
kraje, dále, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu27. V této souvislosti je třeba uvést § 31 odst. 4
stavebního zákona, podle kterého je politika územního rozvoje (PÚR) závazná pro pořizování a
vydávání ZÚR, ÚP, regulačních plánů a pro rozhodování v území; § 36 odst. 5 stavebního zákona,
podle něhož jsou ZÚR závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro
rozhodování v území.
Zásah pozemků ochranným pásmem vedení tedy bude řešen až v navazujících řízeních a je dán
obecně závaznými předpisy, proto tato opatření vyplývající ze zákona nejsou zařazena do podmínek
návrhu stanoviska EIA pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, a nejsou součástí tohoto
posudku.
Druhá část námitky upozorňuje na existující železný ohradník pastvin v dotčeném území. Křížení a
souběh vedení s obdobnými zařízeními je řešen energetickým zákonem §48 odst. 128 (styk zařízení) a
zvláštními právními předpisy. V praxi můžou být místa kontaktu vedení s prvky dopravní a technické

26

Týká-li se právo, které má být na základě listiny zapsáno do katastru jen částí pozemku evidovaného v katastru, musí být
s listinou spojen geometrický plán, který část pozemku vymezuje; geometrický plán se přitom považuje za součást listiny (srov. §
7 odst. 2 KZ).
27

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon) § 2 odst. 2 písm. a) bod 1.
28

§48 odst. 1 EZ: Zařízení přenosové soustavy, distribučních soustav a elektrických přípojek může za předpokladu, že neohrozí
život, zdraví či majetek osob, křížit pozemní komunikace, dráhy, vodní toky, telekomunikační vedení, veškeré potrubní systémy a
ostatní zařízení, při dodržení podmínek stanovených zvláštními právními předpisy nebo být s nimi v souběhu, a to způsobem
přiměřeným ochraně životního prostředí tak, aby byly co nejméně dotčeny zájmy zúčastněných vlastníků. Souběhem se rozumí
stav, kdy jedno zařízení zasahuje svým ochranným pásmem do ochranného, případně bezpečnostního pásma druhého zařízení…
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infrastruktury řešena navýšením stožárů o moduly (u navrhovaného stožáru DUNAJ se jedná o
dvoumetrové moduly) – viz dokumentace kap. B.I.6 na str. 25.
ad 3)

Potoční niva Olešenského potoka mezi obcemi Střížovice, Chouzovy se nachází v úseku vedení mezi
stožáry R5 – R6 a je chráněna ze zákona jako významný krajinný prvek a jako prvek ÚSES.
V biologickém hodnocení – příloha č. 8 dokumentace je tento prostor označen jako segment
vegetačního screeningu č. 137 – kód a název biotopu L2.2 Údolní jasanovo – olšový luh. Z výsledků
biologického hodnocení vyplynulo doporučení v tomto prostoru neumisťovat stožár. Lokalita je ve
vertebratologickém průzkumu označena jako Z10 – charakteristika: „Olešenský potok a d oprovodná
vegetace u Chouzovy“. Jako významný druh je uveden silně ohrožený ledňáček říční (hnízdí
v hlinitých březích neregulovaného toku), negativní vlivy by nastaly při kácení v hnízdním období,
z čeho plyne navrhované opatření – termínové omezení kácení. Ohroženým druhem, který se v daném
území vyskytuje je užovka obojková a vlaštovka obecná. Prvek ÚSES nese název PM012-BL (se
třemi otazníky) a jedná se o funkční lokální biokoridor. V biologickém hodnocení jsou navržena
následující zmírňující a kompenzační opatření.
OPATŘENÍ:
Níže uvedená opatření převzatá z biologického hodnocení – přílohy č. 8 dokumentace jsou zařazena
do podmínek návrhu stanoviska EIA pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, a jsou
součástí tohoto posudku.










ad 4)

Do těchto segmentů (toky a nivy, rybníky, hodnotná přírodní stanoviště, lokality zvláště chráněných
druhů rostlin) nebudou umísťována stožárová místa: 8, 34, 44, 58, 61, 62, 75, 77, 91, 100, 102, 114,
137, 153, 155, 167, 172, 179, 181-184, 186;
Do vodních toků, rybníků a mokřadů v nivách není možné zasahovat a vjíždět mechanizací;
Plošné kácení ve všech lesních porostech a v náletech musí probíhat mimo období hnízdění ptactva, tj.
nesmí se kácet v měsících od dubna do července. Po dohodě s biologickým dozorem může být
termínové omezení na žádost investora upraveno podle aktuálního průběhu hnízdní sezóny;
Po dobu realizace výstavby bude investorem zajištěn „biologický stavební dozor“, který bude
prováděn odborně způsobilou osobou. Úlohou dozoru bude zajistit správnou realizaci podmínek
vyplývajících z rozhodnutí orgánů ochrany přírody. Zejména se bude soustředit na realizaci prací v
segmentech č. 57-62, 75-77, 179-186 a v jejich těsné blízkosti. Bude spolupracovat při projektování a
vytyčování stožárových míst a příjezdových tras v těchto segmentech a bude asistovat při terénních
úpravách. Biologický dozor bude zajištěn odborně způsobilou osobou.
Při údržbě nárostů dřevin pod elektrovodem je nutné provádět důsledné odstraňování a likvidaci
vyřezané hmoty.
V případě nutnosti kácení vzrostlých stromů mimo les se navrhuje provést adekvátní kvalitní náhradní
výsadbu.
Nesouhlas s velkým zásahem do zeleně na pozemcích č.p.p. 679, 680 v k.ú. Želčany se týká úseku
vedení mezi stožáry R5 – R6. V biologickém hodnocení – příloha č. 8 dokumentace se jedná o
segment vegetačního screeningu č. 123, 126, případně 125, 127. Kód a název biotopu K3 Vysoké
mezofilní a xerofilní křoviny. Lokalita je ve vertebratologickém průzkumu označena jako Z9 –
charakteristika: „Pole a linie křovin JV od Želčan“. Významným druhem je moták pochop. Dalším
ohroženým druhem je vlaštovka obecná. Tohoto segmentu se týkají následující opatření.
OPATŘENÍ:
Níže uvedená opatření převzatá z biologického hodnocení – přílohy č. 8 dokumentace jsou zařazena
do podmínek návrhu stanoviska EIA pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, a jsou
součástí tohoto posudku.
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V těchto segmentech budou v průseku koridoru v maximální možné míře šetřeny křoviny o výšce do 3
m: 6, 8, 41, 44, 46, 49, 52, 123, 128, 159;



Po dobu realizace výstavby bude investorem zajištěn „biologický stavební dozor“, který bude
prováděn odborně způsobilou osobou. Úlohou dozoru bude zajistit správnou realizaci podmínek
vyplývajících z rozhodnutí orgánů ochrany přírody.

3. Vyjádření MěÚ Rokycany k dokumentaci (ze dne 17.8.2015)
Podstata vyjádření
1) ZPF – konstatovány drobné nepřesnosti v kap. B.II.1.1 zapříčiněné změnou legislativy (došlo ke
změně v působností správních orgánů – POÚ již nevykonávají státní správu v oblasti ochrany ZPF).
2) Odpadové hospodářství – V souvislosti se záměrem bylo vydáno sdělení dne 22.9.2014 pod č.j.
MeRo/4329/OŽP/14, které je stále v platnosti. Znění uvedeného sdělení ze dne 22.9.2014: V případě,
že bude přebytečná vytěžená zemina a hlušina využita na povrchu terénu (mimo rámec stavby)
požaduje Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí doložit aktuální rozbory od akreditované
laboratoře podle přílohy č. 10 vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na
skládky a jejich využívání na povrch terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). V případě ukládání
vytěžených zemin a hlušin na cizí pozemky je nutno doložit souhlas vlastníků. Stavební a demoliční
odpady (pod kódy 17 01 01, 17 01 03, 17 09 04) budou přednostně recyklovány. Po dokončení
realizace stavby bude předložena průběžná evidence všech odpadů vzniklých při realizaci záměru a
doklady o způsobech jejich dalšího využití, popř. zneškodnění.
3) K obsahu a rozsahu a zveřejňování dokumentace nejsou připomínky.
Vypořádání vyjádření
K jednotlivým připomínkám:
ad 1)

Připomínka nemá vliv na obsah hodnocení provedený v dokumentaci

ad 2)

Sdělení je součástí dokumentace a bylo vypořádáno, viz následující text:
Ke sdělení MěÚ Rokycany ze dne 22.9.2014 pod č.j. MeRo/4329/OŽP/14 vyjádření je v dokumentaci,
v úvodní kapitole (na str.13) sděleno následující:



V průběhu přípravy realizace a výstavby záměru (příprava podkladů a projektové dokumentace
apod.) bude zhotovitel postupovat v souladu s platnými právními předpisy.



Při provádění zemních prací bude sledována kvalita vytěžených zemin. S vytěženou zeminou bude



nakládáno dle jejich skutečných vlastností v souladu s platnými právními předpisy.
Nakládání s odpady je navrženo v kapitole B.III.3 Odpady a v kapitole D.IV. Charakteristika opatření
k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis
kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné. Při nakládání s odpady bude zhotovitel postupovat
v souladu s platnými právními předpisy.
V kapitole B.III.3 dokumentace (str. 38-39) uvedeny následující údaje (ve vztahu k vytěžené zemině):
Nakládání s výkopovou zeminou je věnována odpovídající pozornost v textu na str. 38-39. Z výčtu
odpadů uvedeného na str. 39 je zřejmé, že vytěžená zemina (17 05 04) bude v maximální míře využita
v rámci stavby, mimoto se odveze cca 5 400 m3 výkopku. Dále je konstatováno, že nakládání s odpady,
které vzniknou v rámci stavby, zabezpečuje a zodpovídá za ně zhotovitel stavby. Ke kolaudaci nového
vedení 400 kV předloží investor stavby doklady o zneškodnění (využití) odpadů, vzniklých stavební
činností. O způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence.
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V kapitole D.IV dokumentace (str. 125) uvedeno následující (tučně zvýrazněný text se týkají
odpadového hospodářství): Ovlivnitelné nepříznivé vlivy záměru výstavby vedení o napěťové hladině
400 kV lze specifikovat převážně ve stadiu realizace díla. Pro jejich vyloučení bude vypracován
podrobný plán organizace výstavby, obsahující mimo jiné určení a vyčíslení množství vzniklých
odpadů včetně konkrétního způsobu jejich odstranění, optimální stanovení přístupových tras na
staveniště, preventivní opatření a příslušný kontrolní mechanizmus proti úniku ropných látek z
dopravních prostředků a stavebních mechanizmů.
Nejsou navržena žádná další opatření, neboť jak požadavek ve sdělení dne 22.9.2014 pod č.j.
MeRo/4329/OŽP/14, tak jeho vypořádání v dokumentaci vychází ze zákonných povinností, které musí
zhotovitel i provozovatel přenosové soustavy respektovat, neboť vyplývají z obecně závazných
právních předpisů.
ad 3)

Bez komentáře

4. Vyjádření Statutárního města Plzeň k dokumentaci (ze dne 17.8.2015)
Podstata vyjádření
Není připomínek; konstatován soulad s ÚPD: ÚP Chrást, ÚP Kyšice u Plzně, ÚP Dýšina
Vypořádání vyjádření
Bez komentáře

5. Vyjádření Magistrátu města Plzně k dokumentaci (ze dne 17.8.2015)
Podstata vyjádření
Z hlediska vodního hospodářství bez připomínek. Souhlas s předmětnou dokumentací.
Vypořádání vyjádření
Bez komentáře

6. Vyjádření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni k dokumentaci (ze dne
24.7.2015)
Podstata vyjádření
Jsou zopakovány základní údaje z dokumentace (základní údaje o záměru, výsledky akustické studie,
výsledky hodnocení vlivů na veřejné zdraví). Konstatuje se, že záměr je možné považovat z hlediska
vlivu na veřejné zdraví je akceptovatelný. Životní podmínky v dotčených lokalitách se zásadně
nezmění.
Vypořádání vyjádření
Bez komentáře

7. Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Plzeň k dokumentaci (ze dne 4.8.2015)
Podstata vyjádření
Žádné z odborných oddělení oblastního inspektorátu nemá připomínek.
Vypořádání vyjádření
Bez komentáře
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8. Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Plzeňského a Jihočeského k dokumentaci (ze
dne 4.8.2015)
Podstata vyjádření
Bez připomínek z titulu ochrany nerostného bohatství.
Vypořádání vyjádření
Bez komentáře

9. Vnitřní sdělení MŽP, odboru ochrany vod k dokumentaci (ze dne 18.8.2015)
Podstata vyjádření
Návrh opatření pro fázi realizace: Vyloučit mobilní zásobování PHM pro dopravní prostředky a
stavební mechanismy na místě stavby. Předpokládá se, že v místě stavby bude k dispozici dostatečné
množství sanačního materiálu k zachycení úniku provozních kapalin.
Vypořádání vyjádření
Z hlediska dostatečného množství sanačního materiálu k zachycení úniku provozních kapalin
dokumentace v kap. D.IV uvádí: Ovlivnitelné nepříznivé vlivy záměru výstavby vedení o napěťové
hladině 400 kV lze specifikovat převážně ve stadiu realizace díla. Pro jejich vyloučení bude
vypracován podrobný plán organizace výstavby, obsahující mimo jiné určení a vyčíslení množství
vzniklých odpadů včetně konkrétního způsobu jejich odstranění, optimální stanovení přístupových tras
na staveniště, preventivní opatření a příslušný kontrolní mechanizmus proti úniku ropných látek z
dopravních prostředků a stavebních mechanizmů. Toto opatření bude aktualizováno ve smyslu
požadavku MŽP tak, aby nebylo zcela vyloučeno zásobování PHM těžké mechanizace, která by se
musela dopravovat za zdrojem PHM a přitom by způsobovala zbytečnou zátěž svému okolí. Zároveň
je dána podmínka projednání zmíněného plánu organizace výstavby:
OPATŘENÍ:


Snažit se snížit na minimum mobilní zásobování PHM pro dopravní prostředky a stavební mechanismy
na místě stavby. Bude k dispozici dostatečné množství sanačního materiálu k zachycení úniku
provozních kapalin.



Plán organizace výstavby a hydrogeologické posouzení (a v případě požadavku i následovný
hydrogeologický průzkum) budou projednány se správci vodních toků a povodí, se správcem
ochranného pásma vodního zdroje pásma hygienické ochrany II b a III Plzeň Homolka (doložit
zápisem z projednání apod. pro kolaudační souhlas)

10. Vnitřní sdělení MŽP, odboru ochrany ovzduší k dokumentaci (ze dne 24.7.2015)
Podstata vyjádření
Bez připomínek z titulu ochrany ovzduší. Záměr je akceptovatelný.
Vypořádání vyjádření
Bez komentáře

12. Vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje k oznámení (ze dne 15.9.2014)
Podstata vyjádření
V kapitole „Kácení zeleně na nelesení půdě“ na straně 17 oznámení je uvedena celá řada nepřesností,
které znepřehledňuje oznámení. Nepřesnosti jsou uvedeny. Je odkázáno na ZOPK a příslušný
metodický pokyn.
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Vypořádání vyjádření
K vyjádření ze dne 15.9.2014 je v dokumentaci, v úvodní kapitole (na str.18) sděleno, že kapitola je
uvedena do souladu s platnými právními předpisy – jedná se o kap. B.II.1.1.
Zběžnou kontrolou bylo zjištěno, že vyjmenované nedostatky byly odstraněny, nicméně při dílčím
posouzení správnosti kapitoly B.II.1.1 dokumentace bylo zjištěno, že na str. 31 dokumentace jsou
uvedeny ne zcela vhodné paragrafy pro oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les a pro
působnost orgánů státní správy (konkretizace chyb viz posouzení správnosti příslušné kapitoly).
Zjištěné nedostatky však nejsou zásadní pro hodnocení vlivů, proto nevyžadují opatření.

13. Vyjádření Obce Chrást k oznámení (ze dne 10.9.2014)
Podstata vyjádření
Bez připomínek z titulu ochrany nerostného bohatství.
Vypořádání vyjádření
Bez komentáře

14. Vyjádření Obce Nezvěstice k oznámení (ze dne 9.10.2014)
Podstata vyjádření
Požadavek, aby trasa záměru nezasahovala svým ochranným pásmem do lesních pozemků v k.ú.
Olešná č.p.p. 609/10 a 1249, oba druh pozemku – lesní pozemek. Důvodem je omezení
hospodářského využití lesního prostoru. K ostatním skutečnostem není námitek; předpokládá se, že
umístění nosných stožárů bude odpovídat umístění stávajících.
Vypořádání vyjádření
Ani jedna z uvedených parcel není v k.ú. Olešnice u Nezvěstic dohledatelná v KN. Vyjmenované
parcely se nacházejí v k.ú. Nezvěstice a jedná se o jižní část Nezvěstické hory. Tato lokalita se
nachází v úseku vedení mezi stožáry R5 – R6 a je chráněna ze zákona jako významný krajinný prvek
– les. V biologickém hodnocení – příloha č. 8 dokumentace je tento prostor označen jako segment
vegetačního screeningu č. 120 – kód a název biotopu L7.1 Suché acidofilní doubravy. V biologickém
průzkumu je dále uvedena možnost kumulace s jinými záměry: Záměr může mít kumulativní vliv
spolu s dalšími elektrickými vedeními (V431/V432), které vedou souběžně v úseku od Střížovic k
Nezvěstické hoře. V místě přeložky dojde ke zvětšení průseků a ke zvýšené pravděpodobnosti střetu
ptáků s vedením. Délka průchodu přes PUPFL v segmentu 120 činí 195 m. Aby realizací záměru
nedošlo k oslabení nebo ohrožení stabilizační funkce lesa, byly navrženy následující podmínky:
Kácení dřevin bude provedeno v období mimo doby hnízdění ptactva, tj. kácení nebude probíhat v
měsících III.-VII. Jiné opatření se na segment 120 v biologickém hodnocení nevztahuje.
Dne 19.3.2015 bylo vydáno závazné stanovisko pod č.j. ŽP/2767/15 Krajským úřadem Plzeňského
kraje, odborem ŽP – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkce lsa pro stavební záměr
„Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice – Crást“. Souhlas byl udělen za podmínek:
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Důvodem nesouhlasu se zásahem do lesních pozemků je omezení hospodářského využití lesního
prostoru. Tento důvod bude předmětem vyrovnání mezi majiteli dotčených pozemků a
provozovatelem vedení. Zákonné povinnosti a práva ze strany provozovatele přenosové soustavy jsou
dána zejm. energetickým zákonem a byla podrobněji popsána v komentáři u námitek obce Chválenice.
Zásah pozemků ochranným pásmem vedení bude tedy řešen až v navazujících řízeních a je dán
obecně závaznými předpisy. Tato zákonná opatření (týkající se veřejnoprávního a soukromoprávního
řešení práv k cizím nemovitostem včetně omezení jejich využívání) vyplývají z obecně závazných
právních předpisů, které musí oznamovatel respektovat, nejsou proto zařazována do podmínek návrhu
stanoviska EIA pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, a nejsou součástí tohoto
posudku. Z hlediska opatření za účelem ochrany životního prostředí a veřejného zdraví nejsou rovněž
žádná opatření uváděna, neboť závazné stanovisko vydané KÚ Plzeňského kraje musí provozovatel
přenosové soustavy respektovat.
Předpoklad obce, že umístění nosných stožárů bude odpovídat umístění stávajících, není zcela
správný, neboť na základě výsledků procesu EIA (včetně biologického hodnocení) a navazujících
přípravných projekčních prací (např. inženýrsko – geologického a hydrogeologického průzkumu)
dojde ke konečnému rozmístění nosných stožárů, což je zřejmé jak z oznámení, tak z dokumentace.
Obec může svůj opravený předpoklad zohlednit při veřejném projednání záměru a související
administrativě.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny se navrhuje následující opatření, které je zařazeno do podmínek
návrhu stanoviska EIA pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, a je součástí tohoto
posudku.
OPATŘENÍ:


Zaměřit se na minimalizaci prostorových nároků vedení (tj. maximálně možné vedení trasy ve
stávající trase vedení, resp. v souběhu se stávajícím vedením). V maximálně možné míře
zachovat stávající stožárová místa (s výjimkou přemístění stožárových míst z technických
důvodů, z důvodů ochrany přírody apod.).

15. Vyjádření Ministerstva Kultury k oznámení (ze dne 29.5.2015) – nevznesené v rámci procesu EIA
(zařazené dokumentací jako „dodatečné vyjádření“, adresátem ČEPS Invest, a.s.)
Podstata vyjádření
V dotčeném území se nacházejí vesnické památkové zóny Tymákov, Dýšina, Kyšice a Plzeň 4 –
Červený Hrádek. Dále se v dotčeném území nacházejí národní kulturní památky (NKP). Slovanské
hradiště Hůrka ve Starém Plzenci (Starý Plzenec), Zámek Kozel (Šťáhlavy) a Kostel Nanebevzetí
Panny Marie v Přešticích (Přeštice). Všchny tyto NKP mají vymezená ochranná pásma (OP).
Ministerstvo nemá námitky, neboť záměr se nedotýká památkových zón ani NPK a jejich OP.
Vypořádání vyjádření
Bez komentáře
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VI.

CELKOVÉ POSOUZENÍ AK CEPTOVATELNOSTI ZÁMĚ RU
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽI VOTNÍ PROSTŘEDÍ

Posuzovaný záměr společnosti ČEPS, a.s. „Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice – Chrást“ představuje
posílení přenosového profilu mezi transformovnami (TR) Přeštice a Chrást zdvojením stávajícího vedení
s označením V431 o napěťové hladině 400 kV. Celková délka vedení je cca 33 km. Posuzovaný záměr má
charakter standardní liniové stavby technické infrastruktury pro přenos elektrické energie. Šířka koridoru
vedení činí 69,4 m v běžné trase. Trasa záměru je umístěna na základě projednání s dotčenými obcemi a
respektuje budoucí záměry v území uvedené v ZÚR Plzeňského kraje. Výsledná trasa záměru v úseku TR
Přeštice - po lomový bod R6 je vedena v trase stávajícího dvojnásobného vedení s označením V431/432 mimo
zaústění do TR Přeštice a přeložky vedení mezi lomovými body R5 a R6. Trasa v úseku R6 - TR Chrást je
vedena ve stávající trase jednoduchého vedení s označením V431. Stávající trasy vedení V431 a V431/432
jsou zaneseny v Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje. Záměr výstavby nového dvojitého vedení je
řešen invariantně a v této podobě také záměr představuje nejmenší možné zásahy do okolních biotopů.
Předpokládá se termín zahájení výstavby po roce 2024 s ukončením do roku 2025. Záměr je nevýrobního
charakteru a je určen k zajištění zvýšených požadavků výkonových bilancí v rámci přenosové soustavy,
stability elektrizační soustavy ČR a spolehlivosti dodávky energie.
Za předpokladu realizace navržených opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, zejména
opatření k omezení vlivů na veřejné zdraví, na vodu, na faunu a flóru a na krajinný ráz, vyplývajících z
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., budou vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví z komplexního pohledu přijatelné. Záměr nevýznamně a málo ovlivní živočichy a rostliny, ekosystémy,
půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima, krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek, kulturní památky,
akustickou situaci a úroveň nízkofrekvenčního elektrického a magnetického pole, resp. veřejné zdraví bude
rovněž ovlivněno nevýznamně a málo. Záměr je celkově (včetně podmínek) akceptovatelný.
Vzhledem k druhu záměru, jeho charakteristikám a k jeho umístění, dále vzhledem k údajům o vlivech záměru
na životní prostředí a veřejné zdraví shromážděným v rámci posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., je
zřejmé, že je bezúčelné hodnotit přeshraniční vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví daného záměru, resp.
je možné jednoznačně konstatovat, že se záměrem nejsou spojeny vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví
přesahující hranice České republiky.
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VII.

NÁVRH STANOVISKA

Návrh závazného stanoviska EIA k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle § 9a 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, je zpracován dle přílohy č. 6 tohoto
zákona.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY
100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65
Plzeň dne ……… 2015
Č.j.: ………
ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 9a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

I. POVINNÉ ÚDAJE
1. Název záměru
„Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice – Chrást“ (v souladu s názvem záměru uvedeným v dokumentaci;
v oznámení název záměru zní: „Zdvojení stávajícího vedení V431/831 Přeštice – Chrást“)

2. Kapacita záměru
Posílení přenosového profilu mezi TR Přeštice a TR Chrást zdvojením stávajícího vedení s označením V431 o
napěťové hladině 400 kV. Celková délka vedení je cca 33 km.

3. Zařazení záměru dle přílohy č. 1
Kategorie I bod 3.6: Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 110 kV a délce nad 15 km

4. Umístění záměru
Plzeňský kraj
Katastrální území
Dolní Lukavice
Přeštice
Krasavce
Vodokrty
Osek u Vodokrt
Háje u Vodokrt
Střížovice u Plzně
Vlčtejn
Netunice
Chouzovy
Želčany
Olešná u Nezvěstic
Nezvěstice

Obec
Dolní Lukavice
Přeštice
Dolní Lukavice
Řenče
Řenče
Řenče
Střížovice
Vlčtejn
Netunice
Chválenice
Chválenice
Nezvěstice
Nezvěstice

Okres
Plzeň - jih
Plzeň - jih
Plzeň - jih
Plzeň - jih
Plzeň - jih
Plzeň - jih
Plzeň - jih
Plzeň - jih
Plzeň - jih
Plzeň - město
Plzeň - město
Plzeň - město
Plzeň - město
- 55 -

Posudek EIA k záměru „Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice – Chrást“

Katastrální území
Šťáhlavice
Nezbavětice
Šťáhlavy
Lhůta u Tymákova
Sedlec u Starého Plzence
Tymákov
Ejpovice
Kyšice u Plzně
Dýšina
Chrást u Plzně

Obec
Šťáhlavy
Nezbavětice
Šťáhlavy
Lhůta
Starý Plzenec
Tymákov
Ejpovice
Kyšice
Dýšina
Chrást

Okres
Plzeň - město
Plzeň - město
Plzeň - město
Plzeň - město
Plzeň - město
Plzeň - město
Rokycany
Plzeň - město
Plzeň - město
Plzeň - město

5. Obchodní firma oznamovatele
ČEPS, a.s.

6. IČ oznamovatele
25702556

7. Sídlo oznamovatele
Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10

8. Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru, popřípadě
podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzace nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro
sledování a rozbor vlivů na životní prostředí
Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru jsou navrženy v rozsahu,
který odpovídá umístění záměru, charakteru záměru a jeho potenciálním vlivům na životní prostředí a veřejné
zdraví. Podmínky jsou navrženy tak, aby bylo zajištěno, že vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví
budou přijatelné, tzn. že realizace záměru nebude ve srovnání se stávajícím stavem znamenat nepřijatelné
ovlivnění žádné ze složek životního prostředí ani nepřijatelný nárůst zatížení zdraví obyvatel.
Povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a standardů nejsou uvažovány. Předpokládá se,
že v rámci realizace záměru budou vždy plněny veškeré podmínky vyplývající z platných obecně závazných
právních předpisů a relevantních standardů.
Zpracovatel posudku konstatuje, že za předpokladu řádného provedení stavby, dodržování stanovených
podmínek a realizace opatření navržených k ochraně životního prostředí, která jsou výsledkem celého procesu
posuzování vlivů záměru „Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice – Chrást“ na životní prostředí podle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, realizace záměru ve srovnání se stávajícím
stavem nebude znamenat nepřijatelné ovlivnění žádné ze složek životního prostředí ani nepřijatelný nárůst
zatížení zdraví obyvatel. Životní prostředí nebude záměrem ovlivněno nad únosnou míru.
Při splnění podmínek uvedených v návrhu stanoviska EIA k posouzení vlivů záměru na životní prostředí je
možno záměr realizovat, a proto zpracovatel posudku doporučuje vydat, s ohledem na vlastní posouzení
záměru a na údaje obsažené v oznámení, dokumentaci a v dalších podkladech, souhlasné stanovisko.
Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je třeba za zásadní podmínky považovat zejména opatření k
omezení vlivů na veřejné zdraví, na faunu a flóru, na vodu a na krajinný ráz a významné krajinné prvky.
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8.1. Podmínky pro fázi přípravy
ADMINISTRATIVA
1. Plán organizace výstavby a hydrogeologické posouzení (a v případě požadavku i následovný
hydrogeologický průzkum) budou projednány se správci vodních toků a povodí, se správcem
ochranného pásma vodního zdroje pásma hygienické ochrany II b a III Plzeň Homolka (doložit
zápisem z projednání apod. pro kolaudační souhlas).
2. V návaznosti na další přípravu a konečné řešení záměru předložit příslušným obcím podklady pro
přípravu územně plánovací dokumentace, popřípadě pro její zpřesnění nebo úpravu.
3. Plán organizace výstavby projednat s dotčenými obcemi (doložit zápisem z projednání apod.).
V plánu organizace výstavby v přiměřeném rozsahu zohlednit všechna opatření vyjmenovaná jako
podmínky tohoto souhlasného stanoviska EIA pro fázi realizace a zároveň stanovit kontrolní
mechanismy plnění daných podmínek. Se souborem opatření budou prokazatelně seznámeni
zaměstnanci dodavatele stavby. Jedná se zejména o následující opatření:
a. Pro přístupové cesty v maximální míře využívat stávající komunikace.
b. Stanovit termín kácení z hlediska vegetačního období a z hlediska hnízdění ptáků v souladu
s biologickým průzkumem (se zvýšenou opatrností ve vyjmenovaných segmentech).
c. Stanovit šetření křovin o výšce do 3 m ve vyjmenovaných segmentech v souladu
s biologickým průzkumem (se zvýšenou opatrností).
d. Stanovit časové omezení zemních prací z důvodu ochrany modrásků v segmentu 179-185
dle biologického hodnocení provedeného Vladimírem Melicharem, červen 2015 (příloha
dokumentace č.8).
e. Neumisťovat stožáry v místech definovaných biologickým hodnocením provedeným
Vladimírem Melicharem, červen 2015 (příloha dokumentace č.8).
f. Stanovit způsob zacházení s ornicí a hrabankou v souladu s vyjádřeními příslušných
orgánů (v rámci příslušných řízení).
g. Minimalizovat ve vztahu k ochraně půdy (prevence proti erozi) řešení manipulačních pásů
v úsecích po spádnici - volbu umístění stožárových míst přizpůsobit terénu tak, aby byly
minimalizovány nutné přístupy a řešení spojitých manipulačních pásů po spádnici.
h. S výjimkou dočasných pracovních pruhů, případně dočasných přístupových tras na
zemědělské půdě, nevytvářet nové komunikace a trasy v krajině.
i. Stanovit způsob ochrany kořenového systému a kmenů dřevin v blízkosti stavby.
j. Stanovit postup zabránění šíření invazních druhů (způsob zjišťování ruderalizace území při
provádění konečných úprav terénu).
k. Vyloučit přejezdy všech neregulovaných úseků vodních toků. Minimalizovat přejezdy
drobných vodotečí stavební technikou a dopravními prostředky (v souladu s opatřeními
definovanými biologickým dozorem a v souladu s hydrogeologickým posouzením a
průzkumem). V blízkosti vodních toků dbát zvýšené opatrnosti při provádění stavebních a
montážních prací a nezasahovat do břehové hrany.
l. Snažit se snížit na minimum mobilní zásobování PHM pro dopravní prostředky a stavební
mechanismy na místě stavby. Zajistit dostatečné množství sanačního materiálu k zachycení
úniku provozních kapalin. Zajistit bezvadný technický stav stavebních mechanizmů a
dopravních prostředků. Pro mobilní techniku s otevřeným okruhem mazání používat oleje s
vysokou biologickou odbouratelností.
m. Stanovit postup, místa aj. při čištění vozidel a postup při případném znečištění komunikací
(včetně zjišťování znečištění komunikací).
n. Stanovit postup provádění nátěrových prací s cílem zamezit kontaminaci terénu (nátěrové
hmoty a ředidla skladovat v záchytných vanách).
o. Stanovit vybavení staveniště mobilními WC.
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p. Zajistit vhodné nakládání s odpady, neponechávat je na místě, nezahrnovat je na staveništi
ani je nespalovat, tj. zajistit zejména jejich třídění, shromažďování a následné využití, resp.
odstranění prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že bude
minimalizován objem odpadů ukládaných na skládky. Orientovat se na recyklování odpadů
a jejich využití jako druhotné suroviny, výkopovou zeminu pokud možno použít k terénním
úpravám v okolí stožárů, odpad z nezbytného kácení dřevin a prořezů využít po dohodě s
vlastníkem pozemku.
q. Vyřešit případná dopravní omezení na komunikační síti vhodnými dopravně organizačními
opatřeními. Připravit opatření k zajištění informovanosti příslušných obcí a jejich
prostřednictvím obyvatelstva v zájmovém území o zahájení a průběhu stavebních prací a
ustanovit kontaktní osobu, na kterou by se mohli obce, resp. občané, obracet s případnými
připomínkami, náměty a event. stížnostmi.
r. Stanovit způsob komunikace, rozhodovacích práv a odpovídající odpovědnosti
biologického stavebního dozoru.
s. Stanovit způsob, harmonogram informování dotčených obcí a vlastníků pozemků o
postupu prací.
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
1. V rámci technické přípravy se doporučuje zvolit vhodné uspořádání fází na vodiče při transpozici
pro použité typy stožárů, aby bylo dosaženo redukce elektrického a magnetického pole v okolí
vedení, omezení induktivních a kapacitních vazeb a snížení negativních vlivů vedení na okolní
prostředí.
2. V navazujících přípravných projektových pracích respektovat umístění spodních fázových vodičů
nad terénem v minimální výšce 11,9 m v celé trase dvojitého vedení 400 kV tvaru DUNAJ a v
souběhu s dvojitým vedením 400 kV tvaru DUNAJ s cílem zajistit, aby v blízkosti uvažovaného
vedení V431/831 Přeštice – Chrást nebyla překročena nejvyšší přípustná hodnota modifikované
indukované proudové hustoty Jmod a zajištěna ochrana veřejného zdraví v souladu s požadavky
platných legislativních předpisů (tj. v souladu s Nařízením vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví
před neionizujícím zářením, v platném znění).
FLÓRA A FAUNA
1. Stožáry budou v maximální možné míře umisťovány mimo plochy biokoridorů a území biocenter a
mimo lokality citlivé z hlediska ochrany přírody – je nutné zaměřit se na minimalizaci prostorových
nároků vedení (tj. maximálně možné vedení trasy ve stávající trase vedení, resp. v souběhu se
stávajícím vedením). V maximálně možné míře zachovat stávající stožárová místa (s výjimkou
přemístění stožárových míst z technických důvodů, z důvodů ochrany přírody apod.).
2. Přístupové komunikace volit citlivě s využitím existujících cest a s preferencí pohybu po polních
monokulturách mimo travnaté plochy a plochy s křovinami.
3. V případě, že v rámci navazujících přípravných prací (včetně příslušného biologického průzkumu)
pro vydání územního rozhodnutí se zjistí, že ochranné pásmo zdvojeného vedení V431 Přeštice –
Chrást nově (v porovnání se stávajícím vedením) zasáhne pozemky s výskytem - viz písmena a), b),
provozovatel přenosové sítě zajistí vypořádání střetů zájmů zákonných povinností pro vydání
územního rozhodnutí. Jedná se o vyřešení střetu mezi nově zavedenou údržbou pozemků
v ochranném pásmu prováděnou dle energetického zákona (Řád preventivní údržby elektrických
zařízení přenosové soustavy), a údržbou prováděnou podle zákona o ochraně přírody a krajiny a
příslušných předpisů. Toto opatření se týká zásahu do pozemků s následujícími charakteristikami:
a.

Pozemky s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, pozemky se stanovištěm zvláště
chráněných druhů živočichů, pozemky s významným krajinným prvkem nebo s prvkem
- 58 -

Posudek EIA k záměru „Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice – Chrást“

územního systému ekologické stability, pozemky přírodních památek a jiných maloplošných
chráněných území dle zákona č. 114/1992 Sb.
b. Pozemky s výskytem veřejně prospěšného opatření vymezené ve vydané územně plánovací
dokumentaci dle stavebního zákona pro rozvoj anebo ochranu přírodního dědictví.
VODA
1. V dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí bude provedeno v celé trase vedení
hydrogeologické posouzení, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění množství a jakosti podzemních a
povrchových vod.
2. Na základě výstupu z hydrogeologického posouzení bude pro dokumentaci provádění stavby v
určených místech proveden hydrogeologický průzkum, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění
množství a jakosti podzemních vod a povrchových vod.
3. Hydrogeologické posouzení a následovný hydrogeologický průzkum se bude soustředit mj. na
mělký podpovrchový odtok, podmáčené území, rašeliniště a prameniště z hlediska jejich možného
ovlivnění terénními úpravami příjezdových tras, pojezdy těžké mechanizace, pojezdy nákladních
automobilů nebo výkopovými pracemi apod. (přerušením dotačního kolektoru nebo jeho
„stržením“, odstraněním izolačního horizontu aj.) a v případě potřeby budou na základě výsledků
hydrogeologického průzkumu (hydrogeologického posouzení) upraveny trasy přístupových tras na
staveniště, umístění stožárů. V hydrogeologickém průzkumu (hydrogeologickém posouzení) budou
navržena preventivní opatření a příslušný kontrolní mechanismus.
KRAJINNÝ RÁZ
1. Umisťování stožárů bude prováděno s cílem minimalizace negativního vlivu na krajinný ráz:
a.
b.
c.
d.

e.

V rámci dílčího prostoru se bude usilovat o pokud možno jednotné řešení typu konstrukce
stožárů, s cílem omezit dojem neuspořádanosti tvarově nejednotnými objekty stožárů.
Pokud je to možné, stožáry neumísťovat do pohledově exponovaných míst v krajině a
významných přírodních segmentů krajiny indikujících zvýšené přírodní hodnoty.
Tam, kde to situace nevylučuje, usilovat v pohledově exponovaných místech o snížení výšky
stožárů.
Vypracovat pro prostory, kde vedení přechází přes lokální horizonty a ovlivňuje uplatnění
významných dominant v krajině (Radyně, Přeštice, Starý Plzenec, Ejpovice, Střížovice)
krajinářské hodnocení s návrhem optimálního umístění stožárů a především jejich nátěru
s cílem snížit jejich uplatnění v exponovaných místech.
Pohledovou exponovanost stožárů snížit vhodným odstínem matného nátěru vztaženého k
převažujícímu pozadí stožáru (např. v úsecích v otevřené krajině na vyvýšeninách volit světlý
šedozelený odstín, v úsecích ve sníženinách, resp. na pozadí terénu a vzrostlé zeleně volit tyto
odstíny v tmavší variantě). Snížení pohledové exponovanosti se nevztahuje na zmírnění
možných střetů nízkoletících druhů ptáků, např. labuťě velké, motáka pochopa, jestřába lesního
a dalších druhů s vedením zejména za snížené viditelnosti, kdy se navrhuje zvýraznění vedení
optickými prvky na zemnícím laně, tzv. „bird flappers“.
PŮDA

1. V návaznosti na další projektovou přípravu zpřesnit příslušné zábory pozemků ze zemědělského
půdního fondu s cílem tyto zábory minimalizovat.
2. V návaznosti na další projektovou přípravu zpřesnit příslušné zábory pozemků určených k plnění
funkcí lesa, resp. omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa, s cílem tyto zábory, resp.
omezení, minimalizovat.
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3. Součástí projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí bude popis způsobu nakládání
s ornicí, jejího uložení a ošetřování a popis rekultivace z hlediska ochrany ZPF, obdobně způsob
nakládání, uložení a opětovného použití hrabanky z hlediska ochrany PUPFL.
OSTATNÍ
1. V dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, popř. v dokumentaci provádění stavby bude
proveden inženýrsko-geologický průzkum pro zajištění stability vedení, a to v místech jednotlivých
stožárů (popř. ve větším rozsahu – potřebný rozsah bude odborně odhadnut). Zpracovatel
inženýrsko-geologického průzkumu zohlední výsledky hydrogeologického průzkumu, popř. pokud
oba průzkumy budou prováděny současně, budou zpracovatelé těchto průzkumů spolupracovat ve
smyslu předávání potřebných dat.

8.2. Podmínky pro fázi realizace (výstavby)
ADMINISTRATIVA
1. Při výběrovém řízení na dodavatele stavby vyžadovat i specifikování garancí na minimalizování
negativních vlivů stavby na životní prostředí a na celkovou délku stavby. Ve výběrovém řízení
zohlednit požadavky na používání moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně
hlučných a životnímu prostředí šetrných technologií).
2. Při provádění stavebních a montážních prací respektovat povinnosti vůči vlastníkům dotčených
pozemků a neznehodnotit je včetně plodin s tím, že bude vhodnou formou zajištěna včasná
informovanost vlastníků těchto pozemků, popřípadě jejich uživatelů, o zahájení výstavby.
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
1. Dodržovat plán organizace výstavby s ohledem zejména na minimalizaci zatěžování
obyvatelstva výfukovými plyny, prachem, hlukem aj. souvisejícími se stavební činností.
VODA
1. Snažit se snížit na minimum mobilní zásobování PHM pro dopravní prostředky a stavební
mechanismy na místě stavby. Zajistit dostatečné množství sanačního materiálu k zachycení úniku
provozních kapalin.

2. Při nátěrových pracích zamezit kontaminaci terénu, nátěrové hmoty a ředidla skladovat v
záchytných vanách.
FLÓRA A FAUNA
1. Budou dodržena opatření navrhovaná v biologickém hodnocení provedeném Vladimírem
Melicharem, červen 2015 (příloha dokumentace č.8), a to:
a.

b.
c.
d.

e.

Do těchto segmentů (toky a nivy, rybníky, hodnotná přírodní stanoviště, lokality zvláště
chráněných druhů rostlin) nebudou umísťována stožárová místa: 8, 34, 44, 58, 61, 62, 75, 77,
91, 100, 102, 114, 137, 153, 155, 167, 172, 179, 181-184, 186.
Do těchto segmentů nebudou umísťována stožárová místa vyjma míst již umístěných
stávajících stožárů: 185.
Do vodních toků, rybníků a mokřadů v nivách není možné zasahovat a vjíždět mechanizací.
Z důvodu ochrany modrásků lze zemní práce, včetně výstavby základů stožárů, v segmentech č.
179-185 provádět jen mimo vegetační období. V tomto úseku budou ve spolupráci s
biologickým dozorem omezeny pojezdy dopravních mechanizmů a stavebních strojů na
nezbytné minimum.
V těchto segmentech budou v průseku koridoru v maximální možné míře šetřeny křoviny o
výšce do 3 m: 6, 8, 41, 44, 46, 49, 52, 123, 128, 159.
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f.

Plošné kácení ve všech lesních porostech a v náletech musí probíhat mimo období hnízdění
ptactva, tj. nesmí se kácet v měsících od dubna do července. Po dohodě s biologickým dozorem
může být termínové omezení na žádost investora upraveno podle aktuálního průběhu hnízdní
sezóny.
g. Kácení a ořezy dřevin v segmentech č. 58, 61, 62 je vhodné provádět jen mimo vegetační
období, tj. od listopadu do března.
h. Ke zmírnění možných střetů nízkoletících druhů ptáků, např. labuťě velké, motáka pochopa,
jestřába lesního a dalších druhů s vedením zejména za snížené viditelnosti se navrhuje
zvýraznění vedení optickými prvky na zemnícím laně, tzv. „bird flappers“. Doporučený rozsah
optické signalizace: mezi stávajícími stožáry v segmentech č. 75-77 a 179-186.
i. Po dobu realizace výstavby bude investorem zajištěn „biologický stavební dozor“, který bude
prováděn odborně způsobilou osobou. Úlohou dozoru bude zajistit správnou realizaci podmínek
vyplývajících z rozhodnutí orgánů ochrany přírody. Zejména se bude soustředit na realizaci
prací v segmentech č. 57-62, 75-77, 179-186 a v jejich těsné blízkosti. Bude spolupracovat při
projektování a vytyčování stožárových míst a příjezdových tras v těchto segmentech a bude
asistovat při terénních úpravách. Biologický dozor bude zajištěn odborně způsobilou osobou.
j. Kompenzační opatření: V případě nutnosti kácení vzrostlých zdravých stromů mimo les se
navrhuje provést adekvátní kvalitní náhradní výsadbu v souladu s potřebností (posouzením
zdravotního stavu dřeviny), kterou stanoví biologický stavební dozor.
2. Dřeviny rostoucí mimo les v koridoru vedení budou odstraněny v nezbytně nutném rozsahu v
období vegetačního klidu (listopad – březen), zároveň plošné kácení ve všech lesních porostech a v
náletech musí probíhat mimo období hnízdění ptactva. Po dohodě s biologickým dozorem může být
termínové omezení na žádost investora upraveno podle aktuálního průběhu hnízdní sezóny.
3. Dřeviny v blízkosti stavby zabezpečit tak, aby nebyl poškozen jejich kořenový systém a byly
ochráněny od případného poškození kmenů.
4. Z hlediska ochrany sousedních lesních pozemků, kdy se nálet bude podílet na stabilizaci okraje
lesa, je nutné zařadit vhodná opatření k řešení střetu zájmů mezi údržbou a ochranou pozemků
určených k plnění funkce lesa, které jsou zároveň významným krajinným prvkem. Jedná se vyřešení
střetu mezi údržbou pozemků v ochranném pásmu prováděnou dle energetického zákona
č. 458/2000 Sb., a údržbou lesa prováděnou v souladu se dvěma zákony, a to se zákonem č.
289/1995 Sb. (zajišťujícím ochranu PUPFL) a zákonem č. 114/1992 Sb. (zajišťujícím ochranu
VKP).
5. Z důvodu prevence ruderalizace území a šíření invazních druhů rostlin či plevelů zajistit v rámci
provádění konečných terénních úprav důslednou rekultivaci všech ploch postižených výstavbou, a
to s ohledem na místní podmínky (plochy stavenišť a provizorních přístupových cest uvést do
původního či stavu obdobnému původnímu, pokud nebude s vlastníkem nemovitosti dohodnuto
jinak).
PŮDA
6. Při výstavbě průběžně zajišťovat opatření pro zabránění eroze půdy.
7. V prostoru výstavby jednotlivých stožárů provést skrývku ornice/biologicky aktivní vrstvy
(hloubku skrývky stanovit na základě pedologického průzkumu (pedologický průzkum může být
součástí inženýrsko-geologického průzkumu). Orniční vrstvu po ukončení výstavby rozprostřít
okolo stožárových míst, přebytky kvalitnějších zemědělských půd popřípadě využít pro zvýšení
úrodnosti okolních pozemků.
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ODPAD
1. Zajistit vhodné nakládání s odpady, neponechávat je na místě, nezahrnovat je na staveništi ani je
nespalovat, tj. zajistit zejména jejich třídění, shromažďování a následné využití, resp. odstranění
prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona o odpadech podle plánu organizace výstavby.
OSTATNÍ
1. Vodiče budou díky technice zatahování pomocným lankem natahovány na stožáry bez kontaktu se
zemí a bez nutnosti pojezdu těžké techniky v blízkosti vodních toků, významných lokalit aj.
2. Hranice staveniště bude maximálně dodržována a bude dbáno o minimalizaci škod na
zemědělských pozemcích.
3. Pro dopravu v průběhu stavebních a konstrukčních prací využívat v maximální možné míře stávající
síť hlavních komunikací a přístupových tras s omezením průjezdů centry sídelních útvarů.
4. Bude zajištěno čištění vozidel před výjezdem ze staveniště na určených místech, případné
znečištění bude ihned odstraněno.
5. V trase vedení nebudou zřizovány stavební dvory ani dočasné sklady materiálu;
6. V úsecích křížení záměru s komunikací D5 a silnice I. tř. č. 26 se zajistí barevné překážkové
značení stožárových konstrukcí a budou instalovány kulové značky na vrchním vedení nad
vozovkou a v přilehlých polích z obou stran komunikací.

8.3. Podmínky pro fázi provozu
ADMINISTRATIVA
1. Při provozu respektovat povinnosti vůči vlastníkům dotčených pozemků s důrazem na zajištění
včasné informovanosti vlastníků těchto pozemků, popřípadě jejich uživatelů, o případných
aktivitách, které by mohly mít potenciální vliv na tyto pozemky.
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
1. Zajistit kontrolní měření elektrického a magnetického pole, jehož rozsah bude stanoven v rámci
další přípravy záměru v dohodě s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.
2. Zajistit kontrolní měření hluku, jehož rozsah bude stanoven v rámci další přípravy záměru v dohodě
s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.
VODA
1. K provádění nátěrů ocelových konstrukcí v místě stavby budou používány barvy s nízkým obsahem
organických rozpouštědel.
2. V rámci údržby věnovat zvýšenou pozornost při používání látek, které mohou ohrozit jakost
povrchových nebo podzemních vod (omezit používání látek nebezpečných a zvláště nebezpečných
vodám). Při nátěrových pracích zamezit kontaminaci terénu, nátěrové hmoty a ředidla skladovat v
záchytných vanách.
FLÓRA A FAUNA
1. Plošné kácení ve všech lesních porostech a v náletech musí probíhat mimo období hnízdění ptactva,
tj. nesmí se kácet v měsících od dubna do července. Po dohodě s ornitologem nebo biologem může
být termínové omezení upraveno podle aktuálního průběhu hnízdní sezóny.
2. Udržovat volný pruh pozemků o šířce 4 m pro zajištění údržby vedení pouze ve stanoveném
nezbytně nutném rozsahu.
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3. Odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného
stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení přenosové
soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník
či uživatel. Při údržbě nárostů dřevin pod elektrovodem je nutné provádět důsledné odstraňování a
likvidaci vyřezané hmoty.
4. Při údržbě v ochranném pásmu vedení respektovat následující požadavky:
a. Zajistit průběžnou údržbu prostoru ochranného pásma vedení šetrným prováděním výřezů.
b. Monitorovat výskyt invazních druhů rostlin a v případě jejich šíření je odborně likvidovat,
eliminovat ruderalizaci.
c. Veškerou vyřezanou hmotu důkladně vyklízet a odstraňovat.
d. Na přechodech průsek – lesní porost se spolupodílet na dotváření odolného lesního pláště,
zejména dosadbou melioračních a zpevňujících dřevin a výchovnými zásahy zlepšujícími
prostorovou strukturu porostů.
ODPAD
1. V rámci údržby zajistit vhodné nakládání s odpady, neponechávat je na místě, nezahrnovat je na
staveništi ani je nespalovat, tj. zajistit zejména jejich třídění, shromažďování a následné využití,
resp. odstranění prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že bude minimalizován
objem odpadů ukládaných na skládky. Orientovat se na recyklování odpadů a jejich využití jako
druhotné suroviny, výkopovou zeminu pokud možno použít k terénním úpravám v okolí stožárů,
odpad z nezbytného kácení dřevin a prořezů využít po dohodě s vlastníkem pozemku.
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II. ODŮVODNĚNÍ
1. Odůvodnění vydání souhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení uvedených podmínek
1.1. Odůvodnění vydání souhlasného stanoviska
Proces posuzování vlivů záměru „Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice – Chrást“ na životní prostředí a
veřejné zdraví proběhl řádně a plně v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné
způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí, ve
znění pozdějších předpisů.
Vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví byly dostatečně posouzeny ze všech podstatných hledisek.
Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že za předpokladu realizace opatření navržených k
ochraně životního prostředí, která jsou výsledkem celého procesu posuzování vlivů záměru „Zdvojení
stávajícího vedení V431 Přeštice – Chrást“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, nebude realizace záměru ve srovnání se stávajícím
stavem znamenat nepřijatelné ovlivnění žádné ze složek životního prostředí ani nepřijatelný nárůst zatížení
zdraví obyvatel. Se záměrem nejsou spojeny žádné přeshraniční vlivy na životní prostředí.
1.2. Odůvodnění stanovení uvedených podmínek
Podmínky realizace záměru stanovené v závazném stanovisku reflektují výsledky hodnocení vlivů záměru na
jednotlivé sektory životního prostředí a veřejné zdraví a relevantní připomínky úřadů veřejné správy a
veřejnosti a jsou navrženy v rozsahu, který odpovídá umístění záměru, charakteru záměru a jeho potenciálním
vlivům na životní prostředí a veřejné zdraví.
Stanovené podmínky jsou navrženy tak, aby bylo zajištěno, že vlivy záměru „Zdvojení stávajícího vedení
V431 Přeštice – Chrást“ na životní prostředí a veřejné zdraví budou přijatelné, tzn. že realizace záměru nebude
ve srovnání se stávajícím stavem znamenat nepřijatelné ovlivnění žádné ze složek životního prostředí ani
nepřijatelný nárůst zatížení zdraví obyvatel.

2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti
Posuzovaný záměr společnosti ČEPS, a.s. „Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice – Chrást“ představuje
posílení přenosového profilu mezi transformovnami (TR) Přeštice a Chrást zdvojením stávajícího vedení
s označením V431 o napěťové hladině 400 kV. Celková délka vedení je cca 33 km. Posuzovaný záměr má
charakter standardní liniové stavby technické infrastruktury pro přenos elektrické energie. Šířka koridoru
vedení činí 69,4 m v běžné trase. Trasa záměru je umístěna na základě projednání s dotčenými obcemi a
respektuje budoucí záměry v území uvedené v ZÚR Plzeňského kraje. Výsledná trasa záměru v úseku TR
Přeštice - po lomový bod R6 je vedena v trase stávajícího dvojnásobného vedení s označením V431/432 mimo
zaústění do TR Přeštice a přeložky vedení mezi lomovými body R5 a R6. Trasa v úseku R6 - TR Chrást je
vedena ve stávající trase jednoduchého vedení s označením V431. Stávající trasy vedení V431 a V431/432
jsou zaneseny v Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje. Záměr výstavby nového dvojitého vedení je
řešen invariantně a v této podobě také záměr představuje nejmenší možné zásahy do okolních biotopů.
Předpokládá se termín zahájení výstavby po roce 2024 s ukončením do roku 2025. Záměr je nevýrobního
charakteru a je určen k zajištění zvýšených požadavků výkonových bilancí v rámci přenosové soustavy,
stability elektrizační soustavy ČR a spolehlivosti dodávky energie.
Za předpokladu realizace navržených opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, zejména
opatření k omezení vlivů na veřejné zdraví, na vodu, na faunu a flóru a na krajinný ráz, vyplývajících z
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., budou z komplexního pohledu vlivy posuzovaného záměru na
životní prostředí a veřejné zdraví celkově přijatelné, neboť budou malé a nevýznamné. Za předpokladu
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realizace navržených opatření záměr nevýznamně a málo ovlivní živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu,
horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima, krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek, kulturní památky,
akustickou situaci a úroveň nízkofrekvenčního elektrického a magnetického pole, resp. veřejné zdraví bude
rovněž nevýznamně ovlivněno.
Vzhledem k druhu záměru, jeho charakteristikám a k jeho umístění, dále vzhledem k údajům o vlivech záměru
na životní prostředí a veřejné zdraví shromážděným v rámci posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., je
zřejmé, že je bezúčelné hodnotit přeshraniční vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví daného záměru, resp.
je možné jednoznačně konstatovat, že se záměrem nejsou spojeny vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví
přesahující hranice České republiky.
Následuje specifikace vlivů dle jednotlivých oblastí:
1) Vlivy na veřejné zdraví (obyvatelstvo), včetně sociálně ekonomických vlivů
Vlivy na veřejné zdraví jsou hodnoceny jako nevýznamné a ovlivnění obyvatelstva je přijatelné. Toto tvrzení
vyplývá z odborných výpočtů porovnaných se zákonnými limity - příslušné hygienické limity hluku budou
bezpečně splněny a kontrolní měření bude provedeno, stejně jako nejvyšší přípustná hodnota modifikované
indukované proudové hustoty. Lze očekávat při umístění spodních fázových vodičů nad terénem v minimální
výšce 11,7 m v případě použití stožárů tvaru DUNAJ i v průchodu kolem kolizního objektu, resp. 11,9 m
v případě souběhu s dvojitým vedením 400 kV tvaru DUNAJ, že osoby, které se nacházejí v blízkosti vedení
V431/831, jsou chráněny proti všem známým zdraví škodlivým účinkům zdroje elmg. pole. Z podkladů
vztahujících se k problematice elektrosmogu je zřejmé, že značně odlišné frekvence elektromagnetického
vlnění (např. frekvence energetických vedení a frekvence mobilních telefonů) vyvolávají rozdílné působení na
lidskou tkáň, a proto jsou i příslušné limity vyjádřeny v rozdílných fyzikálních veličinách. Jejich posouzení se
tedy provádí odděleně. Vyhodnocení kumulace zdrojů se značně odlišnými frekvencemi je z těchto důvodů
nemožné. Hodnocení expozice a možných rizik v ČR vychází z platných legislativních předpisů a doporučení
SZÚ Praha, které jsou v souladu s doporučeními Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením
ICNIRP a Světové zdravotnické organizace WHO. Pokud se jedná o technické řešení uspořádání fázových
vodičů, v rámci technické přípravy záměru se doporučuje zvolit vhodné uspořádání fází na vodiče při
transpozici pro použité typy stožárů, aby bylo dosaženo redukce elektrického a magnetického pole v okolí
vedení, omezení induktivních a kapacitních vazeb a snížení negativních vlivů vedení na okolní prostředí.
Hodnocený záměr představuje zlepšení veřejné technické infrastruktury, což se projeví ve zvýšení
spolehlivosti a bezpečnosti dodávek energie. V životě dnešního člověka se jedná o důležitou podmínku jeho
spokojenosti ve smyslu zajištění odpovídající úrovně bydlení, rekreace, pracovních a podnikatelských
podmínek atd. Zároveň záměr musí splňovat zákonné limity pro ochranu veřejného zdraví, a to zajišťuje mj.
řízení proces EIA. Vlivy sociálně ekonomické jsou hodnoceny jako pozitivní vlivy ve veřejném zájmu.
Psychologické aspekty působení záměru jsou analyzovány jako malé a nevýznamné.
2) Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na ovzduší budou časově i prostorově omezeny na stavební činnost při realizaci záměru – jsou malé a
nevýznamné. Provoz nového dvojitého vedení nemá téměř žádný zaznamenatelný vliv na ovzduší a klima.
3) Vlivy na hlukovou situaci a eventuálně další fyzikální a biologické charakteristiky
Na žádném místě měření nebyla prokázána přítomnost tónových složek způsobená provozem vedení. Všechny
naměřené hodnoty se pohybují pod limitem 40 dB. Dle akustické studie může být potenciálně hlukem dotčeno
sedm lokalit a popsány jednotlivé objekty (většina jsou rekreační objekty, pouze tři jsou určeny k trvalému
bydlení dle KN). Současný provoz limity nepřekračuje. Nový provoz vyvolá zvýšení v každém bodě měření
cca o 3dB. Ani s tímto navýšením nebude limit 50/40 dB pro denní/noční dobu překročen. Na základě
modelového výpočtu lze konstatovat, že ve všech posuzovaných lokalitách budou u ChVePS a ChVeP
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spolehlivě splněny hygienické limity pro hluk z provozu (pod podmínkou splnění stanovených relevantních
opatření). Skutečná hluková situace bude ověřena přímým měřením hladin akustického tlaku A po zprovoznění
záměru. Jiné fyzikální a biologické charakteristiky – vibrace; – ionizující záření; – neionizující záření se budou
projevovat následovně: vliv vibrací a neionizujícího záření je nevýznamný malý, ionizující záření nevzniká.
Toto tvrzení vyplývá z odborných výpočtů (matematických modelů) porovnaných se zákonnými limity.
Příslušné hygienické limity hluku budou bezpečně splněny a kontrolní měření bude provedeno. Obdobně
nejvyšší přípustná hodnota modifikované indukované proudové hustoty (viz též vlivy na veřejné zdraví).
4) Vlivy na povrchové a podzemní vody
Teoreticky může dojít k trvalému nebo krátkodobému ovlivnění podzemních vod a k ovlivnění povrchového a
mělkého podpovrchového odtoku - přerušením dotačního kolektoru nebo jeho „stržením“, odstraněním
izolačního horizontu aj. Rovněž při pracích srovnatelných s výstavbou a prováděných v rámci údržby (tj.
v provozu) lze ovlivnit vody povrchové i podzemní (např. úkapy při nátěrech konstrukcí, pojezdy těžké
mechanizace aj.). Tento vliv je nevýznamný malý pod podmínkou splnění stanovených relevantních opatření
na základě plánovaného hydrogeologického posouzení a hydrogeologického průzkumu.
5) Vlivy na půdu
K nejvýznamnějšímu ovlivnění půdy dojde mezi stožáry R5-R6, kde dochází k 50 m posunu stávajícího vedení
severním směrem. Tento úsek byl součástí jiné dokumentace29, která je v posouzení této kapitoly zohledněna.
Vzhledem k charakteru záměru a jeho umístění v trase stávajícího vedení, jehož koridor nebude v běžné trase
rozšiřován – naopak dojde k jeho zúžení o 3 až 10 m, lze považovat vlivy na půdu za malé a nevýznamné, pod
podmínkou splnění relevantních opatření.
6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Potenciální vliv se může projevit v případě poddolování by se mohl projevit negativní vliv ve smyslu ohrožení
stability vedení, naopak v případě geologicky významných lokalit by mohlo být omezeno využití tohoto území
z důvodu jeho výskytu v ochranném pásmu (např. v případě Sedlecké rokle, která je zároveň přírodní
památkou a je umístěna 52 m od osy vedení, tj. 17,3 m od ochranného pásma). Z tohoto důvodu bude při
přípravě stavební činnosti zadán odborný inženýrsko - geologický posudek a v případě zjištění možnosti vlivu
důlních děl na povrch bude postupováno v souladu s normou ČSN 73 0039. Vliv na horninové prostředí a
přírodní zdroje (chráněná ložisková území Ejpovice, Ejpovice I., Kyšice; dobývací prostor Kyšice - těžené
ložisko) lze považovat za minimální a nevýznamné, pod podmínkou splnění stanovených relevantních
opatření. Jedná se o málo pravděpodobné vlivy.
7. Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy
Lokality soustava NATURA 2000 nejsou záměrem dotčeny. Fauna a flóra, pokud jde o přírodní památky,
vodní toky, prvky ÚSES, VKP, chráněné druhy rostlin a živočichů, může být ovlivněna středně významně a
středně, co do velikosti. Minimalizovat tyto negativní vlivy lze zmírňujícími opatřeními a kompenzací. Za
tímto účelem byl proveden rozsáhlý biologický průzkum provedený V. Melicharem, 2015 a stanovena
podmínka biologického stavebního dozoru. Pokud budou specialisty navrhovaná opatření plně respektována,
negativní vlivy se sníží na minimum. Je také nutné sladit údržbu v ochranných pásmech vedení podle

29

Dokumentace zpracovaná dle příl. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění pro záměr s názvem „V432 Kočín – Přeštice,
zdvojení stávajícího vedení 400 kV“, a jejíž součástí je předkládaný záměr v úseku vedení 431 mezi body R5-R6. K záměru
„V432 Kočín – Přeštice, zdvojení stávajícího vedení 400 kV“ vydalo Ministerstvo životního prostředí dne 17.4.2013, pod č. j.
24478/ENV/13 souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
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energetického zákona s údržbou chráněných lokalit podle zákona o ochraně přírody a krajiny, jimiž vedení
prochází. Obdobně ochrana sousedních lesních pozemků, kdy se nálet bude podílet na stabilizaci okraje lesa –
údržba dle energetického zákona bude splňovat i podmínky výsadby vhodného typu dřevin.
8. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Nové 2x400 kV vedení bude postaveno převážně ve stávající trase s výjimkou zaústění do TR Přeštice a TR
Chrást a s výjimkou úseku vedení mezi rohovými body R4 a R6, kde bude stávající trasa V431 využita pro
zdvojené vedení 2x400kV V432 a vedení V431/831 bude trasováno v osové vzdálenosti 50 m severně od
stávající trasy. Projektované stožáry jsou ve značném rozsahu použity vyšší než základní výškové typy.
Nutnost použití vyšších výškových typů stožárů je způsobena především potřebou respektovat požadavky
Nařízení vlády č.1/2008 Sb. tj. vzdáleností od terénu, a potřebou dodržení požadovaných křižovatkových
vzdáleností od objektů jako silnice, venkovní vedení, železnice apod. Reálně uvažovaná výška stožárů v
projektové dokumentaci je dodatečně navýšená oproti uvedeným hodnotám základních výšek také z titulu
budoucích prodloužených noh, které mají za následek, v případě podélného nebo příčného svahu terénu v
stožárovém místě, zvýšení stožáru řádově o desítky centimetrů až jednotky metrů. Při rozmísťování stožárů
budou respektovány všechny uvedené podmínky a omezení a zohledněn požadavek umístit stožáry pokud
možná na stávající místa. Kromě toho budou v přiměřeném rozsahu zohledněny podmínky dotčených orgánů a
správců technické infrastruktury.
Zásadní je fakt, že jednotlivými prostory již vedení prochází. V mnoha případech i souběžně s jedním nebo i
více obdobnými vedeními. Nejedná se tedy o nový objekt technicistní povahy umístěný do nenarušené
harmonické krajiny, ale úpravu stávajícího objektu. Díky změně stavby dochází místy k výraznějšímu
ovlivnění kulisy utvářené mimolesní zelení nebo okraji lesa, o které se stávající vedení pohledově „opírá“.
Díky tomu lokálně (v místě) dochází ke zvýšení uplatnění objektu vedení a tím i nežádoucímu vlivu, v jehož
důsledku je potlačení přírodní charakteristiky území a pohledové narušení kulturní dominanty. Proto bylo
provedeno odborné hodnocení zásahu do krajinného rázu. Ve všech případech byl vliv změny vyhodnocen
jako mírný až únosný. Na několika místech vedení přechází přes lokální horizonty a ovlivňuje uplatnění
významných dominant v krajině (Radyně, Přeštice, Starý Plzenec, Ejpovice, Střížovice). Z tohoto důvodu je
navrženo bude v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat pro tyto prostory krajinářské hodnocení s
návrhem optimálního umístění stožárů a především jejich nátěru, čímž dojde k snížení jejich uplatnění v
exponovaných místech. Vedení neprochází žádným krajinářsky cenným prostorem jako je přírodní park,
chráněná krajinná oblast nebo národní park, u kterých je ochrana krajinného rázu jako jedna z priorit státního
zájmu deklarovaného zákonem. Vliv malý až střední a nevýznamný, pod podmínkou splnění specialisty
navrhovaných opatření.
9) Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V rámci studie Posouzení vlivu navrhované stavby na krajinný ráz byly posouzeny vymezené krajinné prostory
a problematická místa s ohledem na kulturní památky (Přešticko, Blovicko, Údolí Úslavy (2x), Ejpovicko –
Chrást, Starý Plzenec, Ejpovice). Realizace a provoz záměru nebude mít významně negativní vliv na hmotný
majetek a kulturní památky. Vliv nevýznamný a malý, za předpokladu zohlednění relevantního opatření jedná se o případ vzniku věcného břemene omezujícího způsob využití území ležícího v ochranném pásmu
vedení. Tento případ lze vysvětlit na příkladu přírodní památky Sedlecké rokle, která je umístěna 52 m od osy
vedení, tj. 17,3 m od ochranného pásma. Připouští se možnost změny v umístění stožárů, což zároveň může
vyvolat zasažení této lokality ochranným pásmem vedení. Tento stav znamená omezení ve využití území (ale i
v jeho údržbě a ochraně), které je prováděno ve veřejném zájmu - lokalita plní populárně naučnou funkci,
využití území je v souladu s územním plánem.
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3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde o
znečišťování životního prostředí
Technické a technologické řešení záměru je v dané etapě přípravy záměru pro potřeby posouzení vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví v dokumentaci popsáno dostatečně, s ohledem na dosažený stupeň poznání.
Detailní řešení se plánuje v rámci navazujících přípravných prací pro následná řízení, jejichž cílem bude
povolení daného záměru – vydání územního rozhodnutí. Detailní řešení bude provedeno s ohledem na
dodržení povinností daných obecně závaznými a specializovanými právními předpisy, technickými normami,
tzn. že řešení bude provedeno mj. s ohledem na výsledky 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), v platném znění.
Pokud se jedná o technické řešení uspořádání fázových vodičů, v rámci technické přípravy záměru se
doporučuje zvolit vhodné uspořádání fází na vodiče při transpozici pro použité typy stožárů, aby bylo
dosaženo redukce elektrického a magnetického pole v okolí vedení, omezení induktivních a kapacitních vazeb
a snížení negativních vlivů vedení na okolní prostředí.
Technické a technologické řešení záměru odpovídá při respektování navržených opatření požadavkům k
ochraně životního prostředí a veřejného zdraví. Navrhovaná opatření a podmínky mají za cíl zmírnit nebo
zcela vyloučit potenciální nepříznivé vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.

4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Záměr je v dokumentaci deklarován jako invariantní. Postupné zpřesňování umístění stožárů, které vyplyne
z navazující dokumentace na základě opatření stanovených v procesu EIA a směřujících k ochraně veřejného
zdraví, krajinného rázu, vody a bioty a dále opatření prováděných pro zajištění stability vedení dle výsledků
inženýrsko - geologického posudku, nelze v rámci procesu EIA považovat za varianty.

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
5.1. Oznámení
Oznámení záměru „Zdvojení stávajícího vedení V431/831 Přeštice – Chrást“ zpracovala v červenci 2014
Bc. Marcela Bartošová.
Oznámení záměru „Zdvojení stávajícího vedení V431/831 Přeštice – Chrást“ bylo předloženo příslušnému
úřadu dne ………
Závěr zjišťovacího řízení byl vydaný příslušným orgánem státní správy - MŽP odbor výkonu státní správy III
pod č.j. 824/520/14; 58340/ENV/14 dne 8.10.2014.
5.2. Dokumentace
Dokumentaci vlivů záměru „Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice – Chrást“ zpracoval v červnu 2015 Dr.
Ing. Vladimír Skoumal (autorizace MŽP č.j.: 102570/ENV/09 ze dne 14.12.2009).
Dokumentaci vlivů záměru „Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice – Chrást“ byla předloženo příslušnému
úřadu dne ………
5.3. Posudek
Posudek o vlivech záměru „Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice – Chrást“ na životní prostředí
zpracovala v listopadu 2015 RNDr. Bc. Gabriela Licková, Ph.D. (osvědčení odborné způsobilosti pro
posuzování vlivů na životní prostředí č. j.: 8779/1012/OPVŽP/97 ze dne 24.9.1997 prodloužené rozhodnutím
MŽP č. j. 65318/ENV/11 ze dne 1. 9. 2011)
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Posudek o vlivech záměru „Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice – Chrást“ na životní prostředí byl
předložen příslušnému úřadu dne ………
5.4. Veřejné projednání
Veřejné projednání se konalo dne ……… od ……… hod. v ……… a proběhlo v souladu s § 17 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a s § 4 vyhlášky č. 457/2001 Sb., o
odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní
prostředí.
5.5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších
otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.
Vlivy záměru „Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice – Chrást“ na životní prostředí byly posouzeny ze
všech podstatných hledisek.
K oznámení záměru „Zdvojení stávajícího vedení V431/831 Přeštice – Chrást“, dokumentaci vlivů záměru
„Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice – Chrást“ na životní prostředí a posudku o vlivech záměru
„Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice – Chrást“ na životní prostředí byla obdržena vyjádření dotčených
územních samosprávných celků a dotčených správních úřadů.
Účast jednotlivých subjektů při posuzování předmětného záměru je patrná z přehledu uvedeného v
následujícím bodě 6. tohoto stanoviska.
Na veřejném projednání ………
Podrobněji jsou výsledky veřejného projednání specifikovány v zápisu z veřejného projednání
č.j.: ……… ze dne ………
Na základě oznámení, dokumentace, posudku a veřejného projednání vydal příslušný úřad dne ………. 2015
stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Vydané stanovisko nenahrazuje vyjádření
dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.
6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
Seznam uveden v abecedním pořadí:









Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň (vyj. k oznámení č.j.
ČIŽP/43/ŘI/1400213.051/14/ZHN ze dne 15.9.2014)
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (vyj. k oznámení č.j. ŽP/9419/14 ze dne
15.9.2014)Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí (vyj. k dokumentaci č.j.
MeRo/2733/OŽP/15 ze dne 17.8.2015; vyj. k oznámení č.j. MeRo/4329/OŽP/14 ze dne 22.9.2014)
Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí (vyj. k oznámení č.j. MMP/194328/14 ze dne
29.9.2014)
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod (vnitřní sdělení k dokumentaci č.j. 48508/ENV/15;
2321/740/15 (odpověď pod stejným čj.) 792/520/15 ze dne 18.8.2015
Obec Nezvěstice (vyj. k oznámení č.j. 630/2014 ze dne 9.10.2014)
Obec Chválenice (vyj. k dokumentaci č.j. 993/2015 ze dne 12.8.2015)
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského (vyj. k oznámení č.j. SBS
27315/2014/OBÚ-06 ze dne 3.10.2014)
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Seznam subjektů, kteří se ke zveřejněnému oznámení nebo dokumentaci vyjádřili bez připomínek:










Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň (vyj. k dokumentaci č.j.
ČIŽP/43/ŘI/1500190.004/15/ZHN ze dne 4.8.2015)
Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí (vyj. k dokumentaci č.j. MMP/198918/15 ze dne
17.8.2015)
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (vyj. k dokumentaci č.j.
KHSPL/15868/21/2015 ze dne 24.7.2015)
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší (vnitřní sdělení k dokumentaci č.j.
48508/ENV/15; 2081/780/15 (odpověď pod stejným čj.) 792/520/15 ze dne 24.7.2015
Obec Chrást (vyj. k oznámení č.j.824/520/14 ze dne 10.9.2014)
Obec Lhůta (vyj. k dokumentaci č.j. 82/2015/ST ze dne 13.7.2015)
Statutární město Plzeň (vyj. k dokumentaci č.j. MMP/169768/15 ze dne 17.8.2015)
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského (vyj. k dokumentaci č.j. SBS
22502/2015/OBÚ-06 ze dne 4.8.2015)
Ministerstvo Kultury (vyj. k oznámení č.j. MK 33380/2015 OPP ze dne 29.5.2015) – vyjádření
nevznesené v rámci procesu EIA (zařazené dokumentací jako „dodatečné vyjádření“, adresátem ČEPS
Invest, a.s.)

7. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení)
Vypořádání všech relevantních připomínek k dokumentaci, které byly obsaženy v doručených vyjádřeních
dotčených orgánů veřejné správy a veřejnosti, je provedeno v posudku v části „V. Vypořádání všech
obdržených vyjádření k dokumentaci“. Požadavky, připomínky a návrhy z doručených vyjádření, které byly z
hlediska posuzovatele relevantní, byly zpracovatelem posudku komentovány a pokud to bylo účelné, byly
zapracovány do podmínek k vydání kladného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí.
7.1. Vypořádání vyjádření k oznámení
K oznámení záměru bylo doručeno Ministerstvu životního prostředí celkem 11 vyjádření (4 vyjádření
dotčených územních samosprávných celků, 7 vyjádření dotčených správních úřadů). Požadavky a připomínky
obsažené ve vyjádřeních byly zohledněny v závěru zjišťovacího řízení Ministerstva životního prostředí (č.j.:
824/520/14; 58340/ENV/14 ze dne 8.10.2014) a vzaty do úvahy při formulování kladného stanoviska k
posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
7.2. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
K oznámení záměru bylo doručeno Ministerstvu životního prostředí celkem 10 vyjádření (3 vyjádření
dotčených územních samosprávných celků, 7 vyjádření dotčených správních úřadů). Požadavky a připomínky
obsažené ve vyjádřeních byly vypořádány v posudku a vzaty do úvahy při formulování kladného stanoviska k
posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
8. Vypořádání vyjádření k posudku
………
Datum vydání závazného stanoviska: ………
Otisk razítka příslušného úřadu: ………
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:
Ing. Hubert B o š i n a
ředitel odboru
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PODKLADY VYUŽITÉ PRO ZPRACOVÁNÍ POSUDKU

Oznámení záměru s názvem „Zdvojení stávajícího vedení V431/831 Přeštice – Chrást“ zpracované dle příl. 3
zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění (2014, Bc. Marcela Bartošová)
Závěr zjišťovacího řízení vydaný MŽP odbor výkonu státní správy III pod č.j. 824/520/14; 58340/ENV/14 ze
dne 8.10.2014.
Dokumentace vlivů záměru „Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice – Chrást“ na životní prostředí
zpracovaná dle příl. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění (Dr. Ing. Vladimír Skoumal, 2009)
Vyjádření obdržená k oznámení záměru „Zdvojení stávajícího vedení V431/831 Přeštice – Chrást“ a
k dokumentaci vlivů záměru „Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice – Chrást“
Poznatky z místních šetření
Poznatky z konzultací se zástupci oznamovatele a vyžádané podklady a další údaje nezbytné pro zpracování
posudku
Související právní předpisy a odborná literatura

Datum zpracování posudku: 30. listopadu 2015

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele a osob, které se podílely na zpracování:
RNDr. Bc. Gabriela Licková, Ph.D., Blanická 166/20, 350 02 Cheb, tel.: 777 293 278
Autorizace ke zpracování posudku: č.j.: 8779/1012/OPVŽP/97 ze dne 24.9.1997 (prodloužena rozhodnutím
MŽP č.j.: 39760/ENV/06 ze dne 13.6.2006 a č.j.65318/ENV/11 ze dne 1.9.2011, podle požadavků
vyplývajících z § 9 citovaného zákona)

Podpis zpracovatele:
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