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SEZNAM ZKRATEK
A
Ampér - jednotka pro elektrický proud
AC
Střídavý proud (Alternating current)
B
Magnetická indukce
cca
Circa - latinsky přibližně
CEVT
Centrální evidence vodních toků
CH
Uhlovodíky
cm
Centimetr - jednotka délky
CO
Oxid uhelnatý
č.
Číslo
č. j.
Číslo jednací
ČEPS
Česká energetická přenosová soustava
ČR
Česká republika
ČSN
Česká technická norma
ČSN EN Česká technická norma evropská norma
dB
Decibel – jednotka hladiny akustické intenzity
DPS
Dokumentace pro provádění stavby
DUR
Dokumentace pro územní řízení
E
Elektrické pole
EC
Evropská komise
EHS
Evropské hospodářské společenství
EIA
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)
ENTSO-E Sdružení evropských provozovatelů přenosových soustav
ENV
Evropská přednorma
ES
Evropské společenství
EU
Evropská unie
EURO
Evropské emisní standardy (European emission standards)
EVL
Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000
f
Frekvence
ha
Hektar - jednotka pro plošný obsah
HEIS
Hydroekologický informační systém
hz
Hertz - jednotka frekvence (kmitočtu)
CHKO
Chráněná krajinná oblast
CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod
IČ
Identifikační číslo
ID
Zkratka pro identifikaci
ID VT
Identifikace vodního toku
Modifikovaná indukovaná proudová hustota
Jmod
kg
Kilogram - jednotka hmotnosti
km
Kilometr - jednotka délky
ks
Kus
k. ú.
Katastrální území
KÚ
Krajský úřad
kV
Kilovolt - jednotka elektrického napětí
kV/m
Kilovot na metr – jednotka intenzity elektrického pole
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l
m
m2
m3
MEFA
mg/l
Mhz
MWh
MŽP
N
N+
NH3
NO2
NRBK
NV
O
O3
obr.
OkÚ
OP
OPVZ
ORP
PHO
PM
POÚ
PP
PUPFL
PÚR
Qn
REZZO
RVx +
řkm
SAS
Sb.
SEK
SO2
T
t
TR
TT
TZL
UAN
ÚPD
ÚSES
VKP

Litr - jednotka objemu
Metr - jednotka délky
Metr čtverečný - jednotka obsahu
Metr krychlový - jednotka objemu
Mobilní emisní faktory
Miligram na litr - jednotka koncentrace
Mega hertz – jednotka frekvence (kmitočtu)
Megawatthodina - jednotka energie
Ministerstvo životního prostředí
Nebezpečný odpad
Nosný stožár
Amoniak
Oxidy dusíku
Nadregionální biokoridor
Nařízení vlády
Ostatní odpad
Ozón
Obrázek
Okresní úřad
Ochranné pásmo
Ochranné pásmo vodních zdrojů
Obec s rozšířenou působností
Pásmo hygienické ochrany
Pevné částice
Pověřený obecní úřad
Přírodní památka
Pozemky určené k plnění funkcí lesa
Politika územního rozvoje
Označení povodňových průtoků, opakujících se za n-let
Registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší
Kotevní stožár
Říční kilometr
Státní archeologický seznam
Sbírky
Státní energetická koncepce
Oxid siřičitý
Tesla – jednotka magnetické indukce
Tuna - jednotka hmotnosti
Transformovna
Trojfázová síť uzemněná s ochranou neživých částí zemněním
Tuhé znečišťující látky
Území archeologických nálezů
Územně plánovací dokumentace
Územní systém ekologické stability
Významný krajinný prvek
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VOC
ZOPK
ZOV
ZPF
ZÚR
zvn

Těkavé organické látky
Zákon o ochraně přírody a krajiny
Zásady organizace výstavby
Zemědělský půdní fond
Zásady územního rozvoje
Zvlášť vysoké napětí
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Obchodní firma

ČEPS, a.s.

IČ

25702556

Sídlo (bydliště)

Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10

Jméno, příjmení, bydliště a telefon
oprávněného zástupce oznamovatele

Ing. Andrew Gayo Kasembe, Ph.D.
Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10
tel. 211 044 356
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
„V411/811 – zdvojení vedení“
Záměr je podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění zařazen:
kategorie

bod

záměr

I.

3.6.

Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 110 kV a délce od 15 km

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Cílem záměru je posílení přenosového profilu mezi TR Výškov a TR Hradec zdvojením stávajícího
vedení s označením V411 o napěťové hladině 400 kV z důvodu požadavku na posílení
přenosového profilu a spolehlivosti energetické soustavy ČR. Celková délka vedení je cca 46 km.
Součástí záměru je i variantní řešení zaústění vedení s označením V420/820 od lomového bodu
R6 (stávající st. místo č. 29) do TR Hradec.
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.

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Posuzovaný záměr přestavby stávajícího vedení s označením V411/811 a V420/820 prochází přes
území Ústeckého kraje. Jednoznačná lokalizace záměru je zřejmá z následujícího obr. č. 1
a tabulky č. 1 a 2. Celková trasa vedení je patrná z přílohy F-1; přehledná trasa vedení je patrná z
přílohy F-2.
Obrázek č. 1 Umístění záměru
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Tabulka č. 1 Dotčená území vedení s označením V411/811
Katastrální území

Obec

Rokle
Poláky
Přeskaky
Kněžice u Podbořan
Neprobylice u Kaštic
Sedčice
Kličín
Radičeves
Milčeves
Milošice
Měcholupy u Žatce
Holedeč
Stránky
Kluček
Líčkov
Liběšice u Žatce
Tuchořice
Lipno
Lipenec
Hřivice
Touchovice
Opočno u Loun
Malnice
Březno u Loun
Postoloprty
Lenešice
Břvany
Výškov u Počerad

Rokle
Chbany

Okres

Kraj

Chomutov

Podbořany
Nové Sedlo
Čeradice
Žatec
Měcholupy
Holedeč
Ústecký

Liběšice
Louny
Tuchořice
Lipno
Hřivice
Opočno
Postoloprty
Lenešice
Břvany
Výškov

Tabulka č. 2 Dotčená území variantního řešení vedení s označením V420/820
Katastrální území

Obec

Rokle
Poláky
Přeskaky
Libědice

Rokle
Chbany

Okres

Chomutov

Kraj
Ústecký

Libědice

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakter záměru
Posuzovaný záměr má charakter standartní liniové stavby technické infrastruktury pro přenos
elektrické energie.
Cílem záměru je posílení přenosového profilu mezi TR Hradec a TR Výškov novým dvojitým
vedením s označením V411/811 o napěťové hladině 400 kV. Záměr zdvojeného vedení je navržen
v maximální možné míře v koridoru stávajícího jednoduchého vedení s označením V411,
s výjimkou úpravy trasy u zaústění vedení do TR Hradec po lomový bod R3 a dílčí změny trasy
u obce Tuchořice. Celková délka vedení je cca 46 km. Potřeba záměru je z důvodu zajištění
dostatečné přenosové schopnosti a spolehlivosti přenosové soustavy ČR. Součástí záměru je i
variantní přestavba vedení s označením V420/820 od TR HRA po lomový bod R6.
Možnost kumulace s jinými záměry
Na území Ústeckého kraje může k případné kumulaci vlivů dojít v souvislosti s plánovanou
výstavbou silnice č. I/27 v úseku Žiželice.
Související záměry
- Rozšíření TR Hradec
- Zdvojení stávajícího vedení V412
- Zdvojení stávajícího vedení V420 od lomového bodu R6 do TR Mírovka
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- Zdvojení stávajícího vedení V430
Jedná se o další akce Oznamovatele, tudíž se nepředpokládá střet s těmito souvisejícími záměry.
Kumulace s jinými záměry není známa.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí)
pro jejich výběr, resp. odmítnutí
B.I.5.1 Zdůvodnění potřeby záměru
Záměr je navržen jako součást přenosové soustavy České republiky. Státní energetická koncepce
České republiky (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 státu.
Plánovaný rozvoj zdrojové základny v severních a severozápadních Čechách spolu s plánovaným
rozvojem spotřeby v Ústeckém 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.
Posílení profilu přenosové soustavy mezi stávajícími rozvodnami 420 kV Výškov a Hradec západ
prostřednictvím zdvojení stávajícího vedení 400 kV (označeno jako V411) vyvede výkon stávajících
i plánovaných zdrojů v severozápadních Čechách (nová hnědouhelná elektrárna Ledvice, nová
paroplynová elektrárna Počerady, nová paroplynová elektrárna Mělník a další).
Přenosy výkonů v české elektroenergetické přenosové soustavě směřují převážně ze západu na
východ (z míst výroby do míst spotřeby). V případě poruchy některých vývodů z TR Výškov jsou
významně zatěžovány a v některých případech i přetěžovány ostatní profily vycházející z této
rozvodny. Realizace posílení tohoto vedení 400 kV je proto systémovým opatřením v rozvoji
přenosové soustavy, které zvýší a zaručí spolehlivost a efektivnost provozu přenosové soustavy
v této oblasti.
Záměr je vyvolán požadavky na spolehlivý provoz systému elektrizační soustavy a souborem
závazků, plynoucích pro provozovatele přenosové soustavy z legislativy České republiky i
Evropské unie a z pravidel Sdružení evropských provozovatelů přenosových soustav pro
elektrickou energii (ENTSO-E). Platná legislativa přímo ukládá provozovateli přenosové soustavy
zajišťovat rozvoj přenosové soustavy a povinnost bezodkladně přijmout opatření pro nápravu.
Splnění závazků přijatých jak provozovatelem přenosové soustavy (ČEPS, a.s.), tak i vládou ČR,
podmiňuje zachování účasti České republiky v mezinárodním propojení přenosové soustavy a
fungování jednotného evropského trhu s elektrickou energií.
V neposlední řadě přispěje záměr k podstatnému zvýšení spolehlivosti dodávek elektrické energie
v oblasti severních a západních Čech a umožní případný další průmyslový a ekonomický rozvoj
oblasti a zajistí možnost připojení dalších nových zdrojů a spotřeb v této lokalitě.
B.I.5.2 Přehled zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního

prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Variantní řešení trasy vedení V411/811
Během předprojektové přípravy záměru byly prověřovány kolize stávajícího vedení s obytnými
domy, chmelnicemi či jinými objekty občanské vybavenosti. Po vyhodnocení možných kolizí, a to
zejména z hlediska technické náročnosti a realizovatelnosti a také z hlediska možného zásahu do
okolních biotopů a vlivu na životní prostředí, je záměr výstavby nového dvojitého vedení dále řešen
invariantně. Trasa zdvojeného vedení je v maximální možné míře vedena v koridoru stávajícího
jednoduchého vedení s označením V411 o napěťové hladině 400 kV, s výjimkou změny trasy
v úseku od zaústění do TR Hradec po lomový bod R3, a to z důvodu plánované rekonstrukce a
rozšíření TR Hradec a plánovaného zdvojení souběžných vedení v celkové délce cca 1 km. Trasa
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vedení je mezi lomovým bodem R14 – R15 u obce Tuchořice přeložena do nové trasy o 2,5 m
severním směrem od stávající trasy vedení s označením V411 z důvodu vyřešení kolizní situace
koridoru vedení s obytnými domy. Šířka koridoru vedení činí 69,4 m v běžné trase. Trasa nového
dvojitého vedení s označením V411/811 vede ve stávajícím koridoru vedení s označením V411.
Záměr není uveden v zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje. Záměr zdvojení vedení
V411/811 byl v roce 2014 uplatněn v rámci Návrhu zprávy o uplatňování ZÚR Ústeckého kraje.
Zdvojení vedení s označením V411/811 přispěje k posílení přenosové schopnosti stávajícího
vedení s označením V411, které spojuje rozvodnu Hradec a rozvodnu Výškov.
Variantní řešení trasy vedení V420/820
Během předprojektové přípravy záměru byly prověřovány variantní trasy umístění úseku záměru
s označením V420/820. Po vyhodnocení variant trasy, a to zejména z hlediska technické
náročnosti a realizovatelnosti, je záměr výstavby nového dvojitého vedení od lomového bodu R5
po lomový bod R6 dále řešen ve dvou následujících variantách:
Varianta 1
Vedení s označením V420/820 bude vystaveno od lomového bodu R5 po lomový bod R6
v souběhu se stávajícím vedením V430, osově vzdáleném cca 50,0 m, v nové trase.
Obrázek č. 2 Varianta 1

Varianta 2
Vedení s označením V420/820 od lomového bodu R4 směřuje v trase V430 na stávající vedení
V412/420, kde vznikne nový lomový bod R5 a dále povede do lomového bodu R6 v trase
stávajícího vedení V412/420.
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Obrázek č. 3

Varianta 2

Nové dvojité vedení s označením V420/820 bylo uplatněno v rámci Návrhu zprávy o uplatňování
ZÚR Ústeckého kraje. Záměr s označením V420/820 se promítne do periodické AZÚR Ústeckého
kraje č. 2.

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Záměr po technické a technologické stránce odpovídá normě ČSN EN 50341-1 Elektrická venkovní
vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 1; Všeobecné požadavky – Společné specifikace a Národní
normativní aspekty pro ČR k této normě ČSN EN 50341-2-19.
Základní údaje vedení V411/811 a V420/820:
Délka vedení V411/811:
cca 46 km
Délka vedení V420/820:
cca 9 km
Jmenovité napětí:
400 kV
Jmenovité proudové zatížení: 2500 A
Napěťová soustava:
třífázová s přímo uzemněným nulovým bodem - TT, 50 Hz
Ochrana před úrazem:
ochrana živých částí - polohou
ochrana neživých částí - uzemněním s rychlým vypnutím
Vodiče:
ocelohliníková lana ve trojsvazku
Izolace:
izolátorové závěsy
Zemnicí lana:
ocelohliníková lana
Ochrana proti korozi:
žárové zinkování, nátěr
Základy stožárů:
betonové patkové
je podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších
Ochranné pásmo (šířka):
předpisů vymezeno svislými rovinami vedenými po obou
stranách ve vodorovné vzdálenosti 20 m od krajního vodiče.
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Šířka koridoru:

Stožáry:

je dána průmětem krajních vodičů, který činí od osy vedení u
vyložení nejdelší konzoly na obě strany 14,7 m v běžné trase pro
základní klimatické podmínky a zákonem stanovenou šířkou
ochranného pásma od krajního vodiče po obou stranách vedení
ve vodorovné vzdálenosti 20 m.
Celková šířka koridoru pro dvojité vedení o napěťové hladině
400 kV s nosnými stožáry tvaru Dunaj činí cca 69,4 m v běžné
trase.
ocelové, samonosné, příhradové, šroubované konstrukce, tvar
Dunaj. Předpokládaná základní výška nosného stožáru je cca 46
m, kotevního stožáru 44 m. Tato výška je v případě potřeby
zvyšována tak, aby byla dodržena minimální bezpečná výška
vodičů nad terénem včetně splnění požadavků na hygienické
limity.

Na základě dodržení platných hygienických limitů expozice neionizujícího záření, zaměření
podélného profilu terénu a v místech kontaktu vedení s prvky dopravní a technické infrastruktury
byly některé stožáry navýšeny o nezbytně nutný počet modulových dílů, tak aby byly dodrženy
platné hygienické limity. Při změnách směrů v trase vedení a v případech, kdy to normy vyžadují,
jsou místo nosných stožárů použity kotevní (výztužné) stožáry. Ty mají zpravidla větší vyložení
konzol od osy vedení než nosné stožáry.
Modulové díly se přidávají do spodní části stožáru, výška modulových dílů stožárů tvaru Dunaj činí
2 m. U vedení s označením V411/811 se jedná o maximální navýšení o 14 m (N+14) u nosných
stožárů a o 10 m (RV120+10) u stožárů kotevních. Nosné stožárové konstrukce variantního řešení
úseku vedení s označením V420/820 jsou maximálně navýšeny o 12 m (N+12), kotevní stožárové
konstrukce o 6 m (RV120+6) u varianty 1 resp. o 8 m (RV170+8) u varianty 2.
Detailní specifikace a výška stožárů v jednotlivých stožárových místech je uvedena v příloze F - 4.
Jiné než nosné a kotevní typy stožárů se v trase vedení nevyskytují.
Tabulka č. 3 Celkový přehled nových stožárových konstrukcí vedení V411/811
Nosné
stožáry
typu
Dunaj

Převýšení
Celková výška
Počet stožárů
Procentní zastoupení

N+0
46,0 m
9
10%

N+2
N+4
N+6
N+8
N+10
N+12
N+14
48,0 m 49,9 m 51,9 m 53,9 m 55,8 m 57,8 m 59,8 m
9
15
16
23
10
10
2
10%
16%
17%
24%
11%
11%
2%

RV120+0 RV120+2 RV120+4 RV120+6 RV120+8 RV120+10
Převýšení
Celková výška
44,0 m 46,0 m 48,0 m 49,9 m
51,9 m
53,9 m
6
1
1
1
1
2
Počet stožárů
Procentní zastoupení
50%
8%
8%
8%
8%
17%
Kotevní
stožáry
typu
Dunaj

Celkově
94
100%

Celkově
12
100%

RV150+0 RV150+2 RV150+4
Převýšení
Celková výška
44,0 m 46,0 m 48,0 m
3
4
1
Počet stožárů
Procentní zastoupení
38%
50%
13%

8
100%

RV170+0 RV170+2 RV170+4 RV170+6
Převýšení
Celková výška
44,0 m 46,0 m 48,0 m 49,9 m
1
3
1
2
Počet stožárů
Procentní zastoupení
14%
43%
14%
29%

7
100%
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Tabulka č. 4 Celkový přehled nových stožárových konstrukcí vedení V420/820 u varianty 1
Nosné
stožáry
typu
Dunaj

Kotevní
stožáry
typu
Dunaj

N+0
N+2
N+4
N+6
N+8
N+10
N+12
Převýšení
Celková výška
46,0 m 48,0 m 49,9 m 51,9 m 53,9 m 55,8 m 57,8 m
0
2
3
3
3
5
2
Počet stožárů
Procentní zastoupení
0%
11%
17%
17%
17%
28%
11%

Převýšení
Celková výška
Počet stožárů
Procentní zastoupení

RV120+0
44,0 m
1
20%

RV120+2
46,0 m
0
0%

RV120+4
48,0 m
1
20%

Převýšení
Celková výška
Počet stožárů
Procentní zastoupení

RV150+0
44,0 m
0
0%

RV150+2
46,0 m
0
0%

RV150+4
48,0 m
1
100%

Převýšení
Celková výška
Počet stožárů
Procentní zastoupení

RV170+0
44,0 m
0
0%

RV170+2
46,0 m
0
0%

RV170+4
48,0 m
0
0%

RV120+6
49,9 m
3
60%

Celkově
18
100%

Celkově
5
100%

1
100%
RV170+6
49,9 m
1
100%

1
100%

Tabulka č. 5 Celkový přehled nových stožárových konstrukcí vedení V420/820 u varianty 2
Nosné
stožáry
typu
Dunaj

Kotevní
stožáry
typu
Dunaj

Kotevní
stožáry
typu
Dunaj

Převýšení
Celková výška
Počet stožárů
Procentní zastoupení

N+0
N+2
N+4
N+6
N+8
N+10
N+12
46,0 m 48,0 m 49,9 m 51,9 m 53,9 m 55,8 m 57,8 m
0
2
7
6
2
2
1
0%
10%
35%
30%
10%
10%
5%

Převýšení
Celková výška
Počet stožárů
Procentní zastoupení

RV120+0
44,0 m
1
25%

RV120+2
46,0 m
0
0%

Převýšení
Celková výška
Počet stožárů
Procentní zastoupení

RV150+0
44,0 m
0
0%

RV150+2
46,0 m
1
100%

Převýšení
Celková výška
Počet stožárů
Procentní zastoupení

RV170+0
44,0 m
0
0%

RV170+2
46,0 m
0
0%

RV120+4
48,0 m
1
25%

RV120+6
49,9 m
2
50%

Celkově
20
100%

Celkově
4
100%

1
100%
RV170+4
48,0 m
0
0%
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Obrázek č. 4 Základní tvar stožáru Dunaj
Nosný stožár tvaru Dunaj

Kotevní stožár tvaru Dunaj

Tažení vodičů a zemnících lan
Tažení vodičů a zemnících lan bude prováděno po úsecích vždy mezi kotevními stožáry pomocí
navijáků a brzd tak, že při tažení nesmí z technologických důvodů dojít ke kontaktu vodičů se zemí.
K tažení se používá tzv. montážní lano, které se pomocí pojízdné techniky nebo pomocí
zaváděcího lanka a „lezců“ tam, kde nelze nebo je z důvodů ochrany přírody vyloučeno projíždět
s kolovou technikou, rozvine pod stožáry taženého úseku a následně vyvěsí do montážních kladek.
Na montážní lano se připevní fázový vodič, který se natahuje tažným zařízením a upevňuje se na
izolátory. Zemnicí lana budou tažena stejným technologickým postupem.
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Vzhledem k tomu, že záměr na několika místech přetíná vodní toky, musí se při realizaci počítat
i s přechodem vodních toků. Tyto přechody jsou obvykle velmi citlivá území, a proto dotčení
břehových porostů nebo vodního toku musí být minimalizováno. Výstavba stožárů v oblasti
břehové čáry je prakticky vyloučena. Při montáži vodičů se využívá technologie tažení pomocí
pomocných lan s využitím šetrného přechodu vodního toku pomocí loďky. Použití kolové techniky
je vyloučeno.
Stručný popis záměru V411/811
Nové dvojité vedení bude v maximální míře vedeno v trase stávajícího jednoduchého vedení
s označením V411 od TR Hradec do TR Výškov, s výjimkou úpravy trasy u zaústění vedení do TR
Hradec a dílčí změny trasy u obce Tuchořice. Celková délka nového dvojitého vedení s označením
V411/811 je cca 46 km.
Nové dvojité vedení s označením V411/811 vychází z nově rozšířeného areálu TR Hradec až po
lomový bod R3 v nové trase, posunuté o cca 85 m od stávající trasy vedení s označením V411.
Dále vedení s označením V411/811 od lomového bodu R3 pokračuje ve stávající trase
jednoduchého vedení s označením V411 jihovýchodním směrem kolem obce Hořenice, Poláky,
Čejkovice až k lomovému bodu R10. Od tohoto lomového bodu směřuje na východ a u lomového
bodu R11 se dále stáčí na jihovýchod k obci Měcholupy, kterou obchází a pokračuje
severovýchodním směrem kolem obce Kluček až lomovému bodu R14. Trasa vedení je mezi
lomovým bodem R14 – R15 přeložena do nové trasy o 2,5 m severním směrem od stávající trasy
vedení s označením V411 z důvodu vyřešení kolizní situace koridoru vedení s obytnými domy. Od
obce Tuchořice trasa vedení s označením V411/811 pokračuje severovýchodním směrem po
lomový bod R17 ve stávající trase vedení s označením V411. Od lomového bodu R17 po lomový
bod R19 vedení směřuje severním směrem a dále pokračuje na severozápad k obci Postoloprty.
Dvojité vedení se u lomového bodu R19 stáčí na severozápad, obchází stávající chmelnici a od
lomového bodu R22 pokračuje severním směrem až do TR Výškov. Úsek mezi lomovými body
R19 – R22 byl řešen v rámci procesu EIA záměru „V410 Výškov – Čechy Střed – zvýšení
přenosové schopnosti vedení 400 kV“. K danému záměru vydalo Ministerstvo životního prostředí
dne 27. 5. 2011, pod č. j. 34374/ENV/11 souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru
na životní prostředí. Daný úsek nebude již dále v tomto záměru posuzován vzhledem k tomu, že
byl již v rámci stavby „V410 Výškov – Čechy Střed – zvýšení přenosové schopnosti vedení 400 kV“
zrealizován.
Dvojité vedení bude v celé trase realizováno na stožárech tvaru Dunaj s celkovou šířkou koridoru
vedení 69,4 m v běžné trase.
Stručný popis úseku záměru V420/820
Nové dvojité vedení V420/820 vychází z nově rozšířeného areálu TR Hradec po lomový bod R2
severovýchodním směrem v nové trase. Mezi lomovým bodem R2 – R3 je nové zdvojené vedení
V420/820 navrženo v nové trase posunuté o cca 5,0 m severním směrem od stávající trasy
V412/420. Dále od lomového bodu R3 bude vedení V420/820 umístěno v trase stávajícího vedení
V430, ve které pokračuje až k lomovému bodu R5. Od lomového bodu R5 po lomový bod R6 je
trasa vedení V420/820 řešena variantně. Ve variantě 1 je vedení V420/820 po lomový bod R6
navrženo v souběhu se stávajícím vedením V430, osově vzdáleném cca 50,0 m, v nové trase. Ve
variantě 2 vedení V420/820 od lomového bodu R4 směřuje v trase V430 na stávající vedení
V412/420, kde vznikne nový lomový bod R5 a dále povede do lomového bodu R6 v trase
stávajícího vedení V412/420.
Délka řešeného úseku nového dvojitého vedení s označením V420/820 je cca 9 km. Dvojité vedení
bude v řešené trase realizováno na stožárech tvaru Dunaj s celkovou šířkou koridoru vedení 69,4
m v běžné trase.
Souběh s dalšími vedeními
Vedení V411 je v současné trase vedeno od TR Hradec po lomový bod R6 v souběhu s vedeními
V412/V420 a V430. Od tohoto bodu se vedení V430 odklání na jihovýchod, kde dále pokračuje do
Oznámení dle § 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
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TR Chrást. Vedení V411 dále pokračuje v souběhu s vedením V412/420 po lomový bod R8, odkud
se vedení V412/420 stáčí na jih a u obce Soběchleby se vedení V412/V420 dělí na dvě samostatná
jednoduchá vedení. Vedení V412 směřuje do TR Řeporyje a vedení V420 do TR Mírovka. Vedení
V411 pokračuje ve stávající trase mimo mírné přemístění trasy mezi lomovými body R14 – R15 o
cca 2,5 m severně ve stávající trase po lomový bod R17. Od tohoto bodu do TR Výškov pokračuje
vedení V411 v souběhu s vedením V410/419 mimo úseku mezi lomovými body R19 – R22 u obce
Postoloprt, kde trasa vedení s označením V411 obchází stávající chmelnici. Vedení s označením
V410/419 se od lomového bodu R17 odklání a směřuje dále do TR Čechy Střed.
Úsek vedení V412/420 od TR Hradec po lomový bod R6 je v současné době v souběhu s vedeními
V411 a V430.
Zaústění do TR Hradec
Stávající stav
Stávající vedení je vedeno z transformovny Hradec, ze které vychází jako jednoduché vedení
s označením V411.
Stávající vedení V420 je vedeno z transformovny Hradec jako dvojité vedení s označením
V412/420.
Nový stav
Nové dvojité vedení s označením V411/811 o napěťové hladině 400 kV vychází z nově rozšířeného
areálu TR Hradec až po lomový bod R3 v nové trase, posunuté severně od stávající trasy vedení
V411 o cca 85 m od stávající trasy vedení s označením V411. Předpokládaná délka nového úseku
vedení je cca 1 km.
Nové dvojité vedení s označením V420/820 o napěťové hladině 400 kV vychází z nově rozšířeného
areálu TR Hradec po lomový bod R2 severovýchodním směrem v nové trase. Mezi lomovým
bodem R2 – R3 je nové zdvojené vedení V420/820 navrženo v nové trase posunuté o cca 5,0 m
severním směrem od stávající trasy V412/420. Předpokládaná délka nového úseku vedení je cca
0,7 km.
Úpravy tras s označením V411/811 a V420/820 jsou navrženy z důvodu plánované rekonstrukce
a modernizace TR Hradec a plánovaného zdvojení souběžných vedení.
Obrázek č. 5 Zaústění do TR Hradec
Stávající stav

Nový stav

Dílčí změna trasy u obce Tuchořice
V úseku mezi lomovými body R14 – R15 u obce Tuchořice dochází ke kolizi objektů určených pro
bydlení s koridorem stávajícího vedení. Z toho důvodu je navržena dílčí změna trasy, která spočívá
v osovém přeložení úseku mezi lomovými body R14 – R15 severně o cca 2,5 m.
Oznámení dle § 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
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Obrázek č. 6 Změna trasy u obce Tuchořice

Zaústění do TR Výškov
Stávající stav
Stávající vedení je vedeno z transformovny Výškov, ze které vychází jako dvojité vedení
s označením V411/411.
Nový stav
Dvojité vedení o napěťové hladině 400 kV s označením V411/811 bude zaústěno do TR Výškov
ve stávající trase vedení s označením V411.
Obrázek č. 7 Zaústění do TR Výškov
Stávající stav

Nový stav

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení výstavby V411/811:

po roce 2023

Ukončení výstavby V411/811:

po roce 2024
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Zahájení výstavby V420/820:

po roce 2023

Ukončení výstavby V420/820:

po roce 2024

Doba odstávky bude omezena na nejnutnější míru nejen nasazením dostatečné dodavatelské
kapacity, ale i technickým řešením a přizpůsobením harmonogramu výstavby plánovaným
odstávkám.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Výčet dotčených územně samosprávných celků je v následující tabulce.
Tabulka č. 6 Výčet územně samosprávných celků vedení V411/811
Katastrální území

Obec

Rokle
Poláky
Přeskaky
Kněžice u Podbořan
Neprobylice u Kaštic
Sedčice
Kličín
Radičeves
Milčeves
Milošice
Měcholupy u Žatce
Holedeč
Stránky
Kluček
Líčkov
Liběšice u Žatce
Tuchořice
Lipno
Lipenec
Hřivice
Touchovice
Opočno u Loun
Malnice
Březno u Loun
Postoloprty
Lenešice
Břvany
Výškov u Počerad

Rokle
Chbany
Podbořany

Obec s rozšířenou
působností

Okres

Kadaň

Chomutov

Kraj

Podbořany

Nové Sedlo
Čeradice
Žatec
Měcholupy
Holedeč

Žatec

Louny

Ústecký

Louny

Ústecký

Liběšice
Tuchořice
Lipno
Hřivice
Opočno

Louny

Postoloprty
Lenešice
Břvany
Výškov

Louny

Tabulka č. 7 Výčet územně samosprávných celků úseku vedení V420/820
Katastrální území

Obec

Rokle
Poláky
Přeskaky
Libědice

Rokle
Chbany
Libědice

Obec s rozšířenou
působností

Okres

Kraj

Kadaň

Chomutov

Ústecký

Radonice

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat je
v následující tabulce.
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Tabulka č. 8 Navazující rozhodnutí
Správní úřad

Rozhodnutí

Příslušný Stavební úřad dle platného Stavebního
zákona (zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění)

územní rozhodnutí
kolaudační souhlas

Silniční správní úřad

rozhodnutí o povolení zvláštního užívání

Orgán státní správy lesů

rozhodnutí o odnětí nebo o omezení PUPFL

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu

souhlas k trvalému či dočasnému odnětí ze ZPF

Orgán ochrany přírody

rozhodnutí v souladu s požadavky zákona č. 114/1992 Sb.

Orgán ochrany nerostného bohatství

rozhodnutí o umístění staveb a zařízení v chráněném
ložiskovém území

Příslušný vodoprávní úřad

souhlas vodoprávního úřadu

Orgán státní památkové péče

stanovisko ke stavební činnosti na území s archeologickými
nálezy

Vodoprávní úřad

souhlas vodoprávního úřadu

Drážní správní úřad

souhlas ke zřízení stavby

Dále rozhodnutí vydávají správní úřady, které jsou předmětným záměrem dotčeny. S ohledem
na další stupně projektové přípravy mohou vzniknout i jiné požadavky na rozhodnutí správních
úřadů (např. archeologický ústav, civilní letectví).
Realizace záměru bude povolována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu v platném znění. V rámci tohoto zákona bude v průběhu přípravy záměru
rozhodnutí vydávat příslušný stavební úřad, v tomto případě se jedná vždy o Ministerstvo pro
místní rozvoj.

B.II. Údaje o vstupech
Posuzovaný záměr zdvojení stávajícího jednoduchého vedení s označením V411 o napěťové
hladině 400 kV na dvojité vedení s označením V411/811 o napěťové hladině 400 kV realizovaný
z převážné části ve stávající trase vedení si vyžádá trvalý i dočasný zábor zemědělské půdy
a trvalé či dočasné odnětí, resp. omezení využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Úsek záměru zdvojeného vedení V420/820 o napěťové hladině 400 kV realizovaný ve variantě 1
v převážné části ve stávající trase vedení s označením V430 a ve variantě 2 ve stávající trase V430
a V412/420 si vyžádá trvalý i dočasný zábor zemědělské půdy a v minimální míře trvalé či dočasné
odnětí, resp. omezení využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa.

B.II.1. Požadavky na zábor pozemků zemědělského půdního fondu
Příprava - majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků
Po nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí budou vypořádány majetkoprávní vztahy
s vlastníky dotčených pozemků. Získání práva k cizím nemovitostem dotčených stavbou lze
Smlouvou o zřízení věcného břemene, Smlouvou o smlouvě budoucí či Vyvlastněním. Ve Smlouvě
o zřízení věcného břemene a Smlouvě o smlouvě budoucí bude mimo jiné uvedena výše náhrady
za zřízení věcného břemene. Výše náhrady je obvykle stanovena dohodou s vlastníkem pozemku
případně dle platné legislativy. Souhlasu orgánu zemědělského půdního fondu není třeba, má-li
být ze zemědělského půdního fondu odňata půda dle § 9 odst. 2 písm. b)1 zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění.
Výstavba
Dočasné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je nutné jednak pro provoz dopravní
techniky a stavebních mechanizmů při provádění základů a odvozu vytěženého materiálu,
následně pak při betonování základů a montážních činnostech v období výstavby. Pro dopravu,
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manipulaci a montáž stožárů na jednotlivých stožárových místech bude potřebné ještě zajištění
montážních ploch, které budou situovány převážně ve vymezeném koridoru vedení, a tím bude
zajištěno, že při realizaci předmětného záměru nevzniknou další požadavky na odnětí z důvodu
stavebních a montážních činností. Dočasné odnětí ZPF pro vedení s označením V411/811 se
předpokládá v rozsahu cca 48,5 ha, pro variantu 1 vedení s označením V420/820 9,8 ha a pro
variantu 2 vedení s označením V420/820 10,4 ha. Dočasné odnětí bude blíže specifikováno
v dalším stupni projektové dokumentace.
Pro přístupové cesty budou v maximální míře využívány stávající komunikace. V případě potřeby
budou komunikace před stavbou zpevněny a podle potřeby budou zřízeny provizorní sjezdy.
Od existujících komunikací budou do trasy vedení a ke stožárovým místům stanoveny příjezdové
cesty výhradně v trase vedení. Příjezdové cesty budou detailně stanoveny v ZOV a v dalším stupni
projektové dokumentace. Na dodržování využívání stanovených příjezdových cest bude důsledně
dbáno. Hranice staveniště bude maximálně dodržována a bude dbáno o minimalizaci škod na
zemědělských pozemcích.
Bude se jednat o postupný, rozptýlený a maloplošný dočasný zábor. Protože doba výstavby včetně
doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu na jednotlivých úsecích vedení nepřesáhne
dobu jednoho roku, není nutné dle § 9 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb. v platném znění dočasné
vyjímání pozemků ze zemědělského půdního fondu.
Zemědělsky obhospodařované pozemky pod vedením a v jeho koridoru mohou být i nadále
využívány ke svému účelu, byť s mírným omezením. Vzrostlá zeleň pod vedením i v celém koridoru
vedení musí být v souladu s energetickým zákonem v platném znění, z provozních
a bezpečnostních důvodů pravidelně odstraňována, přesáhne-li její výška 3 m. Vlastní provoz
vedení nebude způsobovat žádnou kontaminaci ani erozi půdy a v průběhu realizace lze těmto
negativním vlivům zamezit vhodnými opatřeními.
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 souhlasu s vynětím podle zákona č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
Při zpracování dokumentace pro územní řízení v „Zásadách organizace výstavby“, který musí
obsahovat jednoznačné určení přístupových cest, montážních ploch, ploch zařízení staveniště a
nepřehlédnutelně musí specifikovat lokality s nařízeným omezením pohybu těžké kolové techniky,
případně s úplným zákazem vjezdu této techniky, je nutno formulovat již zásadní opatření realizace
stavby. Dodavatel stavby je povinen tento plán projednat s dotčenými obcemi a příslušnými orgány
státní správy.
Trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb. v platném
znění, je nutné v případě, že plocha stožárů nadzemního vedení přesáhne 30 m2. U tohoto typu
vedení bude tato hodnota překročena u všech stožárových míst. V našem případě to představuje
plochu cca 1,11 ha pro 117 ks stožárů vedení s označením V411/811, 0,25 ha pro variantu 1 vedení
s označením V420/820 a 0,27 ha pro variantu 2 vedení s označením V420/820. Jelikož trasy
navržených dvojitých vedení využívají v maximální možné míře stávající trasy vedení V411 a V430,
není předpokládán významný zásah do pozemků zemědělského a lesního půdního fondu.
Žádost pro vydání souhlasu dle § 9 odst. 4 a 5 výše uvedeného zákona bude podána u pověřeného
obecního úřadu, v jehož obvodu leží největší část zemědělského půdního fondu. V žádosti je
uveden účel zamýšleného odnětí, k žádosti se také připojí údaje katastru nemovitostí o pozemcích
navržených k odnětí, zákres v kopii katastrální mapy, vyjádření vlastníků dotčených pozemků
k navrhovanému odnětí, výpočet odvodů za odnětí ze ZPF, předběžnou bilanci skrývky kulturní
vrstvy s návrhem způsobu jejího hospodárného využití (§ 9 odst. 4 zákona o ochraně
zemědělského půdního fondu).
Pověřený obecní úřad žádost posoudí, a pokud není zároveň obecním úřadem obce s rozšířenou
působností (POÚ III. stupně), žádost se svým stanoviskem postupuje na obecní úřad obce
s rozšířenou působností. Jestliže rozsah odnětí půdy překračuje 1 ha, postupuje žádost se svým
stanoviskem na Krajský úřad. Pokud rozsah odnětí překračuje 10 ha, postupuje Krajský úřad
žádost se svým stanoviskem na Ministerstvo životního prostředí.
Oznámení dle § 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
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Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu vydaný podle § 9 odst. 6 je závaznou
součástí rozhodnutí, která budou dále ve věci vydána podle zvláštních předpisů (územní
rozhodnutí).
Opatření k ochraně ZPF je nutno specifikovat v dalším stupni projektové dokumentace. Jedná se
o minimalizaci manipulačních pásů v úsecích po spádnici s ohledem na umístění stožárových míst.
Tyto zásady včetně návrhu protierozních opatření je nutné zapracovat v ZOV stavby. V prostoru
jednotlivých stožárových míst šetrně skrýt ornici dle inženýrsko-geologického průzkumu a po
ukončení stavby skrytou orniční vrstvu rozprostřít v okolí výstavby v rámci terénních úprav.
Provoz
Vlastní provoz nových dvojitých vedení o napěťové hladině 400 kV si nevyžádá další zábor ZPF
oproti záboru vzniklému v rámci výstavby.

B.II.2. Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa
Příprava - majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků
Po nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí budou vypořádány majetkoprávní vztahy
s vlastníky dotčených pozemků. V případě pozemků určených k plnění funkcí lesa po vydání
územního rozhodnutí zajistí provozovatel přenosové soustavy ČEPS, a.s. vydání příslušných
rozhodnutí o odnětí nebo omezení PUPFL dle platné legislativy vč. zpracování znaleckého
posudku podle vyhlášky č. 55/1999 Sb. v platném znění.
Výstavba
Dle § 3 odst. 1) zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném
znění, jsou pozemky určené k plnění funkcí lesa pozemky s lesními porosty, na nichž byly lesní
porosty odstraňovány za účelem obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší
než 4 m, a pozemky, na nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu
státní správy lesů. Mezi PUPFL dále patří zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, pozemky
nad horní hranicí dřevinné vegetace, s výjimkou pozemků zastavěných a jejich příjezdových
komunikací, lesní pastviny a políčka pro zvěř, pokud nejsou součástí ZPF a jestliže s lesem
souvisejí nebo slouží lesnímu hospodářství.
Dle §15 odst. 3 citovaného zákona lze bez odnětí na PUPFL umístit mimo jiné stožáry nadzemních
vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m2. V případě dvojitých vedení
o napěťové hladině 400 kV bude tato plocha překročena u všech stožárových míst.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa budou záměrem dotčeny minimálně, jelikož záměr vedení
s označením V411/811 z převážné části využívá stávající koridor vedení a variantní řešení záměru
s označením V420/820 téměř do PUPFL nezasahuje. Omezení lesních pozemků ve využívání
a plnění funkce lesa se předpokládá v šíři koridoru vedení. Přesné dotčení pozemků PUPFL bude
určeno až v dalším stupni projektové dokumentace.
Šíře ochranného pásma (OP) dle ustanovení § 46 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění
(souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné
vzdálenosti měřené kolmo na vedení) činí od krajního vodiče vedení o napěťové hladině 400 kV
20 m na obě strany. Šířka koridoru vedení je dána průmětem krajních vodičů, který činí od osy
vedení na obě strany 14,7 m v běžné trase a zákonem stanovenou šířkou ochranného pásma od
krajního vodiče po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 20 m. Celková šířka koridoru
pro dvojité vedení o napěťové hladině 400 kV s nosnými stožáry tvaru Dunaj činí 69,4 m v běžné
trase. V důsledku změny tvaru stožárových konstrukcí v trase vedení a zúžením ochranného
pásma z 25 m na 20 m dojde k uvolnění ploch PUPFL v celkovém rozsahu cca 1,1 ha u vedení
s označením V411/811.
Dočasné omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa po dobu stavby (příjezdové cesty)
bude blíže specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.
Trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa se předpokládá v rozsahu cca 0,03 ha.
Žádost o odnětí nebo o omezení bude podána orgánu státní správy lesů, v jehož obvodu má
k odnětí nebo k omezení dojít. O odnětí nebo o omezení rozhodne ten orgán státní správy lesů,
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v jehož území se dotčené pozemky nebo jejich převážná část nacházejí. Součástí žádosti bude
snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, případně geometrický
plán, doklady o vlastnických právech k pozemkům, údaje lesního hospodářského plánu nebo
osnovy o lesních porostech na dotčených pozemcích, včetně jejich zařazení do hospodářských
souborů a kategorií lesa, komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech, výpočet poplatku
za odnětí, vyjádření vlastníka příp. uživatele dotčeného pozemku, vyjádření odborného lesního
hospodáře nebo právnické osoby pověřené touto funkcí popř. další doklady dle potřeby
a posouzení např. projekt rekultivace, projekt zalesnění.
Dle ustanovení § 46 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění o podmínkách podnikání
a o výkonu statní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) provozovatel přenosové
soustavy udržuje v lesních průsecích na vlastní náklad volný pruh o šířce 4 m po jedné straně
základů podpěrných konstrukcí nadzemního vedení podle odst. 3 písm. a) bodu 1 a písm. b), c),
d) a e), pokud je takový volný pruh třeba; vlastníci či nájemci dotčených pozemků jsou povinni jim
tuto činnost umožnit.
Vzhledem ke skutečnosti, že dojde ke zmenšení koridoru vedení v běžné trase oproti stávajícímu
stavu, nenastanou nové požadavky na zábor PUPFL, tudíž nevznikne ohrožení stability okolních
porostů způsobenou bořivým větrem ani ohrožení dalšími biotickými a abiotickými činiteli. Stávající
stabilita lesních porostů nebude narušena, jelikož stávající průsek v lese v šíři odpovídá výšce
porostu, nenastane větší odlesnění a tudíž ani nebezpečí polomu způsobeného bořivými větry.
Jelikož nenastane rozšíření ochranného pásma, nedojde u vyšších věkových stupňů k zvýšenému
ohrožení porostu větrnou kalamitou. To by se týkalo především lokalit se smrkovými
monokulturami. Opatření, které by bezprostředně po vykácení ochranného pásma efektivně
omezilo vlivy případných kalamit, neexistuje. Z dlouhodobého časového horizontu lze doporučit,
po těžbě těchto okrajových porostů v mýtním věku, aby odborný lesní hospodář v kritických místech
zvážil změnu druhové skladby za odolnější dřeviny a tuto změnu zanesl do lesního hospodářského
plánu. K zvýšení odolnosti okrajového porostu dojde také přirozenou cestou, vlivem postupného
zesílení kořenového systému krajních stromů a zahušťováním okraje lesa náletovými dřevinami,
které zde budou snadno expandovat vlivem vyššího přístupu světla do nižších pater porostu.
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů k zahájení územního řízení) bude
zhotovitel projednávat s příslušným orgánem státní správy lesů a postupovat v souladu s platnými
právními předpisy. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě budou podrobně
stanoveny v ZOV, jejich dodržování bude důsledně kontrolováno dodavatelem stavby. Při
zpracování dokumentace pro územní řízení v „Zásadách organizace výstavby“, který musí
obsahovat jednoznačné určení přístupových cest, montážních ploch, ploch zařízení staveniště a
nepřehlédnutelně musí specifikovat lokality s nařízeným omezením pohybu těžké kolové techniky,
případně s úplným zákazem vjezdu této techniky, je nutno formulovat již zásadní opatření realizace
stavby. Opatření k ochraně lesů je nutno specifikovat v dalším stupni projektové dokumentace.
Jedná se o stanovení přesného rozsahu nezbytného smýcení lesních porostů přednostně v období
vegetačního klidu, zajištění odpovídající ochrany dřevin na plochách navazujících na plochy
trvalého a dočasného záboru, umístění dočasných záborů mimo PUPFL, specifikace následné
péče o dotčené lesní porosty.
Kácení zeleně na nelesní půdě
Vzhledem ke skutečnosti, že trasa nového dvojitého vedení V411/811 bude v maximální možné
míře umístěna ve stávající trase vedení s označením V411 mimo změnu trasy v úseku od zaústění
do TR Hradec po lomový bod R3 a dílčí úpravu trasy u obce Tuchořice mezi lomovými body R14
– R15, ke zvětšení koridoru vedení s ohledem na použité tvary stožárové konstrukce nedojde,
nepředpokládá se kácení zeleně na nelesní půdě. Vzhledem ke skutečnosti, že nové dvojité vedení
s označením V420/820 bude umístěno z části v nové trase a převážně v trase stávajícího vedení
V430 a V412/420, nepředpokládá se kácení zeleně na nelesní půdě.
V případě potřeby kácení dřevin rostoucích mimo les je nutné postupovat dle zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále ZOPK), vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin
a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, Metodického pokynu MŽP (částka
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č. 5/2014) k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Metodické
instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP (částka č. 7/2013).
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 2 ZOPK není třeba k odstraňování
dřevin v koridoru vedení provozované elektrizační soustavy. Je však nutné podat oznámení
o kácení dřevin příslušnému orgánu ochrany přírody. Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo
les dle § 8 odst. 2 a 4 ZOPK (dřeviny o obvodu kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad
zemí, pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin
přesahuje 40 m2) přijímají obecní úřady obcí s rozšířenou působností, případně krajské úřady,
správy Národních parků a CHKO, újezdní úřady či MŽP.
Kácení veškerých dřevin ve významných krajinných prvcích a ve stromořadí, které se nacházejí
v koridoru vedení, musí být oznámeno orgánu ochrany přírody dle § 8 odst. 2 ZOPK. Dále je třeba
postupovat podle § 4 odst. 2 ZOPK, podle kterého je třeba opatřit si závazné stanovisko orgánu
ochrany přírody k „zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či
oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce“. Příslušným orgánem ochrany přírody je dle ust.
§ 3 ZOPK v případě VKP ze zákona je obecní úřad obce s rozšířenou působností (mimo EVL),
případně krajský úřad, správy Národních parků a CHKO, újezdní úřady či MŽP. V případě
registrovaného VKP je to pověřený obecní úřad (mimo EVL), případně krajský úřad, správy
Národních parků a CHKO, újezdní úřady či MŽP.
Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les musí být podáno písemně nejméně 15 dní předem
příslušnému orgánu ochrany přírody, který může kácení zakázat, omezit nebo pozastavit
v případě, že odporuje požadavkům na ochranu dřevin.
V případě potřeby kácení mimolesních dřevin v novém koridoru vedení, je nutné zajistit si povolení
ke kácení dřevin o obvodu kmene měřeném ve výšce 130 cm nad zemí více než 80 cm a zapojené
porosty dřevin o ploše nad 40 m2. Žádost o povolení ke kácení dřevin je nutné opatřit si vždy pro
všechny dřeviny, které jsou součástí VKP nebo stromořadí. Toto povolení vydávají místně
příslušné obecní úřady včetně území CHKO a jeho ochranného pásma. Na území přírodních
rezervacích, přírodních památek a jejich ochranných pásmech jsou příslušným orgánem krajské
úřady. Správy CHKO jsou v tomto případě příslušným orgánem ochrany přírody pro území národní
přírodní rezervace, národní přírodní památky a jejich ochranná pásma. Správy národních parků
jsou příslušným orgánem ochrany přírody pro území národních parků.
Kácení dřevin bude prováděno pouze v nezbytně nutném rozsahu v období vegetačního klidu
(listopad – březen) a bude důsledně dbáno o ochranu okolních porostů a dřevin před poškozením
stavební činností v souladu s ČSN 83 9061: 2006. Technologie vegetačních úprav v krajině –
Ochrana stromů porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
V současnosti probíhá běžná údržba vedení správcem vedení, která řeší průběžnou kontrolu
a odstraňování náletových a jiných dřevin v prostoru koridoru stávajícího vedení.
Provoz
Vlastní provoz nových dvojitých vedení o napěťové hladině 400 kV si nevyžádá další zábor PUPFL.

B.II.3. Odběr a spotřeba vody
Požadavek na 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.
Výstavba
Při realizaci záměru bude potřeba užitková voda k úpravě dovezených betonových směsí
a k technologickému ošetřování betonových patek při tuhnutí. Betonová směs bude na staveniště
dovážena mobilními domíchávači v hotovém stavu z centrálních betonářských stanic dle výběru
zhotovitele. Vlastní stavba bude realizována prostřednictvím mobilních pracovních skupin, jejichž
délka pobytu u jednotlivých stožárů se bude pohybovat v řádu několika dnů. Z tohoto důvodu se
nepočítá s výstavbou zařízení staveniště. Technologické vlhčení betonových základů při tuhnutí
bude zajištěno mobilními cisternami, čili nevznikne požadavek na zřizování nových zdrojů vody.
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Provoz
Vlastní provoz ani údržba nových dvojitých vedení o napěťové hladině 400 kV neuplatňují žádné
nároky na odběr pitné nebo užitkové vody.

B.II.4. Surovinové a energetické zdroje
Přesnou specifikaci materiálů a surovin potřebných pro následnou výstavbu vedení bude řešit DPS
záměru, přehled materiálů je uveden v kap. B.I.6. Materiály nebo suroviny používané při výstavbě
a následném provozu a údržbě, nemohou negativně působit na životní prostředí a zdraví obyvatel.
Výstavba
Potřeba materiálových zdrojů pro výstavbu nadzemního vedení zvn bude zajištěna dovozem
materiálu (beton, ocelové profily na konstrukci stožárů a technologie, lana, izolátory apod.).
Betonové směsi pro základy stožárů budou na staveniště dováženy v hotovém stavu mobilními
domíchávači z centrálních betonářských stanic dle výběru zhotovitele.
Pro výstavbu se předpokládá spotřeba následujících surovin:
•

beton – zdrojem bude betonárna subdodavatelů dodavatele (předpokládané množství
cca 9 000 m3 pro vedení V411/811, 2 000 m3 pro každou z variant vedení V420/820);

•

ocelové konstrukce svislé a vodorovné, armovací železo, spojovací materiál atd. - množství
tohoto materiálu není přesně známo, jedná se o obchodní výrobky ze zdrojů mimo řešené
území;

•

fázové vodiče - pro požadovanou přenosovou schopnost 2 500 A vyhovuje trojsvazek tvořený
lany 490-AL1/64-ST1A (délka ocelohliníkových lan pro obě vedení je cca 569 km);

•

izolátorové závěsy – obě vedení jsou vyprojektována pro nosné závěsy o délce 5,2 m/ks;

•

stavební dřevo (desky, latě, trámy atd.) – množství tohoto materiálu není přesně známo, jedná
se o obchodní výrobky ze zdrojů mimo řešené území;

•

plastové výrobky – množství tohoto materiálu není přesně známo, jedná se o obchodní výrobky
ze zdrojů mimo řešené území;

•

ostatní stavební materiály blíže nespecifikované.

Spotřebu pohonných hmot (zejména nafty) pro provoz nákladních automobilů, stavebních strojů
a mechanizmů, osobních automobilů a dalších mobilních zařízení lze odhadnout ve výši
cca 950 tis. l na výstavbu záměru.
Případná potřeba elektrické energie ve fázi výstavby bude na trase staveniště plně pokryta
mobilními elektrocentrálami. Ze zkušenosti z obdobných staveb lze předpokládat spotřebu
elektrické energie do cca 5 MWh na celou trasu stavby nadzemního vedení.
V dalším stupni projektové případy je nutné specifikovat množství a kvalitu materiálů a surovin na
provedení stavby včetně nátěrových hmot.
Provoz
Ve fázi provozu je záměr přenosovým vedením elektrické energie, čili nové vedení při provozu
spotřebovává pouze energii plynoucí ze ztrát vyvolaných fyzikálními jevy a tudíž nevyžaduje žádné
surovinové ani energetické zdroje.

B.II.5. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Příjezdové cesty budou detailně stanoveny v dalším stupni projektové dokumentace. Při realizaci
záměru bude třeba zajistit transport potřebného materiálu a techniky do stávajících stožárových
míst a naopak odvoz demontovaného materiálu stávajícího vedení a přebytečné vytěžené zeminy
k dalšímu opětovnému využití, případně k odstranění. Potřebné transporty budou prováděny v
předem stanovených trasách navazujících na stávající veřejné komunikace s maximálním využitím
vymezeného koridoru vedení. Trasy budou mít charakter dočasného záboru v průběhu jednoho
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vegetačního období a po skončení výstavby budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu
a vráceny k původnímu užívání. S ohledem na liniový charakter stavby a nízkou intenzitu
stavebních i montážních činností nebude touto stavbou nepříznivě ovlivněna současná běžná
intenzita dopravy na dotčených pozemních komunikacích. Realizace záměru si nevyžádá žádný
zásah do stávající dopravní ani jiné infrastruktury v dotčené oblasti.
Výstavba
Ve fázi výstavby záměru budou potřebné transporty materiálu a techniky prováděny po trasách
stanovených v ZOV. S ohledem na charakter záměru nebudou vznikat další nové nároky
na dopravní infrastrukturu.
Odhad pohybu mechanizmů při demontáži vedení
•

demontáž stávajících vodičů – ruční pneumatické nářadí, sklápěcí nákladní automobil - cca
1 den pro několik úseků mezi stožáry;

•

demontáž stávajících ocelových konstrukcí stožárů – mobilní jeřáb, sklápěcí nákladní
automobil - cca 4 hodiny pro jeden stožár;

•

demolice stávajících základů – rypadlo-nakladač s hydraulickým kladivem, sklápěcí
nákladní automobil - cca 3 hodiny pro jeden stožár.

Odhad pohybu mechanizmů při výstavbě vedení
•

výkopy základů – rypadlo nakladač a nákladní automobil - cca 1 den pro 1 stožár;

•

betonáž základových patek – domíchávač, případně sklápěcí nákladní automobil
pro dopravu betonu, dieselagregát a elektrické vibrátory - cca 3 dny po dobu 2 hodin denně
pro 1 stožár;

•

montáž a stavba stožáru – nákladní automobil pro dopravu stožárové konstrukce a
autojeřáb - cca 2 dny pro 1 stožár;

•

tažení vodičů – nákladní automobil pro dopravu bubnů s lany, navíjecí a brzdné zařízení,
montážní plošina, autojeřáb, traktor - kotevní pole v úseku (2 – 3 km) po dobu 3 dnů;

• terénní úpravy – rypadlo-nakladač a nákladní automobil - cca 0,5 dne na 1 stožár.
V průběhu výstavby záměru je nutné průběžně kontrolovat dokonalý technický stav používaných
stavebních a dopravních mechanizmů a jejich vybavení prostředky pro odstranění případných
úniků pohonných hmot anebo olejů. Případnou údržbu a doplnění pohonných hmot, ekologických
maziv a olejů provádět pouze v místech vybavených k těmto účelům, zásadně mimo obvod
stavenišť.
Provoz
Ve fázi provozu vedení zvn po skončení stavebních a montážních prací jsou nároky na dopravní
infrastrukturu zanedbatelné. Předpokládat lze pouze ojedinělé výjezdy lehkých automobilů do trasy
při provádění revizí, případně při odstraňování vzniklé poruchy či havárie. Přístup vozidel do trasy
vedení při těchto činnostech bude z nejbližší veřejné komunikace a s využitím práva vstupu
a vjezdu na cizí nemovitosti (podle energetického zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění).
Pro fázi provozu nevzniká žádný požadavek na změnu stávající infrastruktury.
V průběhu ojedinělých výjezdů automobilů do trasy záměru je nutné mít dopravní prostředky
v dokonalém stavu.

B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Množství a druh emisí do ovzduší
Výstavba
Pouze v období demontáže a výstavby vedení lze předpokládat emise způsobené dopravními
mechanizmy a stavebními stroji v prostoru prováděných činností. Během realizace záměru budou
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v důsledku potřebných transportů, montážních a stavebních činností produkovány emise škodlivin
z dopravních a montážních mechanizmů.
Podle stávající legislativy v ochraně ovzduší jsou rozlišovány stacionární a mobilní zdroje
znečišťování ovzduší. Pro potřeby posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je obvykle
používáno členění na bodové, liniové a plošné zdroje znečišťování ovzduší.
Bodové zdroje znečištění ovzduší
Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě demontáže stávajícího vedení a následné výstavbě
mohou vznikat zejména při provozu stavebních mechanizmů a stavebních strojů v prostoru
prováděných činností, které však lze považovat za nevýznamné.
Liniové zdroje znečištění ovzduší
Za liniové zdroje znečištění lze považovat těžké nákladní automobily, které budou během
demontáže a výstavby vedení převážet technologii, vybouraný a stavební materiál. Vzhledem
k celkovému předpokládanému množství přepravovaných materiálů během demontáže a následné
výstavby vedení by se automobilová doprava neměla nijak významně projevit na emisní zátěži.
Plošné zdroje znečištění ovzduší
Plošným zdrojem znečištění v rámci realizace záměru je možné považovat vlastní prostor výstavby
jednotlivých stožárů, kde z důvodu pohybu mechanizmů, stavebních strojů a nákladních
automobilů může docházet k sekundární prašnosti. Zdroje sekundární prašnosti lze velmi účinně
eliminovat v případě dodržování technologické kázně, především pravidelným zkrápěním
příjezdových cest a důkladné očisty vozidel v místě výjezdu ze stavby.
Orientační výpočet množství emisí z dopravních a manipulačních prostředků vznikajících po dobu
demontáže a výstavby vedení byl proveden pomocí programu MEFA 13 (Mobilní Emisní Faktory,
verze 2013).
Program MEFA 13 vyčísluje emise z dopravy na základě zadaných vstupních dat pro definované
úseky. Ve výpočtovém programu byly zadávány vstupní data, především zohledňující
předpokládanou dobu realizovaného díla, která emisní faktory ovlivňuje z hlediska platných
emisních předpisů a kvality distribuovaných paliv. Dále rozložení vozového parku s různými limity
emisních norem EURO a druhu používaného paliva. Celkové procentuální zastoupení a počet
jednotlivých mobilních spalovacích zdrojů, který se předpokládá ve výpočtu, vychází z odborného
odhadu. Při výpočtu emisí je také uvažován předpokládaný podélný sklon komunikace, průměrná
rychlost dopravních prostředků a plynulost dopravy.
Na základě zadaných vstupních dat byl v programu MEFA 13 proveden výpočet pro množství emisí
vznikajících při realizaci záměru. Při provedení výpočtu bylo zjištěno, že produkované emise
z osobních a lehkých nákladních vozidel představují při realizaci záměru oproti množství emisím
z těžkých nákladních vozidel zanedbatelný podíl.
Skutečná výše celkových emisí se však může značně lišit, neboť se v průběhu výstavby mohou
objevit faktory, jež nelze v tomto stádiu projektu předpokládat.
Výstup provedených výpočtů emisí z programu MEFA 13 jsou v následující tabulce.
Tabulka č. 9 Předpokládané emise z mobilních spalovacích zdrojů při výstavbě V411/811
NOx
(kg)

CO
(kg)

PM
(kg)

CH
(kg)

3532

6293

443

1231

Tabulka č. 10 Předpokládané emise z mobilních spalovacích zdrojů při výstavbě V420/820
Varianta 1
NOx
(kg)

CO
(kg)

PM
(kg)

CH
(kg)

762

1357

96

266
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Varianta 2
NOx
(kg)

CO
(kg)

PM
(kg)

CH
(kg)

828

1475

104

289

S ohledem na liniový charakter stavby, prostorové a časové rozprostření s nízkou intenzitou
prováděných činností v jednotlivých lokalitách, však není množství emisí z dopravních
a montážních mechanizmů z hlediska vlivů na životní prostředí významné.
V průběhu výstavby budou používány barvy k provádění nátěrů ocelových konstrukcí v místě
stavby. V současnosti jsou již používány barvy s nízkým obsahem organických rozpouštědel.
Množství uvolněných emisí do ovzduší bude zanedbatelné.
V období výstavby je nutno zajistit dodržování opatření pro zamezení prašných emisí jako jsou
např. přeprava sypkých materiálů, čistota komunikací a vozidel, volné skladování sypkých
materiálů atd. V případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude
prováděno skrápění komunikací a příslušných stavebních ploch s ohledem na blízkost lidských
sídlišť.
Provoz
Vlastní provoz nadzemního vedení není zdrojem žádného znečištění ovzduší.
Při údržbě ochranného pásma, kontrole a údržbě vedení je množství emisí uvolněných do ovzduší
z dopravních mechanizmů s ohledem na prostorové a časové rozprostření prováděných činností
minimální. Prováděné činnosti mají zanedbatelný vliv na znečištění ovzduší v okolí vedení.

B.III.2. Množství odpadních vod a jejich znečištění
Výstavba
Ve fázi demontáže stávajícího a výstavby nového nadzemního vedení nejsou produkovány žádné
splaškové odpadní vody. Záměsová voda se stává součástí betonů, nebo se odpaří.
Při krátkodobém a přerušovaném pobytu malých pracovních skupin v místech jednotlivých stožárů
se předpokládá využití mobilních WC buněk s chemickým rozkladem fekálií.
Provoz
Při vlastním provozu nového vedení nejsou produkovány žádné technologické ani splaškové
odpadní vody. V případě dlouhodobějšího provádění údržby a odstraňování poruch na vedení je
nakládání se splaškovými vodami řešeno obdobně jako při výstavbě vedení.

B.III.3. Kategorizace a množství odpadů
Výstavba
V průběhu demontáže stávajícího vedení a následně při výstavbě nového vedení dojde ke vzniku
odpadů převážně ve formě zbytků zeminy, betonu, ocelového materiálu a obalů. Žádný z těchto
odpadů však nebude z kategorie nebezpečných odpadů. Nebezpečný odpad může vznikat pouze
při natírání stožárů.
Množství jednotlivých odpadů, konkrétní způsob a místo jejich odstranění budou stanoveny v DUR
a specifikovány v DPS.
Kategorizace odpadů vzniklých při realizaci díla je provedena dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, v následujícím přehledu:
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Tabulka č. 11 Kategorie odpadů
Katalogové
číslo odpadu
08 00
08 01 11
08 01 12
15 00
15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 10
15 02 02
17 00
17 01 01
17 01 03
17 02 01
17 02 03
17 04 05
17 04 07
17 05
17 05 04
17 09 04
20 00
20 01 01
20 03 01

Druh odpadu

Kategorie

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot, lepidel,
těsnících materiálů a tiskařských barev
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
Odpadní obaly
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených),
čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Stavební a demoliční odpady
Beton
Tašky a keramické výrobky
Dřevo
Plasty
Železo a ocel
Směsné kovy
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09
03
Komunální odpady
Papír a lepenka
Směsný komunální odpad

N
O
O
O
O
N
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Dřevní hmota vzniklá jako vedlejší produkt z kácení a prořezu dřevin rostoucích mimo les během
výstavby bude rozřezaná a složena po dohodě s vlastníkem pozemku a ponechána na místě
k využití vlastníkem.
Užitková dřevní hmota, tj. tyčovina a kulatina přesahující průměr 10 cm bude rozřezaná a složena
po dohodě s vlastníkem pozemku, pokud nebude dohodnuto jinak, na místě k dalšímu využití
vlastníkem. Zbylé dřeviny, nepřesahující průměr 10 cm, tj. klest a zbytky po těžbě, budou po
dohodě s vlastníkem pozemku uloženy do hromad a připraveny k dalšímu využití.
Výkopová zemina vzniklá realizací záměru, bude využita v maximální možné míře v místě stavby.
Při nakládání s přebytečnou výkopovou zeminou bude důsledně dodržován předmětný zákon o
odpadech a vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu. Při provádění zemních prací bude kvalita vytěžených zemin
sledována a bude s nimi nakládáno dle jejich skutečných vlastností. Přesná bilance zemních prací
není v této fázi přípravy k dispozici a bude doplněna v rámci dalších stupňů projektové
dokumentace.
Původce je povinen vést průběžnou evidenci produkovaných odpadů s náležitostmi uvedenými v §
21 vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
Nakládání s odpady, které vzniknou v rámci stavby, zabezpečuje a zodpovídá za ně zhotovitel
stavby.
Z hlediska vlivů na životní prostředí je problematika odpadů ve všech fázích záměru (demontáže
stávajícího vedení, výstavby, provozu a údržby vedení zvn) i ve všech uvažovaných variantách
řešení trasy záměru málo významná až nevýznamná. Veškeré odpady ve smyslu zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, produkované při odstraňování stávajících základů,
budování nových základů a montáži a demontáži stožárů, při tažení fázových vodičů, zemnících
lan a dalších nezbytných činnostech, budou odvezeny z místa vzniku dodavatelským subjektem,
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který zajistí jejich evidenci a odstranění podle současné platné legislativy v oblasti odpadového
hospodářství.
Lze předpokládat, že během výstavby vznikne následující množství odpadů:
V411/811
• Beton (17 01 01) – předpokládaný odvoz cca 4 500 m3 vybouraného betonu;
• Železné kovy (17 04 05) a Železo a ocel – předpokládáme odvoz cca 1 815 t demontované
ocelové konstrukce;
• Směsné kovy (17 04 07) - předpokládáme odvoz cca 335 t demontovaných vodičů;
• Vytěžená zemina (17 05 04) - v maximální míře bude využita v rámci stavby, mimoto
se odveze cca 6 950 m3 výkopku;
V420/820
• Beton (17 01 01) – předpokládaný odvoz cca 500 m3 vybouraného betonu;
• Železné kovy (17 04 05) a Železo a ocel – předpokládáme odvoz cca 15 t demontované
ocelové konstrukce;
• Směsné kovy (17 04 07) - předpokládáme odvoz cca 32 t demontovaných vodičů;
• Vytěžená zemina (17 05 04) - v maximální míře bude využita v rámci stavby, mimoto
se odveze cca 769 m3 výkopku;
Množství ostatních odpadů výše uvedených lze určit až v následujícím stupni projektové
dokumentace.
V období výstavby záměru je nutné stanovení množství jednotlivých druhů odpadů vznikajících
během výstavby a určit způsob jejich využití nebo odstranění v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. v
platném znění, v maximální možné míře třídit a recyklovat odpady vznikající během výstavby a
preferovat jejich využití jako druhotné suroviny, sledovat kvalitu vytěžených zemin a nakládat s nimi
dle jejich skutečných vlastností a minimalizovat objem odpadů ukládaných na skládky. Výkopová
zemina se použije prioritně k terénním úpravám v okolí výstavby stožáru. V rámci výstavby záměru
bude vedena průběžná evidence produkovaných odpadů s náležitostmi uvedenými v § 21 vyhl.
MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. O
způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence.
Provoz
Vlastní provoz nadzemního elektrického vedení není zdrojem produkce jakýchkoliv odpadů. Při
obnově nátěrů ocelových konstrukcí, při odstraňování následků poruch a případných havárií
na vedení, kdy připadá v úvahu výměna vodičů, části ocelových konstrukcí nebo izolátorových
závěsů, je množství vzniklého odpadu možné odvozem lehkým dopravním prostředkem
k následnému odstranění podle současné platné legislativy v oblasti s nakládáním s odpady.
Přehled možných vzniklých odpadů je uveden v tab. č. 12.

B.III.4. Hluk a vibrace
Výstavba
Zdrojem hluku v době demontáže a výstavby vedení budou především dopravní mechanizmy
a stavební stroje. Jelikož je trasa vedení situována v dostatečné vzdálenosti od obydlených oblastí
a stavba bude značně prostorově i časově rozvržena, lze toto hlukové zatížení považovat za
nevýznamné. Obdobně lze ze zmíněných důvodů považovat za nevýznamný vliv vibrací, které
mohou krátkodobě vznikat při demontáži a následném budování základů stožárů, případně montáži
stožárů.
V jednotlivých fázích stavebních prací se předběžně počítá s využitím následně uvedených
mechanizmů po níže uvedenou dobu.
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Odhad pohybu mechanizmů při demontáži vedení:
Demontáž vedení je rozdělena do 3 fází, ve kterých budou použita následující zařízení:
• Demontáž stávajících vodičů
Použitá technika: ruční pneumatické nářadí, sklápěcí nákladní automobil;
Doba: cca 1 den pro několik úseků mezi stožáry.
•

Demontáž stávajících ocelových konstrukcí stožárů
Použitá technika: mobilní jeřáb, sklápěcí nákladní automobil;
Doba: cca 4 hodiny pro jeden stožár.

•

Demontáž stávajících základů
Použitá technika: rypadlo nakladač s hydraulickým kladivem, sklápěcí nákladní
automobil;
Doba: cca 3 hodiny pro jeden stožár.

Odhad pohybu mechanizmů při výstavbě vedení:
Výstavba vedení je rozdělena do 5 fází, ve kterých budou použita následující zařízení:
• Výkopy základů
Použitá technika: rypadlo nakladač a nákladní automobil;
Doba: cca 1 den pro 1 stožár.
•

Betonáž základových patek
Použitá technika: domíchávač, případně sklápěcí nákladní automobil pro dopravu
betonu, dieselagregát + elektrické vibrátory;
Doba: cca 3 dny po dobu 2 hodin denně pro 1 stožár.

•

Montáž a stavba stožáru
Použitá technika: nákladní automobil pro dopravu stožárové konstrukce a autojeřáb;
Doba: cca 2 dny pro 1 stožár.

•

Tažení vodičů
Použitá technika: nákladní automobil pro dopravu bubnů s lany, navíjecí a brzdné
zařízení, montážní plošina, autojeřáb, traktor;
Doba: kotevní pole v úseku (2 – 3) km po dobu 3 dnů.

•

Terénní úpravy
Použitá technika: rypadlo nakladač a nákladní automobil;
Doba: cca 0,5 dne na 1 stožár.

Provoz
Vlastní přenos elektrické energie není zdrojem hluku ani vibrací, i když nadzemní vedení jsou
vystavena proudění vzduchu a mohou tudíž generovat hluk aerodynamického charakteru, jehož
intenzita není významná. Dále může za určitých klimatických podmínek vznikat v okolí vodičů
korona, která vytváří také zvukový efekt. Oba tyto zvukové efekty jsou však nevýrazné, jelikož jejich
hladina se ztrácí pod úrovní hluku pozadí (např. blízkost dopravní infrastruktury, vodotečí, vítr,
déšť, akustické projevy bouřek, atd.).

B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Výstavba
Rizika havárií spojená s výstavbou dvojitého vedení zvn jsou minimální. V době výstavby existuje
riziko znečištění půdy a vody v důsledku úniku ropných látek ze stavebních mechanizmů. Toto
riziko lze minimalizovat respektováním základních bezpečnostních pravidel při manipulaci
s ropnými látkami na staveništi, při zajištění odpovídajícího technického stavu pohonných jednotek
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vozidel a mechanizmů používaných na staveništi a při skladování rizikových materiálů včetně
odpadů.
Provoz
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.
Pouze nepředvídatelné události, jako například extrémní klimatické podmínky, havárie letadla
apod., mohou způsobit přetržení vodičů vedení či destrukci stožáru. Při takovéto události by vzniklo
krátkodobé nebezpečí úrazu elektrickým proudem (ve zlomcích vteřiny) pro osoby a živočichy,
případně nebezpečí vzniku požáru, v bezprostřední blízkosti místa pádu vodiče. Časové rozpětí
ohrožení je dáno nastavenou reakční dobou ochran vedení, které zajistí automatické vypnutí
vedení při odchýlení od sledovaných provozních podmínek.
Při výše uvedených událostech spojených s případným přetržením vodičů vedení či destrukci
stožáru nepředpokládáme, že dojde ke škodám na životním prostředí. Porucha se projeví
výpadkem přenosu elektrické energie na zasaženém vedení.
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C. ÚDAJE
O
STAVU
V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I. Výčet
nejzávažnějších
dotčeného území

ŽIVOTNÍHO

environmentálních

PROSTŘEDÍ

charakteristik

Posuzovaný záměr nového zdvojeného vedení s označením V411/811 současně s variantním
řešením úseku vedení s označením V420/820 prochází v celé své délce územím Ústeckého kraje,
přes dřívější okresy Chomutov a Louny.
Záměr kříží 14 vodních toků o různém významu. K nejvýznamnějším a zároveň uvedeným v příloze
č. 1 vyhlášky č. 178/2012 v platném znění patří Liboc, Blšanka, Ohře a Chomutovka. Dále trasa
vedení kříží jednu vodní plochu u obce Tuchořice.
Záměr zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje u obce Holedeč (PHO 2a), u obce Kluček
(PHO 2 b) a u obce Břvany do PHO I a II stupně, dále prochází přes záplavová území vodních toků
Liboc, Blšanka, kdy je aktivní zóna stanovena v záplavovém území všech těchto řek.
Záměr nezasahuje do žádné ptačí oblasti, nejblíže posuzovaného záměru se vyskytuje ptačí oblast
Nádrž vodního díla Nechranice u obce Poláky. Vedení s označením V411/811 prochází přes
evropsky významnou lokalitu CZ0424125 Doupovské hory. Záměr neprochází žádným
velkoplošným zvláště chráněným územím. Z maloplošných zvláště chráněných území vedení
s označením V411/811 protíná Přírodní památku Miocenní sladkovodní vápence. Trasa vedení
s označením V411/811 dále prochází územím přírodního parku Džbán. Ve vzdálenosti cca 185 m
od osy zdvojeného vedení V411/811 u obce Tuchořice se nachází památný dub.
Na trase záměru dochází ke křížení s nadregionálními, regionálními a rovněž s lokálními prvky
ÚSES. V případě nadregionálních prvků se jedná o NRBK42 Úhošť – Stroupeč, NRBK 20 Stroupeč
– Šebín a NRBK201 Stroupeč – Oblík, Raná. V případě regionálních biokoridorů jde o biokoridory
1079 Nad Libocem – Kličín, 1084 Stráně nad Blšankou – K20, 1098 Jimlín – K20 a 1097 Drahušský
luh. Z regionálních biocenter se jedná o biocentra 024 Poláky, regionální biocentrum 1684
Čejkovice a 1519 Stráně nad Blšankou.
V koridoru vymezeném pro výstavbu dvojitých vedení se nachází geologicky významná lokalita,
ložiska surovinových zdrojů a přírodních bohatství, sesuvná území, několik poddolovaných území
a důlních děl. Záměr vedení neprochází žádným chráněným ložiskovým územím.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.

C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí
v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně
ovlivněny
C.II.1. Klimatické charakteristiky
V České republice se nejčastěji používá Köppenova nebo Quittova klasifikace podnebí.
Köppenova klasifikace podnebí člení podle hodnot jednoho nebo více měřených údajů
meteorologických prvků, případně dle výčtu typických rostlinných znaků konkrétní krajiny, tedy
ročních průběhů teplot a srážek ve vztahu k vegetaci a rozlišuje 5 klimatických pásem, 12
základních typů a další podtypy.
Quittova klasifikace vychází z nashromážděných klimatických dat v období let 1901 – 1950 a
rozlišuje 23 jednotek v oblastech teplá, mírně teplá a chladná, které jsou definovány kombinacemi
14 klimatických charakteristik.
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Klima České republiky spadá do mírného teplotního pásma s rovnoměrným rozložením srážek
během roku a typickým střídáním čtyř ročních období a vyznačuje se vzájemným pronikáním a
míšením oceánských a kontinentálních vlivů.
Obrázek č. 8 Klimatické oblasti území

(Zdroj: http://geoportal.gov.cz)

Dle Quittovy klasifikace trasa dvojitého vedení V411/811 prochází třemi klimatickými oblastmi a to
mírně teplou (u TR Výškov), teplou (ve které se nachází největší úsek vedení) a velmi teplou. Úsek
variantního řešení vedení s označením V420/820 se nachází v oblasti mírně teplé a teplé.

C.II.2. Ovzduší
Kvalita ovzduší je měřena sítí měřících stanic, které monitorují koncentraci znečišťujících látek
v přízemní vrstvě atmosféry. Naměřené údaje jsou následně porovnávány s příslušnými limity,
případně s přípustnými četnostmi překročení těchto limitů. Jedná se o znečišťující látky
z výfukových plynů – NO2 (oxid dusíku), látky vznikající při spalování tuhých paliv – SO2 (oxid
siřičitý), škodliviny vznikající z primárních škodlivin fotochemickou cestou – O3 (ozon), látky
vznikající při nedokonalém spalování uhlíkatých sloučenin – CO (oxid uhelnatý) a prachové částice
PM, které v současnosti patří k nejvážnějším škodlivinám.
Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji
Ústecký kraj lze rozdělit do čtyř oblastí s různou využitelností, která ovlivňuje kvalitu ovzduší
v těchto oblastech.
- Podkrušnohoří – oblast s vysoce rozvinutou průmyslovou výrobou (energetika, těžba uhlí,
strojírenství, chemický a sklářský průmysl)
- Litoměřicko a Lounsko – oblast zemědělská s nadprůměrným výskytem menších
venkovských sídel a nižším zastoupením průmyslu
- Oblast Krušných hor – řídce osídlené horské pásmo s omezenými hospodářskými
aktivitami
- Děčínsko – oblast lehkého strojírenství a zpracovatelského průmyslu, spolu se
Šluknovským výběžkem slouží k rozvoji turistického ruchu
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I přes výrazné zlepšení kvality ovzduší v posledním desetiletí je kraj vnímán jako oblast
s nejpoškozenějšími složkami životního prostředí. Zlepšení kvality ovzduší je dáno snížením
produkce emisí pevných látek od velkých zdrojů znečištění. Snížení proběhlo i u středních
a malých zdrojů a to díky vysoké míře urbanizace a menšímu počtu rodinných domů a lokálních
kotelen. Největší dopad na kvalitu ovzduší v Ústeckém kraji má nejen přenos emisí ze sousedních
krajů (Karlovarský, Středočeský a Liberecký), ale i přeshraniční přenos ze sousedního Německa a
Polska. Na produkci TZL má největší podíl skupina zvláště velkých a velkých zdrojů (REZZO 1),
malých zdrojů (REZZO 3) a doprava (REZZO 4). V případě produkce SO2 je největším
producentem skupina zvláště velkých a velkých zdrojů (REZZO 1). Největší podíl na produkci NOX
mají zvláště velké a velké zdroje (REZZO 1) a doprava (REZZO 4). Z hlediska produkce CO má
nevětší podíl doprava (REZZO 4), zvláště velké a velké zdroje (REZZO 1) a malé zdroje (REZZO
3). Největší podíl na produkci VOC mají malé zdroje (REZZO 3), zvláště velké a velké zdroje
(REZZO 1) a doprava (REZZO 4). Na produkci NH3 se nejvíce podílí malé zdroje (REZZO 3) a
zvláště velké a velké zdroje (REZZO 1).

C.II.3. Voda
C.II.3.1 Hydrologie (povrchové vody - vodní toky a vodní plochy)
Vodní útvary povrchových vod
Vodní útvar je dle § 2 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon) vymezené významné soustředění povrchových nebo podzemních vod v určitém prostředí
charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a znaky
hydrologického režimu.
Vodní útvary se člení na útvary povrchových vod a útvary podzemních vod. Útvar povrchové vody
je vymezené soustředění povrchové vody v určitém prostředí, například v jezeru, ve vodní nádrži,
v korytě vodního toku. Umělý vodní útvar je vodní útvar povrchové vody vytvořený lidskou činností.
Silně ovlivněný vodní útvar je útvar povrchové vody, který má v důsledku lidské činnosti podstatně
změněný charakter. Vodní útvary povrchových vod jsou rozděleny do kategorií vod tekoucích
("řeka") a stojatých ("jezero"), případně identifikovány jako silně ovlivněné nebo umělé. Vodní
útvary povrchových vod tekoucích jsou tvořeny navazujícími úseky vodních toků. K jednotlivým
útvarům je identifikováno příslušné dílčí povodí. Vodní útvary povrchových vod se evidují v rozsahu
údajů o jejich územní identifikaci, názvu, číselném identifikátoru, kategorii a typu, názvu oblasti
povodí ČR a názvu mezinárodní oblasti povodí.
Dle vyhlášky č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí, ve znění pozdějších předpisů jsou na území
České republiky stanoveny tři mezinárodní oblasti povodí – Labe, Odra a Dunaj, které jsou dále
vymezeny svými dílčími povodími.
Trasa posuzovaných záměrů prochází částí mezinárodní oblasti povodí Labe, dílčím povodím
Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe (1-13) a povodími 3. řádu:
o Teplá a Ohře od Teplé po Libocký potok (1-13-02)
o Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku (1-13-03)
o Ohře od Chomutovky po ústí (1-13-04)

Oznámení dle § 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

ČEPS Invest, a.s., 2016

36

V411/811 – zdvojení vedení

Obrázek č. 9 Hydrologické povodí

(Zdroj: http://heis.vuv.cz)

Trasa vedení s označením V411/811 kříží 10 vodních toků. Mezi nejvýznamnější vodní toky
uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 178/2012 v platném znění patří:
•

Liboc - pravostranný přítok řeky Ohře pramenící v podmáčeném údolí pod bývalou obcí
Jeseň z rybníka

•

Blšanka - pravostranný přítok Ohře pramenící na jihovýchodních svazích Doupovských hor,
východně od města Lubenec

Dále trasa vedení s označením V411/811 kříží v úseku R14 – R15 u obce Tuchořice vodní plochu,
která je specifikována jako vodní nádrž umělá, která byla v minulosti využívána mimo jiné jako
koupaliště nebo požární nádrž a v současnosti je vlastněna soukromou osobou.
Soupis dotčených vodních toků a je uveden v následujících tabulkách.
Tabulka č. 12 Vodní toky
Název toku

ID vodního
toku

ID CEVT

Délka
[řkm]

Úsek

Významnost toku

142400000100
142620000200

10 100 076
10 231 274

46,379
1,896

R9 – R10
R9 – R10

páteřní tok vodního útvaru
ostatní

Křížení
s V411
[řkm]
7-8
0-1

143210001000

10 236 134

0,831

R11 – R12

ostatní

-

Liboc
Bezejmenný
LBP 03
Radíčeveské
strouhy
Radičeveská
strouha
Blšanka

143210000100

10 238 422

13,443

R11 – R12

142780000100

10 100 062

50,789

R11 – R12

Klučecký p.

143170000100

10 238 459

12,926

R13 – R14

Líčkovský p.
Bezejmenný

143190001000
143220201600

10 224 344
10 229 037

3,893
4,123

R13 – R14
R14 – R15

Liběšický p.

143220200100

10 233 764

9,475

R14 – R15

Hasina

143270000100

10 224 272

24,438

R17 – R18

páteřní tok základního
hydrologického povodí
páteřní tok vodního útvaru
páteřní tok základního
hydrologického povodí
ostatní
ostatní
páteřní tok základního
hydrologického povodí
páteřní tok základního
hydrologického povodí

8-9
9 – 10
3-4
0–1
2–3
6–7
7

(Zdroj: http://heis.vuv.cz)
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Tabulka č. 13 Významné vodní toky
Název

ID vodního toku

Liboc

142400000100

Blšanka

142780000100

ID CEVT
10 100
076
10 100
062

Vymezení úseku toku v kategorii významný

Úsek

od ústí po hranici VÚ Hradiště

R9 – R10

od ústí po hranici VÚ Hradiště

R11 – R12
(Zdroj: http://heis.vuv.cz)

Úsek variantního řešení vedení s označením V420/820 od TR Hradec po lomový bod R6 nekříží
žádné vodní toky či vodní plochy.
C.II.3.2 Hydrogeologie území (podzemní vody)
Vodní útvar je dle § 2 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon) vymezené významné soustředění povrchových nebo podzemních vod v určitém prostředí
charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a znaky
hydrologického režimu. Vodní útvary se člení na útvary povrchových vod a útvary podzemních vod.
Útvar podzemní vody je vymezené soustředění podzemní vody v příslušném kolektoru nebo
kolektorech. Kolektorem se rozumí horninová vrstva nebo souvrství hornin s dostatečnou
propustností, umožňující významnou spojitou akumulaci podzemní vody nebo její proudění či
odběr.
Vodní útvary podzemních vod jsou zjednodušeně vyjádřeny plochami ve třech vertikálních vrstvách
(svrchní útvary kvartérních sedimentů a coniaku, útvary základní vrstvy, útvary bazálního
křídového kolektoru).
Hydrogeologické rajony jsou dle § 2 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon) definovány jako území s obdobnými hydrogeologickými poměry,
typem zvodnění a oběhem podzemní vody.
Trasa záměru s označením V411/811 a úsek trasy s označením V420/820 prochází následujícími
hydrogeologickými rajony:
Tabulka č. 14 Hydrogeologické rajony
ID hydrogeol.
rajonu

Název hydrogeol. rajonu

Pozice hydrogeol. rajonu

6120

Krystalinikum v mezipovodí
Ohře po Kadaň

Základní

2132

Mostecká pánev - jižní část

Základní

4550
5131
4540

Holedeč
Rakovnická pánev
Ohárecká křída
Křída Dolního Labe po Děčín –
levý břeh, jižní část

Základní
Základní
Základní

Horniny krystalinika,
proterozoika
a paleozoika
Terciérní a křídové sedimenty
pánví
Sedimenty svrchní křídy
Sedimenty permokarbonu
Sedimenty svrchní křídy

Základní

Sedimenty svrchní křídy

4611

Geologická jednotka

(Zdroj: http://heis.vuv.cz)

C.II.3.3 Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod dle § 28 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon
v platném znění, jsou oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou
akumulaci vod, vyhlašuje vláda nařízením za chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
V chráněné oblasti akumulace vod je mj. zakázáno:
a) zmenšovat rozsah lesních pozemků,
b) odvodňovat lesní pozemky,
c) odvodňovat zemědělské pozemky,
d) těžit rašelinu,
e) těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí
souvislé hladiny podzemních vod,
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Území chráněná pro akumulaci povrchových vod dle § 28a vodního zákona, jsou plochy
morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod pro snížení
nepříznivých účinků povodní a sucha, jež lze k jejich územní ochraně před jinými aktivitami vymezit
v Politice územního rozvoje a v územně plánovací dokumentaci jako území chráněná pro
akumulaci povrchových vod. V těchto územích lze měnit dosavadní využití, umisťovat stavby
a provádět další činnosti pouze v případě, že neznemožní nebo podstatně neztíží jejich budoucí
využití pro akumulaci povrchových vod.
V Ústeckém kraji se nacházejí dvě chráněné oblasti přirozené akumulace vod, a to Severočeská
křída a Krušné hory.
Trasy vedení do chráněné oblasti přirozené akumulace vod nezasahují.
C.II.3.4 Záplavová území
Záplavová území (§ 66 vodního zákona) jsou administrativně určená území, která mohou být
při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh
správce vodního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit správci vodního toku
povinnost zpracovat a předložit takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí
povodí.
V zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace,
případně podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku
aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.
Způsob a rozsah zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace
stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.
Omezení v záplavových územích
V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou
vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření
na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují
odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod
a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsouli zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb.
o ochraně chmele ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena
taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb
a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů (§ 67 zákona č. 254/2001 Sb.).
Mimo aktivní zónu v záplavovém území může vodoprávní úřad stanovit opatřením obecné povahy
omezující podmínky. Při změně podmínek je může stejným postupem změnit nebo zrušit. Takto
postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena.
Trasa úseku vedení s označením V420/820 nezasahuje do záplavových území. Trasa vedení
s označením V411/811 prochází přes záplavová území vodních toků Liboc, Blšanka.
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Obrázek č. 10 Záplavové území řeky Liboc

(Zdroj: http://heis.vuv.cz)

Název vodního toku:
ID VT dle HEIS:
Správce vodního toku:
ID záplavového území:

Liboc
142400000100
Povodí Ohře, s.p.
100000803

Vodoprávní úřad:
Stav platnosti:
Vymezení Qn:
Stanovení aktivní zóny:

KÚ Ústeckého kraje
Platné
Q5, Q20, Q100
Ano

Obrázek č. 11 Záplavové území řeky Blšanky

(Zdroj: http://heis.vuv.cz)

Název vodního toku:
ID VT dle HEIS:
Správce vodního toku:
ID záplavového území:

Blšanka
142780000100
Povodí Ohře, s.p.
100000802

Vodoprávní úřad:
Stav platnosti:
Vymezení Qn:
Stanovení aktivní zóny:

KÚ Ústeckého kraje
Platné
Q5, Q20, Q100
Ano

C.II.3.5 Ochranná pásma vodních zdrojů
Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) dle § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění slouží k ochraně vydatnosti, jakosti
a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo
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využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m3 za rok
a stanoví je vodoprávní úřad. Vyžadují-li to závažné okolnosti, může vodoprávní úřad stanovit
ochranná pásma i pro vodní zdroje s nižší kapacitou, než je uvedeno v první větě. Vodoprávní úřad
může ze závažných důvodů své rozhodnutí o stanovení ochranného pásma též změnit, popřípadě
je zrušit. Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem.
Ochranná pásma se dělí na:
a. I. stupně slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného
zařízení,
b. II. stupně slouží k ochraně vodního zdroje v územích stanovených vodoprávním úřadem tak,
aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti.
V evidenci jsou i ochranná pásma vodních zdrojů vymezená dřívější legislativou (pásma hygienické
ochrany PHO). Pokud nebylo vyhlášeno OPVZ podle citovaných nových předpisů nebo zrušeno
či změněno původní PHO, zůstává v platnosti toto PHO, stanovené na základě předchozích
legislativních norem.
V evidenci jsou označena takto:
a. I. stupeň

b. II. stupeň

c. PHO2a - dřívější dělení 2. ochr.
pásma

d. PHO2b - dřívější dělení 2. ochr. pásma

e. PHO3 - z dřívějšího dělení ochr.
pásem

f. nerozlišený stupeň

Trasa vedení s označením V420/820 nezasahuje do ochranného pásma vodních zdrojů, trasa
vedení s označením V411/811 zasahuje do ochranného pásma vodních zdrojů stupně 2a u obce
Holedeč, ochranného pásma vodních zdrojů stupně 2b u obce Kluček, ochranného pásma vodních
zdrojů stupně 2 a 1 u obce Břvany.
Obrázek č. 12 Ochranné pásmo vodních zdrojů u obcí Holedeč a Kluček

(Zdroj:http://heis.vuv.cz)
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Obrázek č. 13 Ochranné pásmo vodních zdrojů u obce Břvany

(Zdroj:http://heis.vuv.cz)

C.II.3.6 Území citlivá na živiny – zranitelné oblasti
Zranitelné oblasti jsou dle § 33 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon) v platném znění, definovány jako území, kde se vyskytují:
a. povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody,
v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty
dosáhnout,
b. povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů
dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody.
Zranitelné oblasti jsou stanovené nařízením vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí
a akčním programu, v platném znění, a jsou územně vymezeny katastrálními územími. Toto
nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropské unie (Směrnice Rady 91/676/EHS
o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů, ve znění nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES č. 1882/2003).
Trasa vedení s označením V420/820 neprochází zranitelnými oblastmi. Trasa navrženého záměru
vedení s označením V411/811 prochází zranitelnými oblastmi v těchto následujících katastrálních
územích Ústeckého kraje: Lipno, Lipenec, Hřivice, Touchovice, Opočno u Loun, Březno u Loun,
Lenešice, Břvany, Výškov u Počerad.
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Obrázek č. 14 Území citlivá na živiny – zranitelné oblasti

(Zdroj:http://heis.vuv.cz)

C.II.3.7 Citlivé oblasti
Citlivé oblasti jsou dle § 32 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon) v platném znění definovány jako vodní útvary povrchových vod:
a. v nichž dochází nebo v blízké budoucnosti může dojít v důsledku vysoké koncentrace živin
k nežádoucímu stavu jakosti vod,
b. které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, v níž
koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l,
c. u nichž je z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem nutný vyšší stupeň čištění odpadních
vod.
Citlivé oblasti jsou stanoveny nařízením vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění o ukazatelích
a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
Pro citlivé oblasti a pro vypouštění odpadních vod do povrchových vod ovlivňujících jakost vody
v citlivých oblastech stanoví vláda nařízením ukazatele přípustného znečištění odpadních vod
a jejich hodnoty. Podle § 10 odst. 1 nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění, jsou všechny
povrchové vody na území České republiky vymezeny jako citlivé oblasti.
Dotčené území se tedy nachází v citlivé oblasti.
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C.II.4. Chráněná území
C.II.4.1 Mezinárodně chráněná území
Soustava NATURA 2000
Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných
principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů
živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce
ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast.
Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu přírody:
směrnice Rady 2009/147/EC, o ochraně volně žijících ptáků, (nahrazuje směrnici Rady
79/409/EHS);
směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin.
Soustava Natura 2000 sestává ze dvou typů chráněných území – ptačích oblastí a evropsky
významných lokalit.
Ptačí oblasti
Trasy vedení nezasahují do žádné ptačí oblasti. Nejblíže posuzovaného záměru se nachází ptačí
oblast CZ0421003 - Nádrž vodního díla Nechranice mezi lomovými body R3 – R7 v rozmezí
vzdáleností cca 550 – 930 m od osy vedení s označením V411/811 a ptačí oblast CZ0411002 –
Doupovské hory, jež se nachází cca 500 m západně od TR Hradec.
Evropsky významné lokality
Úsek trasy vedení s označením V420/820 nezasahuje do evropsky významné lokality. Trasa
vedení s označením V411/811 zasahuje v úseku R9 – R10 do Evropsky významné lokality
CZ0424125 Doupovské hory, jejíž navrhovaná kategorie ochrany je z části Národní přírodní
památka, z části Přírodní rezervace a z části Přírodní památka.
CZ0424125 – Doupovské hory
Doupovské hory jsou největším komplexem vulkanických hornin v České republice s nejstaršími
vulkanickými horninami – tufy a s početnými minerálními prameny. Pyroklastické horniny jsou
mezinárodně významným nalezištěm vzácné formy sklovitého opálu – hyalitu.
EVL Doupovské hory rozprostírající se na území o rozloze cca 12 600 ha a nadmořské výšce 204
– 870 m n. n. jsou přírodně velmi rozmanité a v hrubém členění tvořeny třemi celky:
Kontaktní území mezi Slavkovským lesem a Doupovskými horami na západě lokality
Vlastní průlomové údolí Ohře mezi Krušnými a Doupovskými horami
Doupovská pahorkatina mezi Kadaní a Valčí na východě území
Předmětem ochrany v EVL Doupovské hory jsou lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v
roklích; smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreání Evropy; nížinné až horské vodní
toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion; polopřirozené suché trávníky
a facie křovin na vápnitých podložích; extenzivní sečené louky nížin až podhůří; bučiny asociace
Asperulo-Fagetum. Doupovské hory jsou rovněž lokalitou čolka velkého (Triturus cristatus),
hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia), kuňky ohnivé (Bombina bombina), losos atlantský
(Salmo salar) a netopýra černého (Barbastella barbastellus). Dále se zde vyskytuje několik druhů
ptáků např. včelojed lesní (Pernis apivorus), moták pochop (Circus aeruginosus), chřástal polní
(Crex crex), výr velký (Bubo bubo), datel černý (Dryocopus martius), žluna šedá (Picus canus) a
lejsek malý (Ficedula parva). Výskyt plazů užovky stromové (Elaphe longissima), užovky
podplamaté (Natrix tessellata), ještěrky zelené (Lacerta viridis).
Původní vegetační kryt tohoto území tvořily v minulosti převážně květnaté bučiny, jejichž poměrně
rozsáhlé zbytky se zachovaly dodnes, zejména v údolí řeky Ohře a v masivu Pustého zámku.
V centrální části Doupovských hor se v současně době nejvíce vyskytují travinobylinná
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společenstva, porosty keřů a listnatých lesíků, které vznikly sukcesí na opuštěných
a neobhospodařovaných bývalých zemědělských pozemcích.
Obrázek č. 15 EVL Doupovské hory

Uvažovaný záměr na soustavu NATURA 2000 nemá vliv.
viz Příloha H-2.1 Vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje.
C.II.4.2 Velkoplošná zvláště chráněná území
Záměr nových dvojitých vedení neprotíná velkoplošně zvláště chráněná území.
Nejbližší velkoplošně zvláště chráněné území se nachází cca 230 m od lomového bodu R23 vedení
s označením V411/811 a jedná se o CHKO České středohoří.
C.II.4.3 Maloplošná zvláště chráněná území
Trasa vedení s označením V420/820 neprotíná maloplošná zvláště chráněná území. Trasa vedení
s označením V411/811 přechází přes přírodní památku Miocenní sladkovodní vápence.
Přírodní památka Miocenní sladkovodní vápence
PP Miocenní sladkovodní vápence se rozkládá při severním okraji obce Tuchořice na ploše cca
1,75 ha, přičemž se jedná o opuštěný vápencový lom. V tomto lomu byly odkryty fosiliferní faciálně
pestré polohy vápenců s hojnou měkkýší faunou a kosterními zbytky savců. Předmětem ochrany
je ochrana geologického profilu o délce 300 m a výšce 25 m se sladkovodním karbonátovým
souvrstvím třetihorního stáří s významným paleontologickým obsahem a vzácného rostlinného
druhu hořečku brvitého, který se v lokalitě vyskytuje.
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Obrázek č. 16 Přírodní památka Miocenní sladkovodní vápence

Další maloplošná zvláště chráněná území do 1 km od osy trasy vedení s označením V411/811
jsou:
Přírodní památka Travertinová kupa, vzdálená od osy vedení cca 520 m v blízkosti lomového
bodu R15.
Přírodní památka Březno u Postoloprt, vzdálená od osy vedení cca 700 m v blízkosti lomového
bodu R19.
C.II.4.4 Přírodní parky
Záměr dvojitého vedení s označením V411/811 zasahuje do Přírodního parku Džbán, úsek vedení
s označením V420/820 do přírodního parku nezasahuje.
Přírodní park Džbán
Tento přírodní park na pomezí Rakovnicka, Lounska a Kladenska o rozloze cca 41 600 ha byl
vyhlášen v roce 1994. Přírodní park tvoří křídová tabulová plošina zdvižená tektonickými pohyby
vysoko nad okolní krajinu, která je spolu s ohledem na členitost území a charakteristickým
zastoupením rostlinných a živočišných druhů předmětem ochrany.
Oblast je specifická geologickou stavbou, kdy na podloží červených vrstev svrchního
permokarbonu (souvrství jílovců a pískovců nápadně červené barvy), leží víceméně vodorovně
uložené horniny svrchní křídy (pískovce, místy s jílovci, slíny a opuky). Na těchto červených půdách
se daří pěstování chmele. Opuka tvořená ulity měkkýšů a jinými tělesnými schránkami živočichů z
druhohor se uplatňovala při stavbě selské a zemědělské architektury. V přírodním parku Džbán se
rovněž nachází pravěká stavba – kamenné řady u Kounova. Jedná se až o stovky metrů dlouhé
rovnoběžné linie z křemenců různé velikosti.
Lesní porost se rozkládá až na dvou třetinách celého území parku. Na méně přístupných místech
se zachovaly přirozené smíšené porosty, ale ve většině byla druhová skladba pozměněna. Přírodní
park je především lesním územím doubravního stupně, kde se střídají kyselé buko-dubové lesy
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mařinkové, místy i borové doubravy s habrovými doubravami. Ze vzácných nebo přísně
chráněných rostlinných druhů se na území vyskytuje např. kýchavice černá (Veratrum nigrum),
vstavač nachový (Orchis purpurea) nebo okrotice bílá (Cephalanthera damasonium). Mezi
zástupce živočichů, které na daném území lze spatřit, patří např. čolek horský (Triturus alpestris),
kuňka obecná (Bombina bombina), ještěrka obecná (Lacerta agilis), jestřáb lesní (Accipiter
gentilis), výr velký (Bubo bubo), jelen lesní (Cervus elaphus) a jelen sika japonský (Cervus nippon
nippon).
Obrázek č. 17 Přírodní park Džbán

C.II.4.5 Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) definuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny v § 3 písm. a) jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Cílem územních systémů ekologické stability je zejména vytvoření sítě relativně ekologicky
stabilních území, ovlivňujících příznivě okolní, ekologicky méně stabilní krajinu, zachování
či znovuobnovení přirozeného genofondu krajiny, zachování či podpoření rozmanitosti původních
biologických druhů a jejich společenstev (biodiverzity).
Vytváření územního systému ekologické stability je podle § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
v platném znění veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.
Skladebnými částmi ÚSES jsou biocentra (BC), biokoridory (BK) a interakční prvky; rozlišuje
se lokální (L), regionální (R) a nadregionální systém ekologické stability (NR).
Biocentrum je definováno prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. (§ 1 písm. a) k zákonu
č. 114/1992 Sb. jako biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje
trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.
Biokoridor je definován prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. (§ 1 písm. b) k zákonu
č. 114/1992 Sb. jako území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou
existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť.
Interakční prvek je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení
základních skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu
do větší vzdálenosti. Mimo to interakční prvky často umožňují trvalou existenci určitých druhů
organismů, majících menší prostorové nároky (vedle řady druhů rostlin některé druhy hmyzu,
drobných hlodavců, hmyzožravců, ptáků, obojživelníků atd.).
V Ústeckém kraji protíná záměr prvky ÚSES nadregionálního významu a to NRBK42 Úhošť –
Stroupeč (k. ú. Přeskaky), NRBK20 Stroupeč – Šebín (k. ú. Postoloprty) a NRBK201 Stroupeč –
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Oblík, Raná (k. ú. Postoloprty). Dále prvky ÚSES regionálního významu a to regionální biocentrum
024 Poláky (k. ú. Poláky), regionální biocentrum 1684 Čejkovice (k. ú. Čejkovice), regionální
biokoridor 1079 Nad Libocem – Kličin (k. ú. Sedčice), regionální biokoridor 1084 Stráně nad
Blšankou – K20 (k. ú. Holedeč), regionální biocentrum 1519 Stráně nad Blšankou (k. ú. Holedeč),
regionální biokoridor 1098 Jimlín – K20 (k. ú. Opočno u Loun, k. ú. Lipenec), regionální biokoridor
1097 Drahušský luh – K20 (k. ú. Postoloprty).
C.II.4.6 Významné krajinné prvky VKP
Významný krajinný prvek je definován v § 3 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992
Sb. ve znění pozdějších předpisů jako „ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část
krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability.“ VKP“ jsou vymezeny
ve dvou rovinách: jako VKP ze zákona – jsou jimi veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky,
jezera a údolní nivy a dále VKP registrované – mohou se jimi stát jiné části krajiny, zejména
mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin,
umělé i přirozené skalní útvary, výchozy či odkryvy nebo i cenné plochy porostů v sídelním útvaru,
např. historické zahrady nebo parky.
VKP jsou kategorií ochrany těch částí (segmentů) volné krajiny, které nedosahují parametrů
pro vyhlášení za zvláště chráněnou část přírody.
V trase záměru se mj. ze zákona vyskytují tyto významné krajinné prvky: vodní toky, rybník, údolní
nivy a lesy.
Vodní toky – dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění jsou vodními toky povrchové
vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku, a to včetně vod v nich
uměle vzdutých. Jejich součástí jsou i vody ve slepých ramenech a v úsecích přechodně tekoucích
přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo zakrytými úseky. Trasa vedení s označením
V420/820 neprotíná vodní toky, vedení s označením V411/811 kříží 14 vodních toků. Mezi
nejvýznamnější vodní toky patří Liboc, Blšanka, Ohře a Chomutovka.
Rybníky – záměr prochází přes jednu vodní plochu u obce Tuchořice.
Údolní nivy – se nachází zejména v oblastech záplavových území řek.
Lesy - lesem jsou podle lesního zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších
předpisů, lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Ostatní VKP
Jezera ani rašeliniště nejsou záměrem dotčena.
Registrované VKP
V trase záměru nedochází ke střetu s registrovaným významným krajinným prvkem.
Památné stromy
V trase záměru se nenachází žádné památné stromy.
V nejbližším okolí vedení s označením V411/811 se vyskytuje:
Skupina vamperských dubů - vzdálenost od osy vedení cca 885 m v úseku R4 – R5.
Tisovec v Holedči - vzdálenost od osy vedení cca 880 m v úseku R11 – R12.
Dub u silnice Líčkov – vzdálenost od osy vedení cca 570 m v úseku R13 – R14.
Dub u třešňovky Líčkov – vzdálenost od osy vedení cca 620 m v úseku R13 – R14.
Dub v Tuchořicích – vzdálenost od osy vedení cca 200 m v úseku R14 – R15.
V nejbližším okolí vedení s označením V420/820 se vyskytuje:
Skupina vamperských dubů - vzdálenost od osy vedení cca 785 m v úseku R3 – R4.
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C.II.4.7 Krajina
Vedení s označením V411/811 a V420/820 se nachází v převážné většině v zemědělské a
lesozemědělské krajině mimo lesních průseků v okolí obcí Hořenice, Sedčice, Oploty, Holedeč,
Kluček a Tuchořice. Převážná část trasy vedení je tvořena zemědělskou krajinou se zastoupením
sídelních útvarů, hustou sítí pozemních komunikací a inženýrských sítí. V zájmovém území se tak
projevuje významný vliv antropogenních činností. Trasování stávajícího vedení bylo provedeno
s ohledem na tehdejší rozšíření osídlení, proto se převážná část vedení nachází mimo zastavěné
území, v několika případech se k nim přibližuje. V obci Tuchořice prochází vedení s označením
V411/811 okrajovou částí obce, úsek vedení s označením V420/820 se u lomového bodu R6
přibližuje k obci Čejkovice. Nadmořská výška TR Hradec je přibližně 368,3 m n. m., TR Výškov se
nachází v nadmořské výšce 217,2 m n. m., mezi těmito stanicemi vedení prochází v nadmořských
výškách od 226,74 - 360 m n. m., proto lze terén charakterizovat jako převážně mírně svažitý
s občasnými prudšími převýšeními.
C.II.4.8 Území historického, kulturního nebo archeologického významu
V okolí trasy vedení s označením V411/811 se vyskytují místa s archeologickými nalezišti,
poněvadž se ale jedná o rekonstrukci stávajícího vedení, výskyt není pravděpodobný. Vedení
s označením V420/820 vede v převážné části v trase stávajícího vedení V430 a tudíž nový výskyt
archeologických nalezišť je nepravděpodobný. V případě zjištění výskytu archeologických
památek bude nezbytné umožnit záchranný archeologický výzkum resp. zpracování dokumentace.
Trasa vedení s označením V420/820 nezasahuje do ÚAN, trasa vedení s označením V411/811
opakovaně kříží území vymezené jako zóny s pozitivně prokázaným a s bezpečně
předpokládaným výskytem archeologických nálezů (UAN I. kategorie) a území s možným
výskytem archeologických nálezů (UAN II. kategorie).
Tabulka č. 15 Území archeologických nálezů v trase záměru
Katastrální území
Poláky
Sedčice
Kluček
Tuchořice
Březno u Loun

Poř. č. SAS
12-11-06/1
12-11-12/2
12-11-20/5
12-12-11/2
12-12-02/4

Název UAN
Středověké a novověké jádro obce Poláky
Naleziště 2, J od Sedčic
Kluček – pravá strana silnice z Líčkova do Klučku
Tuchořice – intravilán + okolní naleziště
Polykulturní naleziště v poloze Na Šachtách

Úsek vedení
R5 – R7
R9 – R10
R13 – R14
R14 – R16
R18 – R20

Obrázek č. 18 Území archeologických nálezů v trase záměru
Poláky
Sedčice
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Kluček

Tuchořice

Březno u Loun

(Zdroj: www.npu.cz)

C.II.4.9 Kulturní památky a hmotný majetek
Trasy záměru prochází napříč volnou krajinou, bez bezprostředního kontaktu s kulturními
památkami. Záměr se nedotýká žádných kulturních památek, nelze vyloučit přítomnost drobné
sakrální architektury resp. latentních archeologických nalezišť.
Území dotčené navrženým záměrem podléhá zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů. V trasách vedení a jejich ochranném pásmu se nenachází žádné
kulturní památky chráněné ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., a evidované v Ústředním seznamu
kulturních památek české republiky.
Objekty v blízkosti vedení s označením V411/811 a jejich lokalizace jsou uvedeny v následující
tabulce. V blízkosti úseku variantního řešení vedení s označením V420/820 se nenachází žádné
objekty.
Tabulka č. 16 Objekty v blízkosti vedení s označením V411/811
Obj. č.

Katastrální území

Poznámka

1
2
3
4
5
6
7
8

Sedčice
Sedčice
Kněžice u Podbořan
Kněžice u Podbořan
Milčeves
Holedeč
Holedeč
Líčkov

Hřiště
Chmelnice
Stavba pro výkon práva myslivosti
Stavba pro výkon práva myslivosti
Stavba pro výkon práva myslivosti
Chmelnice
Turistické stanoviště
Stavba pro výkon práva myslivosti
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Obj. č.

Katastrální území

Poznámka

9
10
11
12
13
14
15

Tuchořice
Tuchořice
Tuchořice
Tuchořice
Tuchořice
Tuchořice
Lipno

Objekt občanské vybavenosti
Rodinný dům
Rodinný dům
Rodinný dům
Rodinný dům
Chmelnice
Stavba pro výkon práva myslivosti

Vzdálenost od osy
vedení
cca 28,8 m
cca 35,0 m
cca 37,1 m
cca 35,3 m
cca 34,5 m
cca 34,0 m
cca 34,0 m

C.II.4.10 Památkově chráněná území
Památkově chráněná území jsou dle zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů
rozdělena do několika kategorií podle stupně ochrany a charakteru památek. Jde o památkové
rezervace, památkové zóny a památkové ochranné pásmo.
Památková rezervace (PR) - může mít podobu městské, vesnické, archeologické a ostatní
památkové rezervace a představuje vyšší kategorii ochrany památkově hodnotného území.
Záměr nezasahuje do žádné památkové rezervace.
Památková zóna (PZ) - může mít podobu městské či vesnické památkové zóny a představuje
nižší kategorii ochrany památkově hodnotného území.
Záměr nezasahuje do žádné městské či vesnické památkové zóny.
Památkové ochranné pásmo (OP) - může se týkat nemovité kulturní památky, národní kulturní
památky a památkově chráněného území.
Trasy záměru nezasahují do žádného památkového ochranného pásma.

C.II.5. Geomorfologie a geologie krajiny
C.II.5.1 Geomorfologické členění
Z hlediska geomorfologického lze zájmové území zařadit následovně:
Tabulka č. 17 Geomorfologické členění území v trase záměru
Soustava

Podsoustava

Krušnohorská
soustava

Podhrušnohorská
oblast

Celek

Podcelek

Mostecká pánev

Žatecká pánev

Rakovnická
pahorkatina

Milešovské
středohoří
Kněževeská
pahorkatina

Dolonooharská
tabule

Hazmburská
tabule

České středohoří
Poberounská
soustava
Česká tabule

Plzeňská
pahorkatina
Středočeská
tabule

Okrsek
Čeradická plošina
Pětipeská kotlina
Měcholupský úval
Libočanský úval
Libčeveská kotlina
Kryrská
pahorkatina
Cítolibská
pahorkatina
Lenešický úval

C.II.5.2 Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství
V souladu s ustanovením § 19 zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon) může vydat příslušný orgán rozhodnutí o umístění staveb a zařízení v chráněném
ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, jen na základě závazného stanoviska orgánu
kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem, který
navrhne podmínky pro umístění popřípadě pro provedení stavby nebo zařízení.
Záměr neprochází žádným chráněným ložiskovým územím.
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Záměr zasahuje do následujících území ložisek surovinových zdrojů:
• Ložiska výhradní plocha ID 3080200 Vidolice-Pětipsy, surovina: hnědé uhlí, nerost: hnědé uhlí,
ochranou je pověřena Česká geologická služba, dosud netěženo.
• Ložiska nebilancovaná plocha ID 5026300 Poláky, surovina: cihlářská surovina, nerost: hlína,
jíl, spraš, organizace pověřená ochranou neuvedena, dosud netěženo.
• Ložiska nebilancovaná plocha ID 5246400 Přeskaky, surovina: štěrkopísky, nerost:
štěrkopísek, štěrk, organizace pověřená ochranou neuvedena, dosud netěženo.
• Ostatní prognózní zdroje plocha ID 9272000 Přeskaky, surovina: cihlářská surovina, nerost:
jíl, sprašová hlína, organizace pověřená ochranou neuvedena, dosud netěženo.
• Ostatní prognózní zdroje plocha ID 9272500 Milčeves, surovina: cihlářská surovina, nerost: jíl,
sprašová hlína, organizace pověřená ochranou neuvedena, dosud netěženo.
• Ložiska nebilancovaná plocha ID 5261200 Tuchořice-Lipno, surovina: vápenec, nerost: jílovitý
vápenec, písčitý vápenec, vápenec, organizace pověřená ochranou neuvedena, těžba dřívější
povrchová.
• Ložiska nevyhrazených nerostů plocha ID 5254200 Postoloprty – Lenešice, surovina:
štěrkopísky, nerost: štěrkopísek, štěrk, ochranou je pověřena organizace Písky – J. Elsnic s.r.o.
Postoloprty, těžba dřívější povrchová.
• Ložiska nebilancovaná plocha ID 5254100 Lenešice, surovina štěrkopísky, nerost:
štěrkopísek, štěrk, organizace pověřená ochranou neuvedena, dosud netěženo.
• Ložiska nebilancovaná plocha ID 5252400 Břvany- západ, surovina: štěrkopísky, nerost:
štěrkopísek, štěrk, organizace pověřená ochranou neuvedena, dosud netěženo.
• Ložiska nebilancovaná plocha ID 5252600 Výškov – Vrbka, surovina: štěrkopísky, nerost:
štěrkopísek, štěrk, organizace pověřená ochranou neuvedena, dosud netěženo.
Obrázek č. 19 Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství
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(Zdroj: http://mapy.geology.cz)

Sesuvná území
Sesuvná území jsou charakterizována jako plochy, kde dochází k sesuvným pohybům. Tyto
sesuvné pohyby patří mezi jednu ze základních skupin svahových pohybů, které vznikají při
porušení stability svahů působením zemské tíže.
V trase vedení s označením V411/811 se nachází tato následující sesuvná území – ostatní plochy:
• ID 547 sesuv plošný, lokalita: Sedčice, aktivita: potenciální
• ID 572 sesuv plošný, lokalita: Kličín, aktivita: potenciální
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Obrázek č. 20 Sesuvná území

(Zdroj:
http://mapy.geology.cz)

(Zdroj:
http://mapy.geology.cz)

V trase vedení s označením V420/820 se nenachází žádné sesuvné území.
Poddolovaná území
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 „Navrhování objektů
na poddolovaném území“.
Záměr prochází následujícími poddolovanými územími:
• ID 1051 Přeskaky, surovina: hnědé uhlí, stáří: do 19. století
• ID 1079 Libědice 1, surovina: hnědé uhlí, stáří: do 19. století
• ID 5329 Neprobylice u Kaštic 2, surovina: hnědé uhlí, stáří: do 19. století
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• ID 1437 Vrbka, surovina: hnědé uhlí, stáří do 19. století
Záměr zasahuje do následujících důlních děl:
• ID 1195 Josef 2, druh díla: šachta, surovina: hnědé uhlí, ukončení provozu do 19. století
včetně
• ID 1194 Josef 1, druh díla: šachta, surovina: hnědé uhlí, ukončení provozu do 19. století
včetně
• ID 1095 Jan Nepomucký 3, druh díla: šachta, surovina: hnědé uhlí, ukončení provozu do
19. století včetně
Obrázek č. 21 Poddolovaná území
Přeskaky, Josef 2, Josef 1

Neprobylice u Kaštic, Jan Nepomucký 3

Libědice 1

Vrbka

(Zdroj: (http://mapy.geology.cz)

Geologicky významné lokality
Trasa vedení s označením V411/811 prochází geologicky významnou lokalitou Miocenní
sladkovodní vápence v Tuchořicích ID 53. Jedná se o opuštěný lom, přičemž stupeň ochrany je A
– přírodní památka viz. Kapitola C.II.4.3 Maloplošná zvláště chráněná území.
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C.II.6. Ostatní charakteristiky
C.II.6.1 Ionizující a neionizující záření
Ionizující záření
V dotčeném území nejsou provozovány žádné významné zdroje ionizujícího záření ani žádné
výpusti radionuklidů do životního prostředí.
Neionizující záření
Dle nařízení vlády č. 1/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně zdraví před neionizujícím
zářeními, se neionizujícím zářením rozumí statická magnetická a časově proměnná elektrická,
magnetická a elektromagnetická pole a záření s frekvencemi od 0 Hz do 1,7*1015 Hz.
Dvojitá vedení o napěťové hladině 400 kV budou plnit všechny požadavky nařízení vlády
č. 1/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.
Obyvatelstvo nebude provozem elektrického vedení jako zdroje elektromagnetického pole
o frekvenci 50 Hz nijak ohroženo.
C.II.6.2 Dopravní a jiná infrastruktura
V území je bezproblémově dostupná veškerá infrastruktura nezbytná pro provoz a výstavbu
záměru, zejména komunikační síť. Potřebné transporty budou prováděny v předem stanovených
trasách, navazujících na stávající veřejné komunikace, s maximálním využitím vymezeného
koridoru vedení. Příjezdové cesty budou detailně zpracovány v ZOV a v dalším stupni projektové
dokumentace.
Stávající stav infrastruktury je ve vztahu k předmětnému záměru vyhovující a není nutné její
rozšíření nebo zkapacitnění.
C.II.6.3 Vztah k územně plánovací dokumentaci
Městský úřad Kadaň
Sdělení ze dne 24. 4. 2015 č. j. SÚ – 14672/2015/VJ/V, sp. zn. MUKK/15657/2015
Městský úřad Kadaň, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“) sděluje, že obec Rokle a obec Chbany nemají v současné době
schválený územní plán.
Viz příloha H-1.1
Městský úřad Louny
Sdělení ze dne 27. 4. 2015 č. j. MULNCJ 34054/2015, sp. zn. MULN/5145/SU/MI
Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování
a památkové péče, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“) sděluje, že nové dvojité vedení je přes území spadající pod úřad územního
plánování (ÚÚP) Louny vedeno v trase stávajícího vedení.
Vzhledem k tomu, že není stavba V411/811 vymezena v Aktualizaci č. 1 PÚR ČR ani v ZÚR ÚK
vydaných v roce 2011, není vymezena ani v územních plánech obcí Hřivice, Opočno, Postoloprty,
Lenešice, Břvany a Výškov u Počerad.
Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování
a památkové péče, jako úřad územního plánování souhlasí se stavbou V411/811. Z hlediska
územního plánování se jedná o stavbu technické infrastruktury v nezastavěném území a je tedy
nutno při jejím umístění postupovat v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona.
Viz příloha H-1.2
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Městský úřad Postoloprty
Sdělení ze dne 4. 5. 2015 sp. zn. 328/132/2015Hd
Městský úřad Postoloprty, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve
znění pozdějších předpisů, sděluje, že Vámi předložený záměr v katastrálním území Malnice,
Březno u Loun, Postoloprty je v souladu s územním plánem Postoloprty účinným od 12. 12. 2013.
Katastrální území Výškov u Počerad nemá v místě záměru zpracován územní plán.
Viz příloha H-1.3
Městský úřad Podbořany
Sdělení ze dne 12. 5. 2015 č. j. 8193/2015, sp. zn. SÚ/6763/2015/He
Městský úřad – Stavební úřad, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen „stavební zákon“)
sděluje, že obě k. ú. jsou ve správním území Města Podbořany, které mají platný ÚP Podbořany
z roku 2012. v této ÚPD je stávající trasa vedení VVN 400 kV respektována.
Trasa vedení je vedena přes plochy ZO – orná půda a LE – lesní plochy, kde je dle ÚPD možno
umístit:
Zemědělské plochy – orná půda, trvalé travní porosty, zahrady a sady, chmelnice (ZO, ZT, ZZ,
ZC)
Hlavní využití:
Zemědělský půdní fond. Dále dělen dle druhů pozemků (kultur):
ZO – orná půda
ZT – trvalé travní porosty
ZZ – zahrady a sady
ZC - chmelnice
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
− Zemědělská produkce (dle druhu pozemku)
− Zvláštní režim hospodaření (plochy ÚSES na trvalém travním porostu)
− Liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromořadí, remízy, meze, keřové pláště apod.)
− Rychle rostoucí dřeviny na ZPF
− Stavby, které jsou součástí ZPF dle § 1, odst. (3) zák. č. 334/1992 o ochraně ZPF, ve znění
pozdějších předpisů (zák. č. 231/1999 Sb.) – např. sítě technické infrastruktury: vedení
vody, kanalizace, vedení VVN, VN, NN, sdělovací vedení, vedení plynu VTL, STL,
produktovod
− Stavby dle § 18, odst. 5, zák. č. 183/2006 Sb.
− Protierozní opatření pro ochranu půdního fondu (protierozní meze, průlehy, zasakovací
pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění, apod.)
− Vodohospodářská opatření sloužící k odvedení vod a ochraně území před záplavami
(nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění ochranné hráze, suché poldry, apod.)
− Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability (místní územní
systémy ekologické stability, doplnění, případně odstranění zeleně a terénní úpravy, apod.)
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
− Jiné než přípustné využití, činnosti a stavby
Pravidla uspořádání území:
Změny druhu pozemku (kultury) v rámci zemědělského půdního fondu nejsou omezeny, s výjimkou
zahrad. Nové zahrady mohou vzniknout pouze v zastavěném území a zastavitelných plochách.
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Max. plocha zastavění jednoho objektu: 100 m2
Max. hladina zástavby: 1 NP, hospodářské budovy max. 10 m
Lesní plochy (LE)
Hlavní využití:
Pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
− Lesní produkce (lesy hospodářské)
− Zvláštní režim hospodaření (plochy ÚSES)
− Plochy a stavby, které jsou součástí PUPFL – plochy dle § 3, odst. (1) b) zák. č. 289/1995
Sb. o lesích, ve znění pozdějších předpisů
− Stavby dle § 18, odst. 5, zák. č. 183/2006 Sb., zvláště komunikace účelové, pěší a
cyklistické, mostky, propustky, brody, železniční přejezdy apod.; stavby, zařízení a sítě
technické infrastruktury; stavby pouze mimo stromové porosty
− Protierozní opatření pro ochranu půdního fondu (protierozní meze, průlehy, zasakovací
pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění, apod.)
− Vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně
území před záplavami (nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění ochranné hráze, suché
poldry, apod.)
− Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability (místní územní
systémy ekologické stability, doplnění, případně odstranění zeleně a terénní úpravy, apod.)
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
− Jiné než přípustné využití, činnosti a stavby.
Pravidla uspořádání území:
Max. plocha zastavění jednoho objektu: 50 m2
Max. hladina zástavby: 1 NP
Dále trasa kříží tyto limity v území:
− LBC 8/B (funkční lokální ÚSES)
− LBK 2/C – SN 33 (převážně nefunkční lokální ÚSES)
− LBC 2/C – PP 22 (nefunkční lokální ÚSES)
− LBK 1/C – SN 34 (převážně nefunkční lokální ÚSES)
− Poddolované území
− Hlavní důlní dílo
Přírodní plochy (PP)
Hlavní využití:
Území přírodního prostředí (přirozené louky, příbřežní porosty, zeleň solitérní a liniová, náletová
zeleň, mokřady, apod.), určené pro biocentra a chráněné prvky přírody.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
− Přirozené louky, příbřežní porosty, náletová zeleň, mokřady
− Liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromořadí, remízy, meze, keřové pláště apod.)
− Chráněné prvky přírody
− Zeleň ploch územního systému ekologické stability – biocentra
− Výsadba porostů lesního typu
− Komunikace účelové, pěší a cyklistické, mostky, propustky, brody, železniční přejezdy
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−

Protierozní opatření pro ochranu půdního fondu (protierozní meze, průlehy, zasakovací
pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění, apod.)
− Vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně
území před záplavami (nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění ochranné hráze, suché
poldry, apod.)
− Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability (místní územní
systémy ekologické stability, doplnění, případně odstranění zeleně a terénní úpravy, apod.)
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
− Jiné než přípustné využití území, činnosti a stavby
− Oplocení
Pravidla uspořádání území:
Hospodaření na plochách biocenter podléhá režimu ÚSES. V plochách pro ÚSES je zakázáno
provádět stavby a změny kultur, které by snížily stupeň ekologické stability nebo znesnadnily
realizaci ÚSES.
Smíšené nezastavěné plochy (SN)
Hlavní využití:
Nezastavitelné polyfunkční území určené pro krajinné prostředí bez specifikace využití.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
− Trvalé travní porosty – zemědělská produkce
− Přirozené louky, příbřežní porosty, náletová zeleň, mokřady
− Liniové a plošné keřové nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromořadí, remízy, meze, keřové pláště, apod.)
− Zeleň ploch územního systému ekologické stability – biokoridory
− Výsadba porostů lesního typu
− Stavby dle § 18, odst. 5, zák. č. 183/2006 Sb., zvláště komunikace účelové, pěší a
cyklistické a stavby, mostky, propustky, brody, železniční přejezdy, zařízení a sítě technické
infrastruktury; stavby pouze mimo stromové porosty
− Protierozní opatření pro ochranu půdního fondu (protierozní meze, průlehy, zasakovací
pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění, apod.)
− Vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení vod a ochraně území před
záplavami (nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění ochranné hráze, suché poldry, apod.)
− Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability (místní územní
systémy ekologické stability, doplnění, případně odstranění zeleně, terénní úpravy, apod.)
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
− Jiné než přípustné využití, činnosti a stavby
− Oplocení plocha pro ÚSES, aby byla umožněna volná migrace organismů
Pravidla uspořádání území:
Hospodaření na plochách biocenter podléhá režimu ÚSES. V plochách pro ÚSES je zakázáno
provádět stavby a změny kultur, které by snížily stupeň ekologické stability nebo znesnadnily
realizaci ÚSES.
V PÚR ve znění Aktualizace č. 1 platné od 15. 4. 2015 je tato stavba uvedena jako koridor technické
infrastruktury a související rozvojové záměry pod označením (150g) E18 – koridor pro dvojité
vedení 400 kV Hradec – Výškov.
Při respektování stávající trasy, výše uvedených limitů a platné ÚPD je stavba posílení
přenosového profilu mezi TR Výškov a TR Hradec prostřednictvím zdvojení stávajícího vedení o
napěťové hladině 400 kV s označením V411, možná.
Viz příloha H-1.4
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Městský úřad Žatec
Sdělení ze dne 13. 5. 2015, č. j. MUZA 13477/2015, sp. zn. MUZAS/11148/2015/SU/Bur
Městský úřad Žatec, Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále
jen „stavební zákona“) ve znění pozdějších předpisů sděluje:
Městský úřad Žatec, Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí jako příslušný stavební úřad
nemá, z hlediska územně plánovací dokumentace, proti realizaci výše uvedené akci námitky.
Upozorňujeme na § 27 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon – vlastník technické
infrastruktury poskytuje úřadu územního plánování v grafickém vyhotovení polohopisnou situaci
technické infrastruktury dokončené a zkolaudované po dni nabytí účinnosti tohoto zákona
v souřadnicovém systému JSTK v měřítku katastrální mapy, případně v měřítku podrobnějším.
Viz příloha H-1.5
Obecní úřad Radonice
Sdělení ze dne 27. 6. 2016, č. j. OURAD-OV-1221-000/2016, sp. zn. OV/106/2016-Neč
Obecní úřad v Radonicích, odbor výstavby obdržel dne 16.6.2016 žádost o vyjádření k záměru
„V411/811 – zdvojení vedení“ z hlediska územně plánovací dokumentace, ke které sdělujeme:
V územně plánovací dokumentaci obce Libědice není toto území řešeno, a proto záměr není
v rozporu s touto územně plánovací dokumentací obce Libědice.
Viz příloha H-1.6
Městský úřad Kadaň
Sdělení ze dne 12. 7. 2016, č. j. MUKK/2407/2016
Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, podle
ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako orgán místně
příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a věcně
příslušný podle § 6 odst. 1) zákona č. 183/2006., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k níže uvedenému záměru toto vyjádření:
•

jako úřad územního plánování z hlediska uplatňování záměrů územního plánování dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, sdělujeme, že obec Rokle nemá vydaný územní plán a obec Chbany také nemá
vydaný územní plán. Obec Libědice má vydaný územní plán Libědice.
Záměr v k. ú. Rokle, k. ú. Poláky a k. ú. Přeskaky je v nezastavěném území a částečně je
v zastavěném území. Dle § 20 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, ve znění pozdějších předpisů, lze v zastavěném území obce, která nemá územní plán,
územní plán obce, regulační plán nebo územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo
zóny, vymezovat pozemky a umísťovat stavby pro stavby dopravní a technické infrastruktury.
dle § 18 odst. 5 stavebního zákona lze v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem
umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření mimo jiné i pro veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu, včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, pokud je
územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. Záměr není v rozporu s § 20 vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
Záměr není v rozporu s § 18 odst. 5 stavebního zákona, za předpokladu, že se vyřeší střety
s limity území.
Záměr v k. ú. Libědice není v rozporu s platným územním plánem Libědice.

Oznámení dle § 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

ČEPS Invest, a.s., 2016

61

V411/811 – zdvojení vedení

•

V Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje je navrženo veřejně prospěšné opatření: ÚSES
NRBK – K 42 – nadregionální biokoridor teplomilný doubravní a ÚSES RBC 1684 – regionální
biocentrum. Při realizaci dojde ke střetu vedení V411/811 s tímto ÚSES NRBK – K 42 a RBC
1684.
Tabulka č. 18 Soulad záměru s ÚPD dotčených obcí
Stavební úřad
MÚ Kadaň

Obec
Chbany
Rokle
Hřivice
Opočno

MÚ Louny

Postoloprty
Lenešice
Břvany
Výškov u Počerad

MÚ Podbořany

Podbořany

MÚ Žatec

Žatec

OÚ Radonice

Libědice

Katastrální území
Rokle
Poláky
Přeskaky
Hřivice
Touchovice
Opočno u Loun
Malnice
Březno u Loun
Postoloprty
Lenešice
Břvany
Výškov u Počerad
Kněžice u Podbořan
Neprobilice u Kaštic
Radíčevec
Milčeves
Libědice

Soulad s ÚPD
bez ÚPD
bez ÚPD
není vymezena v ÚPD
není vymezena v ÚPD
ano
není vymezena v ÚPD
není vymezena v ÚPD
v dané lokalitě bez ÚPD
ano
ano
v dané lokalitě bez ÚPD

C.II.6.4 Jiné charakteristiky životního prostředí
Jiné charakteristiky životního prostředí nejsou uváděny.

Oznámení dle § 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

ČEPS Invest, a.s., 2016

62

V411/811 – zdvojení vedení

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti
a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání,
frekvence a vratnosti)
D.I.1. Vlivy záměru na veřejné zdraví
Základní a nutnou podmínkou je, aby záměr neohrožoval zdraví obyvatel. Při výstavbě a provozu
nadzemního přenosového vedení elektrické energie lze předpokládat výskyt přímých a nepřímých
vlivů na obyvatelstvo. V daném případě přichází v úvahu zejména vliv elektromagnetického pole
během provozu vedení a vlivy hluku v důsledku dopravního provozu vyvolaného při výstavbě.
Elektromagnetické pole
Vysokonapěťová energetická vedení kolem sebe vytvářejí elektrická a magnetická pole. Vzhledem
k nízké frekvenci nesou kvanta těchto polí nízkou energii, která je nedostatečná pro rozbití
chemické molekulární vazby. Taková pole jsou označována jako neionizující záření.
Nízkofrekvenční elektrická pole působí na lidské tělo stejně jako na každou jinou látku, v jejíž
struktuře se nacházejí nabité částice. Při působení těchto polí na lidské tělo se přemísťují elektrické
náboje. Důsledkem toho je elektrický proud, který teče tělem do země. Nízkofrekvenční magnetická
pole indukují v lidském těle cirkulující proudy, jejichž intenzita závisí na intenzitě vnějšího
magnetického pole. Je-li intenzita proudu vyvolaného vnějším elektrickým nebo magnetickým
polem dostatečně velká, může dojít k nervovému nebo svalovému podráždění, popř. k ovlivnění i
dalších biologických procesů.
Pro posouzení vlivu na zdraví je v nařízení vlády č. 291/2015 Sb. (v účinnosti od 18. 11. 2015)
zavedena veličina modifikovaná intenzita elektrického pole Emod, která komplexně postihuje vliv
elektrického i magnetického nízkofrekvenčního pole. Nepřekročení nejvyšších přípustných hodnot
modifikované intenzity elektrického pole podle příslušných předpisů zaručuje, že osoby, které jsou
vystaveny neionizujícímu záření, jsou chráněny proti všem známým zdraví škodlivým účinkům
zdroje elektromagnetického pole (energetického vedení).
Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., v platném znění (zrušující nařízení vlády č. 1/2008 Sb.) stanovuje
nejvyšší přípustné hodnoty pro účinky způsobené elektrickou stimulací tkáně polem ve
frekvenčním pásmu od 0 Hz do 10 MHz. Nejvyšší přípustná hodnota je dána modifikovanou
intenzitou elektrického pole indukovaného v tkáni.
Pro frekvenci 50 Hz vyplývají z NV č. 291/2015 Sb., v platném znění, tyto hodnoty:
Tabulka č. 19 Nejvyšší přípustné hodnoty modifikované intenzity elektrického pole
Modifikovaná intenzita elektrického pole (V.m-1)
pro zaměstnance

Emod = 1

pro fyzické osoby
v komunálním prostředí

Emod = 0,2

Dodržení nejvyšších přípustných hodnot modifikované intenzity elektrického pole indukovaného
v těle se zjišťuje výpočtem nebo měřením.
Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. v platném znění také stanovuje referenční hodnoty pro intenzitu
elektrického pole E a magnetickou indukci B při nepřetržité expozici. Dodržení referenčních hodnot
zaručuje, že nejsou překročeny nejvyšší přípustné hodnoty expozice neionizujícímu záření (tj.
elektromagnetickému poli). Referenční hodnoty mohou být překročeny, jestliže se prokázalo, že
nejsou překročeny nejvyšší přípustné hodnoty modifikované intenzity elektrického pole.
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V současnosti Státní zdravotní ústav připravuje Metodický návod Ministerstva zdravotnictví
s postupem výpočtu modifikované intenzity elektrického pole dle NV č. 291/2015 Sb. V období do
vydání nového Metodického návodu platí dle sdělení SZÚ, že výpočty a postupy dle NV č. 1/2008
Sb. nejsou v rozporu s NV č. 291/2015 Sb.
Z tohoto důvodu je v dalším textu odkazováno na NV č. 1/2008 Sb. a výpočty jsou stanoveny
s ohledem na nejvyšší přípustnou hodnotu modifikované proudové hustoty Jmod.
Pro frekvenci 50 Hz vyplývají z NV č. 1/2008 Sb., v platném znění do 17. 11. 2015 tyto hodnoty:
Tabulka č. 20 Nejvyšší přípustné hodnoty modifikované proudové hustoty
Modifikovaná proudová hustota (mA.m-2)
pro zaměstnance

Jmod= √2 . 0,01 A.m-2 = 14,14

pro ostatní osoby

Jmod = √2 . 0,01 / 5 A.m-2 = 2,828

Při dodržení stanovené minimální výšky spodních fázových vodičů nad zemí bude zaručeno,
že osoby, které se nacházejí v blízkosti elektrického vedení, jsou chráněny proti všem známým
zdraví škodlivým účinkům zdroje elektromagnetického pole v souladu s nařízením vlády č.1/2008
Sb., ve znění platném do 17. 11. 2015, které není v rozporu s nařízením vlády č. 291/2015 Sb.
Výstavba
Vlastní výstavba zdvojení stávajících vedení nemá vliv na veřejné zdraví z hlediska
elektromagnetických vlivů.
Provoz
Zákon č. 258/2000 Sb., v platném znění zapracovává práva a povinnosti osob v oblasti ochrany a
podpory veřejného zdraví. Nařizuje provádět taková technická a organizační opatření, aby
expozice fyzických osob v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem nepřekračovaly
nejvyšší přípustné hodnoty neionizujícího záření.
Pro provozovatele PS ze zákona vyplývá povinnost dodržení ustanovení uvedených v nařízení
vlády č. 291/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení zapracovává a upravuje
hygienické limity neionizujícího záření (Emod), metody a způsob jejich zjišťování a hodnocení. Na
základě sdělení SZÚ je možno konstatovat, že pro frekvenci 50 Hz je vždy zaručeno, že pokud do
vydání nového metodického pokynu bude postupováno dle NV č. 1/2008 Sb., ve znění platném do
17. 11. 2015, budou dodrženy i hygienické limity dle NV č. 291/2015 Sb., v platném znění.
Z přímých vlivů se jedná o působení elektrického a magnetického pole, vyvolaného provozem
silnoproudých elektrických vedení, na zdraví obyvatel. Vliv elektromagnetického pole v okolí vedení
zvláště vysokého napětí je dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 291/2015 Sb., v platném znění,
o ochraně zdraví před neionizujícím zářením stanovena nejvyšší přípustná hodnota intenzity
elektrického pole Emod indukovaného v tkáni. Dále jsou zde uvedeny pro jmenovitý kmitočet vedení
50 Hz referenční hodnoty intenzity elektrického pole Elimit = 2 kV/m a magnetické indukce Blimit = 2
mT. Tyto referenční hodnoty mohou být překročeny za předpokladu, že nebude překročena
nejvyšší přípustná hodnota modifikované intenzity elektrického pole indukovaného v tkáni Emod =
0,2 V.m-1.
Zdravotní rizika pro osoby vyskytující se v blízkosti vedení jsou velmi nízká. Z pohledu maximální
intenzity elektrického i magnetického pole vedení, jsou hodnoty vždy s dostatečnou rezervou nižší,
než jsou odpovídající požadavky pro ochranu veřejného zdraví stanovené v nařízení vlády č.
291/2015 Sb., v platném znění.
Zdravotní rizika z pohledu vlivu elektromagnetického pole pro osoby vyskytující se v blízkosti
vedení jsou stanovením minimální výšky fázových vodičů nad zemí eliminována.
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Hluk
Zákon č. 258/2000 Sb., v platném znění zapracovává práva a povinnosti osob v oblasti ochrany
a podpory veřejného zdraví. Pro provozovatele PS ze zákona vyplývá dodržení ustanovení
uvedených v nařízení vlády č. 217/2016, jimž se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení
stanovuje hygienické limity a nejvyšší přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních prostorech
staveb, v chráněných venkovních prostorech staveb a chráněném venkovním prostoru.
Hluková situace v souvislosti s výstavbou a provozem záměru bude podrobně analyzována v rámci
Hlukové studie, která bude přílohou Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. Na základě
výsledků této studie budou navržena konkrétní protihluková opatření, která zajistí dodržení
hlukových limitů v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru.
Výstavba
Během realizace záměru může negativně působit na obyvatelstvo v blízkosti výstavby hluk,
prašnost a emise z provozu dopravních prostředků a stavebních mechanizmů. Jejich intenzita
bude závislá na vzdálenosti stožárových míst od obytné zástavby a na umístění příjezdových tras
vzhledem k zástavbě. Jelikož trasa vedení prochází v zásadě mimo obydlená území, činnosti
související s výstavbou nebudou intenzivní a budou časově omezeny, nelze předpokládat
významné vlivy hluku, prašnosti a emisí na okolí.
Realizace záměru bude organizačně zajištěna tak, aby v maximální míře zamezila negativnímu
působení hluku na zdraví obyvatelstva. Veškeré stavební práce spojené s transportem potřebného
materiálu a techniky do stávajících stožárových míst a odvoz demontovaného materiálu stávajícího
vedení a přebytečné vytěžené zeminy budou provedeny v denní době. Hluk způsobený v důsledku
provádění stavebních a konstrukčních prací je možno označit vzhledem k umístění záměru za
celkově málo významný.
Pro období provádění stavebních a konstrukčních prací platí korekce k základním hygienickým
limitům dle přílohy č. 3, část B výše zmíněného vládního nařízení. Tyto korekce jsou uvedené
v následující tabulce:
Tabulka č. 21 Korekce v prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti
Posuzovaná doba (h)
od 6:00 do 7:00
od 7:00 do 21:00
od 21:00 do 22:00
od 22:00 do 6:00

Korekce (dB)
+10
+15
+10
+5

Vzhledem k charakteru stavby a předpokládané intenzitě dopravy v řádu jednotek vozidel denně
lze považovat vlivy hluku, emisí a prašnosti za krátkodobé a v celkovém hodnocení pod úrovní, při
které by tento provoz měl být považován za významné navýšení stávajících poměrů.
Provoz
Provoz záměru je činností výrazně klidovou, bez provozu aktivních prvků, které by způsobovaly
hluk.
Za vlhkého počasí mohou vznikat akustické jevy v důsledku tzv. koróny (charakteristické "sršení")
v okolí stožárů s izolátory. Hladina akustického tlaku v důsledku těchto jevů se může přibližovat
k nočnímu limitu (LAeq,T = 40 dB). V žádném případě tento hluk nepřináší riziko negativních
zdravotních účinků. Pokud se sršení výrazněji projevuje, svědčí to o zvýšených ztrátách ve vedení,
proto je v ekonomickém zájmu provozovatele vedení urychleně tuto situaci technicky řešit.
Vzhledem k tomu, že zdvojení vedení je navrženo ve stávající trase v maximální míře mimo
obytnou zástavbu, lze tuto problematiku považovat za nevýznamnou.
Dalším možným hlukem vznikajícím v důsledku provozu vedení je údržba koridoru vedení (mýcení
náletů), kterou je nutno provádět v intervalu cca 3 roky. S ohledem na četnost prací a umístění
záměru však nejde o významný problém.
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S ohledem na skutečnost, že se vedení z větší části nachází v nezastavěném území, lze
předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stávajících hlukových poměrů
v chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb.
V souhrnu vlivů záměru na obyvatelstvo lze konstatovat, že za předpokladu dodržení výše
uvedených podmínek, nebudou zdravotní aspekty realizací záměru ovlivněny a vlivy záměru
na veřejné zdraví budou minimalizovány, či zcela eliminovány.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Výstavba
V současnosti lze předpokládat, že kvalita ovzduší v dotčené lokalitě může být ovlivněna pouze
v období realizace záměru v důsledku emisí způsobených dopravními mechanizmy a stavebními
stroji v prostoru prováděných činností a navýšení prašnosti při pohybu dopravních prostředků
a stavebních mechanizmů při výstavbě. Tyto vlivy budou omezeny jen na bezprostřední okolí
staveniště a příjezdových komunikací.
S ohledem na liniový charakter stavby, prostorové a časové rozprostření s nízkou intenzitou
prováděných činností v jednotlivých lokalitách, však není množství emisí z dopravních
a montážních mechanizmů z hlediska vlivů na životní prostředí významné. Pro snížení prašnosti
na příjezdových komunikacích a v prostoru stavenišť budou navržena účelná opatření k zamezení
nepřípustného víření prachu.
Množství uvolněných emisí z prováděných nátěrů ocelových konstrukcí do ovzduší bude
v důsledku používání barev s nízkým obsahem organických rozpouštědel zanedbatelné.
Realizace záměru nemá vliv na klima, vliv na ovzduší lze hodnotit jako nevýznamný.
Provoz
Provoz nových dvojitých vedení nemá žádný vliv na ovzduší a klima, vliv emisí z dopravních
mechanizmů při údržbě koridoru vedení či kontrole vedení je zanedbatelný.
Výstavba ani provoz vedení nemá významný vliv na kvalitu ovzduší a klima.

D.I.3. Vlivy na vodu
Výstavba
Trasa vedení s označením V411/811 kříží 14 vodních toků, jednu vodní plochu a prochází několika
záplavovými územími. Umístění stožárů ve stanovených záplavových územích řek může teoreticky
představovat negativní vliv na průběh povodní tím, že stožáry mohou vytvářet překážky plynulého
odtoku. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů, nedovoluje umísťovat,
povolovat ani provádět v aktivní zóně záplavových území stavby s výjimkou vybraných vodních děl
a nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury.
Trasy záměru nezasahují do chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Trasa vedení
s označením V411/811 zasahuje do ochranného pásma vodních zdrojů stupně 2a u obce Holedeč,
ochranného pásma vodních zdrojů stupně 2b u obce Kluček, ochranného pásma vodních zdrojů
stupně 2 a 1 u obce Břvany. Vzhledem k tomu, že navržená trasa zdvojeného vedení s označením
V411/811 je převážně situována v trase stávajícího vedení V411 a trasa vedení s označením
V420/820 s trase stávajícího vedení V430 předpokládáme, že záměr významným způsobem
neovlivní kvalitu těchto vodních zdrojů.
Základy stožárových konstrukcí jsou umísťovány zásadně mimo koryta vodních toků a vodních
ploch, takže nebudou ovlivněny hydraulické parametry toků. Za normálních vodních stavů zůstávají
stožárová místa trvale a bezpečně mimo dotyk s povrchovými vodami.
Křížení výše uvedených vodních toků bude provedeno dle ČSN EN 50341-1 Elektrická venkovní
vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 1; Všeobecné požadavky – Společné specifikace.
Nadzemním vedením jsou povrchové vody dotčeny výhradně nepřímo, a to zejména jeho
mimoúrovňovým křížením s dotčenými vodními toky, kde nedochází k přímému kontaktu s vodním
tokem.
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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.
V místě výstavby jednotlivých stožárových míst může teoreticky dojít k přechodnému ovlivnění
jakosti povrchového odtoku zejména ve fázi hloubení výkopů pro základy stožárů, betonáže
základů stožárů a během výstavby dočasných příjezdových cest. Používané dopravní a
mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržovány pracovní postupy
a preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Tímto bude riziko
lokálního znečištění povrchových vod minimalizováno. Vlivy na jakost povrchových vod lze
považovat za minimální.
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.
Při hloubení základových patek stožárů v místech průchodu trasy vedení údolními nivami,
terénními depresemi nebo záplavovým územím se teoreticky může 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 k zabránění
případným úkapům či únikům ropných látek. Při dodržováním těchto pracovních postupů by
nemělo dojít k ovlivnění kvality podzemních vod.
Během výstavby záměru při dodržení výše uvedených podmínek by neměla být kvalita
povrchových a podzemních vod ani vodních zdrojů významně ovlivněna.
Provoz
Vliv venkovních elektrických vedení na jakost povrchových vod v období provozu je nevýznamný
až zcela zanedbatelný. Z provozu vedení zvláště vysokého napětí nevznikají žádné splaškové,
technologické ani jinak znečištěné vody. V případě dlouhodobějšího provádění údržby
a odstraňování poruch na vedení je nakládání se splaškovými vodami řešeno obdobně jako při
výstavbě vedení mobilními WC buňkami. Dešťová voda bude během vlastního provozu
přenosového vedení volně vsakovat do terénu, obdobně jako za stávajícího stavu.
Provozem vedení nebudou stávající hydrologické poměry ovlivněny.
Během výstavby a následným provozem nového vedení se neovlivní množství a jakost
povrchových i podzemních vod a ani vodní zdroje.

D.I.4. Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy
S přihlédnutím k tomu, že trasa zdvojených vedení bude procházet převážně v trase stávajících
vedení, s výjimkou úprav tras u zaústění vedení do TR Hradec, variantního řešení vedení
s označením V420/820 mezi lomovými body R5 – R6 a dílčí změny trasy vedení s označením
V411/811 u obce Tuchořice předpokládáme, že záměr významným způsobem neovlivní současný
stav ekosystémů, flóry a fauny.
Realizací vedení s označením V411/811 dojde ke zmenšení stávajícího koridoru vedení o cca 5
m v běžné trase v úseku se stožáry tvaru Portál a o cca 3,5 m v běžné trase v úseku se stožáry
tvaru Kočka, což lze považovat za pozitivní z hlediska možných vlivů na ŽP. Trasa záměru protíná
EVL Doupovské hory a EVL Ohře a přírodní památku Miocenní sladkovodní vápence.
Výstavba
V průběhu výstavby záměru dojde k ovlivnění flóry a fauny pouze v minimální míře, především
během provádění zemních prací spojených se stavbou základových konstrukcí stožárů a během
výstavby dočasných příjezdových cest, a to poškozením, resp. odstraněním vegetačního krytu
s důsledkem lokálních ztrát některých druhů fauny. Vzhledem k tomu, že většina stožárových míst
je dobře přístupná a lokalizovaná na orné půdě, lze tyto vlivy považovat za málo významné.
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Vzhledem k maloplošnému charakteru a časovému omezení těchto zásahů nemohou mít
významný vliv na snížení počtu rostlinných a živočišných druhů v dotčených oblastech.
V rámci stavebních prací nelze předpokládat ovlivnění rostlinných nebo živočišných druhů nad
únosnou míru. Dále nelze předpokládat významné kácení stromů rostoucích mimo les; z větší části
se jedná o přestavbu stávajícího vedení, kde bude v maximální možné míře využito stávajícího
koridoru vedení.
Vzhledem k maloplošnému charakteru a časovému omezení těchto zásahů lze hodnotit vliv
výstavby záměru na populace rostlinných a živočišných druhů v dotčených oblastech jako málo
významný.
Provoz
Riziko úrazu ptáků elektrickým proudem lze považovat za nulové. S ohledem na konstrukci stožárů
a vzdálenosti jednotlivých vodičů a částí pod napětím od uzemněných konstrukcí stožárů není ani
teoreticky možné. Konstrukčně je vše řešeno tak, že je prakticky vyloučena možnost dosedání
ptáků na části, kde by mohlo dojít ke zkratu, respektive úrazu elektrickým proudem. Případné
nebezpečí úrazu ptáků může spočívat pouze v mechanických nárazech do zemnících lan, kterých
si letící pták nevšimne. V případě, že budou v trase záměru indikovány lokality, kde uvažovaný
záměr nevhodným způsobem křižuje tahové cesty, může být v takových oprávněných případech
na základě odborného posouzení vedení opatřeno vhodnými, technicky proveditelnými optickými
ochrannými prostředky v souladu s § 5a, odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny ve znění pozdějších změn.
Krajský úřad Ústeckého kraje vydal stanovisko, že lze vyloučit možnost samostatně ani ve
spojení s jinými záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost jednotlivých
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v území působnosti Krajského úřadu.
(Viz příloha H-2.1)

D.I.5. Vlivy na krajinu
Nadzemní vedení zvn bezesporu ovlivňuje krajinný ráz. Jako výrazně negativní je však vnímáno
jen v konkrétních specifických případech, především v čistě přírodním nebo v přírodě blízkém
území. V silně urbanizovaném území se značným podílem technické infrastruktury, jakým je
dotčené území, jsou stožáry zvn zpravidla vnímány jako nedílná součást krajiny.
Výstavba
Vedení představuje liniovou stavbu s výraznými technickými prvky (stožáry vedení, vodiče), které
jsou viditelné zejména v otevřených úsecích krajiny. Stejně tak koridor vedení vytváří trvale
vizuálně patrné průseky lesními porosty. Rekonstruovaná trasa vedení bude situována tak, aby
z pohledu krajinného rázu nedošlo ke zhoršení stávajícího stavu nově vznikajícími průseky.
S ohledem na umístění tras záměru převážně v trasách stávajících vedení s využitím stávajících
stožárových míst lze vliv záměru na krajinu během realizace považovat za nevýznamný.
Provoz
Vliv dvojitého vedení nedosáhne míry, která by byla s ohledem na ochranu krajinného rázu a jeho
zákonných kritérií neúměrná.
Vzhledem k umístění záměru převážně v trasách stávajících vedení, lze považovat vliv
záměru na krajinný ráz za akceptovatelný a nedochází k významné změně oproti
stávajícímu stavu.

D.I.6. Vlivy na kulturní památky
Realizací záměru nedojde k ovlivnění kulturních památek ani památkových zón. Trasa zdvojeného
vedení s označením V411/811 protíná území archeologických nálezů. V blízkosti trasy vedení
s označením V411/811 se nachází několik objektů (viz kap. C.II.4.8., C.II.4.9. a C.II.4.10).
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Výstavba
Území dotčené výstavbou je územím s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 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.
Trasa vedení s označením V411/811 kříží několik území vymezených jako zóny s pozitivně
prokázaným a s bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů (UAN I. kategorie)
a území s možným výskytem archeologických nálezů (UAN II. kategorie). Při realizaci záměru
budou v minimálním počtu umístěny stožáry do ÚAN, výskyt archeologického nálezu je vzhledem
k rozsahu prováděných zemních prací málo pravděpodobný.
V trase záměru a jeho ochranném pásmu se nevyskytují památky chráněné ve smyslu zákona
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. V širším dotčeném území
přítomné kulturní památky se nachází v dostatečné vzdálenosti od osy vedení, lze tedy
předpokládat jejich minimální ovlivnění záměrem.
Území dotčené výstavbou nezasahuje do památkově chráněných území, tj. do žádné památkové
rezervace ani památkové zóny. Vesnické památkové zóny se nachází v dostatečné vzdálenosti od
os vedení, lze tedy předpokládat minimální vliv.
Trasa záměru nezasahuje žádnou kulturní památku ani památkově chráněné území, vliv záměru
na území s archeologickými nálezy je minimální.
Provoz
V trasách vedení ani v nejbližším okolí umístění záměru se nevyskytují žádné kulturní památky ani
památkově chráněná území. Provozem záměru nebudou památkově chráněná území ani kulturní
památky ovlivněny, provozem záměru nebudou dotčeny ani území s archeologickými nálezy.
Provoz záměru nemá žádný vliv na existující kulturní památky, památkově chráněná území ani
na území s archeologickými nálezy.
Možnost archeologického nálezu vzhledem k rozsahu prováděných zemních prací je
minimální. V trase záměru se nenachází žádné kulturní památky ve smyslu zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a evidované
v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, ani památkově chráněná území
vyhlášených dle zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

D.I.7. Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
D.I.7.1 Vlivy na půdu
Konkrétní zábory půdy budou specifikovány v dalším stupni projektové přípravy.
Výstavba
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.
K trvalému záboru ZPF dojde v jednotlivých stožárových místech v rozsahu základů stožárové
konstrukce. Trvalý zábor ZPF pro umístění stožárových konstrukcí představuje plochu cca 1,11 ha
pro 117 ks stožárů vedení s označením V411/811, 0,25 ha pro variantu 1 vedení s označením
V420/820 a 0,27 ha pro variantu 2 vedení s označením V420/820.
Dočasný zábor pozemků ZPF v období výstavby bude nutný pro vytvoření dočasných přístupových
cest a pojezdového pruhu pod vedením pro provoz dopravní techniky a stavebních mechanizmů.
Po ukončení stavební činnosti budou takto dotčené pozemky uvedeny zpět do původního stavu.
Vzhledem k umístění záměru převážně ve stávajících trasách nedojde k významnému záboru ZPF
oproti současnému stavu.
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Při dodržení standardních stavebních postupů a zásad stanovených v ZOV, s ohledem na rozsah
zemních prací, nelze předpokládat dotčení půdního povrchu větrnou ani vodní erozí, což je dáno
zejména rychlostí výstavby a bezprostřední rekultivací po dokončení stavebních prací. Zemědělsky
obhospodařované pozemky pod vedením i v jeho ochranném pásmu budou i nadále využívány
ke svému účely, byť s mírným omezením. Při dodržení pracovních postupů nepředpokládáme
ovlivnění kontaminace půdy ropnými látkami (pohonné hmoty, maziva, aj.); případné havárie
v období výstavby spojené s úkapy ropných látek budou průběžně sanovány podle zpracovaného
havarijního plánu.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) budou posuzovaným záměrem dotčeny jen
v minimální míře. Trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa se předpokládá v rozsahu
cca 0,03. Dočasné omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa po dobu stavby bude nutné
pro vytvoření dočasných příjezdových cest. Přesné omezení PUPFL bude blíže specifikováno
v dalším stupni projektové dokumentace.
Vlivy na půdu v období výstavby záměru lze hodnotit jako malé a časově omezené.
Provoz
V průběhu vlastního provozu vedení se nepředpokládá, že by měla nastat kontaminace nebo eroze
půdy. Nebezpečí narušení stability půd v důsledku sesuvů bude v dotčeném území minimální.
Při dodržení standartních stavebních postupů při výstavbě nebude půda negativně
ovlivněna. Záměr nezvyšuje riziko eroze půdy. Úrodnost ani mimoprodukční vlastnosti půdy
nebudou záměrem ovlivněny. Z hlediska ochrany půd lze předpokládat minimální omezení
vzhledem k uvažovanému záměru.
D.I.7.2 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Záměr neprochází žádným chráněným ložiskovým územím, zasahuje do výhradního ložiska,
nebilancovaných ložisek, prognózních zdrojů, poddolovaných území, geologicky významné lokality
a sesuvných území.
Výstavba
Určitý zásah do horninového prostředí představují výkopy pro základy. Základy budou betonové,
blokové, s předpokládanou hloubkou založení do cca 3,0 m, ve špatných geologických
podmínkách se použije speciální zakládání na mikropilotách. Základové patky stožárů tvoří
z geologického hlediska cizorodý prvek v geologické stavbě území, bez dalších vlivů na její kvalitu.
Zásah do horninového prostředí představuje lokalizace stožárového místa v území s nevhodnými
inženýrsko – geologickými podmínkami, zejména sníženou únosností nebo stabilitou základových
půd.
Způsob zakládání stožárových konstrukcí bude stanoven v další fázi projektové přípravy na
základě hydrogeologického posouzení.
Během výstavby vzhledem k charakteru záměru a rozsahu zemních prací lze považovat vliv
záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje za nevýznamný.
Provoz
Provozem záměru nedojde k ovlivnění horninového prostředí a přírodních zdrojů.
Vliv záměru na horninové prostředí, přírodní zdroje, geologické či paleontologické památky
lze považovat za nevýznamný.

D.I.8. Vlivy na dopravní infrastrukturu
Výstavba
Při realizaci záměru bude třeba zajistit transport potřebného materiálu a techniky do stávajících
stožárových míst a naopak odvoz demontovaných součástí stávajícího vedení a přebytečné
výkopové zeminy. Potřebné transporty budou prováděny v předem stanovených trasách,
navazujících na stávající veřejné komunikace. Jelikož se bude jednat o jednorázové dodávky a
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dopravu stavebního a montážního materiálu, nebude touto stavbou nepříznivě ovlivněna současná
běžná intenzita dopravy na dotčených pozemních komunikacích.
Vliv záměru na dopravní infrastrukturu je vzhledem k charakteru záměru možno považovat
za krátkodobý a celkově málo významný.
Provoz
Záměr neklade nároky na dopravní infrastrukturu dotčeného území. V období provozu jsou
dopravní nároky zanedbatelné (jednotky lehkých vozidel za rok).
Vlastní provoz záměru si nevyžádá zásah do dopravní infrastruktury.
Realizace záměru nemá významné nároky na veřejnou dopravní infrastrukturu dotčeného
území.

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Rozsah vlivů záměru je převážně lokální, daný rozsahem koridorů vedení. Širší rozsah vlivů se
může projevit pouze v oblasti vlivů vizuálních, tj. vlivů na krajinu, ovšem tyto vlivy lze vzhledem
k umístění záměrů převážně ve stávajících trasách považovat za málo významné.
Záměr se nedotýká přímo zastavěného území. Podmínky pro ochranu veřejného zdraví
obyvatelstva dotčeného území se realizací záměru prakticky nezmění a záměr svým provozem
neovlivní podmínky pro ochranu veřejného zdraví v porovnání se současným stavem.
Ve všech případech budou zajištěny veškeré hygienické požadavky, očekávané vlivy
na obyvatelstvo jsou proto spíše rázu, majetkového (obavy o hodnotu nemovitostí) či estetického.
Po dokončení výstavby vedení lze považovat samotnou stavbu za technickou dominantu, což
vzhledem k umístění záměru převážně ve stávajících trasách nepředstavuje významnou změnu
oproti současnému stavu. Míra estetického vnímání této skutečnosti je faktorem subjektivním,
vyloučit nelze ani pozitivní hodnocení dané skutečnosti.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky nejsou předpokládány. Výstavba ani provoz vedení
neovlivní kvalitu ovzduší ani klima, významné negativní vlivy nelze očekávat ani ve vztahu na flóru,
faunu a ekosystémy. Výstavba ani provoz vedení neovlivní množství ani jakost povrchových
a podzemních vod. Vzhledem k umístění záměru převážně v trasách stávajících vedení lze
považovat vliv záměru na krajinný ráz za akceptovatelný. Záměr nebude mít vliv na architektonické
památky; taktéž vliv záměru na horninové prostředí, přírodní zdroje, geologické či paleontologické
památky lze považovat za nevýznamný. V průběhu výstavby a vlastního provozu vedení
se nepředpokládá, že by mohla nastat kontaminace přírodních zdrojů. Realizace záměru nemá
významné nároky na veřejnou dopravní infrastrukturu dotčeného území.
V souhrnu vlivů záměru na obyvatelstvo lze konstatovat, že zdravotní, sociální ani ekonomické
aspekty nebudou realizací záměru ovlivněny.
Nelze očekávat, že by po realizaci záměru negativní vlivy na životní prostředí překročily únosnou
mez a způsobily nevratné změny v blízkých či vzdálených ekosystémech. Rozsah vlivů na ostatní
složky životního prostředí je malý až zanedbatelný.
Veškeré zmiňované vlivy lze minimalizovat nebo zcela eliminovat na základě realizace všech
prezentovaných doporučení a využitím nejlepších dostupných technik.

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující
státní hranice
Při realizaci ani provozu záměru nedojde k výskytu žádných nepříznivých vlivů, přesahujících státní
hranice.
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D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech
významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis
kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné
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.
Výsledkem procesu posouzení vlivů na životní prostředí může být dále řada zdůvodněných
opatření, zaměřených na ochranu jednotlivých složek životního prostředí a veřejného zdraví. Tato
opatření se stanou součástí podmínek navazujících správních řízení a budou při přípravě, výstavbě
i provozu záměru respektována.
V rámci uvedených opatření nejsou vyjmenovány opatření vyplývající z platné legislativy (zákonné
povinnosti oznamovatele), které jsou zapracovány v předchozích kapitolách Oznámení záměru.
Základní opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech nepříznivých vlivů při výstavbě a
provozu záměru:
K provádění nátěrů ocelových konstrukcí v místě stavby budou používány barvy s nízkým
obsahem organických rozpouštědel.
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.
Dřeviny rostoucí mimo les v koridoru vedení budou odstraněny v nezbytně nutném rozsahu
v období vegetačního klidu (listopad – březen).
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.
Stožáry budou v maximální možné míře umísťovány mimo plochy biokoridorů a území
biocenter a mimo lokality citlivé z hlediska ochrany přírody.
Hranice staveniště bude maximálně dodržována a bude dbáno o minimalizaci škod
na zemědělských pozemcích .
Pro přístupové cesty budou v maximální možné míře využívány stávající komunikace.
Bude zajištěno čištění vozidel před výjezdem ze staveniště na určených místech, případné
znečištění bude ihned odstraněno.
V trase záměru nebudou zřizovány stavební dvory ani dočasné sklady materiálu.
V místě křížení trasy vedení s označením V411/811 s komunikací R7 se zajistí barevné
překážkové značení stožárových konstrukcí a instalace kulových značek na vrchním vedení
(zemnících lanech).

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při specifikaci vlivů
Podklady pro zpracování Oznámení záměru obsahují dostatek informací pro specifikaci
předpokládaných vlivů realizace záměru na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění.
Lze konstatovat, že v průběhu zpracování Oznámení se nevyskytly takové nedostatky
ve znalostech nebo neurčitosti, které by znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů
záměru na životní prostředí a veřejného zdraví.

Oznámení dle § 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

ČEPS Invest, a.s., 2016

72

V411/811 – zdvojení vedení

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
E.I. Variantní řešení trasy vedení
Jak je uvedeno v kapitole B.I.5., jedná se o zdvojení vedení s označením V411/811 o napěťové
hladině 400 kV mezi TR Hradec a TR Výškov, jehož součástí je i variantní řešení úseku vedení
s označením V420/820 od TR Hradec po lomový bod R6.
Vedení s označením V411/811 o napěťové hladině 400 kV představuje rozsáhlou liniovou stavbu,
kdy délka trasy vedení je cca 46 km. Trasa dvojitého vedení je v maximální možné míře vedena
v koridoru současného jednoduchého vedení 400 kV s označením V411. Záměr výstavby nového
dvojitého vedení s označením V411/811 je dále řešen invariantně; v této podobě také záměr
představuje nejmenší možné zásahy do okolních biotopů.
Úsek vedení s označením V420/820 o napěťové hladině 400 kV od TR Hradec po lomový bod R6
představuje liniovou stavbu, kdy délka trasy vedení je cca 9 km. Trasa dvojitého vedení je
v maximální možné míře vedena v koridoru současného jednoduchého vedení 400 kV
s označením V430. Součástí záměru je variantní řešení trasy vedení s označením V420/820 mezi
lomovými body R5 – R6.
Záměr bude realizován na stožárových konstrukcích tvaru Dunaj s celkovou šířkou koridoru vedení
69,4 m v běžné trase.
Nulová varianta, tedy nerealizace záměru výstavby dvojitých vedení, není uvažována z důvodu
potřebnosti záměru s ohledem na zajištění dostatečné přenosové schopnosti a spolehlivosti
přenosové soustavy ČR.

E.I.1. Variantní řešení mezi lomovými body R5 - R6
Na základě umístění GSM vysílače v koridoru úseku vedení s označením V420/820 byla navržena
úprava trasy vedení mezi lomovými body R5 – R6.
Variantní úprava trasy vedení je označována následovně:
• Varianta 1 – zdvojené vedení s označením V420/820 o napěťové hladině 400 kV od lomového
bodu R5 po lomový bod R6 v souběhu se stávajícím vedením V430, osově vzdáleném cca
50,0 m, v nové trase;
• Varianta 2 - zdvojené vedení s označením V420/820 o napěťové hladině 400 kV od lomového
bodu R4 směřuje v trase V430 na stávající vedení V412/420 (nový lomový bod R5) a pokračuje
do lomového bodu R6 v trase stávajícího vedení V412/420.
Stručný popis navržených variant:
Varianta 1
Varianta 1 představuje výstavbu nového dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV od lomového
bodu R5 po lomový bod R6 v souběhu se stávajícím vedením V430. Nová trasa je v
severovýchodním souběhu s vedením V430, v osové vzdálenosti 50 m. Celková šířka koridoru
vedení ve variantě 1 je 69,4 m v běžné trase při použití stožárové konstrukce tvaru Dunaj
s vyložením fázových vodičů 14,7 m.
Varianta 2
Ve variantě 2 trasa vedení ve stávajícím lomovém bodě R5 (stož. č. 15 vedení V430) nemění směr
a pokračuje přímo až do trasy stávajícího vedení s označením V412/420. Dále pak v úseku mezi
novým R5 a R6, je nové vedení s označením V420/820 navrženo v trase stávajícího vedení
V412/420. Celková šířka koridoru vedení ve variantě 2 je 69,4 m v běžné trase při použití stožárové
konstrukce tvaru Dunaj s vyložením fázových vodičů 14,7 m.
Z vyhodnocení vlivů realizace záměru lze obě varianty z hlediska dopadů na životní
prostředí označit jako bezkonfliktní.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
F.I. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Mapová a výkresová dokumentace
F-1 Celková situace (Listy č. 1 – 2)
F-2 Přehledná situace (Listy č. 1 – 14)
F-3 Rozměry stožárové konstrukce tvaru „Dunaj“
F-4 Přehledný soupis stožárových konstrukcí
F-5 Fotodokumentace
Dokumenty jsou zařazeny jako Příloha F.I. Mapová a výkresová dokumentace týkající se údajů
v oznámení.

F.II. Další podstatné informace oznamovatele
Charakter posuzovaného záměru představující činnosti podrobněji popsané v úvodu
předkládaného oznámení nevyžaduje sdělení dalších podstatných informací o předkládaném
záměru. V příloze předkládaného oznámení je doložena Přehledná situace záměru, ze které je
patrný rozsah předkládaného záměru.
Při zpracování oznámení byly použity informace a údaje z následujících zdrojů:
• literatura a další písemné podklady,
• digitalizované podklady,
• terénní průzkumy,
• osobní jednání,
• internetové stránky a odborné články.
Seznam použité literatury, podkladů a zdrojů
• Platné právní předpisy (zákony, nařízení vlády a vyhlášky), které se vztahují k problematice
posuzování vlivů na životní prostředí
• Zpravodaje EIA, Ministerstvo životního prostředí
• Elektroatlas 1:100 000 Česká republika, ČEPS, a.s., 2013
• Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa. Academia, Studia Geographica 16,
GÚ ČSAV v Brně
• Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - digitální data (Natura 2000, velkoplošná
zvláště chráněná území, maloplošná zvláště chráněná území, památné stromy) ve formátu *shp
• Krajský úřad Ústeckého kraje – digitální data (Přírodní parky) ve formátu *shp
• Podklady pro EIA záměru „V411 – zdvojení vedení Hradec - Výškov“ zpracovatel ČEPS Invest
(09/2014)
• Podklady pro EIA záměru „V420 – zdvojení vedení Hradec - Mírovka“ zpracovatel ČEPS Invest
(12/2014)
• http://drusop.nature.cz
• http://geoportal.kr-ustecky.cz
• http://heis.vuv.cz/
• http://twist.up.npu.cz
• http://www.biblioteka.cz
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://www.cenia.cz
http://www.cuzk.cz
http://www.geology.cz
http://www.geoportal.gov.cz
http://www.chmi.cz
http://www.mapy.cz
http://www.mapy.nature.cz
http://www.mzp.cz
http://www.npu.cz
http://www.ochranaprirody.cz
http://www.uir.cz
http://www.uses.cz
http://www.tabproject.eu

Fotodokumentace
Fotodokumentace byla pořízena zpracovatelem Oznámení v rámci prohlídek stávajícího stavu
předmětných nadzemních vedení o napěťové hladině 400 kV mezi TR Hradec a TR Chrást a
souvisejícího okolí.
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G. VŠEOBECNÉ
SROZUMITELNÉ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

SHRNUTÍ

Oznamovatel:
Obchodní firma

ČEPS, a.s.

IČ

25702556

Sídlo (bydliště)

Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10

Jméno, příjmení, bydliště a telefon
oprávněného zástupce oznamovatele

Ing. Andrew Gayo Kasembe Ph.D.
Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10
tel. 211 044 356

Název záměru:

„V411/811 – zdvojení vedení“
Posuzovaný záměr má charakter standardní liniové stavby technické infrastruktury pro přenos
elektrické energie. Cílem záměru je posílení přenosového profilu mezi TR Hradec a TR Výškov
zdvojením stávajícího vedení s označením V411 o napěťové hladině 400 kV o celkové délce cca
46 km resp. zdvojením úseku stávajícího vedení s označením V412/420 o délce cca 9 km z důvodu
zajištění dostatečné přenosové schopnosti a spolehlivosti přenosové soustavy ČR.
Zdvojení vedení spočívá ve výměně stávajících stožárových konstrukcí jednoduchého vedení
za nové stožárové konstrukce pro dvojité vedení.
Umístění záměru:
Kraj: Ústecký.
ORP: Kadaň, Podbořany, Žatec, Louny, Radonice.
Obec: Rokle, Chbany, Libědice, Podbořany, Nové Sedlo, Čeradice, Žatec, Měcholupy, Holedeč,
Liběšice, Tuchořice, Lipno, Hřivice, Opočno, Postoloprty, Lenešice, Břvany, Výškov.
Katastrální území: Rokle, Poláky, Přeskaky, Libědice, Kněžice u Podbořan, Neprobylice u Kaštic,
Sedčice, Kličín, Radičeves, Milčeves, Milošice, Měcholupy u Žatce, Holedeč, Stránky, Kluček,
Líčkov, Liběšice u Žatce, Tuchořice, Lipno, Lipenec, Hřivice, Touchovice, Opočno u Loun, Malnice,
Březno u Loun, Postoloprty, Lenešice, Břvany, Výškov u Počerad.
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Obrázek č. 22 Umístění záměru

Stručný popis záměru:
Zdvojení vedení V411 představuje liniovou stavbu o délce vedení cca 46 km. Nové dvojité vedení
s označením V411/811 bude nově zaústěno od lomového bodu R3 do TR Hradec. Nové zaústění
trasy vedení do TR Hradec bude severně posunuto o cca 85 m od stávající trasy vedení V411.
Dále bude vedení do TR Výškov vedeno v maximální možné míře v koridoru stávajícího vedení
s označením V411 mimo mírného přeložení trasy mezi lomovými body R14 – R15 u obce Tuchořice
o cca 2,5 m severně.
Úsek variantního řešení vedení s označením V420/820 bude v délce cca 9 km. Nové dvojité vedení
V420/820 vychází z nově rozšířeného areálu TR Hradec po lomový bod R2 severovýchodním
směrem v nové trase. Mezi lomovým bodem R2 – R3 je nové zdvojené vedení V420/820 navrženo
v nové trase posunuté o cca 5,0 m severním směrem od stávající trasy V412/420. Dále od
lomového bodu R3 bude vedení V420/820 umístěno v trase stávajícího vedení V430, ve které
pokračuje až k lomovému bodu R5. Od lomového bodu R5 po lomový bod R6 je trasa vedení
V420/820 řešena variantně. Ve variantě 1 je vedení V420/820 po lomový bod R6 navrženo
v souběhu se stávajícím vedením V430, osově vzdáleném cca 50,0 m, v nové trase. Ve variantě 2
vedení V420/820 od lomového bodu R4 směřuje v trase V430 na stávající vedení V412/420, kde
vznikne nový lomový bod R5 a dále povede do lomového bodu R6 v trase stávajícího vedení
V412/420.
Šířka koridoru vedení je dána průmětem krajních vodičů a zákonem stanovenou šířkou ochranného
pásma od krajního vodiče po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 20 m v případě
vedení o napěťové hladině 400 kV. Dvojitá vedení budou v celé trase realizována na stožárech
tvaru Dunaj s celkovou šířkou koridoru vedení 69,4 m v běžné trase.
Popis stavu životního prostředí v dotčeném území:
Trasa vedení s označením V411/811 kříží 14 vodních toků, z nichž mezi nejvýznamnější patří
Liboc a Blšanka. Dále trasa vedení kříží v úseku R14 – R15 u obce Tuchořice vodní plochu, která
je specifikována jako vodní nádrž umělá.
Trasa vedení s označením V411/811 zasahuje do ochranného pásma vodních zdrojů stupně
PHO2a u obce Holedeč, ochranného pásma vodních zdrojů stupně PHO2b u obce Kluček,
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ochranného pásma vodních zdrojů stupně 2 a 1 u obce Břvany, dále trasa vedení prochází přes
záplavová území vodních toků Liboc, Blšanka, Ohře a Chomutovka.
Trasy obou vedení nezasahují do žádné ptačí oblasti. Nejblíže posuzovaného záměru se nachází
ptačí oblast CZ0421003 - Nádrž vodního díla Nechranice mezi lomovými body R3 – R7 trasy
vedení s označením V411/811 a ptačí oblast CZ0411002 – Doupovské hory, jež se nachází cca
500 m západně od TR Hradec. Trasa vedení s označením V411/811 zasahuje v úseku R9 – R10
do Evropsky významné lokality CZ0424125 Doupovské hory, jejíž navrhovaná kategorie ochrany
je z části Národní přírodní památka, z části Přírodní rezervace a z části Přírodní památka. Vedení
neprochází velkoplošně chráněným územím, ani se v blízkém okolí nenachází památné stromy,
vedení s označením V411/811 protíná přírodní památku Miocenní sladkovodní vápence u obce
Tuchořice a přírodní park Džbán. Na trase předmětného záměru dochází dále ke křížení několika
prvků územního systému ekologické stability místního i nadmístního významu a významných
krajinných prvků.
V koridoru vymezeném pro výstavbu dvojitých vedení se nachází ložiska surovinových zdrojů a
přírodních bohatství, sesuvná území, několik poddolovaných území, důlní díla a geologicky
významná lokalita Miocenní sladkovodní vápence. Záměr vedení neprochází chráněným
ložiskovým územím.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.
Zhodnocení:
Stavba má nevýrobní charakter a svojí činností nevytváří žádné škodlivé zplodiny, nečistoty ani
průmyslové odpady. Rozsah vlivů záměru je převážně lokální, daný rozsahem koridoru záměru.
V období výstavby i provozu záměru budou zajištěny veškeré hygienické požadavky na ochranu
veřejného zdraví a lze konstatovat, že zdravotní, sociální ani ekonomické aspekty trvale žijících
obyvatel nebudou realizací záměru ovlivněny a budou v maximální míře minimalizovány. Případné
vlivy záměru na obyvatelstvo jsou proto spíše rázu majetkového či estetického.
Realizací záměru nelze očekávat významné negativní vlivy ve vztahu k ovlivnění kvality ovzduší,
jakosti povrchových i podzemních vod ani vodních zdrojů, flóry, fauny a dotčených ekosystémů,
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 kontaminace přírodních zdrojů. Vlivy záměru na kulturní památky nejsou
předpokládány a nedochází k významnému ovlivnění dochovaných hodnot krajinného rázu
v území dotčeném záměrem.
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 předchozích kapitolách prezentovaných opatření a využitím nejlepších dostupných technik.
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