NOVÉ VEDENÍ 2 x 110 kV JINDŘICHOV - DRMOUL
POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zpracováno ve smyslu § 9 a přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

leden 2012

INVEK s.r.o., Vinohrady 998/46, 639 00 Brno, Czech Republic
IČ: 28346581, DIČ: CZ28346581

Záznam o vydání dokumentu
Název dokumentu:

NOVÉ VEDENÍ 2 x 110 kV JINDŘICHOV - DRMOUL
POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zakázka/Dokument: 0190-11/D01
Objednatel:

Ministerstvo životního prostředí

Účel vydání:

Finální dokument

Stupeň utajení:

Bez omezení

Vydání
01

Popis
Finální dokument

Zpracoval

Kontroloval

Schválil

P Mynář

E Ondráčková

E Ondráčková

Datum
25. 1. 2012

Předcházející vydání tohoto dokumentu musí být buď zničena, nebo výrazně označena NAHRAZENO.

Rozdělovník:

21 výtisků
1 výtisk

Ministerstvo životního prostředí (+ 1x elektronicky)
archiv INVEK s.r.o.

© INVEK s.r.o, 2012
Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí tohoto dokumentu nebo jakékoliv informace z tohoto dokumentu nesmí být nad rámec
smluvního určení (tj. nad rámec použití v rámci daného procesu EIA) vyzrazeny, zveřejněny, reprodukovány, kopírovány, překládány,
převáděny do jakékoliv elektronické formy nebo strojově zpracovávány bez výslovného souhlasu odpovědného zástupce zpracovatele,
společnosti INVEK s.r.o.

FileName:
SaveDate:

110kV_Jindrichov-Drmoul_pos(1).doc
25.1.2012 15:01:00

Zakázka/Dokument: 0190-11/D01
Vydání: 01

Strana: 1 z 52

NOVÉ VEDENÍ 2 x 110 kV JINDŘICHOV - DRMOUL
POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Seznam zpracovatelů posudku

Posudek zpracoval:
Ing. Petr Mynář

Datum zpracování posudku:

25. 1. 2012

Seznam osob, které se podílely na zpracování posudku:
Ing. Petr Mynář, Brno, tel.: 546 211 349
držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku
MŽP č.j.: 1278/167/OPVŽP/97, prodloužena rozhodnutím MŽP č.j.: 43733/ENV/11

Mgr. Edita Ondráčková, Brno, tel.: 546 211 349
držitel osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat
geologické práce v oboru hydrogeologie, MŽP č.j.: 584/820/3860/03
ze dne 6.3.2003, pořadové číslo 1679/2003

INVEK s.r.o.

Ilustrační foto na titulní straně:

Pohled z Panského vrchu směrem do k.ú. Tři Sekery u Kynžvartu

Dokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft.
Grafické přílohy jsou zpracovány grafickým editorem CorelDRAW 11, registrovaným u společnosti Corel
Corporation a geografickým informačním systémem ArcGIS Desktop 10, registrovaným u společnosti ESRI.

FileName:
SaveDate:

110kV_Jindrichov-Drmoul_pos(1).doc
25.1.2012 15:01:00

Zakázka/Dokument: 0190-11/D01
Vydání: 01

Strana: 2 z 52

NOVÉ VEDENÍ 2 x 110 kV JINDŘICHOV - DRMOUL
POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Obsah
Titulní list
Záznam o vydání dokumentu
Seznam zpracovatelů posudku ...............................................................................................................
Obsah ....................................................................................................................................................
Přehled zkratek ......................................................................................................................................
Úvod, přehled výchozích podkladů ..........................................................................................................

2
3
4
5

I. (ZÁKLADNÍ ÚDAJE) ........................................................................................................................ 7
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
I.5.
I.6.

Název záměru ..................................................................................................................................
Kapacita (rozsah) záměru ................................................................................................................
Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) ...............................................................................
Obchodní firma oznamovatele ..........................................................................................................
IČ oznamovatele ...............................................................................................................................
Sídlo (bydliště) oznamovatele............................................................................................................

7
7
7
8
8
8

II. (POSOUZENÍ DOKUMENTACE) .................................................................................................... 9
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.

Úplnost dokumentace ..................................................................................................................... 9
Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení ............................ 10
Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí ........................................................................ 25
Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice .................. 25

III. (POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ
STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ) ...................... 26
IV. (POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) .................... 27
V. (VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI) .................................. 31
VI. (CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) ......................................................................... 42
VII. (NÁVRH STANOVISKA) ............................................................................................................ 43
Přílohy:
Příloha 1 (Doklady)
Příloha 2 (Vyjádření k oznámení/dokumentaci)
Příloha 3 (Doplňující údaje pro zpracování posudku)

FileName:
SaveDate:

110kV_Jindrichov-Drmoul_pos(1).doc
25.1.2012 15:01:00

Zakázka/Dokument: 0190-11/D01
Vydání: 01

Strana: 3 z 52

NOVÉ VEDENÍ 2 x 110 kV JINDŘICHOV - DRMOUL
POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Přehled zkratek
AOPK
a.s.

Agentura ochrany přírody a krajiny
akciová společnost

BPEJ
ČGS

bonitovaná půdně-ekologická jednotka
Česká geologická služba

ČIŽP
ČR
ČSN

Česká inspekce životního prostředí
Česká republika
Česká technická norma (resp. dřívější Československá technická norma)

EIA
EVL
CHKO

posouzení vlivů na životní prostředí (angl. Environmental Impact Assessment)
evropsky významná lokalita
chráněná krajinná oblast

CHOPAV
k.ú.

chráněná oblast přirozené akumulace vod
katastrální území

MŽP
n.m.
NPP

Ministerstvo životního prostředí České republiky
nad mořem
národní přírodní památka

NPR
NRBK

národní přírodní rezervace
nadregionální biokoridor

NV
LBC
LBK

nařízení vlády
lokální biocentrum
lokální biokoridor

OZKO
PCHP

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
přechodně chráněná plocha

PO
PP
PR

ptačí oblast
přírodní památka
přírodní rezervace

PřP
p.t.

přírodní park
pod terénem

PUPFL
s.r.o.
SCHKO

pozemky určené k plnění funkcí lesa
společnost s ručením omezeným
správa chráněné krajinné oblasti

SEA
TR

posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (angl. Strategic Environmental
Assessment
transformovna

ÚSES
VKP

územní systém ekologické stability
významný krajinný prvek

ZPF
ZÚR

zemědělský půdní fond
zásady územního rozvoje
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Úvod, přehled výchozích podkladů
Posudek o vlivech záměru na životní prostředí (dále jen "posudek") je vypracován ve smyslu § 9 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v úplném znění vyhlášeném pod č. 49/2010 Sb.
(dále jen "zákon"). Předmětem posudku je záměr oznamovatele EGEM s.r.o. (IČ: 63886464)

Nové vedení 2 x 110 kV Jindřichov - Drmoul
a související procesní podklady dle zákona. Jmenovitě:
[1] Nové vedení 2 x 110 kV Jindřichov - Drmoul. Oznámení záměru, zpracované v rozsahu přílohy č. 4
zákona. Ing. Stanislav Postbiegl a kol., AMEC s.r.o., datum zpracování: 30.5.2011
[2] Nové vedení 2 x 110 kV Jindřichov - Drmoul. Zahájení zjišťovacího řízení. Ministerstvo životního
prostředí, zn.: 1051/530/11 49021/ENV/11 ze dne 20.6.2011
[3] Nové vedení 2 x 110 kV Jindřichov - Drmoul. Závěr zjišťovacího řízení. Ministerstvo životního
prostředí, zn.: 62861/ENV/11 ze dne 10.8.2011
[4] Nové vedení 2 x 110 kV Jindřichov - Drmoul. Žádost o zpracování posudku. Ministerstvo životního
prostředí, zn.: 1638/530/11 73946/ENV/11 ze dne 22.9.2011
[5] Nové vedení 2 x 110 kV Jindřichov - Drmoul. Vyjádření k oznámení záměru:
[5.1] Karlovarský kraj,
zn.: 2379/ZZ/11 ze dne 18.7.2011
[5.2] Obec Trstěnice,
ze dne 18.7.2011
[5.3] Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
zn.: 2379/ZZ/11 ze dne 18.7.2011
[5.4] Městský úřad Cheb, odbor životního prostředí,
č.j.: MUCH 52575/2011-ŽP ze dne 30.6.2011
[5.5] Městský úřad Mariánské Lázně, odbor životního prostředí,
č.j.: OZP/11/2306/ ze dne 1.8.2011
[5.6] Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech,
č.j.: KHSKV 6488/2011/HOK/Gal ze dne 29.6.2011
[5.7] Česká inspekce životního prostředí, OI Ústí nad Labem, pobočka Karlovy Vary,
zn.: ČIŽP/441/OOO/1100619.013/11/DHP ze dne 11.7.2011
[5.8] Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel,
MZDR 46393/2011-2/OZS-ČIL-Pr ze dne 30.6.2010
[5.9] Správa CHKO Slavkovský les a Krajské středisko Karlovy Vary,
zn.: 1385/SL/11 ze dne 12.7.2011
[5.10] Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody,
č.j.: 1716/620/11 ze dne 29.7.2011
[5.11] Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší,
ze dne 28.6.2011
[5.12] Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany horninového a půdního prostředí,
č.j.: 1467/660/11 ze dne 8.7.2011
[5.13] Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod,
č.j.: 1569/740/11 ze dne 7.7.2011
Dle závěru zjišťovacího řízení [3], vydaného příslušným úřadem, má záměr významný vliv na životní
prostředí a bude posuzován podle zákona. Příslušný úřad dospěl rovněž k závěru, že ve smyslu § 7 odst. 4
zákona se oznámení dle přílohy č. 4 k zákonu považuje za dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí
FileName:
SaveDate:

110kV_Jindrichov-Drmoul_pos(1).doc
25.1.2012 15:01:00

Zakázka/Dokument: 0190-11/D01
Vydání: 01

Strana: 5 z 52

NOVÉ VEDENÍ 2 x 110 kV JINDŘICHOV - DRMOUL
POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

(dále jen "dokumentace"). Zároveň příslušný úřad sdělil, že s ohledem na obdržená vyjádření k záměru
v rámci zjišťovacího řízení je třeba jako podklad pro zpracování posudku o vlivech záměru na životní
prostředí doplnit dokumentaci o následující oblasti:
1. prověřit možná variantní řešení s ohledem na krajinný ráz a na zásahy do lesních porostů;
2. doplnit vizualizaci celé trasy s ohledem na uplatnění v dálkových pohledech a případné
převyšování přírodních prvků technickými stavbami;
3. konkretizovat činnosti a opatření v navržených segmentech s minimalizací rozsahu nebo omezením
stavební činnosti a prověřit jejich vliv na blízké okolí;
4. posoudit případný vliv záměru na přechodně chráněnou plochu "Cvičiště";
5. zpracovat podrobný hydrogeologický posudek dotčeného území se zaměřením na možné ovlivnění
kvality a kvantity podzemních vod realizací záměru;
6. doplnit informace o průchodu trasy přes nevýhradní či výhradní ložiska, popř. chráněná ložisková
území a doplnit výčet ploch a bodů poddolovaných území a hlavních důlních děl, kterými navržená
trasa prochází;
7. doplnit lokality neofyt nacházejících se v zájmové oblasti, zejména druhů bolševník velkolepý,
netýkavka žláznatá a křídlatka, a navrhnout opatření proti jejich šíření v souvislosti s realizací
stavby;
8. vypořádat nebo zohlednit veškeré další relevantní připomínky a doporučení vyplývající
z doručených vyjádření k oznámení záměru.
Doplnění dokumentace je dle závěru zjišťovacího řízení předáno zpracovateli posudku a ke zveřejnění
a vyjádření dotčeným subjektům je zasláno až současně s posudkem. Toto doplnění dokumentace je
dalším z podkladů pro zpracování posudku:
[6] Nové vedení 2 x 110 kV Jindřichov - Drmoul. Předání doplňku dokumentace. Ministerstvo životního
prostředí, zn.: 2062/530/11 94099/ENV/11 ze dne 30.11.2011
[7] Nové vedení 2 x 110 kV Jindřichov - Drmoul. Doplnění dokumentace. Ing. Stanislav Postbiegl a kol.,
AMEC s.r.o., datum zpracování: 11.11.2011
Cílem předkládaného posudku je především (ve smyslu přílohy č. 5 k zákonu):
· posouzení dokumentace, technického řešení záměru a opatření, navržených k omezení nepříznivých
vlivů na životní prostředí,
· vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci,
· celkové posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní prostředí,
· návrh stanoviska příslušného úřadu státní správy.
Posudek je zpracován na základě dokumentace1 a všech podaných vyjádření k ní. V rámci zpracování
posudku není posuzovaná dokumentace přepracovávána ani doplňována. V průběhu zpracování posudku
však byly upřesněny a s dotčenými stranami projednány některé informace, vztahující se jak
k technickému řešení záměru, tak k dotčenému území. Účelem těchto prací a jednání bylo ověření
v dokumentaci uváděných údajů, doplnění dalších údajů nezbytných pro zpracování posudku a také
ověření údajů, vstupujících do procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Šlo o tyto práce a jednání:
[8] Vlastní prohlídka dotčeného území, 5.1.2012
[9] Žádost na oznamovatele záměru o údaje nezbytné pro zpracování posudku, 10.1.2012
[10] Osobní konzultace s Městským úřadem Mariánské Lázně, odbor životního prostředí (Ing. Miroslav
Trégler) o podmínkách, vyplývajících z vyjádření [5.5], 16.1.2012
[11] Předání údajů nezbytných pro zpracování posudku oznamovatelem záměru, 20.1.2012
Posudek je zpracován držitelem autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona. Ke
zpracování posudku byly vyžádány dílčí podklady k ověření údajů o vlivech provedení záměru na životní
prostředí od jiných odborníků. Jmenný seznam osob, které se zúčastnily zpracování posudku, je uveden na
straně 2 tohoto posudku. Osoby, které se zúčastnily na zpracování posudku, se, a to ani dílčím způsobem,
nepodílely na zpracování oznámení nebo dokumentace.
1

Dokumentací se v kontextu tohoto posudku rozumí oznámení záměru [1], které je dle závěru zjišťovacího řízení
považováno za dokumentaci, a to včetně doplnění [7].
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I.

(ZÁKLADNÍ ÚDAJE)

I.1. Název záměru
Nové vedení 2 x 110 kV Jindřichov - Drmoul

I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Celková délka nového vedení 2 x 110 kV bude cca 27,9 km. Všechny stožáry nového vedení budou
jednodříkové prostorové mřížové samonosné ocelové konstrukce (tzv. "úzkého provedení"), pro dva
systémy vedení - každý na jedné straně stožáru. Celková výška stožárů nového vedení od terénu bude
v rozmezí od 27,6 m (stožáry bez převýšení) do max. výšky 39,4 m (stožáry s převýšením). Základy budou
železobetonové.

I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Záměr je umístěn v prostoru následujících územních jednotek:

Kraj

Okres

Obec

Katastrální území

Karlovarský

Cheb

Dolní Žandov

Dolní Žandov

Milíkov

Malá Šitboř
Velká Šitboř

Odrava

Mostov
Odrava
Jesenice u Chebu
Okrouhlá u Chebu

Okrouhlá
Stará Voda
Trstěnice

Tři Sekery

Tuřany
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Jedlová u Staré Vody
Stará Voda u Mariánských Lázní
Horní Ves u Mariánských Lázní
Skelné Hutě
Trstěnice u Mariánských Lázní
Krásné u Tří Seker
Tři Sekery u Kynžvartu
Tři Sekery u Tachova
Lipoltov
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I.4. Obchodní firma oznamovatele
EGEM s.r.o.

I.5. IČ oznamovatele
63886464

I.6. Sídlo oznamovatele
Novohradská 736/36
370 08 České Budějovice
Oprávněný zástupce oznamovatele:
Ing. Jitka Beladová
EGEM s.r.o.
Novohradská 736/36
370 08 České Budějovice
tel.: 267 199 160
e-mail: jitka.beladova@egem.cz
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II.

(POSOUZENÍ DOKUMENTACE)
V této kapitole je provedeno posouzení dokumentace z následujících hledisek:
·
·
·
·

úplnost dokumentace,
správnost údajů uvedených v dokumentaci a použitých metod hodnocení,
hodnocení variant,
hodnocení vlivů přesahujících státní hranice.

II.1. Úplnost dokumentace
Úplnost dokumentace je hodnocena ze dvou hledisek:
· splnění formálních požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
· splnění věcných požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Dokumentace obsahuje všechny požadované části a přílohy. Formální náplň jednotlivých částí
dokumentace i jejích příloh odpovídá požadovanému rozsahu přílohy č. 4 k zákonu a je následující:
· Oznámení záměru (62 stran),
· Příloha 1.1 koordinační situace (měřítko 1:25 000, 5 formátů A4),
· Příloha 1.2 přehledná situace, zákres fotodokumentace (měřítko 1:10 000, 15 formátů A4),
· Příloha 1.3 situace záměru, územní systém ekologické stability (měřítko 1:10 000, 15 formátů A4),
· Příloha 2.1 vyhodnocení vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví (13 stran),
· Příloha 2.2 výpočet a vyhodnocení elektrického a magnetického pole (8 stran),
· Příloha 3.1 botanický průzkum (9 stran + 4 strany přílohy),
· Příloha 3.2 vyhodnocení stability lesních porostů (11 stran),
· Příloha 3.3 zoologický průzkum (9 stran + 2 strany přílohy),
· Příloha 3.4 entomologický průzkum (7 stran + 3 strany přílohy),
· Příloha 3.5a biologické hodnocení (24 stran),
· Příloha 3.5b aktualizační doplněk biologického hodnocení (6 stran),
· Příloha 3.6 situace biologických průzkumů (měřítko 1:10 000, 15 formátů A4),
· Příloha 3.7 střety s ochranou přírody, stabilita lesních porostů (měřítko 1:10 000, 15 formátů A4),
· Příloha 4.1 vyhodnocení vlivů na krajinný ráz, vizualizace záměru (28 stran),
· Příloha 4.2 hodnocení vlivů na krajinný ráz (měřítko 1:25 000, 5 formátů A4),
· Příloha 5.1 fotodokumentace (5 stran),
· Příloha 6.1 vyjádření příslušných stavebních úřadů k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace (5 stran),
· Stanoviska orgánů ochrany přírody k možnému ovlivnění evropsky významných lokalit a/nebo
ptačích oblastí (3 strany),
· Autorizační osvědčení osob, které se podílely na zpracování dokumentace (6 stran),
· Doplnění oznámení/dokumentace (31 stran),
· Příloha 1 Hranice koridoru - varianty dle ZÚR (bez měřítka, 2 formáty A4),
· Příloha 2 Přechodně chráněná plocha "Cvičiště" (bez měřítka, 2 formáty A4),
· Příloha 3 Hornická činnost v území (bez měřítka, 2 formáty A4),
· Příloha 4 Výskyt bolševníku - Kosový potok (bez měřítka, 2 formáty A4),
· Závěr zjišťovacího řízení (5 stran).
Z věcného hlediska se dokumentace věnuje všem relevantním okruhům životního prostředí. Zvláštní
pozornost je věnována rozhodujícím okruhům, tj. vlivům na krajinu, vlivům na biotu a vlivům na veřejné
zdraví. Dokumentace respektuje závěr zjišťovacího řízení, věcně jsou vypořádány všechny okruhy
zjišťovacího řízení (požadavky na doplnění dokumentace). Z věcného hlediska je tedy dokumentace úplná.
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II.1. Úplnost dokumentace - závěr zpracovatele posudku:

Dokumentace obsahuje veškeré zákonem požadované náležitosti, z formálního hlediska je dokumentace
úplná.
Rozsah dokumentace odpovídá požadavkům zákona. Všechny části dokumentace jsou zpracovány
v takovém rozsahu, který je považován v daném případě za standardní a který respektuje požadavky,
stanovené v rámci zjišťovacího řízení.

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých
metod hodnocení
V této kapitole posudku je posouzen obsah jednotlivých částí a kapitol dokumentace.
Pro každou část a kapitolu dokumentace je uveden komentář zpracovatele posudku, který obsahuje
stanovisko zpracovatele posudku k obsahu a úrovni zpracování. Je prověřena správnost předkládaných
údajů, metody a úroveň zpracování včetně způsobu prezentace výsledků hodnocení. V případě zjištění
nedostatků ve zpracování je uvedeno, jak tyto nedostatky mohou ovlivnit závěry posouzení vlivů.

ČÁST A ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Komentář zpracovatele posudku:
Jsou uvedeny všechny informace požadované zákonem. Bez připomínek.

ČÁST B ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
Kapitola je členěna do 9 dílčích kapitol, které jsou dále posuzovány samostatně.

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1
V kapitole jsou uvedeny údaje k zařazení záměru.
Komentář zpracovatele posudku:
Uvedené údaje jsou korektní, bez připomínek.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
V kapitole jsou uvedeny nezbytné kapacitní údaje záměru.
V doplňku dokumentace je dále uvedeno, že vedení je projektováno v koridoru dle Zásad územního
rozvoje Karlovarského kraje.
Komentář zpracovatele posudku:
Uváděné údaje jsou vztaženy k limitům dle přílohy č. 1 zákona. Tento přístup je korektní a nemáme
k němu připomínky. Údaj o umístění záměru do koridoru dle ZÚR, uvedený v doplňku dokumentace, je v
této kapitole nadbytečný a věcně patří do kapitol B.I.3. (Umístění záměru) resp. B.I.5. (Zdůvodnění
potřeby záměru a jeho umístění).
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V závěru zjišťovacího řízení [3] jsou příslušným úřadem uvedeny kapacitní údaje v rozšířené podobě,
zahrnujícím také navíc některé údaje o technickém řešení záměru. Pro zachování kontinuity procesu EIA
používáme do návrhu stanoviska příslušného úřadu toto znění.

B.I.3. Umístění záměru
V kapitole je uvedena situace záměru (bez měřítka) a odkaz na mapové přílohy.
Doplněk dokumentace dále obsahuje údaj o souladu trasy vedení se ZÚR Karlovarského kraje a tabulku
s přehledem dotčených katastrálních území.
Komentář zpracovatele posudku:
Uvedené údaje jsou korektní. Údaje o dotčených územních celcích (kraj, okres, obec) a katastrálních
územích v textu oznámení chybí, jsou však doloženy v doplňku dokumentace. Dále bez připomínek.

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Je uveden údaj, že záměr je sítí technické infrastruktury a je budován a provozován ve veřejném zájmu
(veřejně prospěšná stavba). Dále jsou uvedeny obecné informace o možné kumulaci vlivů.
Komentář zpracovatele posudku:
Uváděné údaje se víceméně míjí s požadovaným obsahem. Není uveden charakter záměru (tj. zda jde
o novostavbu vedení či rekonstrukci/modernizaci stávajícího vedení). Údaje o možnosti kumulace jsou
popsány zcela obecně ("velmi častým řešením je vytvoření tzv. energetického koridoru"), aniž je konkrétně
popsán případný souběh záměru s dalšími záměry vedení (pokud existují) resp. též existujícími vedeními.
Údaje však vyplývají z celkového kontextu záměru, tj. jde o formální poznámku, bez vlivu na závěry
hodnocení.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled zvažovaných variant
V dokumentaci je uvedeno, že záměr je navržen jako součást energetické soustavy České republiky, jehož
účelem je zajištění celkové přenosové schopnosti a spolehlivosti přenosové soustavy s ohledem na platnou
legislativu ČR i EU a z pravidel propojených evropských energetických soustav (UCTE). Důvodem pro
výstavbu je zvýšení spolehlivosti dodávky elektrické energie, předpokládaný nárůst zatížení v lokalitě a
vytvoření stavby regionálního významu - nadmístního systému zásobování elektrickou energií.
Záměr je navržen v jedné variantě trasy, vycházející z územně plánovací dokumentace jak regionální, tak
i místní. V doplňku dokumentace jsou dokladovány podrobné údaje k dokladování souladu trasy záměru se
schválenými Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje.
Komentář zpracovatele posudku:
Úvodní údaje, vycházející z popisu účelu přenosové soustavy České republiky a z nich vyplývajících závazků
(včetně mezinárodních), jsou v posuzovaném případě irelevantní. V daném případě nejde o stavbu
přenosové soustavy, ale o stavbu soustavy distribuční. Další údaje ke zdůvodnění záměru jsou již korektní.
Zdůvodnění trasy záměru vychází z dokladování souladu s koridorem, vymezeným v nadřazené územně
plánovací dokumentaci (ZÚR Karlovarského kraje, schválené zastupitelstvem Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 223/09/10 dne 16.9.2010). Tento koridor byl variantně řešen a kladně posouzen při
projednávání ZÚR, včetně posouzení SEA a vlivů na lokality a předměty ochrany Natura 2000. Využití
tohoto koridoru lze proto považovat za opodstatněné a při respektování územně plánovací dokumentace
jedině možné. Koridor je v ZÚR Karlovarského kraje veden jako veřejně prospěšná stavba (pro kterou lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit) pod označením E07.
Možné variantní řešení je proto omezeno na dílčí úpravy charakteru pomístních úprav (dílčí umístění
stožárů, technické řešení) při respektování vymezeného koridoru. Dokumentace je v tomto ohledu
korektní.
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Dokumentace se nevyjadřuje k potenciální variantě podzemního vedení (případně pouze v některých
úsecích). K této skutečnosti byly vyžádány doplňující informace (viz příloha 3 této dokumentace), které
jsou korektní a odpovídají obecným možnostem pro napěťovou úroveň 110 kV.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Dokumentace uvádí základní technické údaje o záměru, údaje o konstrukci vedení, údaje o ochranných
pásmech a údaje o výstavbě. Doplněk dokumentace potom uvádí podrobnější údaje o provádění
stavebních prací.
Komentář zpracovatele posudku:
Bez významných připomínek. Dílčí výhrady lze mít k chybějícímu údaji o vzdálenosti mezi stožáry
(průměrná vzdálenost mezi stožáry, celkový počet stožárů v trase apod.). Nepřesnosti jsou i v údajích
o konstrukci základů stožárů - údaj o tom, že nad terén vystupuje pouze zhlaví základů pod jednotlivými
stojkami se nejeví korektní (je i v rozporu s prezentovaným schématem), pravděpodobně bylo využito
popisu pro stožáry vyšší napěťové úrovně (400 kV). Schéma stožárů uvedené v dokumentaci/oznámení je
prakticky nečitelné. Jde o dílčí připomínky, bez vlivu na závěry hodnocení.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Dokumentace uvádí předpokládaná data zahájení výstavby a ukončení výstavby/uvedení do provozu.
Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
V kapitole je uveden výčet a adresář dotčených krajů a obcí.
Komentář zpracovatele posudku:
Není zcela zřejmé, z jakého důvodu je ve výčtu uvedena i obec Drmoul, jejíž katastr není záměrem dotčen.
Příslušný úřad tuto obec v rozdělovníku neuvádí. Dále bez připomínek.

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí
Je uveden stavební úřad, pověřený provedením územního řízení resp. řízení o vydání stavebního povolení.
Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Přestože je pověřen pouze jeden stavební úřad (Cheb), v dokumentaci jsou správně
doložena vyjádření všech tří dotčených stavebních úřadů (Cheb, Kynžvart, Mariánské Lázně) z hlediska
ÚPD.

B.II. Údaje o vstupech
Kapitola je členěna do 4 dílčích kapitol, které jsou dále posuzovány samostatně.

B.II.1. Půda
ZPF: je uvedeno, že plocha jednotlivého venkovního základu stožáru nepřekročí cca 9 m2. Trvalý zábor
(bez žádosti o vynětí) je uveden hodnotou max. 480 m2. Dočasný zábor je uveden hodnotami
max. 180 000 m2 (pojezdový pruh) a max. 38 000 m2 (příjezdové cesty).
PUPFL: je uvedeno, že plocha jednotlivého venkovního základu stožáru nepřekročí cca 9 m2. Dočasné
odnětí je nutné pro stavební a montážní práce. Omezení se předpokládá v šíři ochranného pásma. Jsou
kladeny nároky na plošné kácení lesa v pruhu ochranného pásma. Odnětí PUPFL je uvedeno hodnotou
FileName:
SaveDate:

110kV_Jindrichov-Drmoul_pos(1).doc
25.1.2012 15:01:00

Zakázka/Dokument: 0190-11/D01
Vydání: 01

Strana: 12 z 52

NOVÉ VEDENÍ 2 x 110 kV JINDŘICHOV - DRMOUL
POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

max. 90 m2, odnětí PUPFL dočasné hodnotami max. 17 500 m2 (pojezdový pruh) a max. 7500 m2
(příjezdové cesty). Omezení PUPFL je uvedeno hodnotou cca 78 000 m2 (ochranné pásmo).
Komentář zpracovatele posudku:
K uváděným hodnotám záboru bez připomínek, údaje jsou korektní, jako vstupní údaj pro hodnocení vlivů
záměru dostačující.
Nepřesnosti se projevují při začlenění jednotlivých hodnot do kategorií trvalého nebo dočasného záboru
(v případě ZPF) a trvalého nebo dočasného odnětí (v případě PUPFL). V dokumentaci se správně uvádí, že
jako trvalý zábor ZPF nebo trvalé omezení PUPFL je možno klasifikovat pouze případ, kdy zastavěná plocha
nadzemních částí betonových základů u každého jednotlivého stožáru přesáhne hodnotu 30 m2. Pokud se
však v daném případě jedná o stožáry s výměrou do cca 9 m2, pak nelze tento zábor/odnětí hodnotit jako
trvalé, ale pouze jako dočasné. Diskutovaná nutnost, resp. nevyžadování souhlasu orgánu ochrany ZPF je
pro tuto kategorizaci nerelevantní.
Rovněž není zřejmé, proč je uvažována doba výstavby méně než 1 rok, když kapitola B.I.7 prezentuje
interval pro možnou realizaci záměru v rozmezí až 18 měsíců.
Dále bez významných připomínek.

B.II.2. Voda
Pitná voda, požární voda a ostatní voda bez nároků. Spotřeba vody v průběhu výstavby nespecifikována
(běžná).
Komentář zpracovatele posudku:
Uvedené údaje jsou korektní, bez připomínek.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Je uvedeno, že nejsou používány suroviny nebo materiály s prokázaným negativním vlivem na životní
prostředí, specifikace a kvantifikace materiálů pro výstavbu bude provedena v dalších fázích projektové
přípravy. Elektrická energie a zemní plyn bez nároků.
Komentář zpracovatele posudku:
Uvedené údaje jsou korektní, bez připomínek.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
V dokumentaci/oznámení je uvedeno, že intenzita dopravy pro údržbu a revize bude v jednotkách vozidel
za rok (lehkých, výjimečně těžkých), při výstavbě variabilní (jednotky až desítky vozidel za den, převážně
nákladních/těžkých). Doplněk dokumentace potom obsahuje poněkud podrobnější informace o trasách
dopravy, konkrétní řešení však bude až součástí POV, který bude součástí dokumentace pro stavební
povolení.
Komentář zpracovatele posudku:
Uvedené údaje jsou korektní, bez připomínek.
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B.III. Údaje o výstupech
Kapitola je členěna do 6 podkapitol, které jsou níže posuzovány samostatně.

B.III.1. Ovzduší
Provoz bez výstupů, výstavba nespecifikováno (provoz běžné techniky).
Komentář zpracovatele posudku:
Uvedené údaje jsou korektní, bez připomínek.

B.III.2. Odpadní vody
Provoz i výstavba bez výstupů (na staveništi mobilní WC).
Komentář zpracovatele posudku:
Uvedené údaje jsou korektní, bez připomínek.

B.III.3. Odpady
Je uveden výčet odpadů jak z realizace záměru, tak z provozu záměru, včetně rámcového způsobu
nakládání s odpady.
Komentář zpracovatele posudku:
Uvedené údaje jsou korektní, bez významných připomínek.

B.III.4. Ostatní
Hluk za provozu bez produkce, výjimečně projevy koróny (do La = 50 dB/5m), v průběhu výstavby do
La = 80 dB/5m. Vibrace nejsou produkovány, zdroje ionizujícího záření nejsou používány,
elektromagnetické záření splňuje požadavky nařízení vlády č. 480/2000 Sb. Další fyzikální nebo biologické
faktory nejsou používány.
Komentář zpracovatele posudku:
Hodnota emitovaného hluku je zjevně pouze odhadnuta, s ohledem na umístění záměru mimo chráněný
prostor je tento přístup akceptovatelný (negativní vliv je spolehlivě vyloučen). Lze upozornit, že váhový filtr
se uvádí velkým písmenem (nikoliv La, ale LA).
Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zařízením je v dokumentaci uvedeno chybně, číslo
platného nařízení je 1/2008 Sb., novelizováno nařízením vlády č. 106/2010 Sb. Dále bez připomínek.

B.III.5. Doplňující údaje
Je uvedeno, že součástí záměru nejsou významné terénní úpravy nebo zásahy do krajiny, záměr
neprodukuje ani žádné další výstupy do životního prostředí.
Komentář zpracovatele posudku:
Uvedené údaje jsou korektní. Bez připomínek.
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ČÁST C ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Dokumentace uvádí environmentální charakteristiky dotčeného území. stručným popisem charakteristik
území - zvláštní a obecné ochrany přírody a krajiny, územního systému ekologické stability, lokalit
Natura 2000, obytné zástavby, kulturních a historických památek a kvality ovzduší. Jde o shrnující
charakteristiky, bližší popis je uveden v příslušných kapitolách dokumentace.
V doplňku dokumentace jsou potom uvedeny částečně rozšířené údaje.
Komentář zpracovatele posudku:
Uvedené údaje vychází z dostupných databází a jsou korektní. Dílčí výtka je vztažena k zařazení přírodního
parku mezi maloplošná chráněná území. Dle části třetí, § 14 zákona č. 114/1192 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, přírodní park nepředstavuje žádnou z kategorií zvláště chráněných území. Je určen k ochraně
krajinného rázu území, které není zvláště chráněno podle části třetí zákona. Dále bez připomínek.

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
Kapitola je členěna do 11 podkapitol, které jsou níže posuzovány samostatně.

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
V kapitole je uvedeno, že v dotčených obcích trvale bydlí cca 4590 obyvatel, nicméně vedení se nedotýká
obytných zón. Nejbližší obytné zóny se nachází cca 150 až 200 m od osy vedení (obce Severské chalupy,
Krásné), v dalších oblastech přesahuje vzdálenost 300 m. Celkový počet bezprostředně dotčených obyvatel
se pohybuje v jednotkách až desítkách osob, v ochranném pásmu záměru se nenachází žádné objekty.
Zdravotní stav obyvatel nebyl zjišťován.
Komentář zpracovatele posudku:
Uvedené údaje jsou korektní, bez významných připomínek. Lze ovšem upozornit na skutečnost, že obce
uvedeného názvu se v dotčeném území nevyskytují. Jde o osady (místní části) obcí Stará Voda resp. Tři
Sekery. Není též zřejmé, jakým způsobem je odvozen počet bezprostředně dotčených obyvatel ("jednotky
až desítky osob") a čím jsou obyvatelé dotčeni.

C.II.2. Ovzduší a klima
V kapitole jsou uvedeny údaje o vztahu dotčeného území k OZKO a dále stručné klimatické charakteristiky.
Komentář zpracovatele posudku:
Uvedené údaje jsou korektní, hloubka informací odpovídá charakteristickým vlivům záměru. Kapitola
obsahuje drobné nedůslednosti (nesprávný nadpis tabulky s charakteristikami klimatických oblastí,
vztažený ke klimatickým oblastem T2 a MT1, namísto správných MT3 a MT4), dále bez připomínek.

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluk: Je uvedeno, že ve vztahu k záměru je stávající hluková situace v území nepodstatná, v blízkém okolí
záměru se nevyskytuje žádný chráněný prostor, který by mohl být potenciálně dotčen.
Vibrace: V území se nenachází žádné zdroje významných vibrací.
Ionizující záření: V dotčeném území nejsou provozovány zdroje záření ani výpusti radionuklidů.
Neionizující záření: V území jsou provozovány pouze běžné zdroje (telekomunikace, elektrorozvodná síť).
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Ostatní: Žádné závažné faktory nebyly zjištěny.
Komentář zpracovatele posudku:
Uvedené údaje jsou korektní, hloubka informací odpovídá charakteristickým vlivům záměru. Bez
připomínek.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda: Je uveden výčet dotčených povodí v trase záměru.
Podzemní voda: Je uveden výčet dotčených hydrogeologických rajónů. Úrovně hladiny podzemní vody
nebyly zjišťovány, budou upřesněny v dalším stupni projektové přípravy.
Komentář zpracovatele posudku:
Uvedené údaje jsou poměrně stručné a obecné. Ve vztahu k charakteristickým vlivům záměru by bylo
vhodné uvést zejména údaje o ochranných pásmech podzemních resp. povrchových vod, určených pro
zásobování pitnou vodou, případně též vod minerálních (lázeňských). Zde dále bez významných
připomínek, navazující komentář k problematice u posouzení kapitoly D.I.4. Vlivy na podzemní
a povrchovou vodu.

C.II.5. Půda
V kapitole je uveden výčet půdních typů v trase záměru.
Komentář zpracovatele posudku:
Jde o stručný obecný popis, ze kterého nejsou zřejmé údaje o charakteru potenciálně dotčených BPEJ
a tím ani zastoupení jednotlivých tříd ochrany. Je ovšem nutno uznat, že uvádět takovéto údaje bez
znalosti detailního umístění stožárů by mohlo být zavádějící. Na místě by proto mohl být alespoň
kvalifikovaný odhad, vycházející z morfogenetických charakteristik půd v trase záměru. Dále bez
významnějších připomínek.

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
V dokumentaci je uvedena geologická mapa území a stručný popis geologické stavby území. Podrobný
geologický a hydrogeologický průzkum bude součástí dalšího stupně projektové přípravy.
Doplněk dokumentace potom uvádí, že trasa neprochází žádným výhradním či nevýhradním ložiskem ani
chráněným ložiskovým územím, právě tak neprochází žádným předpokládaným ložiskem. Je doplněn
tabulkový a mapový přehled poddolovaných území a hlavních důlních děl historické těžby rud
a radioaktivních surovin.
Komentář zpracovatele posudku:
S ohledem na charakter záměru (s přihlédnutím ke stupni projektové přípravy záměru, kde není dosud
přesně určena poloha jednotlivých stožárů) jsou obecné údaje uvedené v dokumentaci a doplňku
dokumentace dostačující k popisu stavu horninového prostředí a přírodních zdrojů.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
V kapitole je shrnuta biogeografická charakteristika území, výsledky terénních průzkumů a údaje o zvláště
chráněných územích, významných krajinných prvcích, přírodních parcích, ÚSES a lokalitách Natura 2000.
Údaje vychází z provedených biologických průzkumů a hodnocení (2009, aktualizace 2011), doložených
v přílohách oznámení/dokumentace v tomto rozsahu:
· botanický průzkum,
· vyhodnocení stability,
· zoologický průzkum,
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·
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·

entomologický průzkum,
biologické hodnocení,
aktualizační doplněk biologického hodnocení,
situace biologických průzkumů (mapová příloha),
střety s ochranou přírody, stabilita lesních porostů (mapová příloha).

Doplněk dokumentace potom obsahuje další vyžádané údaje o invazních rostlinách a přechodně chráněné
ploše Cvičiště.
Komentář zpracovatele posudku:
Údaje, uvedené v dokumentaci, jsou dostačující k popisu stavu biotického prostředí v území a z něho
vyplývajícího posouzení vlivů a návrhu příslušných opatření.

C.II.8. Krajina
V kapitole je proveden popis charakteristik dotčeného krajinného prostoru, s rozdělením na jednotlivá
místa krajinného rázu. Popis vychází z provedeného hodnocení vlivů na krajinný ráz, doloženého v příloze
oznámení/dokumentace v tomto rozsahu:
· hodnocení vlivů na krajinný ráz,
· hodnocení vlivů na krajinný ráz (mapová příloha).
Součástí hodnocení vlivů na krajinný ráz je vizualizace.
Komentář zpracovatele posudku:
Údaje, uvedené v dokumentaci, jsou dostačující k popisu krajinných charakteristik dotčeného území
a z nich vyplývajícího posouzení vlivů včetně návrhu příslušných opatření.

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Je uvedeno, že záměr není v kontaktu s obytnými nebo jinými objekty a nedotýká se kulturních památek,
nelze však vyloučit přítomnost drobné solitérní architektury resp. archeologických nalezišť.
Doplněk dokumentace potom obsahuje navíc podrobnější údaj o historickém rudním revíru mezi obcí Tři
Sekery a TR Drmoul.
Komentář zpracovatele posudku:
Uváděné údaje jsou korektní, bez připomínek. Bylo by vhodné údaje o kontaktu s objekty blíže
kvantifikovat (např. uvedením skutečné minimální vzdálenosti), což je však provedeno v kapitole C.II.1.
dokumentace.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Trasa záměru prochází volnou krajinou, bez ohledu na směrování dopravních sítí. V území je dostupná
nezbytná infrastruktura pro výstavbu i provoz záměru, stav infrastruktury je vyhovující a není blíže
popisován.
Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Je uvedeno, že nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být dotčeny.
Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
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C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
Je uveden stručný popis trasy záměru a popis stavu prostředí v dotčeném území v přehledových
charakteristikách.
Komentář zpracovatele posudku:
Údaje vystihují strategický pohled na stav prostředí dotčeného území. Bez připomínek.

ČÁST D ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
a hodnocení jejich velikosti a významnosti
Kapitola je členěna do 11 podkapitol, které jsou níže posuzovány samostatně. Obecně lze uvést, že výčet
složek životního prostředí pokrývá rozhodující oblasti, dokumentace je v tomto ohledu v pořádku. Rozsah
hodnocených vlivů (část D dokumentace) se kryje s popisnými kapitolami (část C dokumentace) ve
vzájemných vazbách, tato skutečnost je zvlášť oceněna.
Pro nejvýznamnější oblasti, tj. oblasti vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, vlivů na biotu a vlivů na
krajinu jsou k dokumentaci přiloženy samostatné studie (posouzení vlivů na veřejné zdraví, vyhodnocení
elektrického a magnetického pole, biologické průzkumy a hodnocení, vyhodnocení vlivů na krajinný ráz),
tyto studie jsou předmětem posouzení v rámci odpovídajících kapitol dokumentace.

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Pro posouzení vlivů na veřejné zdraví byla vypracována autorizovaná studie (Ing. Lucie Kiršová, duben
2011), která je doložena v příloze 2.1 dokumentace. V oznámení/dokumentaci, která shrnuje výsledky
posouzení, je uvedeno, že vzhledem k poloze záměru vůči obyvatelstvu a obytné zástavbě (mimo ochranné
pásmo) lze hovořit o minimálním vlivu na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Dotčení obyvatel by mohlo nastat
potenciálně vlivem elektrického a magnetického pole, narušováním psychické pohody, dalšími vlivy (hluk,
rušení rozhlasového a televizního příjmu, úrazy el. proudem resp. jinými), rušivými vlivy v průběhu
výstavby.
Vliv elektrického a magnetického pole: Výhledový stav po realizaci záměru nepředstavuje významné riziko
pro obyvatelstvo. Ve všech dotčených lokalitách jsou s velkou rezervou dodrženy požadavky nařízení vlády
č. 1/2008 Sb. a je tedy možno místní situaci prohlásit za zdravotně akceptovatelnou.
Narušování psychické pohody: Lidé bydlící v blízkosti podobného vedení se často cítí zneklidněni,
nepříznivě ovlivněni resp. i ohroženi. V případě projevů takových obav by byl žádoucí kontakt s
představiteli dotčených obcí a jejich prostřednictvím i s obyvateli zmíněných domů, objasňování povahy a
účinků elektromagnetických polí a vyřešení těchto neodůvodněných obav. Nejbližší obytné domy se
nachází mimo ochranné pásmo vedení.
Další vlivy: Za rušivý prvek by mohl být v některých případech považován hluk, který vzniká na vodičích
korónou. Při výškách a vzdálenosti vedení nebude v rušivé intenzitě pronikat a nebude tedy hrát
významnější roli. Při havárii vedení by teoreticky mohlo dojít ke zranění nebo usmrcení osob pohybujících
se v blízkosti, obytné území leží mimo ochranné pásmo a nehrozí zde úrazy. Rušení rádiového a televizního
signálu závisí na řadě podmínek a nelze je pro konkrétní lokalitu předpovědět. Pokud by se objevily
stížnosti, bude třeba provést měření a podle výsledku realizovat opatření. Záměr nebude mít významné
sociální nebo ekonomické důsledky pro obyvatelstvo.
Vlivy v průběhu výstavby: Půjde o krátkodobé práce, případná zátěž obyvatel je akceptovatelná.
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Komentář zpracovatele posudku:
Uvedené údaje jsou korektní.
Vlivy elektrického a magnetického pole jsou hodnoceny na základě výpočtu indukované proudové hustoty
resp. minimální požadované výšky vodičů na terénem, doloženého v příloze 2.2 dokumentace/oznámení.
S ohledem na výsledky tohoto výpočtu, které dokladují soulad s požadavky nařízení vlády č. 1/2008 Sb.,
o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, v platném znění, jsou závěry dokumentace o zdravotně
vyhovující situaci správné. Dílčí metodické výhrady k metodickému postupu hodnocení elektrického
a magnetického pole jsou diskutovány níže v komentáři ke kapitole D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev.
další fyzikální a biologické charakteristiky. Tyto výhrady lze uplatnit i vůči metodickému popisu v příloze
2.2 dokumentace/oznámení, neovlivňují však výsledky hodnocení.
Vlivy hluku jsou hodnoceny odbornou úvahou, bez provedení podrobnějších výpočtových analýz. Tento
přístup je v daném případě akceptovatelný (viz níže komentář ke kapitole D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci
ev. další fyzikální a biologické charakteristiky), přeslimitní hlukový vliv na chráněný prostor (obytnou
zástavbu) a tím i veřejné zdraví je spolehlivě vyloučen.
Hodnocení vlivů na psychickou pohodu, rušivé vlivy (telekomunikační signály), vlivy v průběhu výstavby
resp. další jsou hodnoceny popisným způsobem, odpovídajícím významnosti vlivu, předběžná opatrnost je
dána souborem opatření.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Je uvedeno, že vedení neprodukuje žádné emise, vlivy jsou proto vyloučeny. Vlivy v průběhu výstavby
budou malé a nevýznamné.
Komentář zpracovatele posudku:
S ohledem na charakter záměru korektní údaj. Bez připomínek.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluk: Provoz záměru je klidovou činností, bez produkce hluku, za vlhkého počasí s možnými akustickými
jevy (tzv. korónou), v úrovni terénu až do úrovně kolem nočního limitu (LAeq,T = 40 dB). Vzhledem
k umístění záměru mimo obytné objekty není tento jev akusticky významný. Údržba ochranného pásma
nepředstavuje významný vliv. Hluk z provádění stavebních prací je celkově málo významný.
Vibrace: Vlivy vibrací jsou vyloučeny.
Ionizující záření: Zdroje nejsou používány, vlivy jsou vyloučeny.
Neionizující záření: Dokumentace uvádí nejvyšší přípustnou hodnotu (tj. limit) indukované proudové
hustoty dle nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, hodnotou
J = 0,002 J/A.m-2. Příloha 2.2 dokumentace uvádí tentýž limit dle nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně
zdraví před neionizujícím zářením, hodnotou J = 0,002 A/m2. Pro různé konstrukce stožáru jsou v příloze
stanoveny minimální výšky spodních fázových vodičů nad terénem tak, aby limit byl dodržen kdekoli ve
veřejně přístupném prostoru.
Další fyzikální nebo biologické faktory: Vlivy jsou vyloučeny.
Komentář zpracovatele posudku:
Hluk: S ohledem na charakter a umístění záměru mimo chráněný prostor korektní údaj. Vlivy hluku jsou
hodnoceny odbornou úvahou, bez provedení podrobnějších výpočtových analýz. S uvážením umístění
záměru a vztahu k chráněnému prostoru (obytné zástavbě) ve vzdálenosti větší než 100 metrů je tento
přístup opodstatněný. Dle provozních zkušeností (z jiných vedení) se hlukové vlivy u vedení této napěťové
úrovně (2x110 kV) mohou pohybovat, pokud vůbec, v úrovni kolem nočního limitu pouze v bezprostředním
okolí vedení, vymezeném nejvýše rozsahem ochranného pásma.
Vibrace: Bez připomínek.
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Ionizující záření: Bez připomínek.
Neionizující záření: V dokumentaci je uvedeno již neplatné nařízení vlády (č. 480/2000 Sb.), příloha uvádí
platné nařízení (č. 1/2008 Sb.) správně. Pro upřesnění je nutno dodat, že platné znění nařízení vlády
č. 1/2008 Sb. je ve znění nařízení vlády č. 106/2010 Sb. Rovněž tak jednotka proudové hustoty uvedená
v dokumentaci (J/A.m-2) je chybná, příloha 2.2 dokumentace uvádí jednotku (A/m2 resp. A.m-2) správně.
Dále je třeba upozornit, že nejvyšší přípustná hodnota je dle platného nařízení vlády dána tzv.
modifikovanou indukovanou proudovou hustotou (Jmod), nikoliv proudovou hustotou (J), jak je uvedeno
v dokumentaci i její příloze. Pro veřejnost ("ostatní osoby") je v příloze 1 (tabulka 1) uvedeného nařízení
vlády stanovena nejvýše přípustná hodnota modifikované proudové hustoty v hlavě (centrálním nervovém
systému) při frekvencích do 10 MHz hodnotou Jmod = 2 .0,002 Am-2 = 0,002828 Am-2. To je hodnota
(číselně) vyšší, než hodnota která je uvedena v dokumentaci (J = 0,002 A/m2). Modifikace filtrem pro
frekvenci f = 50 Hz (frekvence záměru) však v tomto případě vede k hodnotě Jmod = 0,002828 Am-2,
odpovídající nařízení vlády. Výpočet, provedený v příloze dokumentace pro hodnoty bez modifikace, je
tedy správný a požadované minimální výšky vodičů zajišťují dodržení limitu. Vzhledem k tomu, že
minimální výška vodičů, požadovaná normou ČSN EN 50341-1 (6 metrů nad terénem) je vyšší než
požadovaná minimální výška pro dodržení nejvyšší přípustné hodnoty Jmod (v nejméně příznivém případě
4,13 metrů nad terénem), je výsledek konzervativní a limitní hodnota bude prokazatelně dodržena.
Další fyzikální nebo biologické faktory: Bez připomínek.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území: Vzhledem k charakteru záměru se vliv nepředpokládá.
Vlivy na kvalitu povrchové vody: nejsou vypouštěny žádné odpadní vody nebo jiné škodliviny, nebude
ovlivněna kvalita vod.
Vlivy na podzemní vodu: Vliv bude řešen v následující projektové dokumentaci, předpokládá se možné
zastižení hladiny podzemní vody v místech niv vodních toků nebo v terénních depresích. Místní ovlivnění
jakosti odváděných vod z území výstavby je možné teoreticky pouze v období výstavby, např. působením
úkapů z mechanismů nebo smyvem zemin, jedná se o malé a běžně akceptované riziko, významné
působení vlivů není předpokládáno. Základy stožárů budou realizovány z vysokopevnostního betonu, který
je z hlediska ovlivnění kvality podzemních vod téměř inertní.
Komentář zpracovatele posudku:
Vlivy na odvodnění území: Bez připomínek.
Vlivy na kvalitu povrchové vody: Bez připomínek, dokumentace stanoví řadu opatření k vyloučení vlivů,
tato budou převzata do návrhu stanoviska příslušného úřadu.
Vlivy na podzemní vodu: Možnost ovlivnění podzemní vody lze hodnotit ze dvou hledisek. Za prvé je to
možnost obecného ovlivnění množství podzemní vody (změna hydrogeologických charakteristik, změny
hladiny) nebo její kvality (úkapy z mechanismů) v místech výstavby jednotlivých stožárů. V této fázi
projektové přípravy (není k dispozici přesná poloha stožárů) je možno míru ovlivnění stanovit pouze
kvalifikovaným odhadem předpokládaných míst a doby potenciálního ovlivnění, včetně stanovení podmínek
pro vyloučení či omezení vlivů (v dokumentaci provedeno).
Druhé hledisko hodnotí trasu vedení z pohledu zásahu do pásem hygienické ochrany vodních, případně
lázeňských, zdrojů. Tento vliv není v dokumentaci (vzhledem k charakteru záměru) považován za
významný. Pro ověření relevantnosti, popř. míry významnosti vlivů posuzovaného vedení na příslušná
ochranná pásma, byly v rámci zpracování posudku vyžádány od oznamovatele záměru doplňující informace
(viz příloha 3 tohoto posudku). Je v nich uvedeno následující:
"Stavba se nachází v ochranném pásmu II. stupně IIB přírodních léčivých zdrojů lázeňských míst
Františkovy Lázně a Mariánské Lázně a v ochranném pásmu II. stupně zdrojů přírodní minerální vody
Žandovské kyselky. Vzhledem k charakteru trasy však nelze předpokládat negativní ovlivnění stávajících
zdrojů, jak i vyplývá z vyjádření Ministerstva zdravotnictví. Příslušný orgán, tj. Ministerstvo zdravotnictví,
Český inspektorát lázní a zřídel (č.j. MZDR 19136/2011-2/OSZ-ČIL-P ze dne 7.3.2011) formou závazného
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stanoviska vydal souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení pro
posuzovaný záměr.
Nové vedení v úseku od jeho odbočení (začátek trasy) z koridoru stávajícího vedení 2x110 kV JindřichovVítkov až po Šitbořský potok prochází ochranným pásmem II. stupně vodního zdroje Jesenice-Nebanice
a prameniště Malá Šitboř. Podmínky pro realizaci stavby v PHO budou stanoveny vodoprávním úřadem
v rámci souhrnného vyjádření odboru životního prostředí."
S výše uvedeným lze z pozice zpracovatele posudku souhlasit při zohlednění následujícího:
Možnost negativního ovlivnění přírodních léčivých zdrojů je vzhledem k jejich charakteru (hloubka a poloha
zdroje) vyloučena.
Ochranné pásmo vodního zdroje Jesenice-Nebanice bylo stanoveno rozhodnutím č.j. 423/B/78 ze dne
1.8.1978 a doplněno rozhodnutím č.j. MUCH 56651/2010 ze dne 26.7.2010 za účelem ochrany vydatnosti,
jakosti a zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů skupinového vodovodu Cheb - Františkovy Lázně - Aš
a k uchování i zlepšení vodohospodářských poměrů zdrojové oblasti. Výstavba nadzemního vedení není
uvedena v souboru činností, jejichž realizace je v ochranném pásmu zakázána.
Do ochranného pásma II. stupně prameniště Malá Šitboř koridor vedení zasahuje pouze okrajově. Toto
ochranné pásmo bylo stanoveno rozhodnutím č.j. 93/B/79 ze dne 12.1.1979. Kvalita jímané vody již
nevyhovuje platným vyhláškám a v současné době není zdroj využíván a již došlo nebo v relativně krátké
době dojde k jeho zrušení.
Po ověření a zohlednění výše uvedených skutečností lze konstatovat, že jsou vyhodnoceny všechny
nezbytné aspekty pro posouzení vlivů na podzemní vodu, ochranná pásma podzemní vody a přírodních
léčivých zdrojů. Do návrhu stanoviska příslušného úřadu je formulována tato podmínka:
· V dalším stupni projektové dokumentace, po stabilizaci stožárových míst, nejlépe v rámci inženýrskogeologického průzkumu, provést detailní šetření v oblastech dotčených pásem hygienické ochrany
a navrhnout konkrétní opatření pro ochranu kvality a kvantity jímané vody.
Dále bez připomínek.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr si vyžádá trvalé odnětí pozemků ZPF v rozsahu max. 480 m2. Zemědělské pozemky dočasného
záboru v rozsahu cca 21,8 ha budou bezprostředně po ukončení výstavby zrekultivovány a vráceny
k původnímu užití.
Předpokládá se minimální nárok na odnětí PUPFL, max. 90 m2. Rozsah dočasného záboru PUPFL bude
ještě upřesněn v následných krocích projektové přípravy, jde přibližně o 2,5 ha. Záměr si vyžádá zejména
omezení PUPFL, a to v rozsahu max. 7,8 ha, bude upřesněno v rámci dalších fází projektové přípravy.
Dojde k objemové manipulaci s ornicí, drnem, a to lokálně, půdní povrch by neměl být dotčen větrnou ani
vodní erozí. Úrodnost ani produkční vlastnosti půdy nebudou záměrem významně ovlivněny.
Z hlediska znečištění nebude půda negativně ovlivněna.
Komentář zpracovatele posudku:
Bez dalších připomínek, uvedené údaje jsou korektní. Komentář k chybnému zařazení pozemků ZPF
a PUPFL je uveden v kapitole B.II.1. Půda, strana 12 tohoto posudku. Jedná se spíše o formální nedostatek
bez vlivů na věcný obsah hodnocení.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Zakládáním budou zasaženy horniny do hloubky cca 3 m, v případě využití hlouběji. Základové patky tvoří
z hlediska geologické stavby území cizorodý prvek, avšak bez vlivů na její kvalitu, piloty neovlivní
geologickou stavbu území. Z kvartérních hornin budou dotčeny převážně jíly, písky a štěrky proluvií a hlíny
či písky deluvií v případě výstavby v blízkosti vodního toku. V území se nevyskytují oblasti ohrožené
sesuvy, záměr nezasahuje do aktivního těžebního ani výsypkového prostoru, poškození nebo ztráta
geologických či paleontologických památek nejsou předpokládány.
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Trasa prochází poddolovaným územím, zde bude nutné provedení speciálního geologického průzkumu,
který určí soubor technických opatření nutných pro zakládání staveb v těchto oblastech.
Komentář zpracovatele posudku:
Bez dalších připomínek. Relevantní opatření týkající se vedení trasy ve vztahu k poddolovaným územím je
zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska příslušného úřadu.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Ovlivnění biotické složky životního prostředí je provedeno na základě výsledků biologických průzkumů
a biologického hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, které je přílohou
dokumentace/oznámení.
Hodnoceny jsou vlivy na faunu a flóru, vlivy na územní systém ekologické stability, vlivy na zvláště
chráněná území, vlivy na významné krajinné prvky, přírodní parky a lesní ekosystémy a vlivy na lokality
Natura 2000 (s ohledem na skutečnost, že tento vliv byl příslušným orgánem ochrany přírody vyloučen).
Doplněk dokumentace potom obsahuje hodnocení vlivů na přechodně chráněnou plochu (PCHP Cvičiště).
Popis vlivů je doplněn souborem opatření, za kterých může být záměr realizován.
Komentář zpracovatele posudku:
S ohledem na výsledky provedených průzkumů, příslušných hodnocení a navržená ochranná, zmírňující
a kompenzační opatření, nejsou k této části dokumentace zásadní připomínky. Z aktualizovaného
biologického hodnocení je zřejmé, že při splnění navržených podmínek nebude mít realizace záměru
významný negativní vliv na přírodní stanoviště, flóru a faunu. Relevantní opatření (včetně precizace
podmínky týkající se monitoringu a případné likvidace neofytů) jsou zahrnuta do návrhu stanoviska
příslušného úřadu.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Vliv na krajinu jsou hodnoceny v samostatné příloze 4 dokumentace. Komplexní vliv je shrnut následovně:
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky středně silný, vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky
slabý, vliv na VKP středně silný, vliv na ZCHÚ středně silný, vliv na kulturní dominanty žádný, vliv na
estetické hodnoty středně silný, vliv na harmonické měřítko krajiny slabý a vliv na harmonické vztahy
v krajině slabý. Záměr je navržen s ohledem na zákonná kritéria krajinného rázu a je hodnocen jako
únosný zásah do krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Komentář zpracovatele posudku:
Hodnocení vlivů je provedeno ve smyslu obecně užívané a akceptované metodiky (Vorel, Bukáček,
Matějka, Culek, Sklenička, 2004), přičemž výsledek hodnocení pro jednotlivé okruhy nedosahuje úrovně
"silný zásah" resp. "stírající zásah". Z tohoto hlediska jsou proto závěry dokumentace akceptovatelné.
Relevantní opatření týkající se ochrany krajinného rázu jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska
příslušného úřadu.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Je uvedeno, že hmotný majetek nebude v rámci navrženého trasování dotčen. Záměr nebude mít vliv na
architektonické památky, možnost archeologického nálezu nelze vyloučit.
Komentář zpracovatele posudku:
S ohledem na umístění záměru mimo přímý střet s nemovitými objekty korektní údaj. Bez významných
připomínek. Je nutno uvést, že v tomto případě jsou hodnoceny pouze vlivy přímého fyzického dotčení.
Majetkoprávní vypořádání s vlastníky dotčených nemovitostí není předmětem posouzení vlivů na životní
prostředí a je řešeno v příslušných souvislostech (investiční/projekční příprava stavby).
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D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr neklade v žádné z variant významné nároky na dopravní infrastrukturu dotčeného území. Pro
přístup k novému vedení budou využity stávající polní a lesní cesty, nejsou vyvolány nároky na výstavbu
nových přístupových komunikací.
Komentář zpracovatele posudku:
Bez významných připomínek. Je nutno uvést, že podrobné řešení přístupu ke stavbě bude řešeno v POV,
které bude zpracováno v rámci projektu pro stavební povolení. To bude respektovat podmínky, stanovené
v rámci procesu EIA (zejména vyloučení/omezení stavebních prací či pohybu techniky v citlivých
lokalitách).

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Je uveden komentář k vlivům v důsledku zneškodňování odpadů. Problematika odpadů je celkově málo
významná a řešitelná běžnými technickými i legislativními postupy.
Komentář zpracovatele posudku:
S ohledem na charakter záměru korektní údaj. Bez připomínek.

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti
a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Dokumentace uvádí, že rozsah vlivů je převážně lokální, daný prakticky rozsahem ochranného pásma
záměru. Ve všech sledovaných oblastech jsou vlivy přijatelné a řešitelné za použití příslušných opatření.
Širší rozsah vlivů se může projevit pouze v oblasti vlivů vizuálních, tj. vlivů na krajinu.
Nepříznivé vlivy, přesahující státní hranice, jsou vyloučeny.
Komentář zpracovatele posudku:
Uvedené hodnocení shrnuje závěry hodnocení jednotlivých dílčích okruhů a lze s ním souhlasit.
Přeshraniční vlivy jsou spolehlivě vyloučeny. Bez připomínek.

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích
a nestandardních stavech
Provoz ani výstavba záměru nepředstavují významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky.
Komentář zpracovatele posudku:
S ohledem na použité standardní řešení dle platných projekčních a provozních předpisů je uvedené
charakteristika odpovídající. Bez připomínek.

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
V dokumentaci je proveden výčet opatření pro omezení nebo vyloučení nepříznivých vlivů, rozdělený zvlášť
na jednotlivé složky životního prostředí.
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Komentář zpracovatele posudku:
Uvedená opatření odpovídají charakteru záměru a jeho umístění. Uvedená opatření jsou převzata do
návrhu stanoviska příslušného úřadu (strana 43 tohoto posudku), přičemž jsou zohledněna vyjádření
dotčených orgánů k oznámení/dokumentaci.
Další komentář k této části je, v souladu s osnovou přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, v platném znění, proveden v kapitole IV. (POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ
K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ), strana 27 tohoto posudku.

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů
při hodnocení vlivů
V dokumentaci jsou popsán přístup k hodnocení vlivů, zejména výčet rozhodujících okruhů, hodnotící
kritéria a přehled zpracovaných hodnotících studií.
Komentář zpracovatele posudku:
Jsou správně uvedeny metodické postupy pro nejvýznamnější hodnocené oblasti. Způsob a hloubka
provedení hodnotících studií představují aktuální stav dobré odborné praxe. Bez připomínek.

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly
při zpracování dokumentace
Je uvedeno, že se nevyskytly nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by znemožňovaly specifikaci
vlivů. Skutečnosti, zjištěné při zpracování dokumentace, jsou zohledněny v projektové dokumentaci
(úprava osy záměru v prostoru Sekerské Chalupy dle výsledků biologického hodnocení).
Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

ČÁST E POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
V dokumentaci (vč. doplňku) je uvedeno, že záměr není předložen ve více variantách. Důvodem pro
jednovariantní řešení je respektování souladu se schválenou vyšší územně plánovací dokumentací koridoru dle ZÚR Karlovarského kraje.
Komentář zpracovatele posudku:
Uvedené zdůvodnění, dále doložené i doplňujícími informacemi (příloha 3 tohoto posudku) lze akceptovat.
Bez připomínek.

ČÁST F ZÁVĚR
Kapitola obsahuje shrnující závěr.
Komentář zpracovatele posudku:
Závěr odpovídá výsledkům hodnocení jednotlivých dílčích okruhů. Bez připomínek.
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ČÁST G VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Kapitola obsahuje shrnutí údajů o záměru a závěry hodnocení vlivů na jednotlivé složky životního prostředí.
Komentář zpracovatele posudku:
Účelem kapitoly je informování laické veřejnosti, tomuto účelu rozsah i forma zpracování odpovídá. Bez
připomínek.
II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci - závěr zpracovatele posudku:

Dokumentace obsahuje hodnocení všech významných předpokládaných důsledků záměru na životní
prostředí a veřejné zdraví.
Popis současného stavu dotčeného území i hodnocení veškerých vlivů záměru na jednotlivé složky a
faktory životního prostředí a veřejného zdraví jsou v dokumentaci provedeny s dostačující podrobností
odpovídající charakteru záměru a dotčeného území.
Dokumentace se správně zaměřuje zejména na rozhodující oblasti, tj. v posuzovaném případě na oblast
veřejného zdraví, biotické složky životního prostředí a krajiny. Pro tyto oblasti byly vypracovány podrobné
hodnotící studie.
Na základě všech zjištěných informací lze konstatovat, že údaje uváděné v dokumentaci jsou správné
a dostačující pro potřeby hodnocení vlivů na životní prostředí, zpracování posudku i návrhu stanoviska.

II.3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Záměr není předložen ve více variantách. Důvodem pro jednovariantní řešení je, že záměr musí být řešen
v souladu se schválenou vyšší územně plánovací dokumentací.
Komentář zpracovatele posudku:
Vzhledem k výše uvedené skutečnosti není pořadí variant hodnoceno.
II.3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí - závěr zpracovatele posudku:

Záměr je řešen v jedné variantě, s ohledem na soulad trasy záměru s vyšší územně plánovací dokumentací
(ZÚR Karlovarského kraje) není účelné variantní řešení zvažovat.

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí
přesahujících státní hranice
Dokumentace uvádí, že nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.
Komentář zpracovatele posudku:
Údaj o vyloučení přeshraničních vlivů je korektní.
II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice - závěr
zpracovatele posudku:

Významné negativní vlivy záměru, přesahující státní hranice, jsou vyloučeny.
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III.

(POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ
POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ)
Navržené technické řešení je standardní a odpovídá účelu záměru, kterým je distribuce elektrické energie
v napěťové úrovni 110 kV (konfigurace vedení 2x110 kV) prostřednictvím nadzemního elektrického vedení.
Tento druh staveb vyvolává jednoznačné, dobře známé a identifikovatelné vlivy.
Vlastní distribuce elektrické energie má výrazně klidový charakter, bez produkce znečištění. V daném
případě jsou rozhodující dva okruhy vlivů:
· vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví,
· vlivy na přírodu a krajinu.
Pokud jde o vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví, vlivy záměru jsou řešitelné v rámci platných limitů
(elektrické a magnetické pole resp. hluk) a nejsou z tohoto důvodu významné. S ohledem na umístění
záměru ve více než dostatečné vzdálenosti od trvale obývaných prostorů (budov) jsou tyto vlivy prakticky
nulové.
Vlivy na přírodu jsou řešitelné za použití opatření, vylučujících, omezujících nebo kompenzujících nepříznivé
vlivy umístění záměru do přírodního prostředí. Tato opatření mají zejména charakter vyloučení zásahu do
přírodně hodnotných stanovišť, vyloučení nebo omezení stavebních prací v těchto lokalitách (prostorové
a/nebo časové omezení), opatření při údržbě ochranného pásma záměru (managementová opatření)
a následná resp. kompenzační opatření (náhradní výsadby, opatření pro ochranu lesních porostů bořivými
větry, opatření proti šíření invazních druhů rostlin resp. další). Usmrcování ptáků elektrickým proudem je u
daného typu vedení (110 kV) vyloučeno jeho konstrukcí a geometrií, kde vzdálenosti, kde se vyskytuje
ohrožující potenciál, jsou výrazně větší než rozměry těla resp. rozpětí křídel) největších ptáků.
V zásadě nejvýznamnější vlivy se projevují v oblasti vlivů na krajinu, tj. vlivů vizuálních. Tyto vlivy jsou
charakteristické pro daný typ záměru, nelze je vyloučit a pro jejich minimalizaci resp. kompenzaci je
k dispozici jen omezená škála opatření. Přesto jsou navržena dílčí opatření typu vhodného umístění
nosných stožárů (mimo pohledové osy a kulturní dominanty) a vhodného nátěru stožárů. Za předpokladu
realizace těchto opatření jsou vlivy na krajinu únosné.
Technické řešení záměru tedy odpovídá při respektování navržených opatření požadavkům ochrany
životního prostředí a veřejného zdraví a navrhovaná opatření, resp. podmínky, zmírňují potenciální
nepříznivé vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.
III. Posouzení technického řešení záměru - závěr zpracovatele posudku:

Technické řešení záměru je standardní a odpovídá účelu záměru.
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví jsou prakticky nulové. Vlivy na biotickou složku životního prostředí a
přírodní stanoviště jsou při respektování prostorového a časového omezení provádění prací přijatelné. Vlivy
na krajinu jsou únosné. Ostatní okruhy vlivů jsou při použití standardně dostupných opatření pro vyloučení
nebo omezení vlivů nevýznamné.
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IV.

(POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
Dokumentace obsahuje v kapitole D.IV. charakteristiku opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. Tento soubor opatření, který umožňuje realizaci záměru
bez významných negativních důsledků, vychází z charakteru záměru, charakteru a stavu dotčeného území
a rozboru možných vlivů záměru na chráněné zájmy ochrany životního prostředí v dotčeném území.
Kromě návrhu věcných konkrétních opatření, vyplývajících ze zjištěných faktů, uvádí dokumentace
i některá deklarativní obecná opatření resp. opatření vyplývající z platné legislativy. Tato opatření mají
spíše doplňující funkci, současně upozorňují na neopominutelné povinnosti oznamovatele v následujících
fázích přípravy, realizace a provozu záměru.
Uvedený výčet opatření slouží jako hlavní podklad pro návrh stanoviska příslušného úřadu. Většina
opatření navržených v dokumentaci je do návrhu stanoviska převzata. Některá opatření jsou
přeformulována tak, aby odpovídala účelu stanoviska a jejich splnění bylo jednoznačně kontrolovatelné,
případně byla provedena jejich formální úprava (formulace, etapy apod.). Obecná resp. deklarativní
opatření však nejsou v návrhu stanoviska uváděna.
Do návrhu stanoviska příslušného úřadu (viz kapitola VII. (NÁVRH STANOVISKA), strana 43 tohoto
posudku) je v rámci tohoto posudku navržen následující soubor opatření:
· Zařízení staveniště nebudou situována v blízkosti obytných a/nebo rekreačních objektů.
· Součástí plánu organizace výstavby bude specifikace opatření k omezení prašných emisí a vynášení
materiálu ze staveniště (zejména očista vozidel). Tato opatření budou požadována po dodavateli
stavebních a konstrukčních prací, v průběhu výstavby dodržována a kontrolována.
· Součástí plánu organizace výstavby bude specifikace opatření k omezení znečišťování ovzduší plynnými
exhaláty (organizace dopravy, výhradní využití technologií a dopravních prostředků v dobrém
technickém stavu, omezení zbytečného proběhu technologií a dopravních prostředků). Tato opatření
budou požadována po dodavateli stavebních a konstrukčních prací, v průběhu výstavby dodržována a
kontrolována.
· Stavební a konstrukční práce v blízkosti chráněného venkovního prostoru resp. chráněného venkovního
prostoru staveb (tj. obytných a rekreačních objektů, včetně jejich pozemků) pokud budou realizovány,
pak nebudou prováděny v nočních hodinách. V denních hodinách bude prokazatelně zajištěno splnění
hygienických limitů hluku.
· Plán organizace výstavby bude vyřešen tak, aby byly vyloučeny přejezdy i drobných vodotečí stavební
technikou a dopravními prostředky.
· Zařízení staveniště nebude situováno v blízkosti vodních toků resp. vodních nádrží a/nebo vodních
zdrojů. Zároveň zde nebude prováděno parkování a údržba mechanismů, ani zde nebudou skladovány
závadné látky a/nebo lehce odplavitelný materiál.
· Bude využívána technika v dobrém technickém stavu, úkapy ropných látek z techniky budou omezeny
vhodnými opatřeními.
· V dalším stupni projektové dokumentace, po stabilizaci stožárových míst, nejlépe v rámci inženýrskogeologického průzkumu, bude provedeno detailní šetření v oblastech dotčených pásem hygienické
ochrany a navržena konkrétní opatření pro ochranu kvality a kvantity jímané vody.
· Budou respektovány podmínky Ministerstva zdravotnictví, Českého inspektorátu lázní a zřídel.
· Při nátěrových pracích bude minimalizována možnost kontaminace terénu, nátěrové hmoty a ředidla
budou skladovány v záchytných vanách.
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· Součástí plánu organizace výstavby bude havarijní plán pro případ ohrožení jakosti povrchových nebo
podzemních vod. Zároveň zde budou uvedena opatření k zamezení vzniku havárie a postupy k
odstranění následků případné havárie.
· Na staveništi budou k dispozici prostředky pro sanaci úniku pohonných hmot nebo jiných škodlivých
látek.
· Při výstavbě budou učiněna opatření pro zabránění eroze půdy.
· Při následných projektových pracích bude lokalizován výskyt a dosah všech aktivních a potenciálních,
popř. dosud neregistrovaných sesuvů. V těchto místech bude prováděno zakládání pouze v nezbytných
případech, a to s dostatečných technickým a technologickým zajištěním.
· V případě nutnosti výstavby stožárů v poddolovaných územích bude proveden speciální geologický
průzkum, na základě kterého se určí soubor technických opatření, nutných pro zakládání staveb v
těchto oblastech.
· Souhrn podmínek pro ochranu flóry, fauny a ekosystémů, za kterých bude záměr realizován:
· Při výstavbě nebudou nijak dotčeny tyto segmenty přírodních stanovišť: 7 (jen vodní tok), 19 (jen
vodní tok), 36 (jen vodní tok), 43, 51, 56, 58, 69, 71, 72, 76, 82 (jen vodní tok), 84 (jen vodní tok),
84, 98 z důvodu ochrany reprezentativních biotopů a zvláště chráněných druhů. Opatření zahrnuje
tyto podmínky: Do těchto segmentů nesmí být umisťovány stožáry ani prováděny jiné terénní
úpravy, při nichž by docházelo k narušování povrchu půdy, nesmí do nich být umisťovány
manipulační plochy, nesmí v nich být pojížděno stavební mechanizací, není možné vstupovat do
vodních toků nebo jimi pojíždět, k převedení vodičů přes tyto plochy musí být zvolena taková
technologie, aby nedošlo k narušení vegetace nebo půdního povrchu, segmenty musí být vyznačeny
v terénu, činnosti v těchto segmentech a navazujícím území by měl být dozorován způsobilou
osobou, schválenou orgánem ochrany přírody - biologický stavební dozor. Uvedená omezení se
netýkají případného vyřezávání dřevin v ochranném pásmu vedení.
· Při výstavbě bude minimalizován rozsah manipulačního pruhu nebo bude řešen dočasnou panelovou
cestou u těchto segmentů přírodních stanovišť: 7, 9, 19, 20, 26, 36, 37, 38, 61, 74, 78, 80, 82.
Konkrétní způsob minimalizace manipulačního pruhu bude řešen přímo při výstavbě ve spolupráci s
biologickým stavebním dozorem. Opatření zahrnuje tyto podmínky: Do těchto segmentů nebudou
umisťovány manipulační plochy, bude minimalizován a v terénu vyznačen manipulační pruh, mimo
něj nesmí docházet k narušování půdního povrchu pojezdy techniky, na podmáčených lokalitách
bude zamezeno významnějšímu narušení půdního povrchu při pojezdech mechanizace položením
dočasné panelové cesty.
· Při výstavbě bude minimalizován zásah do vzrostlých dřevin hodnotných alejí, které trasa záměru
protíná. Jedná se zejména o tyto segmenty: 11, 17, 22, 24, 30, 33, 40, 67.
· Kácení dřevin bude provedeno v období mimo doby hnízdění ptactva tj. kácení nebude probíhat v
měsících III.-IX.
· Z důvodu omezení rizika šíření invazních druhů rostlin (zejména bolševníku velkolepého) budou v
POV určeny trasy pojezdů techniky tak, aby byly minimalizovány přejezdy techniky přes plochy s
jejich výskytem (lze využít mapy výskytu bolševníku z pilotního projektu města Mariánských Lázní).
· Terénní práce ve vybraných segmentech budou probíhat (nebo alespoň budou zahájeny) v obdobích
mimo hnízdění zvláště chráněných druhů ptactva (zemních hnízdičů) tj. práce nebudou probíhat v
měsících III.-VII. Jedná se zejména o segmenty č. 1 a 49.
· V segmentu č. 19 jsou při stavebních pracích ohroženy housenky motýla batolce duhového vyvíjející
se na vrbách. Pokud budou při stavbě vrby prořezávány, bude tak prováděno v termínu přelom jara
a léta, kdy doposud nejsou nakladena vajíčka a přezimující generace je již vykuklená.
· V segmentech č. 41-43 jsou ohroženy larvy svižníků žijící v zemi. Možnost záchranných transferů a
eliminace negativních zásahů při zemních pracích je nereálná. Případné výkopové práce budou
omezeny na nejvyšší možnou míru a výkopek nebude nerozhrnován do okolí.
· Všechny stožáry budou zabezpečeny proti zranění ptáků (až do velikosti čápa) elektrickým proudem
na kontaktech vodič - vodič a vodič - uzemněná část stožáru.
· Po dobu realizace výstavby záměru bude investorem zajištěn "biologický stavební dozor", který bude
prováděn odborně způsobilou osobou. Úlohou dozoru bude zajistit správnou realizaci podmínek
ochrany přírody a podmínek vyplývajících z rozhodnutí orgánů ochrany přírody.
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· Souhrn kompenzačních opatření pro ochranu flóry, fauny a ekosystémů:
· V případě lesních porostů, kde se narušením průsekem vedení zvýší ohrožení bořivým větrem, bude
financována alespoň část lesopěstebních opatření zvyšujících odolnost porostů. Jedná se zejména o
dosadbu melioračních a zpevňujících dřevin, vytváření odolných lesních plášťů na okrajích průseků a
výchovné zásahy zlepšující prostorovou strukturu porostů. Jedná se zejména o segmenty č. 5, 57,
61, 77, 83, 85 a jejich bezprostřední okolí. Míra nápravných opatření bude konzultována s dotčenými
orgány státní správy.
· Při údržbě nárostů dřevin pod vedením bude prováděno důsledné odstraňování a likvidace vyřezané
hmoty.
· V případě nutnosti kácení vzrostlých stromů mimo les bude provedena adekvátní kvalitní náhradní
výsadba (týká zejména segmentů alejí č. 11, 17, 22, 24, 30, 33, 40, 67).
· Minimálně dva roky po dokončení stavby bude smluvně zajištěn a prováděn (zejména na
disturbovaných plochách v okolí patek stožárů a plochách dotčených výstavbou včetně dopravních
tras) monitoring výskytu agresivních neofytů jako je bolševník velkolepý (Heracleum
mantegazianum), křídlatka (Reynoutria spp.) resp. netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera).
V případě potřeby bude provedena jejich následná likvidace. Ohrožení se předpokládá zejména v
segmentech č. 19, 26-28, 37-38, 46, 49, 53, 68, 69, 70, 86, 88, 93, 98, 103. Opatření bude
realizováno po dohodě resp. dle pokynů příslušného orgánu ochrany přírody.
· Jako kompenzace zásahu do okrajové části biotopu tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v segmentech
68 - 76 (okrajová součást biotopu mezi Starou Vodou, Jedlovou a Vysokou) bude provedena na
přilehlých plochách výsadba alejí potravních dřevin (jíva, bříza, jeřáb). Rozsah a umístění výsadeb
bude projednána s příslušným orgánem ochrany přírody.
· Jako kompenzace zásahu do biotopů obojživelníků se navrhuje zbudování nebo obnova tůně na
trase záměru. Rozsah a lokalizace tůně budou stanoveny orgánem ochrany přírody.
· Pro výstavbu budou použity stožáry typu "Soudek".
· Zajistit spolehlivý provoz vedení, bez vzniku hlukově rušivých jevů.
· Při event. zjištění vzniku rušení příjmu telekomunikačních signálů bezodkladně zajistit posouzení
konkrétního místa a popřípadě provedení nejvhodnějšího technicko-ekonomického řešení pro obnovení
nerušeného příjmu.
· V blízkosti sídel bude preferováno umístění stožárů u agroindustriálních zón, naopak budou omezeny
vizuální kontakty s obytnými zónami sídel, zejména s jejich kulturními dominantami.
· Stožáry budou umisťovány pokud možno do vizuálního zákrytu s vysokými porosty a dřevinami, naopak
nebudou pokud možno umisťovány přímo na terénních vrcholcích.
· Je doporučeno provést nátěr stožárů odstínem RAL 7033 - cementově šedá.
· V případě zjištění archeologického nálezu v průběhu zemních prací budou okamžitě přerušeny práce a
nález bude zajištěn proti ztrátě, poškození nebo zničení a nahlášen dotčenému archeologickému
ústavu.
· Pro dopravu v průběhu stavebních a konstrukčních prací bude využívána stávající existující síť
komunikací a přístupových cest k existujícímu vedení. S výjimkou dočasných pojezdových pásů a
pracovních pruhů v ochranném pásmu vedení, případně dočasných přístupových cest na zemědělské
půdě, nebudou vytvářeny nové komunikace a cesty v krajině.
· Doprava bude vedena mimo plochy s výskyty invazních druhů rostlin.
· Případná dopravní omezení na komunikační síti v průběhu výstavby budou dopravně organizačně
vyřešena.
· Odpady nebudou ponechávány na místě. Odpady budou shromažďovány dle jejich druhů a následně
odváženy a zneškodňovány odbornou firmou. U odpadů bude preferováno jejich znovu využití. S obaly
bude přednostně nakládáno v režimu zákona o obalech.

FileName:
SaveDate:

110kV_Jindrichov-Drmoul_pos(1).doc
25.1.2012 15:01:00

Zakázka/Dokument: 0190-11/D01
Vydání: 01

Strana: 29 z 52

NOVÉ VEDENÍ 2 x 110 kV JINDŘICHOV - DRMOUL
POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

IV. Posouzení navržených opatření - závěr zpracovatele posudku:

Dokumentace obsahuje výčet dostupných opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí. Žádné z opatření navržených v dokumentaci není sporné, aby bylo
nutné provádět jeho podrobnější rozbor. Dokumentace se v návrhu soustřeďuje na hlavní oblasti, ve
kterých je nezbytné realizovat opatření k vyloučení či snížení negativních vlivů na životní prostředí.
K základnímu souboru opatření, uvedenému v dokumentaci, jsou v návrhu stanoviska připojena opatření
vyplývající z projednání dokumentace, která svým charakterem naplňují požadavek na vyloučení nebo
snížení negativních vlivů záměru na životní prostředí. Některá opatření byla z hlediska věcných požadavků
upřesněna, všeobecná opatření, vyplývající mj. z platné legislativy, jsou redukována.
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V.

(VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI)
Vyjádření jsou rozdělena na připomínky, ve kterých je uvedena podstata jednotlivých vyjádření tak, aby
bylo možno reagovat na jednotlivé okruhy problémů. Připomínky jsou číslovány průběžně.
Kopie vyjádření k dokumentaci jsou doloženy v příloze tohoto posudku.

V.1. Karlovarský kraj
vyjádření k dokumentaci zn.: 2379/ZZ/11 ze dne 18.7.2011

Připomínka č. 1:
Souhlasí se záměrem za podmínky, že budou dodržena veškerá zákonná opatření.
Komentář zpracovatele posudku:
Vyjádření souhlasu, z připomínky nevyplývají další podmínky. Podmiňování resp. kontrola obecně
závazných předpisů není předmětem procesu posouzení vlivů na životní prostředí.

V.2. Obec Trstěnice
vyjádření k dokumentaci ze dne 18.7.2011

Připomínka č. 2:
Nemá námitky.
Komentář zpracovatele posudku:
Z připomínky nevyplývají další podmínky.

V.3. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
vyjádření k dokumentaci zn.: 2379/ZZ/11 ze dne 18.7.2011

Připomínka č. 3:
Ochrana přírody a krajiny: Bez připomínek.
Komentář zpracovatele posudku:
Z připomínky nevyplývají další podmínky.

Připomínka č. 4:
Ochrana les. půdního fondu a stát. správa les. hospodářství:
Při dosadbě lesních dřevin do porostů je nutno respektovat vyhlášku č. 83/1996 Sb., o zpracování
oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, a to zejména přílohu č. 4 této vyhlášky
- rámcové vymezení cílových hospodářských souborů. Pro jednotlivá cílová hospodářství jsou zde
předepisovány jak dřeviny základní tak i meliorační a zpevňující. Dále nejsou připomínky.
Komentář zpracovatele posudku:
Upozornění na zákonné povinnosti. Z připomínky nevyplývají další podmínky.
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Připomínka č. 5:
Ochrana zemědělského půdního fondu: Nemá připomínek.
Komentář zpracovatele posudku:
Z připomínky nevyplývají další podmínky.

Připomínka č. 6:
Ochrana ovzduší: Bez připomínek.
Komentář zpracovatele posudku:
Z připomínky nevyplývají další podmínky.

Připomínka č. 7:
Vodní hospodářství: Bez připomínek.
Komentář zpracovatele posudku:
Z připomínky nevyplývají další podmínky.

Připomínka č. 8:
Hornictví a geologie: Bez připomínek.
Komentář zpracovatele posudku:
Z připomínky nevyplývají další podmínky.

Připomínka č. 9:
Odpadové hospodářství: Bez připomínek.
Komentář zpracovatele posudku:
Z připomínky nevyplývají další podmínky.

V.4. Městský úřad Cheb, odbor životního prostředí
vyjádření k dokumentaci č.j.: MUCH 52575/2011-ŽP ze dne 30.6.2011

Připomínka č. 10:
Úsek vodního hospodářství, ochrany ovzduší a odpadového hospodářství: Nejsou připomínky.
Komentář zpracovatele posudku:
Z připomínky nevyplývají další podmínky.

Připomínka č. 11:
Úsek ochrany přírody: Oznámení je pro posouzení vlivu stavby na faunu, flóru a ekosystémy postačující.
Komentář zpracovatele posudku:
Z připomínky nevyplývají další podmínky.
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Připomínka č. 12:
Úsek ochrany ZPF: K oznámení nejsou připomínky. V další přípravě záměru bude požádáno o souhlas
s trasou po pozemcích v ZPF dle § 15 písm. e) zákona č. 334/1992 Sb. v platném znění.
Komentář zpracovatele posudku:
Upozornění na zákonné povinnosti, z připomínky nevyplývají další podmínky.
Je nutno upozornit na skutečnost, že trasa je v dokumentaci/oznámení dána, v daném případě jde tedy
spíše o následný souhlas se zábory ZPF pro jednotlivá stožárová místa (která jsou ovšem menší než 30 m2,
tj. nejsou předmětem trvalého záboru), resp. pro dočasný zábor po dobu provádění stavebních prací
(pokud překročí dobu 1 roku).

Připomínka č. 13:
Úsek lesního hospodářství: K oznámení nejsou připomínky. Před povolením stavby bude podle zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), požádáno o souhlas
s dotčením lesních pozemků či jejich ochranných pásem.
Komentář zpracovatele posudku:
Upozornění na zákonné povinnosti, z připomínky nevyplývají další podmínky.

Připomínka č. 14:
Záměr je posouzen v jedné variantě, dostatečně. Další posuzování není navrhováno, podmínky pro
přípravu a provádění stavby budou uplatněny v navazujících řízeních.
Komentář zpracovatele posudku:
Z připomínky nevyplývají další podmínky.

V.5. Městský úřad Mariánské Lázně, odbor životního prostředí
vyjádření k dokumentaci č.j.: OZP/11/2306/ ze dne 1.8.2011

Připomínka č. 15:
Z pohledu ochrany přírody a krajiny je jednoznačně požadováno záměr posoudit. Jde o závažný zásah do
krajinného rázu některých partií přírodního parku Český les a potenciální nebezpečí pro některé cennější
biotopy a druhy, včetně nebezpečí dalšího šíření neofyt. Oznámení může jen zčásti nahradit dokumentaci
(zejména v základních údajích o biotě), ne však zcela, a to mj. i pro skutečnosti uvedené v následujících
připomínkách (nejsou přitom uváděny formální chyby v textu, jako např. opakované situování dotčené
části přírodního parku Český les na Tachovsko místo na Chebsko).
Komentář zpracovatele posudku:
Záměr podléhá dalšímu posuzování. Oznámení je dle závěru zjišťovacího řízení považováno za
dokumentaci, přičemž je, mj. s ohledem na obdržené připomínky, požadováno zpracování doplnění
dokumentace. Toto doplnění dokumentace je zveřejněno současně s posudkem.
Řešení záměru bylo oznamovatelem záměru resp. zpracovatelem dokumentace s Městským úřadem
Mariánské lázně, odborem životního prostředí, projednáno. Údaje o projednání byly od oznamovatele
vyžádány jako doplňující informace a jsou doloženy v příloze 3 tohoto posudku. Jsou vztaženy ke všem
následujícím připomínkám MÚ Mariánské Lázně, v podrobnostech proto na tuto přílohu odkazujeme.
Zpracovatel tohoto posudku projednal připomínky a požadavky MÚ Mariánské Lázně dne 17.1.2012 [10].
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Připomínka č. 16:
Za zásadní nedostatek je považována neexistence variantního řešení, a to v citlivých místech (např. EVL
U Jedlové, dominantní poloha Na vrších, PCHP Cvičiště atd.). Variantním řešením může být jednak návrh
dalších dílčích tras, jednak částečné umístění vedení do země.
Komentář zpracovatele posudku:
Variantní řešení byla řešena z iniciativy oznamovatele v době projednávání ZUR. V ZUR schválený koridor
je již neměnný a variantní je pouze osa trasy a umístění stožárů v tomto koridoru.

Připomínka č. 17:
Zásah do lesních porostů, nelesní zeleně či stromořadí nebude rozhodně malý - ochranné pásmo je
uváděno v šíři 31 m (!) - je možný (právně i technicky) v některých místech kompromis, tj. souhlas
s umístěním trasy za předpokladu zúžení ochranného pásma?
Komentář zpracovatele posudku:
Šířka ochranného pásma a podmínky v něm jsou stanoveny zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon,
v platném znění. Výjimky v tomto případě nejsou z bezpečnostních důvodů možné.
V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno bez souhlasu vlastníka vedení zřizovat stavby či
zřizovat konstrukce, skladovat výbušné nebo hořlavé látky, provádět zemní práce, dále je zakázáno
vysazovat chmelnice, nechávat růst porosty nad výšku 3 m, provádět činnost ohrožující spolehlivost
a bezpečnost provozu vedení nebo životy, zdraví a majetek osob a činnosti znesnadňující přístup k vedení.
V ochranném pásmu i mimo ně musí být prováděny činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických
zařízení.

Připomínka č. 18:
Je stavba řešitelná s vyloučením stavební činnosti v oznámení specifikovaných segmentech a nepovede to
v některých případech k nutnosti zvětšení rozestupů a tedy i výšky stožárů a tudíž k zvyšování negativních
dopadů na krajinný ráz?
Komentář zpracovatele posudku:
Určitá volnost umístění stožárů v rámci koridoru a možnosti výstavby (např. provádění výkopových prací
ručně, nezbytné pojezdy po dočasně položených betonových panelech apod.) umožňují provést záměr tak,
aby se zásah do cenných ploch minimalizoval a nebylo ani nutné zvyšovat neúměrně stožáry.

Připomínka č. 19:
Segmenty s minimalizací rozsahu nebo omezením stavební činnosti - je nutné posoudit již konkrétní
dopady, tj. konkrétní činnosti.
Komentář zpracovatele posudku:
Konkrétní podmínky pro jednotlivé segmenty jsou popsány v doplnění dokumentace. Příslušné podmínky
jsou formulovány v návrhu stanoviska.

Připomínka č. 20:
Je třeba doplnit a respektovat PCHP Cvičiště.
Komentář zpracovatele posudku:
Popis a zákres přechodně chráněné plochy Cvičiště jsou provedeny v doplnění dokumentace. Příslušné
podmínky jsou formulovány v návrhu stanoviska.
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Připomínka č. 21:
V další fázi je třeba konkrétně spolupracovat a konzultovat s odborem OŽP Mariánské Lázně, jako
příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny, dosud se tak nedělo.
Komentář zpracovatele posudku:
Připomínka zachází mimo proces EIA. V jeho rámci byl MÚ Mariánské Lázně, OŽP, řádně obeslán a jeho
připomínky jsou zohledněny.
V ostatních ohledech lze pochopitelně se zněním připomínky souhlasit, spolupráce s dotčenými orgány
státní správy resp. samosprávy je (zvláště v citlivých územích) vhodná i nad rámec běžného pracovního
styku resp. úředního postupu (získání vyjádření k jednotlivým stupňům projektové dokumentace).
Řešení záměru bylo oznamovatelem záměru resp. zpracovatelem dokumentace s Městským úřadem
Mariánské lázně, odborem životního prostředí, projednáno. Údaje jsou doloženy v příloze 3 tohoto
posudku.

Připomínka č. 22:
Pro katastry obcí Tři Sekery a Drmoul použít lokální ÚSES schválený v rámci společných zařízení KPÚ - jde
rozhodně o aktuálnější a přesnější dokumenty, než jsou uvedeny v oznámení.
Komentář zpracovatele posudku:
Prostorové parametry jednotlivých prvků ÚSES, nezbytné k zachování jejich funkčnosti, nebudou záměrem
dotčeny. V dokumentaci tedy nejsou upraveny v uvedeném smyslu. Z hlediska zpracování posudku lze
tento přístup zpracovatele dokumentace akceptovat s tím, že jde o metodickou výtku, bez vlivu na
výsledky hodnocení.

Připomínka č. 23:
Konkrétněji posoudit dopady na stromořadí podél komunikací a polních cest, včetně těch aktuálně
stavěných a osazovaných stromy, navrhované zvyšování vedení nad stromy se nezdá jako dobré a všude
použitelné řešení (už z důvodu estetické kolize pozitivního a negativního liniového prvku).
Komentář zpracovatele posudku:
Posouzení vlivu na stromořadí je zpracováno v dokumentaci (příloha 3 - biologické průzkumy a hodnocení),
včetně grafického znázornění. Ke zvyšování stožárů při křížení stromořadí docházet nebude, protože
jednotlivé stromy v ochranném pásmu vedení nelze zachovat. Trasa je při křížení se stromořadími vedena
tak, aby byl zásah minimální a kácení bylo jen nezbytně nutné.

Připomínka č. 24:
Doplnit lokality neofyt, min. druhů bolševník velkolepý, netýkavka žláznatá, křídlatky v kontaktu se stavbou
či jejím zařízením a navrhnout konkrétní opatření k zábraně jejich šíření v souvislosti se stavbou (jde totiž
o plochy, kde dnes město Mariánské lázně a stát vynakládají nemalé prostředky - dotace - a nemalé úsilí
na likvidaci těchto druhů a nelze připustit degradaci odvedené práce).
Komentář zpracovatele posudku:
Uvedené skutečnosti byly s autorem připomínky diskutovány, informace jsou doplněny v doplňku
dokumentace. Příslušné podmínky jsou formulovány v návrhu stanoviska.
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Připomínka č. 25:
Doplnit vizualizaci celé trasy s ohledem na uplatnění v dálkových pohledech, na příp. přímé převyšování
přírodních prvků (porosty, návrší, les, ...) technickými stavbami atd.
Komentář zpracovatele posudku:
V příloze dokumentace (hodnocení vlivů na krajinný ráz) jsou zpracovány a popsány vizualizace
nejzávažnějších střetů, po dohodě další vizualizace nebyla požadována.

Připomínka č. 26:
Proč není trasa vedena koridorem Drmoul - Velká Hleďsebe - Stará Voda, jímž je vedena silnice I. třídy
(s přeložkami) a další technické liniové stavby? V tomto koridoru by se mohla trasa téměř zcela vyhnout
přírodnímu parku Český les a procházela by urbanizovanou krajinou, tudíž lze předpokládat menší zásahy
do krajinného rázu.
Komentář zpracovatele posudku:
Pro trasu záměru je využit koridor dle ZÚR Karlovarského kraje.

Připomínka č. 27:
Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa je nutno posoudit záměr této stavby. Jedná se
o velmi zásadní zásah do lesních porostů, kdy dojde k rozsáhlému odlesňování díky ochrannému pásmu
elektrovodu, jež je 31 m. Porosty budou stavbou elektrovodu výrazně segmentovány a lze předpokládat,
že v souvislosti s odlesněním se projeví biotické vlivy prostředí. Především budou porosty předmýtního
a mýtního věku ohroženy bořivými větry, čímž bude docházet k následným nahodilým těžbám
v ohrožených porostech.
Záměr této stavby postrádá náhradní řešení vedení trasy a není nezbytně nutné vést elektrovod skrze lesní
porosty. Vedení trasy elektrovodu by bylo vhodnější umístit do urbanizované krajiny. Vést trasu podél
hlavních silničních tahů a obcí a zamezit tak tlaku na lesní porosty.
Oznámení může nahradit dokumentaci, ale bylo by vhodné více propracovat technické údaje o stavbě
v souvislosti se začleněním do krajiny a jak jednotlivé prvky stavby převyšují lesní porosty či jiné prvky
v krajině.
Komentář zpracovatele posudku:
Zdůvodnění trasy je provedeno výše (soulad se ZÚR Karlovarského kraje), jiné variantní řešení v tomto
případě není relevantní. Příslušné podmínky pro omezení vlivů na lesní porosty jsou uvedeny v návrhu
stanoviska.

Připomínka č. 28:
Ostatní úseky: Bez námitek.
Komentář zpracovatele posudku:
Z připomínky nevyplývají další podmínky.

V.6. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
vyjádření k dokumentaci č.j.: KHSKV 6488/2011/HOK/Gal ze dne 29.6.2011

Připomínka č. 29:
Po zhodnocení souladu předloženého záměru s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech s daným záměrem souhlasí.
Z hlediska ochrany veřejného zdraví není považováno za nutné další posuzování záměru.
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Komentář zpracovatele posudku:
Z připomínky nevyplývají další podmínky.

V.7. Česká inspekce životního prostředí, OI Ústí nad Labem, pobočka Karlovy Vary
vyjádření k dokumentaci zn.: ČIŽP/441/OOO/1100619.013/11/DHP ze dne 11.7.2011

Připomínka č. 30:
Oddělení ochrany ovzduší: Realizací záměru nevzniknou nové stacionární zdroje znečišťování ovzduší.
K záměru nejsou připomínky a není požadováno další posouzení.
Komentář zpracovatele posudku:
Z připomínky nevyplývají další podmínky.

Připomínka č. 31:
Oddělení odpadového hospodářství: K předloženému záměru nejsou žádné připomínky.
Komentář zpracovatele posudku:
Z připomínky nevyplývají další podmínky.

Připomínka č. 32:
Oddělení ochrany vod: Po realizaci stavby se nepředpokládá negativní vliv na odvodnění území a kvalitu
povrchových vod. Při dodržení navržených opatření k prevenci v období výstavby bude minimalizován
nepříznivý dopad na jakost vod a horninové prostředí. Oddělení ochrany vod nemá k předkládanému
oznámení připomínky a nepovažuje za nutné další posuzování záměru.
Komentář zpracovatele posudku:
Opatření k vyloučení resp. omezení vlivů na povrchové resp. podzemní vody jsou uvedena v návrhu
stanoviska příslušného úřadu, z připomínky nevyplývají další podmínky.

Připomínka č. 33:
Oddělení ochrany přírody: Pro vyhodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí bylo
zpracováno biologické hodnocení podle § 67 zák. č. 114/1992 Sb. Průzkum byl proveden s ohledem na
požadavky a doporučení správy CHKO. Výsledky hodnocení byly využity pro stanovení podmínek, za
kterých může být záměr realizován. K záměru nejsou připomínky a není požadováno další posouzení.
Komentář zpracovatele posudku:
Opatření k vyloučení resp. omezení vlivů na faunu, flóru a ekosystému jsou uvedena v návrhu stanoviska
příslušného úřadu, z připomínky nevyplývají další podmínky.

Připomínka č. 34:
Oddělení ochrany lesa:
Realizací záměru dojde k trvalému i dočasnému záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa a současně
k omezení jejich využívání na ploše cca 78 000 m2. ČIŽP, oddělení ochrany lesa, upozorňuje na níže
uvedená nebezpečí, která mohou v rámci realizace záměru v předložené variantě nastat.
Z přílohy záměru č. 3.2 "Vyhodnocení stability lesních porostů" jednoznačně vyplývá, že v 8 případech ze
13 jsou dotčené porosty již v současnosti částečně nebo silně destruovány větrem a realizace záměru
může být dalším urychlujícím faktorem jejich destrukce, přičemž ve většině případů je konstatováno, že
stabilitu těchto porostů již nelze nijak účinně zvýšit. V 8 uvedených případech je kvalifikován 3. stupeň
s vysokým vlivem na ohrožení stability lesních porostů, neboť se jedná o narušené a nestabilní porosty,
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které se vyznačují vysokým podílem nahodilých těžeb kvůli bořivému větru již v minulosti a absencí či
destrukcí porostního pláště a přítomností otevřených porostních stěn, kde jejich další ovlivnění bořivým
větrem je takřka jisté.
V rámci kompenzace negativních vlivů jsou navrhována ochranná opatření, jako např. radikálně zvýšit
zastoupení zpevňujících dřevin nad rámec předpisu, zvolit vhodnou výchovu porostů s upřednostněním
zpevňujících dřevin, případně rozrůznit věkovou strukturu porostů a připravit se na vysoký objem
nahodilých těžeb, nebo zvážit možnost urychlení obnovy a zakládat nové porostní pláště.
Vzhledem k náročnosti a zejména dlouhodobosti těchto opatření může být efektů z nich vyplývajících
dosaženo až v průběhu desetiletí, pakliže jich díky expozici a stávajícímu stavu porostů bude vůbec
dosaženo.
Na základě výše uvedených skutečností je hodnocena trasa přes dotčené lesní porosty jako nevhodně
zvolená a v této variantě její realizace není doporučena.
Další posouzení záměru není požadováno. V případě, že by však byl záměr dále posuzován, bylo by vhodné
navrhnout variantní řešení zejména v části trasy, vedoucí lesními porosty ohroženými bořivými větry.
Rozhodující je stanovisko vlastníků lesních pozemků. Dále je upozorněno na povinnosti vyplývající
z ustanovení §§ 14, 15 a 16 zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon).
Komentář zpracovatele posudku:
Trasa záměru respektuje koridor, vymezený v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje. Zcela jiné
variantní řešení není v tomto případě k dispozici, dílčí změny je možno provádět formou pomístních úprav
v rámci vymezeného koridoru.
Příslušné podmínky jsou formulovány v návrhu stanoviska příslušného úřadu.

Připomínka č. 35:
Zpracovatel oznámení zařadil záměr do kategorie II bod 3.6 Vedení elektrické energie od 110 kV, pokud
nepřísluší do kategorie I. Záměr by měl být přehodnocen a zařazen do kategorie I bod 3.6 Nadzemní
vedení elektrické energie o napětí od 110 kV a délce od 15 km.
Komentář zpracovatele posudku:
Zařazení záměru je v oznámení/dokumentaci provedeno správně. V platném znění zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, příloha č. 1, kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení) zní
bod 3.6 následovně: "Nadzemní vedení elektrické energie o napětí nad 110 kV a délce nad 15 km".
Vzhledem k tomu, že nominální přenosové napětí záměru je 110 kV, jde o záměr kategorie II.
Stanovisko příslušného úřadu (Ministerstva životního prostředí) k této skutečnosti je uvedeno v závěru
zjišťovacího řízení.

V.8. Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel
vyjádření k dokumentaci MZDR 46393/2011-2/OZS-ČIL-Pr ze dne 30.6.2010

Připomínka č. 36:
K dokumentaci nejsou připomínky. K této stavbě již Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 7.3.2011 závazné
stanovisko - souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení
č.j. MZDR 19136/2011-2/OZS-ČIL-P.
Komentář zpracovatele posudku:
Z připomínky ani uvedeného stanoviska nevyplývají další podmínky.
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V.9. Správa CHKO Slavkovský les a Krajské středisko Karlovy Vary
vyjádření k dokumentaci zn.: 1385/SL/11 ze dne 12.7.2011

Připomínka č. 37:
Stavba se svým charakterem a umístěním dotýká chráněných zájmů jen okrajově, posouzení není
považováno za nutné.
Komentář zpracovatele posudku:
Z připomínky nevyplývají další podmínky.

V.10. Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody
vyjádření k dokumentaci č.j.: 1716/620/11 ze dne 29.7.2011

Připomínka č. 38:
Vzhledem k závěrům průzkumů a hodnocení a charakteru území, kde se předpokládá realizace záměru,
není požadováno, aby byl záměr dále posuzován v plném rozsahu podle zákona č. 100/2001 Sb., a to za
podmínky, že budou respektována opatření k prevenci, vyloučení, snížení a kompenzaci negativních vlivů
na faunu, flóru a ekosystémy, která jsou navržena v kapitole D.IV oznámení/dokumentace.
Komentář zpracovatele posudku:
Opatření k vyloučení resp. omezení vlivů na faunu, flóru a ekosystému jsou uvedena v návrhu stanoviska
příslušného úřadu, z připomínky nevyplývají další podmínky.

V.11. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší
vyjádření k dokumentaci ze dne 28.6.2011

Připomínka č. 39:
K oznámení záměru nejsou připomínky, není požadováno další posuzování záměru.
Komentář zpracovatele posudku:
Z připomínky nevyplývají další podmínky.

V.12. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany horninového a půdního
prostředí
vyjádření k dokumentaci č.j.: 1467/660/11 ze dne 8.7.2011

Připomínka č. 40:
2) V kapitole D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje se v oznámení správně uvádí, že v trase
vedení se nenachází sesuvy a záměr nezasahuje do žádného těžebního prostoru. Je však postrádáno
konstatování, že trasa záměru neprochází žádným výhradním či nevýhradním ložiskem ani CHLÚ (chráněné
ložiskové území), právě tak neprochází žádným předpokládaným ložiskem.
2) V textu zcela chybí výčet mnoha ploch a bodů poddolovaných území a HDD (hlavní důlní dílo), kterými
navržená trasa prochází.
Tyto nepřesnosti je požadováno do textu záměru doplnit a při realizaci zohlednit.
Komentář zpracovatele posudku:
Požadované údaje jsou doloženy v doplňku dokumentace.
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V.13. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod
vyjádření k dokumentaci č.j.: 1569/740/11 ze dne 7.7.2011

Připomínka č. 41:
Oznámení obsahuje informaci, že v dalším stupni projektové přípravy bude zpracován podrobný
hydrogeologický průzkum dotčeného území, v němž budou upřesněny údaje o výšce hladiny podzemní
vody v prostoru výstavby jednotlivých stožárů za účelem posouzení možnosti ovlivnění kvality a kvantity
podzemních vod. Hydrogeologický posudek by měl být již součástí oznámení, zvláště má-li nahradit
dokumentaci vlivů na životní prostředí. Z tohoto důvodu je nutné záměr dále posuzovat a oznámení
v uvedeném smyslu dopracovat.
Komentář zpracovatele posudku:
Doplnění dokumentace uvádí (strana 8) mj., že vypracování podrobného geologického posudku není v této
fázi přípravy stavby nezbytně nutné. V dalším stupni projektové dokumentace (pro stavební povolení) bude
již známo přesné umístění stožárů a na těchto konkrétních místech bude proveden geologický průzkum
a na jeho základě bude zvolena taková technologie, která umožní bezpečné založení stožáru s ohledem na
minimalizaci ovlivnění podzemních vod.
S tímto způsobem vypořádání požadavku ze zjišťovacího řízení je možno se ztotožnit jen obtížně. Protože
ochrana podzemních vod (vlivy na kvalitu a kvantitu) má smysl zejména u vodních zdrojů (pásma
hygienické ochrany), byly od oznamovatele vyžádány doplňující informace o dotčených pásmech
hygienické ochrany vodních zdrojů. Je v nich uvedeno:
"Stavba se nachází v ochranném pásmu II. stupně IIB přírodních léčivých zdrojů lázeňských míst
Františkovy Lázně a Mariánské Lázně a v ochranném pásmu II. stupně zdrojů přírodní minerální vody
Žandovské kyselky. Vzhledem k charakteru trasy však nelze předpokládat negativní ovlivnění stávajících
zdrojů, jak i vyplývá z vyjádření Ministerstva zdravotnictví. Příslušný orgán, tj. Ministerstvo zdravotnictví,
Český inspektorát lázní a zřídel (č.j. MZDR 19136/2011-2/OSZ-ČIL-P ze dne 7.3.2011) formou závazného
stanoviska vydal souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení pro
posuzovaný záměr.
Nové vedení v úseku od jeho odbočení (začátek trasy) z koridoru stávajícího vedení 2x110 kV JindřichovVítkov až po Šitbořský potok prochází ochranným pásmem II. stupně vodního zdroje Jesenice-Nebanice
a prameniště Malá Šitboř. Podmínky pro realizaci stavby v PHO budou stanoveny vodoprávním úřadem
v rámci souhrnného vyjádření odboru životního prostředí."
S výše uvedeným lze z pozice zpracovatele posudku souhlasit při zohlednění následujícího:
Možnost negativního ovlivnění přírodních léčivých zdrojů je vzhledem k jejich charakteru (hloubka a poloha
zdroje) vyloučena.
Ochranné pásmo vodního zdroje Jesenice-Nebanice bylo stanoveno rozhodnutím č.j. 423/B/78 ze dne
1.8.1978 a doplněno rozhodnutím č.j. MUCH 56651/2010 ze dne 26.7.2010 za účelem ochrany vydatnosti,
jakosti a zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů skupinového vodovodu Cheb - Františkovy Lázně - Aš
a k uchování i zlepšení vodohospodářských poměrů zdrojové oblasti. Výstavba nadzemního vedení není
uvedena v souboru činností, jejichž realizace je v ochranném pásmu zakázána.
Do ochranného pásma II. stupně prameniště Malá Šitboř koridor vedení zasahuje pouze okrajově. Toto
ochranné pásmo bylo stanoveno rozhodnutím č.j. 93/B/79 ze dne 12.1.1979. Kvalita jímané vody již
nevyhovuje platným vyhláškám a v současné době není zdroj využíván a již došlo nebo v relativně krátké
době dojde k jeho zrušení.
Po ověření a zohlednění výše uvedených skutečností lze konstatovat, že jsou vyhodnoceny všechny
nezbytné aspekty pro posouzení vlivů na podzemní vodu, ochranná pásma podzemní vody a přírodních
léčivých zdrojů. Do návrhu stanoviska příslušného úřadu je formulována tato podmínka:
· V dalším stupni projektové dokumentace, po stabilizaci stožárových míst, nejlépe v rámci inženýrskogeologického průzkumu, provést detailní šetření v oblastech dotčených pásem hygienické ochrany
a navrhnout konkrétní opatření pro ochranu kvality a kvantity jímané vody.
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V. Vypořádání obdržených vyjádření - závěr zpracovatele posudku:

K dokumentaci bylo doručeno vyjádření 13 subjektů, rozdělených na celkem 41 dílčích připomínek.
Velká část dotčených subjektů nemá připomínky, případně upozorňuje na obecné zákonné povinnosti při
další přípravě záměru. Relevantní připomínky jsou směrovány do oblasti ochrany přírody, ochrany krajiny a
ochrany vodních zdrojů.
Všechna vyjádření jsou řešena v doplňku dokumentace a vypořádána v rámci posudku. Odpovídající
podmínky pro vyloučení nebo omezení vlivů, vyplývající z obdržených vyjádření, jsou převzaty do návrhu
stanoviska příslušného úřadu.
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VI.

(CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
Posuzovaný záměr "Nové vedení 2 x 110 kV Jindřichov - Drmoul" představuje výstavbu nového
elektrického venkovního vedení s přenosovým napětím 110 kV (konfigurace 2x110 kV) o celkové délce cca
27,9 km na území Karlovarského kraje.
Za předpokladu realizace navržených opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, zejména
pak opatření k omezení vlivů na krajinný ráz a přírodu a rovněž opatření týkající se účinku
nízkofrekvenčního elektrického a magnetického pole, rezultujících z posuzování podle zákona č. 100/2001
Sb., budou z komplexního pohledu vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví
celkově přijatelné.
Záměr při prakticky neovlivní, resp. nevýznamně ovlivní živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové
prostředí, vodu, ovzduší, klima, přírodní zdroje, hmotný majetek, kulturní památky, akustickou situaci
a úroveň nízkofrekvenčního elektrického a magnetického pole ve vztahu k obyvatelstvu, což se promítá
i do nevýznamného ovlivnění veřejného zdraví. Jediným potenciálně významnějším nepříznivým vlivem,
celkově však únosným, jsou vlivy na krajinu, resp. krajinný ráz, které však lze snížit realizací navržených
opatření.
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví shromážděných v rámci procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. je zřejmé, že
problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je v případě posuzovaného záměru
bezpředmětná. Se záměrem nejsou spojeny přeshraniční vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.
VI. Celkové posouzení akceptovatelnosti záměru - závěr zpracovatele posudku:

Záměr je na základě výsledků provedeného hodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
akceptovatelný.
Vlivy v rozhodujících složkách a charakteristikách (vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví, vlivy na přírodu
a vlivy na krajinu) jsou hodnoceny jako přijatelné a únosné.
Vlivy v ostatních složkách životního prostředí jsou charakterizovány jako málo významné až nulové, lokální,
bez objektivně prokazatelných důsledků v jednotlivých složkách a charakteristikách životního prostředí.
Vlivy v etapě výstavby jsou hodnoceny jako málo významné a lokální, dočasné, bez zvýšeného rizika
významných negativních dopadů na životní prostředí.
Z uvedených důvodů je závěrem posudku navrženo vydání souhlasného stanoviska příslušného úřadu.
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VII.

(NÁVRH STANOVISKA)

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne bude doplněno

Č.j.: bude doplněno

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů

I. Identifikační údaje
Název záměru:

Nové vedení 2 x 110 kV Jindřichov - Drmoul

Charakter záměru:

Výstavba nové liniové stavby pro dálkovou distribuci
elektrické energie, napojené jihovýchodně u obce Odrava
na stávající vedení 2 x 110 kV a zaústěné do trafostanice (TR)
u obce Drmoul. Trasa nového vedení prochází mimo zastavěná
území, přičemž částečně prochází přes území chráněné
krajinné oblasti (CHKO) Slavkovský les a přírodní park Český
les.

Kapacita (rozsah) záměru:

Celková délka nového vedení 2 x 110 kV bude cca 27,9 km.
Všechny stožáry nového vedení budou jednodříkové
prostorové mřížové samonosné ocelové konstrukce (tzv.
"úzkého provedení"), pro dva systémy vedení - každý na jedné
straně stožáru. Celková výška stožárů nového vedení od terénu
bude v rozmezí od 27,6 m (stožáry bez převýšení) do max.
výšky 39,4 m (stožáry s převýšením). Základy budou
železobetonové.

Umístění záměru:

kraj:
obec:
k.ú.:
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Jedlová u Staré Vody, Stará Voda u Mariánských
Lázní, Horní Ves u Mariánských Lázní, Skelné Hutě,
Trstěnice u Mariánských Lázní, Krásné u Tří Seker,
Tři Sekery u Kynžvartu, Tři Sekery u Tachova,
Lipoltov
Obchodní firma oznamovatele:

EGEM s.r.o.

IČ oznamovatele:

63886464

Sídlo oznamovatele:

Novohradská 736/36
370 08 České Budějovice

II. Průběh posuzování
Zpracovatel oznámení:

Ing. Stanislav Postbiegl
osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 1178/159/OPVŽP/97
prodloužení autorizace č.j.: 35999/ENV/11

Datum předložení oznámení:

bude doplněno

Zpracovatel dokumentace:

Ing. Stanislav Postbiegl
osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 1178/159/OPVŽP/97
prodloužení autorizace č.j.: 35999/ENV/11

Datum předložení dokumentace: bude doplněno
Zpracovatel posudku:

Ing. Petr Mynář
osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 1278/167/OPVŽP/97
prodloužení autorizace č.j.: 43733/ENV/11

Datum předložení posudku:

bude doplněno

Veřejné projednání:

místo konání: bude doplněno
datum konání: bude doplněno

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
· Oznámení záměru zpracované dle přílohy č. 4 k zákonu (dále jen "oznámení") bylo
Ministerstvu životního prostředí (dále jen "MŽP") předloženo dne bude doplněno.
· Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 20.6.2011 rozesláním oznámení dotčeným územním
samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření. Informace
o zahájení zjišťovacího řízení byla na úřední desce Karlovarského kraje zveřejněna dne
29. 6. 2011.
· Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 10. 8. 2011 vydáním závěru zjišťovacího řízení s tím,
že záměr má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona. Informace
o závěru zjišťovacího řízení byla na úřední desce Karlovarského kraje zveřejněna dne
18. 8. 2011.
· Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad rovněž k závěru, že ve
smyslu ustanovení § 7 odst. 4 zákona se předložené oznámení dle přílohy č. 4 k zákonu
považuje za dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen "dokumentace"). Zároveň
příslušný úřad sdělil, že s ohledem na obdržená vyjádření k záměru v rámci zjišťovacího řízení
je třeba jako podklad pro zpracování posudku o vlivech záměru na životní prostředí doplnit
dokumentaci o následující oblasti:
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1. prověřit možná variantní řešení s ohledem na krajinný ráz a na zásahy do lesních porostů;
2. doplnit vizualizaci celé trasy s ohledem na uplatnění v dálkových pohledech a případné
převyšování přírodních prvků technickými stavbami;
3. konkretizovat činnosti a opatření v navržených segmentech s minimalizací rozsahu nebo
omezením stavební činnosti a prověřit jejich vliv na blízké okolí;
4. posoudit případný vliv záměru na přechodně chráněnou plochu "Cvičiště";
5. zpracovat podrobný hydrogeologický posudek dotčeného území se zaměřením na možné
ovlivnění kvality a kvantity podzemních vod realizací záměru;
6. doplnit informace o průchodu trasy přes nevýhradní či výhradní ložiska, popř. chráněná
ložisková území a doplnit výčet ploch a bodů poddolovaných území a hlavních důlních děl,
kterými navržená trasa prochází;
7. doplnit lokality neofyt nacházejících se v zájmové oblasti, zejména druhů bolševník
velkolepý, netýkavka žláznatá a křídlatka, a navrhnout opatření proti jejich šíření v
souvislosti s realizací stavby;
8. vypořádat nebo zohlednit veškeré další relevantní připomínky a doporučení vyplývající
z doručených vyjádření k oznámení záměru.
Doplnění dokumentace bude po jeho předložení na Ministerstvo životního prostředí, odbor
výkonu státní správy IV - Chomutov, předáno zpracovateli posudku, který mimo jiné i na jeho
základě zpracuje ve smyslu § 9 odst. 2 zákona posudek o vlivech záměru na životní prostředí.
Doplnění dokumentace bude ve smyslu § 8 odst. 6 zákona zasláno ke zveřejnění a vyjádření
dotčeným subjektům až současně s posudkem.
· Zpracováním posudku o vlivech záměru na životní prostředí (dále jen "posudek") byl dne
22. 9. 2011 pověřen Ing. Petr Mynář.
· Dne bude doplněno obdrželo MŽP zpracované doplnění dokumentace. Toto doplnění bylo dne
30. 11. 2011 předáno zpracovateli posudku.
· Dne bude doplněno obdrželo MŽP zpracovaný posudek.
Závěry zpracovatele posudku:
Dokumentace obsahuje veškeré zákonem požadované náležitosti, z formálního hlediska je
dokumentace úplná. Rozsah dokumentace odpovídá požadavkům zákona. Všechny části
dokumentace jsou zpracovány v takovém rozsahu, který je považován v daném případě za
standardní a který respektuje požadavky, stanovené v rámci zjišťovacího řízení.
Dokumentace obsahuje hodnocení všech významných předpokládaných důsledků záměru na
životní prostředí a veřejné zdraví. Popis současného stavu dotčeného území i hodnocení
veškerých vlivů záměru na jednotlivé složky a faktory životního prostředí a veřejného zdraví
jsou v dokumentaci provedeny s dostačující podrobností odpovídající charakteru záměru a
dotčeného území. Dokumentace se správně zaměřuje zejména na rozhodující oblasti, tj. v
posuzovaném případě na oblast veřejného zdraví, biotické složky životního prostředí a krajiny.
Pro tyto oblasti byly vypracovány podrobné hodnotící studie. Na základě všech zjištěných
informací lze konstatovat, že údaje uváděné v dokumentaci jsou správné a dostačující pro
potřeby hodnocení vlivů na životní prostředí, zpracování posudku i návrhu stanoviska.
Záměr je řešen v jedné variantě, s ohledem na soulad trasy záměru s vyšší územně plánovací
dokumentací (ZÚR Karlovarského kraje) není účelné variantní řešení zvažovat.
Významné negativní vlivy záměru, přesahující státní hranice, jsou vyloučeny.
Technické řešení záměru je standardní a odpovídá účelu záměru. Vlivy na obyvatelstvo a
veřejné zdraví jsou prakticky nulové. Vlivy na biotickou složku životního prostředí a přírodní
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stanoviště jsou při respektování prostorového a časového omezení provádění prací přijatelné.
Vlivy na krajinu jsou únosné. Ostatní okruhy vlivů jsou při použití standardně dostupných
opatření pro vyloučení nebo omezení vlivů nevýznamné.
Dokumentace obsahuje výčet dostupných opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. Žádné z opatření navržených v
dokumentaci není sporné, aby bylo nutné provádět jeho podrobnější rozbor. Dokumentace se v
návrhu soustřeďuje na hlavní oblasti, ve kterých je nezbytné realizovat opatření k vyloučení či
snížení negativních vlivů na životní prostředí. K základnímu souboru opatření, uvedenému v
dokumentaci, jsou v návrhu stanoviska připojena opatření vyplývající z projednání
dokumentace, která svým charakterem naplňují požadavek na vyloučení nebo snížení
negativních vlivů záměru na životní prostředí. Některá opatření byla z hlediska věcných
požadavků upřesněna, všeobecná opatření, vyplývající mj. z platné legislativy, jsou
redukována.
K dokumentaci bylo doručeno vyjádření 13 subjektů, rozdělených na celkem 41 dílčích
připomínek. Velká část dotčených subjektů nemá připomínky, případně upozorňuje na obecné
zákonné povinnosti při další přípravě záměru. Relevantní připomínky jsou směrovány do
oblasti ochrany přírody, ochrany krajiny a ochrany vodních zdrojů. Všechna vyjádření jsou
řešena v doplňku dokumentace a vypořádána v rámci posudku. Odpovídající podmínky pro
vyloučení nebo omezení vlivů, vyplývající z obdržených vyjádření, jsou převzaty do návrhu
stanoviska příslušného úřadu.
Záměr je na základě výsledků provedeného hodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví akceptovatelný. Vlivy v rozhodujících složkách a charakteristikách (vlivy na
obyvatelstvo a veřejné zdraví, vlivy na přírodu a vlivy na krajinu) jsou hodnoceny jako
přijatelné a únosné. Vlivy v ostatních složkách životního prostředí jsou charakterizovány jako
málo významné až nulové, lokální, bez objektivně prokazatelných důsledků v jednotlivých
složkách a charakteristikách životního prostředí. Vlivy v etapě výstavby jsou hodnoceny jako
málo významné a lokální, dočasné, bez zvýšeného rizika významných negativních dopadů na
životní prostředí.
Z uvedených důvodů je závěrem posudku navrženo vydání souhlasného stanoviska
příslušného úřadu.
· Dne bude doplněno byl posudek zároveň s doplněním dokumentace rozeslán dotčeným
územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření.
Každý mohl zaslat své písemné vyjádření k předloženému posudku a doplnění dokumentace,
a to ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku na úřední desce Karlovarského
kraje. Informace o posudku byla na úřední desce Karlovarského kraje zveřejněna dne bude
doplněno. Lhůta pro uplatnění vyjádření tedy skončila dne bude doplněno.
· Dne bude doplněno byla rozeslána pozvánka na veřejné projednání dotčeným územním
samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění.
· Dne bude doplněno se konalo veřejné projednání posudku a současně dokumentace ve smyslu
ustanovení § 17 zákona.
Závěry veřejného projednání:
Výsledek veřejného projednání je podrobně specifikován v zápisu z veřejného projednání
konaného v bude doplněno č.j.: bude doplněno ze dne bude doplněno.
Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:
1. Karlovarský kraj
2. Obec Trstěnice
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3. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
4. Městský úřad Cheb, odbor životního prostředí
5. Městský úřad Mariánské Lázně, odbor životního prostředí
6. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
7. Česká inspekce životního prostředí, OI Ústí nad Labem, pobočka Karlovy Vary
8. Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel
9. Správa CHKO Slavkovský les a Krajské středisko Karlovy Vary
10. Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody
11. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší
12. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany horninového a půdního prostředí
13. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod
může být dále doplněno dle vyjádření obdržených v průběhu dalšího procesu

III. Hodnocení záměru
Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti:
Na základě předložené dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, závěru zjišťovacího řízení,
obdržených vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územně samosprávných celků a
veřejnosti, prohlídky dotčeného území a ověření vstupních parametrů a údajů uváděných v
dokumentaci lze konstatovat, že posuzovaný záměr je z hlediska vlivů na životní prostředí
proveditelný.
Realizací posuzovaného záměru nebude negativně ovlivněno životní prostředí a veřejné zdraví.
Při posuzování technického řešení je nezbytné soustředit pozornost na takové parametry záměru,
které jsou podstatné z hlediska možných vlivů na životní prostředí. U hodnoceného záměru jde
především o následující oblasti:
- ochrana přírody a krajiny
Pro tuto oblast je navržena řada podmínek pro další přípravu, výstavbu a užívání záměru. K nim
jsou doplněny podmínky pro ochranu dalších složek životního prostředí.
Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde o
znečišťování životního prostředí:
Technické řešení záměru je standardní, vyplývající z platných projekčních předpisů a norem pro
daný typ záměru. Při respektování navržených opatření odpovídá požadavkům ochrany životního
prostředí a veřejného zdraví.
Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí:
Relevantní opatření k omezení nepříznivých vlivů na životní prostředí jsou uvedena jako
podmínky tohoto stanoviska pro fázi přípravy, realizace a provozu záměru.
Zásadní oblastí je v posuzovaném případě oblast ochrany přírody a krajiny. K tomuto základnímu
souboru opatření jsou dále v návrhu stanoviska připojena další opatření vyplývající z projednání
dokumentace resp. posudku, která svým charakterem naplňují požadavek na vyloučení nebo
snížení negativních vlivů záměru na životní prostředí.
Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí:
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Záměr není řešen ve více variantách umístění a/nebo technického řešení. Vzhledem k této
skutečnosti není pořadí variant hodnoceno.
Konečnou trasu vedení je možno v detailech dořešit resp. precizovat v rámci posuzovaného
koridoru v průběhu další přípravy záměru.
Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení):
K dokumentaci (oznámení) bylo doručeno vyjádření celkem 13 subjektů:
1. Karlovarský kraj
2. Obec Trstěnice
3. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
4. Městský úřad Cheb, odbor životního prostředí
5. Městský úřad Mariánské Lázně, odbor životního prostředí
6. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
7. Česká inspekce životního prostředí, OI Ústí nad Labem, pobočka Karlovy Vary
8. Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel
9. Správa CHKO Slavkovský les a Krajské středisko Karlovy Vary
10. Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody
11. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší
12. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany horninového a půdního prostředí
13. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod
Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly zohledněny v závěru zjišťovacího řízení
a současně v tomto stanovisku příslušného úřadu.
Vypořádání vyjádření k posudku včetně doplňku dokumentace:
bude doplněno
Stanovisko:
Na základě oznámení záměru, které se provedeným zjišťovacím řízením považuje za dokumentaci
vlivů na životní prostředí, doplnění dokumentace zpracovaného na základě zjišťovacího řízení,
posudku, veřejného projednání podle § 9 odst. 9, vyjádření k nim uplatněných a doplňujících
informací vydává Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 10 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, z hlediska
přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí
SOUHLASNÉ STANOVISKO
k záměru
"Nové vedení 2 x 110 kV Jindřichov - Drmoul"
s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících stupních
projektové dokumentace stavby a zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.
Doporučená varianta:
Záměr není řešen ve více variantách trasy a/nebo technického řešení.
Podmínky souhlasného stanoviska:
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Podmínky pro fázi přípravy
· V dalším stupni projektové dokumentace, po stabilizaci stožárových míst, nejlépe v rámci
inženýrsko-geologického průzkumu, bude provedeno detailní šetření v oblastech dotčených
pásem hygienické ochrany a navržena konkrétní opatření pro ochranu kvality a kvantity jímané
vody.
· Budou respektovány podmínky Ministerstva zdravotnictví, Českého inspektorátu lázní a zřídel.
· Při následných projektových pracích bude lokalizován výskyt a dosah všech aktivních a
potenciálních, popř. dosud neregistrovaných sesuvů. V těchto místech bude prováděno
zakládání pouze v nezbytných případech, a to s dostatečných technickým a technologickým
zajištěním.
· V případě nutnosti výstavby stožárů v poddolovaných územích bude proveden speciální
geologický průzkum, na základě kterého se určí soubor technických opatření, nutných pro
zakládání staveb v těchto oblastech.
· Pro výstavbu budou použity stožáry typu "Soudek".
· V blízkosti sídel bude preferováno umístění stožárů u agroindustriálních zón, naopak budou
omezeny vizuální kontakty s obytnými zónami sídel, zejména s jejich kulturními dominantami.
· Stožáry budou umisťovány pokud možno do vizuálního zákrytu s vysokými porosty a
dřevinami, naopak nebudou pokud možno umisťovány přímo na terénních vrcholcích.
· Je doporučeno provést nátěr stožárů odstínem RAL 7033 - cementově šedá.
Podmínky pro fázi realizace
· Zařízení staveniště nebudou situována v blízkosti obytných a/nebo rekreačních objektů.
· Součástí plánu organizace výstavby bude specifikace opatření k omezení prašných emisí a
vynášení materiálu ze staveniště (zejména očista vozidel). Tato opatření budou požadována po
dodavateli stavebních a konstrukčních prací, v průběhu výstavby dodržována a kontrolována.
· Součástí plánu organizace výstavby bude specifikace opatření k omezení znečišťování ovzduší
plynnými exhaláty (organizace dopravy, výhradní využití technologií a dopravních prostředků
v dobrém technickém stavu, omezení zbytečného proběhu technologií a dopravních
prostředků). Tato opatření budou požadována po dodavateli stavebních a konstrukčních prací,
v průběhu výstavby dodržována a kontrolována.
· Stavební a konstrukční práce v blízkosti chráněného venkovního prostoru resp. chráněného
venkovního prostoru staveb (tj. obytných a rekreačních objektů, včetně jejich pozemků) pokud
budou realizovány, pak nebudou prováděny v nočních hodinách. V denních hodinách bude
prokazatelně zajištěno splnění hygienických limitů hluku.
· Plán organizace výstavby bude vyřešen tak, aby byly vyloučeny přejezdy i drobných vodotečí
stavební technikou a dopravními prostředky.
· Zařízení staveniště nebude situováno v blízkosti vodních toků resp. vodních nádrží a/nebo
vodních zdrojů. Zároveň zde nebude prováděno parkování a údržba mechanismů, ani zde
nebudou skladovány závadné látky a/nebo lehce odplavitelný materiál.
· Bude využívána technika v dobrém technickém stavu, úkapy ropných látek z techniky budou
omezeny vhodnými opatřeními.
· Při nátěrových pracích bude minimalizována možnost kontaminace terénu, nátěrové hmoty a
ředidla budou skladovány v záchytných vanách.
· Součástí plánu organizace výstavby bude havarijní plán pro případ ohrožení jakosti
povrchových nebo podzemních vod. Zároveň zde budou uvedena opatření k zamezení vzniku
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havárie a postupy k odstranění následků případné havárie.
· Na staveništi budou k dispozici prostředky pro sanaci úniku pohonných hmot nebo jiných
škodlivých látek.
· Při výstavbě budou učiněna opatření pro zabránění eroze půdy.
· Souhrn podmínek pro ochranu flóry, fauny a ekosystémů, za kterých bude záměr realizován:
· Při výstavbě nebudou nijak dotčeny tyto segmenty přírodních stanovišť: 7 (jen vodní tok),
19 (jen vodní tok), 36 (jen vodní tok), 43, 51, 56, 58, 69, 71, 72, 76, 82 (jen vodní tok), 84
(jen vodní tok), 84, 98 z důvodu ochrany reprezentativních biotopů a zvláště chráněných
druhů. Opatření zahrnuje tyto podmínky: Do těchto segmentů nesmí být umisťovány stožáry
ani prováděny jiné terénní úpravy, při nichž by docházelo k narušování povrchu půdy,
nesmí do nich být umisťovány manipulační plochy, nesmí v nich být pojížděno stavební
mechanizací, není možné vstupovat do vodních toků nebo jimi pojíždět, k převedení vodičů
přes tyto plochy musí být zvolena taková technologie, aby nedošlo k narušení vegetace nebo
půdního povrchu, segmenty musí být vyznačeny v terénu, činnosti v těchto segmentech a
navazujícím území by měl být dozorován způsobilou osobou, schválenou orgánem ochrany
přírody - biologický stavební dozor. Uvedená omezení se netýkají případného vyřezávání
dřevin v ochranném pásmu vedení.
· Při výstavbě bude minimalizován rozsah manipulačního pruhu nebo bude řešen dočasnou
panelovou cestou u těchto segmentů přírodních stanovišť: 7, 9, 19, 20, 26, 36, 37, 38, 61,
74, 78, 80, 82. Konkrétní způsob minimalizace manipulačního pruhu bude řešen přímo při
výstavbě ve spolupráci s biologickým stavebním dozorem. Opatření zahrnuje tyto
podmínky: Do těchto segmentů nebudou umisťovány manipulační plochy, bude
minimalizován a v terénu vyznačen manipulační pruh, mimo něj nesmí docházet k
narušování půdního povrchu pojezdy techniky, na podmáčených lokalitách bude zamezeno
významnějšímu narušení půdního povrchu při pojezdech mechanizace položením dočasné
panelové cesty.
· Při výstavbě bude minimalizován zásah do vzrostlých dřevin hodnotných alejí, které trasa
záměru protíná. Jedná se zejména o tyto segmenty: 11, 17, 22, 24, 30, 33, 40, 67.
· Kácení dřevin bude provedeno v období mimo doby hnízdění ptactva tj. kácení nebude
probíhat v měsících III.-IX.
· Z důvodu omezení rizika šíření invazních druhů rostlin (zejména bolševníku velkolepého)
budou v POV určeny trasy pojezdů techniky tak, aby byly minimalizovány přejezdy
techniky přes plochy s jejich výskytem (lze využít mapy výskytu bolševníku z pilotního
projektu města Mariánských Lázní).
· Terénní práce ve vybraných segmentech budou probíhat (nebo alespoň budou zahájeny) v
obdobích mimo hnízdění zvláště chráněných druhů ptactva (zemních hnízdičů) tj. práce
nebudou probíhat v měsících III.-VII. Jedná se zejména o segmenty č. 1 a 49.
· V segmentu č. 19 jsou při stavebních pracích ohroženy housenky motýla batolce duhového
vyvíjející se na vrbách. Pokud budou při stavbě vrby prořezávány, bude tak prováděno v
termínu přelom jara a léta, kdy doposud nejsou nakladena vajíčka a přezimující generace je
již vykuklená.
· V segmentech č. 41-43 jsou ohroženy larvy svižníků žijící v zemi. Možnost záchranných
transferů a eliminace negativních zásahů při zemních pracích je nereálná. Případné
výkopové práce budou omezeny na nejvyšší možnou míru a výkopek nebude nerozhrnován
do okolí.
· Všechny stožáry budou zabezpečeny proti zranění ptáků (až do velikosti čápa) elektrickým
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·

·

·
·
·

proudem na kontaktech vodič - vodič a vodič - uzemněná část stožáru.
· Po dobu realizace výstavby záměru bude investorem zajištěn "biologický stavební dozor",
který bude prováděn odborně způsobilou osobou. Úlohou dozoru bude zajistit správnou
realizaci podmínek ochrany přírody a podmínek vyplývajících z rozhodnutí orgánů ochrany
přírody.
V případě zjištění archeologického nálezu v průběhu zemních prací budou okamžitě přerušeny
práce a nález bude zajištěn proti ztrátě, poškození nebo zničení a nahlášen dotčenému
archeologickému ústavu.
Pro dopravu v průběhu stavebních a konstrukčních prací bude využívána stávající existující síť
komunikací a přístupových cest k existujícímu vedení. S výjimkou dočasných pojezdových
pásů a pracovních pruhů v ochranném pásmu vedení, případně dočasných přístupových cest na
zemědělské půdě, nebudou vytvářeny nové komunikace a cesty v krajině.
Doprava bude vedena mimo plochy s výskyty invazních druhů rostlin.
Případná dopravní omezení na komunikační síti v průběhu výstavby budou dopravně
organizačně vyřešena.
Odpady nebudou ponechávány na místě. Odpady budou shromažďovány dle jejich druhů a
následně odváženy a zneškodňovány odbornou firmou. U odpadů bude preferováno jejich
znovu využití. S obaly bude přednostně nakládáno v režimu zákona o obalech.

Podmínky pro fázi provozu
· Zajistit spolehlivý provoz vedení, bez vzniku hlukově rušivých jevů.
· Při event. zjištění vzniku rušení příjmu telekomunikačních signálů bezodkladně zajistit
posouzení konkrétního místa a popřípadě provedení nejvhodnějšího technicko-ekonomického
řešení pro obnovení nerušeného příjmu.
· Souhrn kompenzačních opatření pro ochranu flóry, fauny a ekosystémů:
· V případě lesních porostů, kde se narušením průsekem vedení zvýší ohrožení bořivým
větrem, bude financována alespoň část lesopěstebních opatření zvyšujících odolnost
porostů. Jedná se zejména o dosadbu melioračních a zpevňujících dřevin, vytváření
odolných lesních plášťů na okrajích průseků a výchovné zásahy zlepšující prostorovou
strukturu porostů. Jedná se zejména o segmenty č. 5, 57, 61, 77, 83, 85 a jejich
bezprostřední okolí. Míra nápravných opatření bude konzultována s dotčenými orgány státní
správy.
· Při údržbě nárostů dřevin pod vedením bude prováděno důsledné odstraňování a likvidace
vyřezané hmoty.
· V případě nutnosti kácení vzrostlých stromů mimo les bude provedena adekvátní kvalitní
náhradní výsadba (týká zejména segmentů alejí č. 11, 17, 22, 24, 30, 33, 40, 67).
· Minimálně dva roky po dokončení stavby bude smluvně zajištěn a prováděn (zejména na
disturbovaných plochách v okolí patek stožárů a plochách dotčených výstavbou včetně
dopravních tras) monitoring výskytu agresivních neofytů jako je bolševník velkolepý
(Heracleum mantegazzianum), křídlatka (Reynoutria spp.) resp. netýkavka žláznatá
(Impatiens glandulifera). V případě potřeby bude provedena jejich následná likvidace.
Ohrožení se předpokládá zejména v segmentech č. 19, 26-28, 37-38, 46, 49, 53, 68, 69, 70,
86, 88, 93, 98, 103. Opatření bude realizováno po dohodě resp. dle pokynů příslušného
orgánu ochrany přírody.
· Jako kompenzace zásahu do okrajové části biotopu tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v
segmentech 68 - 76 (okrajová součást biotopu mezi Starou Vodou, Jedlovou a Vysokou)
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bude provedena na přilehlých plochách výsadba alejí potravních dřevin (jíva, bříza, jeřáb).
Rozsah a umístění výsadeb bude projednána s příslušným orgánem ochrany přírody.
· Jako kompenzace zásahu do biotopů obojživelníků se navrhuje zbudování nebo obnova tůně
na trase záměru. Rozsah a lokalizace tůně budou stanoveny orgánem ochrany přírody.
Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle
zvláštních předpisů.
Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že platnost může být na žádost
oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha 3

(Doplňující údaje pro zpracování posudku)

EGEM s.r.o.
Ing. Jitka Beladová
Novohradská 736/36
370 08 České Budějovice

V Brně dne
0190-11
Věc:

10.1.2012

Nové vedení 2x110 kV Jindřichov - Drmoul, posudek EIA - žádost o údaje nezbytné pro zpracování posudku

Dobrý den,
jsem pověřen zpracováním posudku EIA pro záměr "Nové vedení 2x110 kV Jindřichov - Drmoul", jehož jste
oznamovatelem. Pro zpracování je nutné doplnit další údaje nezbytné pro zpracování posudku (dle § 9 odst. (6)
zákona č. 100/2001 Sb.). Žádám proto o poskytnutí následujících informací:

1) Údaje o variantním řešení - bližší zdůvodnění nerealizovatelnosti varianty podzemního kabelu.
2) Zdůvodnění resp. precizace v dokumentaci uváděných záborů půdy (ZPF, PUPFL).
3) Doložení přehledu dotčených pásem hygienické ochrany vodních zdrojů (pokud jsou) a zhodnocení vlivu na tyto
vodní zdroje.
4) Údaje o projednání záměru s MÚ Mariánské Lázně, odbor životního prostředí, a údaje o způsobu řešení
připomínek tohoto orgánu:
4a) Z pohledu ochrany přírody a krajiny je jednoznačně požadováno záměr posoudit. Jde o závažný zásah do
krajinného rázu některých partií přírodního parku Český les a potenciální nebezpečí pro některé cennější
biotopy a druhy, včetně nebezpečí dalšího šíření neofyt. Oznámení může jen zčásti nahradit dokumentaci
(zejména v základních údajích o biotě), ne však zcela, a to mj. i pro skutečnosti uvedené v následujících
připomínkách (nejsou přitom uváděny formální chyby v textu, jako např. opakované situování dotčené části
přírodního parku Český les na Tachovsko místo na Chebsko).
4b) Za zásadní nedostatek je považována neexistence variantního řešení, a to v citlivých místech (např. EVL U
Jedlové, dominantní poloha Na vrších, PCHP Cvičiště atd.). Variantním řešením může být jednak návrh
dalších dílčích tras, jednak částečné umístění vedení do země.
4c) Zásah do lesních porostů, nelesní zeleně či stromořadí nebude rozhodně malý - ochranné pásmo je uváděno v
šíři 31 m (!) - je možný (právně i technicky) v některých místech kompromis, tj. souhlas s umístěním trasy za
předpokladu zúžení ochranného pásma?
4d) Je stavba řešitelná s vyloučením stavební činnosti v oznámení specifikovaných segmentech a nepovede to v
některých případech k nutnosti zvětšení rozestupů a tedy i výšky stožárů a tudíž k zvyšování negativních
dopadů na krajinný ráz?
4e) Segmenty s minimalizací rozsahu nebo omezením stavební činnosti - je nutné posoudit již konkrétní dopady, tj.
konkrétní činnosti.
4f) Je třeba doplnit a respektovat PCHP Cvičiště.
4g) V další fázi je třeba konkrétně spolupracovat a konzultovat s odborem OŽP Mariánské Lázně, jako příslušným
orgánem ochrany přírody a krajiny, dosud se tak nedělo.
4h) Pro katastry obcí Tři Sekery a Drmoul použít lokální ÚSES schválený v rámci společných zařízení KPÚ - jde
rozhodně o aktuálnější a přesnější dokumenty, než jsou uvedeny v oznámení.

4i) Konkrétněji posoudit dopady na stromořadí podél komunikací a polních cest, včetně těch aktuálně stavěných a
osazovaných stromy, navrhované zvyšování vedení nad stromy se nezdá jako dobré a všude použitelné řešení
(už z důvodu estetické kolize pozitivního a negativního liniového prvku).
4j) Doplnit lokality neofyt, min. druhů bolševník velkolepý, netýkavka žláznatá, křídlatky v kontaktu se stavbou či
jejím zařízením a navrhnout konkrétní opatření k zábraně jejich šíření v souvislosti se stavbou (jde totiž o
plochy, kde dnes město Mariánské lázně a stát vynakládají nemalé prostředky - dotace - a nemalé úsilí na
likvidaci těchto druhů a nelze připustit degradaci odvedené práce).
4k) Doplnit vizualizaci celé trasy s ohledem na uplatnění v dálkových pohledech, na příp. přímé převyšování
přírodních prvků (porosty, návrší, les, ...) technickými stavbami atd.
4l) Proč není trasa vedena koridorem Drmoul - Velká Hleďsebe - Stará Voda, jímž je vedena silnice I. třídy (s
přeložkami) a další technické liniové stavby? V tomto koridoru by se mohla trasa téměř zcela vyhnout
přírodnímu parku Český les a procházela by urbanizovanou krajinou, tudíž lze předpokládat menší zásahy do
krajinného rázu.
4m) Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa je nutno posoudit záměr této stavby. Jedná se o
velmi zásadní zásah do lesních porostů, kdy dojde k rozsáhlému odlesňování díky ochrannému pásmu
elektrovodu, jež je 31 m. Porosty budou stavbou elektrovodu výrazně segmentovány a lze předpokládat, že v
souvislosti s odlesněním se projeví biotické vlivy prostředí. Především budou porosty předmýtního a mýtního
věku ohroženy bořivými větry, čímž bude docházet k následným nahodilým těžbám v ohrožených porostech.
Záměr této stavby postrádá náhradní řešení vedení trasy a není nezbytně nutné vést elektrovod skrze lesní
porosty. Vedení trasy elektrovodu by bylo vhodnější umístit do urbanizované krajiny. Vést trasu podél hlavních
silničních tahů a obcí a zamezit tak tlaku na lesní porosty.
5) Doložení závazného stanoviska Ministerstva zdravotnictví, ČIL, k záměru.
6) Doložení případných dalších relevantních údajů k záměru (pokud v průběhu přípravy vznikly).

Děkuji, s pozdravem
Ing. Petr Mynář
zpracovatel posudku

Přílohy:
---

