Adresáti dle rozdělovníku
V Liberci dne 27. 7. 2017
Č.j : MZP/2017/540/27
Spis. zn. OV5079

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí, dále jen „zákon“).
Identifikační údaje:
Název:

Česká Lípa - Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV

Charakter záměru:

Záměr naplňuje dikci bodu 3.6 kategorie II přílohy č. 1
k zákonu:
Vedení elektrické energie od 110 kV pokud nepřísluší do
kategorie I.
Jde o rozsáhlou liniovou stavbu o celkové délce 36 km.
Zčásti se jedná o výměnu stávajícího vedení a zčásti o
výstavbu nového vedení velmi vysokého napětí (VVN) 110 kV.
Trasa vedení o délce 36 km je rozdělena na 4 části:
1) TR. Česká Lípa Dubice – podpěrný bod (PB)
č. 13V1501/V1509. V tomto úseku jde o náhradu stávajícího
vedení 2x 110 kV s již stanoveným ochranným pásmem za
jednoduché vedení 1x 110 kV, dojde ke zmenšení
ochranného pásma.
2) PB č. 13V1501/V1509 - Volfartice
V tomto úseku jde o náhradu stávajícího vedení 2x35 kV
s ochranným pásmem pro 110 kV za trojité vedení 110/35/35,
dojde ke zmenšení ochranného pásma.
3) Volfartice – Nový Bor
V tomto úseku jde o náhradu stávajícího vedení 2x 35 kV,
vystrojeného na stožárech pro 2x 110 kV s ochranným
pásmem pro 110 kV za dvojité vedení 110/35 kV, dojde ke
zmenšení ochranného pásma.
4) Nový Bor – TR Varnsdorf
V tomto úseku jde o výstavbu nového vedení. V některých
částech jde o náhradu stávajícího jednoho nebo více vedení
35 kV za nové kombinované vedení.

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy V, 1. máje 858/26, 460 07 Liberec III, +420 267123504
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Kapacita (rozsah) záměru: Trasa vedení o délce 36 km, parametry viz tabulka č. 1:
Úsek trasy
1. TR Česká
Lípa DubicePB č. 13
2. PB č. 13Volfartice
3. VolfarticeNový Bor
4. Nový BorTR Varnsdorf

Délka trasy v
Počet
km
demontovaných
PB

Odhad počtu
montovaných
PB

2,3

10

10

3,2

21

15

8

35

35

22,5

0

70

Typ vedení
(výsledný)
jednoduché
vrchní vedení
110 kV
trojité vedení
110/35/35 kV
dvojité vedení
110/35 kV
jednoduché
vedení 110 kV
s vloženým
kabelovým
úsekem

Pozn. trasy 1. – 3. jsou již existující, trasa č. 4 bude nová
●Šířka ochranného pásma již existující trasy: 38 m
●Šířka ochranného pásma budoucí: max. 32 m
●Výška stožárů: 25-35 m
Tabulka č. :2:

Umístění:
Kraj

Liberecký

Ústecký

Okres

Česká Lípa

Děčín

Obec/stav.úřad
Česká Lípa
Česká Lípa
Horní Libchava/Č. Lípa
Stružnice/Č. Lípa
Volfartice/Č. Lípa
Skalice u Č. Lípy/N.Bor
Okrouhlá/N. Bor
Nový Bor
Nový Bor
Nový Bor
Polevsko/N. Bor
Radvanec/N.Bor
Svor/Cvikov
Cvikov
Jiřetín
p. Jedlovou/Varnsdorf
Dolní Podluží/Varnsdorf
Varnsdorf

Katastrální
území
Česká Lípa
Dolní Libchava
Horní Libchava
Stružnice
Volfartice
Skalice u Č.lípy
Okrouhlá
Nový Bor
Nový Bor
Arnultovice
Polevsko
Radvanec
Svor
Cvikov
Rozhled
Dolní Podluží
Varnsdorf

Trasa

Stávající
trasa/výměna
PB

Nová trasa
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Zahájení:

2021

Ukončení:

2023

Oznamovatel:

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly

Zpracovatel oznámení: Ing. Květoslava Konečná
(je držitelem autorizace dle § 19 zákona)
Záměr náleží do kategorie II přílohy č. 1 k zákonu Vedení elektrické energie od 110 kV
pokud nepřísluší do kategorie I. Podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona jsou předmětem
posuzování také záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii II a změny
těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne
příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo které by mohly mít významný negativní
vliv na životní prostředí, zejména pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob
užívání; tyto záměry a změny záměrů podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve
zjišťovacím řízení.
Oznamovatel předložil oznámení záměru dle přílohy č. 3 k zákonu Ministerstvu
životního prostředí, odboru výkonu státní správy V (dále jen „příslušný úřad“ ve smyslu
§ 3 písm. f) a § 21 písm. c) zákona). Oznámení dne 2. 5. 2017 rozeslal příslušný úřad
dotčeným správním orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům
k vyjádření. Tím bylo zahájeno zjišťovací řízení dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona, jehož
cílem bylo zjištění, zda záměr nebo jeho změna může mít významný vliv na životní
prostředí, případně zda záměr může samostatně nebo ve spojení s jinými významně
ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a zda bude posuzován
podle tohoto zákona.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr
má významný vliv na životní prostředí, a proto bude posuzován podle zákona.
V souladu s § 7 odst. 1 zákona příslušný úřad upřesňuje, že dokumentaci dle přílohy
č. 4 k zákonu je nutné zpracovat se zřetelem na následující oblasti:
1. V dokumentaci bude hodnocena varianta 2a vedení Nový Bor – Svor - Varnsdorf.
2. V oblasti Skalky u Nového Boru bude hodnocena varianta první (jižní).
3. V oblasti mezi novým Borem a Svorem bude hodnocena varianta severní (levá
strana silnice směrem do Svoru).
4. V oblasti kolem Svoru bude vyhodnocena varianta 1 a 4 případně jejich kombinace.
5. V oblasti ze Svoru do Lesné bude vyhodnocena levostranná varianta (levá strana
silnice směrem do Lesné).
6. V oblasti Svor – Nová Huť - Stožecké sedlo bude jako jediná uvažovaná varianta
kabelového vedení, varianta nadzemního vedení nebude v tomto úseku hodnocena.
V dokumentaci bude na území Ústeckého kraje hodnocena jen varianta znázorněná
v oznámení plnou červenou čarou, šetrnější z hlediska vlivu na les. Jde o
levostrannou variantu ze Stožeckého sedla a následně variantu průchodu obcí
Dolní Podluží navrženou obcí. Tato varianta nezasahuje do stanoviště bučiny 9110
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dvěma, ale pouze jedním průsekem. Příslušný úřad považuje tuto variantu za
akceptovatelnější, původní varianta bude z dalšího hodnocení vypuštěna.
7. Součástí dokumentace bude jedna celková mapa se všemi variantami z důvodu
použití těchto informací jako podkladu při zpracování aktualizace ZÚR LK č. 1
8. V dokumentaci bude upřesněna trasa, způsob jejího provedení, typ stožárů
v konkrétních úsecích. V trase nového vedení je nutno zhodnotit varianty
technického řešení záměru v jednotlivých úsecích, včetně typu, výšky počtu,
barevnosti a bližší lokalizace stožárů nadzemního vedení, možností odclonění
vegetačními pásy, dále konkrétní lokalizace a technické řešení podzemního vedení
9. Bude provedeno hodnocení zdravotních rizik vlivu na obyvatele (HRA).
10.Bude dopracován biologický průzkum tak, aby byla k dispozici podrobnější data ze
všech aspektů, které se objevují v průběhu roku, tj. především z jarního aspektu
včetně časných období jara, a z časného letního aspektu. Na základě podkladů
projektanta – přesné vytyčení trasy budou podrobněji vyhodnoceny vlivy na prvky
ÚSES, zejména na biocentra, údolní nivy, mokřady, břehové porosty. Bude
podrobně vyhodnocen vliv záměru na integritu a funkčnost dotčených prvků ÚSES
včetně případného návrhu ochranných či kompenzačních opatření, dále
podrobnější vyhodnocení vlivů záměru na ekologicko – stabilizační funkce lesa ve
vztahu k jednotlivým subvariantám trasování. Bude doplněno vyhodnocení
přírodních biotopů, migračních tras, vliv vedení na ně, vliv na vybrané druhy ptáků,
(tahy, přelety), vliv na velké druhy ptáků (dravci, sovy, brodiví – např. opakovaná
pozorování čápa černého, sokola stěhovavého, luňáka hnědého, jeřába popelavého
a orlovce říčního, jak je uvedeno v databázi České společnosti ornitologické) a musí
být navržena opatření proti nárazům ptactva do vedení vysokého napětí.
11.Na základě podkladů projektanta budou upřesněny dopady kabelového vedení na
vlhkost půdy, její erozi, a vysušování půdního pokryvu a také jeho drenážní efekt.
Součástí dokumentace bude hodnocení možnosti zrealizovat kabelové vedení
kolem Nového Boru.
12.Na základě podkladů projektanta budou upřesněny a zhodnoceny vlivy na lesní
porosty (výměra dotčených porostních skupin), smýcení vzrostlých porostů
v případech kabelového a nadzemního vedení. Bude vyhodnocen dopad na stabilitu
okolních lesních porostů po vytvoření průseku cca 30 m širokého bez ohledu na
převládající směr větru a v pěstebně neupravených porostech.
13. Budou upřesněny názvy míst krajinného rázu uvedených v oznámení na str. 179181. Souhrnné vyhodnocení všech relevantních variant na krajinný ráz bude
provedeno komplexně, tj. na přírodní, kulturně historické a vizuální charakteristiky a
v souladu s dalšími požadavky AOPK. Bude doplněn výčet významných krajinných
prvků včetně kulturních památek a projednán s AOPK. Bude doplněno vyhodnocení
možného vlivu na kulturní a přírodní dominanty, historická centra (MPZ Nový Bor,
MPZ Jiřetín pod Jedlovou apod.) v dálkových pohledech.
14.V dokumentaci bude doplněno stručné porovnání záměru z roku 1999 Vedení VVN
110 kV Nový Bor – Varnsdorf s nyní předkládaným záměrem.
15.V dokumentaci budou vypořádány všechny připomínky uvedené v došlých
vyjádřeních.
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Odůvodnění:
Příslušný úřad obdržel řadu relevantních připomínek a požadavků na zpracování
dokumentace dle přílohy č. 4 k zákonu. Na základě těchto požadavků byly příslušným
úřadem specifikovány výše uvedené oblasti včetně požadavku na vypořádání
připomínek, které nebudou akceptovány.
Příslušný úřad obdržel vyjádření od těchto subjektů:
Liberecký kraj
Ústecký kraj
Město Nový Bor
Obec Volfartice
Obec Svor
Obec Horní Libchava
Obec Polevsko
Obec Dolní Podluží
Krajský úřad Libereckého kraje
Krajský úřad Ústeckého kraje
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, oddělení Správa CHKO,
Lužické hory,
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Ústecko,
Oddělení sledování stavu biodiverzity,
- Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny
Ministerstvo životního prostředí, odbor energetiky a ochrany klimatu
Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany a implementace
mezinárodních závazků
Ministerstvo životního prostředí odbor ochrany vod
Stručné shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení:
Liberecký kraj ze dne 30. 5. 2017
Bez připomínek, podporuje variantu kabelového vedení přes Lužické hory.
Ústecký kraj ze dne 29. 5. 2017
Bez připomínek, nepožaduje posuzování v celém rozsahu zákona.
Město Nový Bor ze dne 30. 5. 2017
Považuje za nutné posoudit záměr v celém rozsahu zákona, a to zejména v oblasti
vlivů na obyvatelstvo a životní prostředí podrobně dle příloh zákona včetně
dostupných studií technických a medicínských. Dále požaduje posouzení majetkové
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újmy vlastníků dotčených pozemků a návrh případné kompenzace oznamovatelem
záměru.
Obec Volfartice, ze dne 9. 5. 2017
Bez připomínek, nepožaduje posuzování v celém rozsahu zákona.
Obec Svor ze dne 26. 5. 2017
Požaduje posuzování záměru v celém rozsahu zákona a dále uvádí následující
připomínky:
Zpochybňuje nutnost zvýšení poptávky po elektrické energii ve Šluknovském výběžku,
v dokumentaci postrádá data o skutečné spotřebě energie v této oblasti, dlouhodobém
časovém trendu její spotřeby v minulosti, o prognóze spotřeby do budoucnosti a
možnostech úspor a také o analýze objemu zamýšlených investičních a
podnikatelských aktivit a důkazy o nemožnosti zásobit elektrickou energií další
investory a příklady těchto investorů. Namítá, že oznámení neobsahuje odkazy na
materiály, z nichž by tvrzení skutečnosti vyplývaly. Žádá o doplnění těchto
absentujících dat. Dále poukazuje na pokles zatížení tří transformoven zásobujících
oblast výběžku, odvolává se také na územní studii z roku 2013, podle které nedochází
ke zvýšeným odběrům elektrické energie v dané oblasti, a je tedy v rozporu s údaji
uváděnými v oznámení. Dožaduje se doplnění údajů o počtu výpadků dodávek
elektrické energie v letech 1999-2017, o době jejich trvání, o trendech v jejich incidenci
a počtu zasažených obyvatel, o doplnění předpokládaného budoucího vývoje počtu
odběratelů a možných požadovaných kapacit. Namítá také, že podpory rozvoje
regionu a zvyšování zaměstnanosti lze dosáhnout jinými způsoby, které nejsou
vázány na realizaci propojovacího vedení. Záměr není podle obce Svor v souladu
s Územní energetickou koncepcí Libereckého kraje a má negativní vliv na životní
prostředí, protože již v roce 1999 probíhal proces EIA o obdobném záměru a příslušný
úřad k němu nevydal souhlasné stanovisko. Obec Svor také postrádá variantní řešení
záměru a posouzení možnosti vybudování inteligentní sítě. Domnívá se, že
oznamovatel nadřazuje své zájmy zájmům ochrany přírody a krajiny. Žádá o
přepracování textu kapitoly B.I.5 tak, aby byl přehledný a dále o dopracování
detailního posouzení všech variant dle zákona o ochraně přírody a krajiny a o
plnohodnotné posouzení varianty rekonstrukce stávajících vedení. Obec Svor dále
žádá o rozvedení časového plánu získání navazujících rozhodnutí, zhodnocení jejich
realizovatelnosti a způsobu, jakým se oznamovatel hodlá vypořádat s vlivem realizace
záměru na předpokládaný výskyt archeologických nálezů, dále žádá o rozvedení
postupu realizace záměru ve formě jednotlivých kroků, vyhodnocení možnosti jejich
prodlení, a rizik z toho plynoucích, o vyhodnocení rizik opadávání námrazy z vedení i
z hlediska možných úrazů osob. Obec Svor postrádá zmínku o haváriích v případě
špatného uzemnění nového vedení, vyhodnocení rizika nebezpečí úrazu elektrickým
proudem při doteku nové konstrukce stožáru dále případy tzv. krokového napětí a
žádá o doplnění těchto údajů. Další požadavek obce Svor se týká doplnění
biologického průzkumu o jarní aspekt a zahrnutí údajů z databáze České ornitologické
společnosti o výskytu kriticky ohrožených druhů ptáků. Obec Svor považuje kapitolu E
oznámení za nedostatečně zpracovanou z hlediska porovnání variant záměru a žádá
o její přepracování a doplnění. Dále se dožaduje doplnění dokladu o odborné
způsobilosti zpracovatele hodnocení dopadů na krajinný ráz. Vyhodnocení vlivů

7

záměru na veřejné zdraví a obyvatelstvo v kapitole C.II.9 a D.1.1 považuje za
nedostatečné a žádá o její přepracování. Celkově považuje text oznámení za
nepřehledný, vykazující některé formální nedostatky a nelogické postupy, jejichž
příkladmý výčet uvádí. Chybějí odkazy na zdroje informací, ty je třeba doplnit, seznam
v kapitole F.1 považuje za nedostatečný.
Obec Dolní Podluží ze dne 29. 5. 2017
Vyjádření je téměř identické s vyjádřením obce Svor. Obec Dolní Podluží navíc
postrádá informaci o údajném znehodnocení pozemků a majetku občanů i obce.
Obec Horní Libchava ze dne 10. 5. 2017
Nemá námitek proti umístění záměru, nepožaduje posouzení v celém rozsahu zákona.
Obec Polevsko ze dne 15. 5. 2017
K předkládané Variantě trasy vedení 2a nemá námitek, neboť tato nezasahuje do
katastrálního území obce. Obec Polevsko souhlasí se zpracovatelem oznámení a jeho
týmem a konstatuje, že původní plánovaná trasa propojovacího vedení 110 kV
Varianta 2b, která zasahovala do katastrálního území obce Polevsko, je zcela
technicky nerealizovatelná a zároveň výrazně narušuje podmínky ochrany přírody a
krajiny a má ve svém důsledku mnoho negativních vlivů na zástavbu a plánovaný
rozvoj obce.
Krajský úřad Libereckého kraje ze dne 29. 5. 2017
Z hlediska ochrany přírody a krajiny nepožaduje posouzení záměru podle zákona.
Ztotožňuje se se závěry naturového hodnocení, které je přílohou oznámení, že záměr
nebude mít významný negativní vliv na předměty ochrany evropsky významných
lokalit (dále jen „EVL“) Horní Ploučnice a Cihelenské rybníky, které propojovací vedení
přetíná, a celistvost těchto EVL. Upozorňuje pouze, že záměr nelze realizovat bez
udělení výjimky ze základních ochranných podmínek ZCHD podle ustanovení § 56
zákona o ochraně přírody a krajiny. Druhy, pro které je třeba vést výjimku, je možné
upřesnit, až bude k dispozici konkrétní projektová dokumentace, ze které bude patrné,
v jakém rozsahu a jakým způsobem bude zasahováno do biotopů jednotlivých druhů,
které se v lokalitě vyskytují.
Z hlediska státní správy lesů preferuje pro území Libereckého kraje variantu 2a vedení
trasy 110 kV v trase Nový Bor – Varnsdorf. V rámci podvariant upřednostňuje: v
oblasti Skalky u Nového Boru první (jižní) variantu, v oblasti mezi Novým Borem a
Svorem severní variantu, v oblasti Svoru variantu 1 nebo variantu 4b a ze Svoru do
Lesné levou stranu silnice.
Z hlediska ochrany ZPF nepožaduje posouzení v celém rozsahu zákona.
Z hlediska odboru územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ LK) nejsou
zásadní připomínky. Koridor pro vedení 110 kV v trase Nový Bor – Nová Huť –
elektrická stanice Varnsdorf byl schválen vládou v rámci aktualizace č. 1 Politiky
územního rozvoje České republiky, na tu reaguje krajský úřad v rámci aktualizace
zásad územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR LK) č. 1, která nyní pořizuje. V rámci
Aktualizace ZÚR LK bude tento koridor vymezen tak, aby pokud možno co nejvíce
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zohlednil poznatky a výstupy z prověřování záměru v procesu EIA. Je žádoucí, aby
oznamovatel a zpracovatel EIA i nadále pravidelně informovali o výstupech
(optimalizaci doporučené trasy) z procesu EIA.
Z hlediska odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu pouze upozorňuje, že
v případě jakýchkoliv zemních prací, zasahujících do stávajícího terénu, je stavebník
povinen, dle zákona o státní památkové péči oznámit svůj záměr již v době příprav
Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i. (Letenská 4,
118 01 Praha 1).
Krajský úřad Libereckého kraje považuje za nutné posuzovat záměr v celém rozsahu
zákona.
Krajský úřad Ústeckého kraje ze dne 29. 5. 2017
Nemá připomínky, nepožaduje posouzení v celém rozsahu zákona, pouze upozorňuje
na nutnost vyjádření příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF)
dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona o ZPF, kterým je v tomto případě Ministerstvo
životního prostředí.
Městský úřad Česká Lípa ze dne 22. 5. 2017
Z hlediska ochrany přírody, ochrany vod, ochrany ovzduší, ochrany ZPF, odpadového
hospodářství, ochrany lesa a ochrany myslivosti nemá připomínky a nepožaduje
posouzení v celém rozsahu zákona.
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje ze dne 5. 5. 2017
Navrhuje posuzovat jako záměr podléhající zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. V rámci zpracované dokumentace EIA požaduje, aby bylo
provedeno hodnocení zdravotních rizik vlivu na obyvatele (HRA).
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje ze dne 15. 5. 2017
K oznámení nemá podstatné připomínky, nenavrhuje jej posuzovat v celém rozsahu
zákona. Pouze upozorňuje na povinnosti vyplývající z legislativy, tj. dodržení
hygienických limitů pro hluk ze stavební činnosti a při eventuálním průchodu vedení
obydleným územím bude v dalších stupních projektové přípravy požadovat doložení
splnění požadavků nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před
neionizujícím zářením.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec ze dne 19. 5.
2017
Z hlediska ochrany přírody a krajiny požaduje posuzování záměru v celém rozsahu
zákona, přičemž dokumentace by se měla zaměřit na tyto oblasti:
- detailní posouzení variant technického řešení záměru v jednotlivých úsecích (včetně
typu, výšky, počtu, barevnosti a bližší lokalizace stožárů nadzemního vedení;
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možností odclonění vegetačními pásy; konkrétní lokalizace a technického řešení
podzemního vedení) s cílem minimalizovat nepříznivé dopady na zákonem chráněné
zájmy.
- posouzení varianty nadzemního el. vedení s izolací (event. závěsného kabelového
vedení)
-v případě, že uvedená varianta není reálná, žádá zdůvodnění takového závěru
- zároveň vznáší dotaz, zda funkci doprovodné komunikace podzemního kabelového
vedení může plnit stávající silnice I/9, v případě, že ano, požaduje maximální využití
takové možnosti
- opětovné zvážení variantních řešení trasy el. vedení, s vynecháním exponovaného
úseku přes CHKO Lužické hory, má na mysli především využití koridoru stávajícího el.
vedení 110 kV do Šluknovského výběžku, a to ve variantě sdruženého vedení, ale i
výstavby dalšího, souběžného vedení, s různými alternativami technického řešení
(nadzemní vedení bez izolace, s izolací, vložený kabelový úsek apod.)
- v případě, že žádné podobné řešení není reálné, žádá přesvědčivé zdůvodnění
takového závěru
- dopracování biologického průzkumu tak, aby byla k dispozici podrobnější data ze
všech aspektů, které se objevují v průběhu roku (tj. především z jarního aspektu,
včetně časných období jara, a z časného letního aspektu
- u nadzemních částí el. vedení je třeba se zaměřit na vyhodnocení letových
(migračních) tras ptáků, rizika kolize ptactva s technickými prvky vedení (vodiče,
stožáry) a podrobnější rozpracování opatření k zamezení zraňování či usmrcování
ptáků v jednotlivých úsecích.
- podrobnější vyhodnocení vlivů záměru na integritu a funkčnost dotčených prvků
ÚSES, včetně případného návrhu ochranných či kompenzačních opatření
- podrobnější vyhodnocení vlivů záměru na ekologicko-stabilizační funkce lesa ve
vztahu k jednotlivým subvariantám trasování
- podrobnější specifikaci opatření k eliminaci, snížení, prevenci a kompenzaci vlivů na
přírodu a krajinu se zapracováním návrhů prezentovaných v jednotlivých
samostatných odborných studiích do kapitoly D.IV.
- do návrhu opatření doporučujeme zapracovat i zásady ochrany vodních toků a
rybníků.
- specifikaci tras stavební dopravy a event. umístění zařízení staveniště, uvedení
závěru o preferované či doporučované variantě / subvariantách trasy a technického
řešení z pohledu zpracovatele dokumentace, s ohledem na krajinný ráz, lesní porosty,
předměty ochrany EVL, zvláště chráněné druhy a další zájmy ochrany přírody
Z hlediska ochrany lesa považuje předložené oznámení za dostatečně zpracované pro
objektivní rozhodování kompetentních orgánů, nemá připomínek.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem ze dne
19. 6. 2017
Z hlediska ochrany přírody a krajiny bylo dohodnuto, že se za ČIŽP vyjádří OI Liberec.
Z hlediska ochrany lesa při použití kteréhokoliv způsobu přenosu dojde k odtěžení
lesního porostu a použitý způsob se bude lišit pouze odlišnou šíří. Z výše uvedených
podkladů vyplývá, že trasa, která je v mapách znázorněna plnou červenou čarou je z
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pohledu oddělení ochrany lesa ve vztahu k životnímu prostředí citlivější. Dále
upozorňuje na povinnosti vyplývající z lesního zákona.
Z hlediska ochrany vod - nadzemní vedení bude realizováno s minimálními terénními
úpravami, a proto nedojde k ovlivnění odtokových poměrů v dotčené oblasti. Dále
budou vyloučeny pojezdy techniky při zavádění vodičů pod osou vedení přes vodní
toky, nivy a mokřadní enklávy a umisťování stožárů k břehům vodních toků. Vliv na
jakost povrchových nebo podzemních vod bude v období provozu i v období výstavby
nevýznamný až zcela zanedbatelný. Hydrologické poměry mohou být narušeny pouze
lokálně a dočasně při hloubení stožárových míst, nicméně detailní provedení základů
nových stožárů bude v prováděcí dokumentaci navrženo podle inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu provedeného v jednotlivých stožárových
místech. Při realizaci záměru bude vhodnými opatřeními omezeno i riziko úniku
ropných látek z dopravních prostředků a stavebních mechanizmů a prováděných
nátěrů stožárových konstrukcí do horninového prostředí. Záměr nadzemní trasy
nebude představovat riziko ohrožení povrchových nebo podzemních vod nebo
horninového prostředí. V žádné fázi záměru nevzniknou nároky na odběr pitné a
užitkové vody. Voda bude ve fázi výstavby zajišťována mobilními cisternami. Stavba
nebude zdrojem splaškových ani dešťových vod.
K oznámení záměru nejsou připomínky a nepožaduje se posouzení v celém rozsahu
zákona.
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, oddělení Správa CHKO,
Lužické hory ze dne 19. 5. 2017
Agentura požaduje, aby byl záměr dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.
K oznámení má tyto připomínky:
- délka kabelového úseku je v textu stanovena na max. 5 km, přičemž tento limit není
dostatečně zdůvodněn, kabelové vedení je evidentně znevýhodňováno
- na str. 24 jsou zavádějící informace k možnosti využití biomasy z lesních porostů pro
energetické využití ve Šluknovském výběžku, za zavádějící považuje argumentaci
omezením ze strany CHKO, když většina lesních porostů Šluknovského výběžku leží
mimo CHKO, a většina lesů na území CHKO Lužické hory (obdobná situace platí i pro
CHKO Labské pískovce) jsou lesy hospodářské bez omezování výše těžby orgány
ochrany přírody, výši těžeb stanovuje zákon o lesích a příslušné vyhlášky
- srovnání výhod a nevýhod kabelového a nadzemního vedení považuje za
nevyvážené, tendenční, smýcení vzrostlých porostů v případě kabelového a
venkovního vedení nemohou být srovnatelná vzhledem k podstatnému rozdílu v šířce
odlesnění, které je uvedeno pro tento úsek na str. 95 – 98 oznámení
- obslužnou komunikaci vidí jako vhodnou turistickou infrastrukturu, která zde chybí a
je dlouhodobě plánována
- u kabelové varianty uvedeno vysoké riziko eroze půdy, avšak důvod tohoto rizika
není řádně vysvětlen
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- požaduje zahrnout část původní varianty 1 SV od Svoru v trase stávajícího vedení 35
kV (viz. Obr. 67, str. 83), tj. po jihovýchodním úbočí kót 438 a 455 m. n. m  Str. 99 tab. č. 6.
- nesouhlasí s odhadem - omezení využití PUPFL vlivem uplatnění ochranných pásem
- za nejednoznačné a rozporné považuje zákresy úseku v oblasti Lesné - Dolní
Podluží
- dále poukazuje na některé formální nedostatky v použitém názvosloví krajinného
rázu a památkové péče
- vlivy na les jsou velmi stručné až nedostatečně zpracovány –
- u vlivů na krajinu považuje za nevhodné termíny, varianta nadzemního vedení v
úseku Svor - Nová Huť - Stožecké sedlo, je pro AOPK ČR - SCHKO LH nepřijatelná.
- uvádí množství dalších připomínek k oznámení
- nesouhlasí s uvedením nadzemního vedení, levostranná varianta v úseku Svor Nová Huť - Stožecké sedlo jako „nevyloučená, ale podmíněně realizovatelná varianta“
- vyhodnocení zásahu do PUPFL považuje za velmi stručné a zkreslené bez zmínky o
možnosti dopadu na stabilitu přilehlých porostů a ztížení hospodaření v nich (zvýšené
riziko nahodilých těžeb apod., chybí podrobnější vyhodnocení vlivu na prvky ÚSES,
zejména na biocentra, na údolní nivy, mokřady, břehové porosty.
- vzhledem k tomu, že není známo přesné vedení trasy, způsob provedení a přesný
charakter stavby, nelze konstatovat, že vliv na krajinný ráz je akceptovatelný,
Agentura nadále preferuje podzemní variantu v celé délce trasy přes území CHKO
Lužické hory
- v biologickém průzkum chybí trasa původní varianty 1 SV od Svoru v trase
stávajícího vedení 35 kV, chybí jarní a časně letní aspekt, chybí vyhodnocení
přírodních biotopů, chybí další dostupná data (publikované údaje, nálezová databáze
AOPK ČR, aj.), chybí migrační trasy a vliv vedení na ně, chybí vliv na vybrané druhy
ptáků (tahy, přelety), nedostatečný důraz na avifaunu, zejména na velké druhy ptáků
(dravci, sovy, brodiví - např. opakovaná pozorování čápa černého) z důvodu rizika
úrazu elektrickým proudem, nárazem do vedení apod.
- vzhledem k tomu, že není známa přesná trasa, způsob provedení stavby, typ stožárů
v konkrétních úsecích apod., nelze v závěru hodnocení stavbu prohlásit za „únosnou“.
- doporučuje změnu struktury dokumentu, kterou považuje za nepřehlednou, jednotlivé
kapitoly nejsou provázány, není provázán text s tabulkami, požaduje komplexní
hodnocení krajinného rázu dílčích úseků v jednotlivých potenciálně dotčených
krajinných prostorech (místech krajinného rázu) s jednotnými typickými znaky
(geomorfologie, krajinný pokryv, krajinná struktura, zástavba apod.)
- v textu poukazuje na formální chyby, nevhodné termíny, nesrovnalosti, opomenutí
hodnocení některých dalších vlivů na kulturní a přírodní dominanty, historická centra
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(Jiřetín pod Jedlovou, Nový Bor) v dálkových pohledech, barevný akcent krajinné
scény v průběhu roku a další
- v příloze č. 6 - lesnictví - posouzení dodatečných variant (průsek dílcem 75 C)
postrádá ve vlivu odtěžení lesního porostu na lesní ekosystémy zahrnutí psk. 75 C14,
C16. Tyto porostní skupiny jsou sice hodnoceny již v původních variantách, vzhledem
k míře zasažení těchto skupin bude jistě rozdílná i jejich míra ohrožení.
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště
Ústecko, Oddělení sledování stavu biodiverzity ze dne 17. 5. 2017
Považuje za nutné realizovat následující návrhy na opatření ke zmírnění vlivů záměru.
a) opatření v navržená v příloze C na straně 63 zmírňující opatření dopadů stavby na
krajinný ráz.
b) na stranách 43 – 45 uvedena opatření vedoucí ke zmírnění a eliminaci vlivů
spojených s výstavbou vedení
c) na str. 50 je uvedeno použití technologie zavěšení lan a odstupu od konstrukcí,
které by tak mělo minimalizovat riziko úhynu ptáků po zásahu elektrickým proudem.
Ochrana ptactva bude dále zajištěna použitím zábran proti dosedání ptactva, které
budou instalovány na všechny konzole podpěrných bodů. S ohledem na výšku linek
VVN může docházet k častým kolizím letících ptáků s vodiči. Riziko nárazů do vodičů
bude minimalizováno zvýrazňujícími doplňky, které umožní ptákům zaregistrovat vodič
z dostatečné vzdálenosti. Pro zviditelnění vodičů je navrženo použití výstražných
destiček, které jsou otáčivé a díky odrazkám či použitému materiálu viditelné i za
snížené viditelnosti (na rozdíl od častěji používaných výstražných koulí). Zvýrazňující
doplňky navrhuje AOPK instalovat co nejhustěji vedle sebe.
Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny ze dne
16. 6. 2017
Pro vyhodnocení záměru požaduje, aby v dokumentaci pro posouzení vlivů na životní
prostředí byly uvedeny následující informace týkající se ochrany ZPF:
- informace o dočasném záboru ZPF v důsledku budoucí realizace záměru (včetně
informací o dotčených pozemcích, BPEJ a třídách ochrany zemědělské půdy),
- předpokládaný časový harmonogram dočasného záboru ZPF, je-li relevantní,
- předběžný způsob provedení rekultivace odnětím dotčených pozemků náležejících
do ZPF, je-li relevantní.
Upozorňuje, že pro vedení trasy, která se nenachází na plochách vymezených pro
daný účel platnými zásadami územního rozvoje nebo platným územním plánem, je
nezbytné získat vyjádření příslušného orgánu ochrany zemědělské půdního fondu k
navrhované trase.
Ministerstvo životního prostředí, odbor energetiky a ochrany klimatu ze dne
30. 5. 2017
Nemá připomínky, záměr považuje za přijatelný.
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Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany a implementace
mezinárodních závazků ze dne 8. 6. 2017
Z hlediska zájmů ochrany přírody požaduje původní variantu (variantu 1) v závěru
zjišťovacího řízení vyloučit a dále zapracovat zmírňující opatření uvedená na str. 60 –
61 naturového hodnocení k jednotlivým předmětům ochrany a celistvosti dotčených
EVL. S ohledem na minimalizaci zásahů do lesních porostů (v EVL Lužickohorské
bučiny i v dalších EVL, případně na celé trase vedení) je nezbytné prověřit možnost
využití vhodné konstrukce stožárů umožňující omezit rozsah ochranného pásma
vedení. V souladu s porovnáním variant v kap. E Oznámení a územní studiíí
zpracovanou MMR dále požaduje sledovat jako jedinou preferovanou variantu v úseku
Svor-Nová huť-Stožecké sedlo variantu kabelového vedení.
Z hlediska rizika střetů ptáků s vodiči je potřebné identifikovat ve zbývající části trasy
vedení místa možného střetu (okolí vodních ploch nebo mokřadů s četnějším
výskytem ptáků, přechod vodních toků nebo přes horizont) a navrhnout technická
opatření, která omezí riziko nárazu ptáků do vodičů.
Ministerstvo životního prostředí odbor ochrany vod ze dne 6. 6. 2017
Neuplatňuje žádné připomínky ani požadavky.
Kopie výše uvedených vyjádření jsou v elektronické podobě k dispozici v Informačním
systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního
prostředí (http://www.cenia.cz) a na stránkách Ministerstva životního prostředí
(http://www.env.cz/EIA), kód záměru OV5079.
S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních
samosprávných celků doporučuje příslušný úřad počet dokumentací v tištěné podobě
na 8 kusů a 19 kusů v elektronické podobě na datovém nosiči.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani
příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není
rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.
Dotčené územní samosprávné celky (statutární město Jablonec nad Nisou a
Liberecký kraj) žádáme v souladu s § 16 odst. 3 písm. a) a b) zákona o zveřejnění
závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách a na internetu. Doba zveřejnění je
podle § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň podle § 16 odst. 4 zákona
žádáme o zaslání elektronického vyrozumění o dni vyvěšení informace o
oznámení na úřední desce.
Ing. Milan Kubíček
ředitel odboru výkonu státní správy V
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Obdrží prostřednictvím datových schránek:
Dotčené územní samosprávné celky:
1/ Liberecký kraj, hejtman, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
2/ Ústecký kraj, hejtman, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
3/ Město Česká Lípa, starosta, nám. T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa
4/ Obec Horní Libchava, starosta, Horní Libchava 60, 471 11 Česká Lípa
5/ Obec Stružnice, starosta, Stružnice 188, 470 02 Česká Lípa 2
6/ Obec Volfartice, starostka, 471 12 Volfartice 59
7/ Obec Skalice u České Lípy, starosta, 471 17 Skalice u České Lípy 377
8/ Obec Okrouhlá, starosta, 473 01 Okrouhlá 123
8/ Město Nový Bor, starosta, nám Míru 1, 473 01 Nový Bor
9/ Obec Polevsko, starostka, 471 16 Polevsko 152
10/ Obec Radvanec, starosta, Radvanec 75, 473 01 pošta Nový Bor
11/ Obec Svor, starostka, 471 51 Svor 195
12/ Město Cvikov, starosta, náměstí Osvobození 63, 471 54 Cvikov
13/ Obec Jiřetín pod Jedlovou, starosta, Vinařská 32, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
14/ Obec Dolní Podluží, starostka, 407 55 Dolní Podluží 6
15/ Město Varnsdorf, starosta, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
Dotčené správní úřady:
1/ Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec, 1. máje 26,
460 01 Liberec
2/ Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem, Výstupní
1644, 400 07 Ústí nad Labem
3/ Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště
v České Lípě, Purkyňova 1849, 470 42 Česká Lípa
4/ Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem,
Moskevská 15, 400 01b Ústí nad Labem
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5/ Krajský úřad Libereckého kraje, ředitel, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
6/ Krajský úřad Ústeckého kraje, ředitel, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
Labem
7/ Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, nám. T.G. Masaryka 1,
470 36 Česká Lípa
8/ Městský úřad Nový Bor, starosta, náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor
9/ Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí
10/ Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Liberecko,
U Jezu 10, 460 01 Liberec
11/ Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Liberecko, Oddělení
Správa CHKO Lužické hory, Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí
12/ Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Ústecko, Oddělení
Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice
Ministerstvo životního prostředí:
Odbor obecné ochrany přírody a krajiny
Odbor energetiky a ochrany klimatu
Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
Odbor ochrany vod
Oznamovatel
ČEZ Distribuce a.s, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Zpracovatel oznámení
Ing. Květoslava Konečná, Lesní 2581, 470 01 Česká Lípa
Na vědomí:
Lesy České republiky, Krajské ředitelství Liberec, Sokolská 1383, 460 01 Liberec 1
Lesy České republiky,
415 01 Teplice

Krajské

ředitelství

Teplice,

Dr.

Vrbenského

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 3

2874/1,

Jiří Löffelmann

člen rady kraje
pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova

Vážený pan
Ing. Milan Kubíček
ředitel odboru výkonu státní správy V
Ministerstvo životního prostředí ČR
1. máje 858/26
460 01 LIBEREC 3
V Liberci dne 30. května 2017
Vážený pane řediteli,
Liberecký kraj k oznámení záměru „Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV“ dle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
neuplatňuje žádné zásadní připomínky.
Liberecký kraj podporuje variantu kabelového vedení v úseku za obcí Svor – Stožecké sedlo
(cca 5 km) z důvodu zvýšených požadavků na ochranu krajinného rázu.

S pozdravem

Liberecký kraj
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 485 •
e-mail: jiri.loffelmann@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí a zemědělství
Datum:
Číslo jednací:
JID:
Vyřizuje/linka:
E-mail:

29. 5. 2017
2074/ZPZ/2017
86263/2017/KUUK/OV5079
Ing. Irena Jeřábková / 208
jerabkova.i@kr-ustecky.cz

Projednáno s:

Jitka Sachetová
členka Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, zemědělství, životního
prostředí a venkova

………………………

Vyjádření k oznámení záměru „Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV“ ve
smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
v platném znění.
V souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a na základě Usnesení Rady Ústeckého kraje č. 58/2R/2016,
kterým mi jako zástupkyni ředitele krajského úřadu pro přenesenou působnost, vedoucí
odboru životního prostředí a zemědělství bylo svěřeno po předchozím souhlasu uvolněného
člena Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny úkoly v oblasti životního prostředí
a zemědělství, paní Jitky Sachetové, vyjadřování v oblasti posuzování vlivů na životní
prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, v případech, kdy hrozí neakceptování usnesení Rady Ústeckého kraje
vlivem nedodržení zákonných lhůt, se dle § 6 odst. 7 cit. zákona, k oznámení záměru „Česká
Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV“, oznamovatele ČEZ Distribuce a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín vyjadřuji takto:
„nepožaduji provést posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.“

Ing. Monika Zeman, MBA
zástupce ředitele KÚ pro přenesenou působnost
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Tel.: +420 475 657 111, Fax: +420 475 200 245, Url: www.kr-ustecky.cz, E-mail: urad@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 882733379/0800

MĚSTO

NOVÝ

BOR

Nový Bor, nám.Míru 1, tel. 487712314, fax. 487722496
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy V
1.Máje 858/26,
460 07 Liberec III
Vaše značka, č.j.

27694/ENV/17335/5
40/17

ze dne

2.5.2017

Naše značka, č.j.

MUNO 21361/2017

vyřizuje/telefon

Fafalová/314

V Novém Boru dne

30. května 2017

Vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení - oznámení záměru „Česká Lípa – Varnsdorf,
propojovací vedení 110 kV“:
Zastupitelstvo města Nový Bor projednalo dne 24.05.2017 zahájení zjišťovacího řízení oznámení záměru „Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV“ , kde podkladem pro
projednání bylo dále předloženo vyjádření OŽP MěÚ Nový Bor:
„1. Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je dle § 48a, odst. 2, písm. d) k návrhům
tranzitních liniových staveb příslušný k vyjádření Krajský úřad LBC kraje, příp. Ústeckého
kraje.
2. Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“) se nachází celé zájmové
území v CHKO Lužické hory. Vyjádření není v kompetenci Městského úřadu Nový Bor,
orgánu ochrany přírody dle ust. § 77 odst. 1 zákona o ochraně přírody, ale vyjádření přísluší
AOPK ČR, regionální pracoviště Liberecko, oddělení SCHKO Lužické hory.“
a vyjádření příslušného stavebního úřadu:
„Městský úřad Nový Bor, stavební úřad a úřad územního plánování, jako úřad územního
plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů obdržel dne 10. 5. 2017 od zpracovatele EIA
pro vedení VVN 110 kV firmy Envikon s.r.o. Česká Lípa, Ing. Květoslavy Konečné
upravenou 1. variantu vedení VVN 110 kV – Skalka J, která je podkladem pro stanovisko
požadované OSM MěÚ Nový Bor ze dne 5. 5. 2017.
Vzhledem k tomu, že na základě mnohých jednání dochází stále k úpravám navrhovaných tras
vedení VVN 110 kV, poskytuje úřad územního plánování MěÚ Nový Bor v souladu s § 21
stavebního zákona územně plánovací informaci k uvedené akci.
Podle platného Územního plánu Nový Bor schváleného ZM dne 25. 5. 2016 s nabytím
účinnosti dne 14. 6. 2016 je pro trasu vedení VVN 110 kV vymezen koridor podél silnice I/9,
což je v souladu s 1. Aktualizací Politiky územního rozvoje ČR (PUR), která je nadřazena
Zásadám územního rozvoje Libereckého kraje (ZUR), tudíž i Územnímu plánu Nový Bor (UP
NB). Z uvedeného vyplývá, že pouze trasa vedení VVN 110 kV podél silnice I/9 je v souladu
s UP NB. Ostatní navrhované trasy vedení VVN 110 kV jsou v rozporu s UP NB a v případě
jejich realizace by bylo nutné provést změnu UP NB.

Při pořizování ÚP NB byla navržena trasa vedení VVN 110 kV do kabelového vedení a to
v souladu se ZUR. Po vydání 1. Aktualizace PUR usnesením vlády ČR ze dne 15. 4. 2015
č.276 bylo nutné návrh UP NB dát do souladu s 1. Aktualizací PUR, tj. vymezit pro uvedené
vedení pouze koridor VVN s tím, že technické řešení záměru v rámci koridoru návrh ÚP NB
nespecifikuje a toto je ponecháno na fázi přípravy konkrétního záměru.“
Zastupitelstvo města Nový Bor po projednání přijalo usnesení č. 357/17/ZM31, ve kterém
bere na vědomí zahájení zjišťovacího řízení k záměru Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací
vedení 110 kV, kde oznamovatelem je ČEZ Distribuce a.s. a nesouhlasí s navrhovanými
variantami nadzemního vedení 110 kV předloženými ve zjišťovacím řízení a nadále chce
prosazovat podzemní kabelové vedení podél komunikace I/9, případně jinou trasu vedení
110 kV mimo obydlené území.
Vzhledem k charakteristice dotčeného území považuje vedení města za nutné posoudit záměr
v celém rozsahu zákona č. 100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a to zejména
v oblasti předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí podrobně dle
příloh zákona včetně dostupných studií technických a medicínských, které prokazují
jednotlivé možné vlivy na zdraví obyvatel a dále posouzení majetkové újmy vlastníků
dotčených pozemků a návrh případné kompenzace oznamovatele záměru.

S pozdravem
elektronicky podepsáno
Mgr. Jaromír Dvořák
starostka Nového Boru

Marie Bernátová

09.05.2017 08:34:45 +02'00'
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OBEC VOLFARTICE
Volfarti e č.p. ,
IČ:
ID DS: rveb7ah
tel.+420 487 837 134, tel/fax: +420 487 837 134
ou.volfartice@volny.cz
www.volfartice.cz
Mi isterstvo život ího prostředí ČR
Od or výko u stát í správy V
1. áje
/
460 07 Liberec
Váš dopis:

Číslo jed a í:
OÚV/426/2017

Počet listů doku e tu/příloh:
1/0

Vyřizuje/telefo :
Ber átová

Volfartice:
9. 5. 2017

Vyjádře í k oz á e í zá ěru
V souladu s § odst. záko a č.

/

S ., o posuzová í vlivů a život í prostředí

a o z ě ě ěkterý h souvisejí í h záko ů ve z ě í pozdější h předpisů dále je „záko “
uvádí e k zá ěru „Česká Lípa - Var sdorf, propojova í vede í
Nepovažuje e za ut é posoudit výše uvede ý zá ěr v celé
Otisk úřed ího razítka
Mgr. Marie Ber átová
starostka obce

kV“ ásledují í vyjádře í:
rozsahu záko a.

Obec
Horní Libchava
PSČ 471 11

V Horní Libchavě dne 10. 5. 2017

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy V
1. Máje 858/26
460 07 Liberec III

Zjišťovací řízení „Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV“
Obec Horní Libchava nemá námitek k umístění výše jmenované stavby na území obce Horní
Libchava a to tak, jak je uvedeno v oznámení ke zjišťovacímu řízení.
Obec Horní Libchava nepožaduje záměr posoudit v celém rozsahu zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších právních předpisů.

otisk razítka

Pavel Černý
starosta obce
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Ministerstvo životního prostředí
RNDr. Darja Marešová Jirků
Odbor výkonu státní správy V
1. Máje
460 07 Liberec III

Vaše č.j. :

číslo jednací:
OUP/160/2017/Ra

počet listů dokům.-příloh

vyřizuje/telefon
M.RaSinová/487 727731

Polevsko, dne
15. 5.2017

Vyjádření samosprávného celku Polevsko k oznámení zahálení
zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II „Česká Lípa —
Varnsdorf, propojovací
Vážená paní Marešová Jirků,
dovolte mi za obec Polevsko se vyjádřit k zahájení zjišťovacího řízení k záměru
zařazenému v kategorii II „propojovací vedení no kV, Česká Lípa - Varnsdorf'.
Obec Polevsko nemá k předkládané Variantě trasy vedení 2a námitek,
neboť nezasahuje do katastrálního území obce Polevsko.
Obec Polevsko souhlasí se zpracovatelem oznámení a jeho týmem a konstatuje, že
původní plánovaná trasa propojovacího vedení no kV Varianta 2b, která zasahovala
do katastrálního území obce Polevsko, je zcela technicky nerealizovatelná a zároveň
výrazně narušuje podmínky ochrany přírody, krajiny a má ve svém důsledku mnoho
negativních vlivů na zástavbu a plánovaný rozvoj obce.
Dále pak Vám oznamuji, že oznámení záměru bylo zveřejněno plně v souladu se
zákonem podle §i6 odst.4 zákona.
S přátelským pozdravem

Martina Rašínová
starostka Obce Polevsko

IČ : 525405 tel/fax : 487 727 731, Bankovní spojení: KB a.s.. Nový Bor, číslo účtu : 18629421/0100
E-mail: starosta@.Dolevsko.info , starostka : martinarasinova@seznam.cz tel/fax : 487727731, 606/907688
www.polevsko.info. datová schránka: v2ub435
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Obec Dolní Podluží

Dolní Podluží 6, PSČ 407 55 Dolní Podluží

Váš dopis zn:
Ze dne:
Naše č. j.:
Vyřizuje:
Tel:
E-mail:
Datum:

27694/ENV/17
03.05.2017
DP-0802/2017
Iva Minárová
727957806

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy – Liberec III
Vršovická 1442/65
10000 Praha

iva.minarova@dolnipodluzi.cz
29.05.2017

K č. j. 27694/ENV/17; 335/540/17

Vyjádření obce Dolní Podluží k oznámení podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, pro záměr: „Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV“

I. Úvod
Předmětem zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
je záměr „Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV“. Oznamovatelem záměru je
společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Zpracovatelkou oznámení
(dále jen Oznámení) je Ing. Květoslava Konečná (Envikon s. r. o., Česká Lípa, duben 2017). Součástí
Oznámení je sedm příloh.
Záměr spočívá v částečné výměně stávajících stožárů a v částečném vybudování nového vedení 110
kV. Trasa vedení o délce cca 36 km je rozdělena na 4 části: TR Česká Lípa Dubice – PB č. 13
V1501/V1509 (jednoduché vrchní vedení 110 kV), PB č. 13 V1501/V1509 – Volfartice (trojité vedení
110/35/35 kV), Volfartice – Nový Bor (dvojité vedení 110/35 kV) a Nový Bor – TR Varnsdorf
(jednoduché vrchní vedení 110 kV s vloženým kabelovým úsekem). Na prvních třech úsecích již trasa
existuje a bude zde provedena výměna stávajících stožárů, poslední úsek (22,5 km) je zcela novou
trasou. V Oznámení jsou představeny možné varianty záměru a důvody jejich zamítnutí v posledních
10 letech.
II. Připomínky k předkládanému Oznámení a požadavky na dopracování v rámci návazné
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
1. Potřebnost záměru
Potřebnost záměru je odůvodněna nevyhovujícím způsobem napájení Šluknovského výběžku a
potřebou ekonomického rozvoje této oblasti. Konkrétně první část kapitoly B. I. 5. Oznámení obsahuje
zdůvodnění potřeby záměru. Uvádí se, že současný způsob napájení Šluknovského výběžku údajně již
není vyhovující a zatížení celého výběžku již přesáhlo přenosové možnosti stávajícího vedení. Při
vážnějších poruchách hrozí několikahodinové až několikadenní výpadky v dodávce elektřiny.
V kapitole C. II. 9. je podrobněji rozvedena sociální a ekonomická situace obyvatel Šluknovského
výběžku. Je konstatována vysoká míra nezaměstnanosti a nastíněno řešení v podobě podpory
investičních a podnikatelských aktivit. Na str. 182 se píše, že „v současnosti ČEZ není schopen zásobit
další investory.“

Telefon: 412 379301
E-mail : urad@dolnipodluzi.cz

Fax:
412 384646

Bankovní spojení:
KB Varnsdorf

Účet:
4726-431/0100

IČO: 00261271

Zmíněné pasáže se snaží vzbudit dojem zvýšené poptávky po elektrické energii ve Šluknovském
výběžku. V celém textu Oznámení však nejsou nikde uvedena data o skutečné spotřebě elektrické
energie ve Šluknovském výběžku, dlouhodobý časový trend její spotřeby v minulosti, prognóza
spotřeby do budoucnosti, nejsou diskutované možnosti úspor a není předložena analýza objemu
zamýšlených investičních a podnikatelských aktivit ve smyslu spotřeby elektrické energie, natož
důkazy o nemožnosti zásobit elektrickou energií další investory, a příklady těchto investorů.
Oznámení neobsahuje ani odkaz na materiály, z nichž by takovéto skutečnosti vyplývaly.
Žádáme o doplnění výše zmíněných informací, zejména dat o spotřebě energie ve Šluknovském
výběžku, a důkazů o nemožnosti připojení dalších podnikatelských subjektů do elektrické sítě.
Tabulka 3 na str. 18 Oznámení uvádí hodnoty zatížení ze tří transformoven zásobujících oblast
výběžku ze zimních měření z let 2006-2013. V tomto časovém rozmezí zatížení kleslo o 3,96 MW (tj.
o 8,6 % zatížení z roku 2006). Lze se domnívat, že když klesá zatížení na těchto transformovnách,
může to být tím, že klesá odběr elektrické energie. Také Územní studie prověření možné varianty
vedení 110 kV zásobujícího Šluknovský výběžek (zhotovitel Ing. Arch. Petr Vávra, Studio Kapa,
prosinec 2013) hovoří na str. 4 o tom, že „k předpokládaným nárůstům potřeb elektrické energie ve
Šluknovském výběžku podle dostupných informací nedochází a nebyly zatím naplněny ani
předpoklady zvýšených odběrů v průmyslové zóně Rumburk.“ Tyto informace jsou tedy v rozporu s
dojmem zvýšené poptávky po elektrické energie ve Šluknovském výběžku, který vzniká při četbě
Oznámení.
Žádáme o vysvětlení rozporu ohledně uváděné potřebnosti nového propojovacího vedení
s informacemi o stagnaci (eventuálně poklesu) spotřeby energie.
Na str. 18-19 Oznámení se dále podrobněji uvádějí důvody realizace výstavby nového vedení 110 kV,
které jsou prezentovány jako „zákonná povinnost zajistit na spravovaném distribučním území
spolehlivou a bezpečnou dodávku elektrické energie všem odběratelům (stávajícím i budoucím).“
Žádáme o doplnění údajů o počtu výpadků dodávek elektrické energie v letech 1999 – 2017, o
době trvání těchto výpadků, o trendech v jejich incidenci a o počtu zasažených obyvatel. Dále
žádáme o doplnění předpokládaného budoucího vývoje počtu odběratelů a možných
požadovaných kapacit.
Jako další podpůrný argument pro realizaci záměru je uváděna „podpora a rozvoj regionu umožněním
připojování nových kapacit (domácnosti, průmysl, drobná výroba, rozvoj služeb v oblasti cestovního
ruchu)“. K tomu doplňujeme, že zvyšování zaměstnanosti je možné podpořit i jinými způsoby, např. i
budováním obnovitelných zdrojů energie, úsporami energie, ekologickou produkcí místních potravin a
šetrnými formami turismu (nové pracovní příležitosti tedy nemusí zvýšit nárok na přenos elektrické
energie). Vytváření nových pracovních příležitostí a rozvoje regionu není nutně vázáno na realizaci
propojovacího vedení, a proto tento argument nelze přijmout.
Podatel doplňuje, že již při prvním posuzování záměru procesem EIA z roku 1999 byl záměr „velmi
naléhavý“ a „potřebný“ a „hrozily výpadky zásobování Šluknovského výběžku elektrickou energií“, a
přesto po 18 letech není Šlukonovský výběžek bez proudu. Tato skutečnost a realita tak je zcela
v protikladu k obecným tvrzením o naléhavé potřebnosti, která jsou uvedena v Oznámení. Podatel má
proto za prokázané, že záměr jako takový potřebný není.

2. Neposouzení záměru s obsahem Územní energetické koncepce Libereckého kraje
Upozorňujeme, že v Oznámení není diskutován soulad či případný rozpor záměru s Územní
energetickou koncepcí Libereckého kraje (http://sekretariat-reditele.kraj-lbc.cz/page1874/Uzemnienergeticka-koncepce-Libereckeho-kraje).

3. Negativní vliv záměru na životní prostředí
Obsahem kapitoly B. I. 5. Oznámení je dále historie projednávání nového nadzemního vedení 110 kV
Česká Lípa – Nový Bor – Varnsdorf. Je uváděn požadavek Ministerstva životního prostředí z roku
1999 na dopracování první dokumentace EIA v několika bodech a posudek ministerstva z roku 2002
se závěrem nevydat souhlasné stanovisko ke druhé dokumentace EIA. Na str. 19 se píše, že „Z
rozboru jednotlivých částí obou souborů Dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí
vyplývá, že stavba propojovacího dvojvedení VVN 110 kV Nový Bor – Varnsdorf bude mít ve všech
variantách nadzemního vedení negativní vliv na životní prostředí zejména na zákonem chráněné zájmy
ochrany přírody a krajiny a je s nimi neslučitelná.“ Stanovisko Ministerstva životního prostředí ze dne
23. 3. 2004 bylo nesouhlasné.
V textu Oznámení není nikde jasně uvedeno, jakým způsobem se oznamovatel s požadavkem na
dopracování z roku 1999 vypořádal. Např. prognóza zásobování Šluknovského výběžku elektrickou
energií stále není uspokojivě zdůvodněna ani vysvětlena (viz výše). Také není jasné, nakolik se
v současnosti navrhované trasy a varianty nadzemního vedení liší od těch, které byly v minulosti
ministerstvem zamítnuty z důvodu negativního vlivu na životní prostředí. V Oznámení postrádáme
údaje o změně projektu oproti záměru z roku 1999 a změně vlivů záměru na životní prostředí oproti
záměru situaci z roku 1999. Stěžejními vlivy jsou negativní vliv na CHKO Lužické hory a CHKO
České středohoří, dále vlivy na lokality soustavy Natura 2000, vlivy na krajinný ráz, vlivy na zvláště
chráněné druhy rostlin a živočichů, vlivy na lesní pozemky, vlivy narušení výhledů a dálkových
pohledů, vliv na celistvosti krajiny a dominant obce (např. Hornická naučná stezka Údolí Milířky).
Žádáme o doplnění informací o změnách aktuálního projektu a změnách vlivů záměru na
životní prostředí oproti stejnému záměru z let 1999.

4. Posouzení variantního řešení
Obsahem kapitoly B. I. 5. Oznámení je dále přehled zvažovaných variant záměru a hlavních důvodů (i
z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí. I přes to lze konstatovat, že záměr je
předložen v podstatě v jediné hlavní variantě s dílčími sub-variantami v některých úsecích. Dokument
obsahuje též zmínky o dalších v úvahu přicházejících řešeních, která ovšem nejsou řádně
vyhodnocena.
Podotýkáme, že prezentace různých variant a důvodů pro jejich odmítnutí v posledních 10 letech na
str. 20-26 Oznámení je velice nepřehledná. Takové množství variant je z důvodu přehlednosti nutné
uvést do tabulky, všechny varianty posoudit podle jednoho seznamu kritérií a vliv jednotlivých variant
kvantifikovat u těch kritérií, u nichž to je možné (mj. u objemu dodané elektrické energie, finančních
nákladů, ovlivněných osob, záboru půdy, vlivu na jednotlivé složky životního prostředí apod.). Ta
kritéria, u nichž není možná kvantifikace, je třeba detailně kvalitativně popsat (např. technické aspekty
jednotlivých variant). Dále je nutné uvést odkazy na dílčí podklady, z nichž hodnocení kritérií
vychází. Také chybí posouzení řešení situace ve Šluknovském výběžku pomocí kombinace některých
z těchto variant – varianty jsou hodnoceny (a zavrženy) vždy jednotlivě. Namátkou lze uvést tyto
výhrady k popisu zavržených variant:
- Často se mluví o povětrnostních vlivech, které způsobují nízkou spolehlivost dodávek
elektřiny. Žádná data o údajné nízké spolehlivosti dodávek nebyla předložena ani nebyla nijak
kvantifikována.
- Modernizace stávajících nebo zastaralých vedení je sice nutná (jak se konstatuje v Oznámení,
např. str. 23), avšak je považována za nekoncepční, odsouvající problém jen o několik let a
nezajišťující dostatečný rozvoj regionu. Vzhledem k neprokázanému nárůstu spotřeby
elektrické energie ve Šluknovském výběžku (viz výše) je tato argumentace nevěrohodná.
- Argumentace k nevýhodnosti Smart Grids působí nevěrohodně. Uvádí se, že toto řešení je
náročné po finanční, technické i časové stránce. Dá se ale předpokládat, že vybudování zcela
nového vedení je v těchto ohledech náročné též. Dále se jako argument proti Smart Grids
např. uvádí nepřipravenost odběratelů, jejich odběrných míst a distribučních rozvodů. Není
uvedeno, proč je nemožné uvedené subjekty na takovou změnu začít připravovat.

-

Z popisů důvodů pro zavržení jednotlivých variant vzniká dojem, že jsou zájmy oznamovatele
nadřazeny zájmům ochrany přírody a krajiny. Většina variant zavržených v Oznámení totiž
nevyžaduje žádný nový zásah do krajinného rázu a obejde se bez budování nového vedení
přes Lužické hory. To je naprosto zásadní výhoda, která je v hodnocení těchto variant odbyta
vždy jen krátkým konstatováním.

Na str. 26-28 Oznámení jsou dále prezentovány čtyři varianty, na něž se výběr v posledních čtyřech
letech zúžil. Pasáže vycházejí z územní studie k řešení zásobování Šluknovského výběžku (zhotovitel
Ing. Arch. Petr Vávra, Studio Kapa, prosinec 2013), kterou nechalo zpracovat Ministerstvo pro místní
rozvoj. Územní studii nelze považovat za závěrečný verdikt k definitivnímu výběru jedné ze čtyř
variant. Např. na str. 34 této studie se píše, že „závěrečný verdikt, určující míru vlivu jednotlivých
variant a konkrétní zmírňující opatření, lze stanovit až po provedení podrobnějšího hodnocení vlivů
záměru na EVL a PO (hodnocení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění).“ Přesto je na str. 28 Oznámení učiněn definitivní výběr a dále je sledována již jen
varianta realizace nového vedení VVN 110 kV v trase Babylon – Česká Lípa – Nový Bor – Varnsdorf.
Žádáme o přepracování textu kapitoly B. I. 5. tak, aby byl přehledný. Zároveň žádáme
dopracování detailního posouzení všech variant dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění (vlivy na lokality soustavy Natura 2000). Požadujeme také plnohodnotné
posouzení varianty rekonstrukce stávajících vedení, které, jak je v textu několikrát uvedeno, je
zapotřebí stejně v budoucnu provést.
5. Harmonogram realizace záměru
Obsahem kapitoly B. I. 7. je předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení. Uvádí
se, že realizace záměru bude zahájena v roce 2021 a ukončena v roce 2023. Kapitola B. I. 9. osahuje
výčet navazujících rozhodnutí podle § 9 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. a správních orgánů, které
budou tato rozhodnutí vydávat. Jedná se o výjimky, stanoviska, souhlasy a rozhodnutí z hlediska
ochrany přírody, územní rozhodnutí pro novou část trasy, změny územních plánů některých obcí (trasa
není vždy v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, viz také příloha 1 Oznámení) a
vyřešení dílčích nesouladů se ZÚR Libereckého kraje. V kapitole C. 1. 2. se uvádí, že v trase záměru
se vyskytuje území s prokázaným a bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů.
Žádáme rozvedení časového plánu získání navazujících rozhodnutí, zhodnocení jeho realizovatelnosti
a také způsob, jakým se oznamovatel hodlá vypořádat s vlivem realizace záměru na předpokládaný
výskyt archeologických nálezů v části trasy. Dále žádáme rozvedení postupu realizace záměru ve
formě jednotlivých kroků, vyhodnocení možnosti jejich prodlení a rizik z toho plynoucích. Časový
aspekt realizace natolik složitého záměru, jako je tento, nelze pojmout jednou větou, jak je učiněno
v kapitole B. I. 7. I v tomto ohledu nabývá na významnosti varianta rekonstrukce stávajících vedení.

6. Rizika havárií
V kapitole B. III. 5. jsou popsána rizika havárií. Na str. 108-109 se diskutuje opadávání námrazy
z hlediska vypínání vedení. Jelikož se vedení nachází v oblasti, kde v zimním období nastávají velmi
silné námrazy a vedení se na několika místech nachází v blízkosti zástavby, žádáme o provedení
vyhodnocení rizik opadávání námrazy z vedení i z hlediska možných úrazů osob nacházejících se
v blízkosti vedení.
V kapitole chybí zmínky o haváriích v případě špatného uzemnění nového vedení. Zejména chybí
vyhodnocení rizika nebezpečí úrazu elektrickým proudem při doteku kovové konstrukce stožáru a dále
případy tzv. krokového napětí.
Žádáme o doplnění této kapitoly.

7. Neúplný biologický průzkum
Biologický průzkum a „naturové hodnocení“ byly zpracovány RNDr. Michalem Macháčkem (Ekoex
Jihlava, březen 2017). Jsou předmětem kapitol C. II. 7. a D. 1. 7. Oznámení a také tvoří Přílohy 3 a 4.
Na str. 161 Oznámení se píše, že biologický průzkum nemohl být řešen „v rámci jarního aspektu, což
ovlivnilo dosavadní výstupy a nemohly tak být postiženy důležité fáze zejména lesních fytocenóz a
zoocenóz“, a to proto, že terénní průzkumy byly zahájeny až po smluvním potvrzení zhotovitele
oznámení ve druhé polovině června 2016 a probíhaly až do listopadu 2016.
Vzhledem ke skutečnosti, že záměr je oficiálně představen a posuzován od května 2017, nevidíme
důvod, proč nebyl jarní aspekt biologického průzkumu dopracován na jaře 2017.
Vzhledem k významným dopadům varianty nového vedení na životní prostředí trváme na dopracování
biologického průzkumu pro jarní aspekt. Zároveň žádáme, aby do informačních zdrojů biologického
hodnocení byla zahrnuta též databáze České společnosti ornitologické (http://birds.cz/avif/). Okres
Česká Lípa je významnou lokalitou z ornitologického hlediska a namátkou lze uvést následující
informace ze zmíněné faunistické databáze. Dne 26.2.2017 byl při toku nebo páření v lokalitě Nový
Bor spatřen pár sokola stěhovavého. Dne 28.6.2015 byl spatřen jeden exemplář luňáka hnědého
v hnízdní době ve vhodném prostředí v Dolním Podluží. Databáze také uvádí opakované pozorování
jeřába popelavého v České Lípě a orlovce říčního na různých vodních plochách v okresu Česká Lípa.
Výskyt těchto kriticky ohrožených druhů ptáků je třeba zahrnout do biologického hodnocení a také
vyhodnotit rizika kolize s dráty vedoucími elektrickou energii.
Žádáme o doplnění biologického průzkumu o jarní aspekt, který je z hlediska některých zvláště
chráněných druhů podstatný.

8. Nepřezkoumatelné hodnocení dopadů jednotlivých variant
Kapitola E Oznámení obsahuje porovnání variant řešení záměru jak ve slovní, tak tabulkové formě.
Příloha č. 3 k zákonu č. 100/2001 o posuzování vlivů na životní prostředí požaduje pro tuto kapitolu
uvedení údajů podle kapitol B, C, D, F a G v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem
předloženou variantu řešení záměru. V tabulce 29 na str. 226 chybí některé z položek příslušných
kapitol. Dále není vysvětleno, jakou metodikou bylo dosaženo hodnocení míry dopadu jednotlivých
variant v příslušných kategoriích, tedy co přesně znamenají termíny „slabé“, „střední“ a „silné“. Také
není vysvětleno, jakým postupem byla takto slovně definovaná míra vlivu pro tyto kategorie souhrnně
vyhodnocena (a zda byla některé kategorii oproti jiné přiřazena větší váha) a jakým metodickým
postupem se došlo k výběru doporučené varianty. Z tohoto důvodu lze považovat pojetí kapitoly E za
nedostačující.
Žádáme o přepracování a doplnění této kapitoly.
9. Chybějící doklad odborné způsobilosti
Přílohu 5 Oznámení tvoří odborné vyjádření k záměru stavby z hlediska vlivů na krajinný ráz podle §
12 zák. č. 114/1992 Sb. Zpracovatelem je Ing. Tomáš Tomsa. V příloze 5 je na str. 62 pouze podpis
zpracovatele, jinak zde o něm nejsou uvedené žádné informace. Na str. 247 Oznámení je sice uvedena
adresa, telefon a email zpracovatele, avšak chybí IČO a doklad o osvědčení odborné způsobilosti.
Žádáme o doplnění chybějících informací o zpracovateli nebo zpracování odborného vyjádření
k záměru stavby z hlediska vlivů na krajinný ráz jinou osobou.

10. Chybějící informace o znehodnocení nemovitostí na území obce Dolní Podluží
V textu Oznámení není nikde jasně uvedeno, že při realizaci vedení VVN 110 kV v obou variantách
dojde ke znehodnocení pozemků a majetku občanů i obce.
Žádáme o doplnění chybějících informací.
11. Nedostatečné vyhodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a obyvatelstvo
Kapitola C.II.9, která má řešit údaje o stavu složek životního prostředí – zde obyvatel – se věnuje
pouze stavu průmyslu a nezaměstnanosti v regionu. Socioekonomické aspekty obyvatelstva je možné
v Oznámení uvést, avšak pro vyhodnocení vlivů záměru nemohou být zásadním činitelem.
Žádáme o přepracování této kapitoly.
V kapitole D.1.1 je pojednáno o vlivech záměru na obyvatelstvo, a to jak v období realizace, tak
v období provozu záměru. Vyhodnocení vlivů působení elektromagnetického pole či
elektromagnetického záření z nového vedení záměru je provedeno zcela nedostatečně. Je uveden
pouze jeden odstavec s odkazem na informace Národní referenční laboratoře pro neionizující
elektromagnetická pole a záření z roku 1999, tj. informace více než 17 let staré.
Dále v kapitole D.1.1 chybí vyhodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo v případě špatného uzemnění
nového vedení. Zejména chybí vyhodnocení rizika nebezpečí úrazu elektrickým proudem při doteku
kovové konstrukce stožáru a dále případy tzv. krokového napětí.
Žádáme o přepracování této kapitoly a zahrnutí závěrů aktuálních studií týkajících se vlivů
elektromagnetického pole na veřejné zdraví, včetně aktuální zahraniční odborné literatury od
autorů nezávislých na energetickém průmyslu.

12. Celková nepřehlednost Oznámení
Celkově lze konstatovat, že text Oznámení je do jisté míry nepřehledný a vykazuje některé formální
nedostatky a nelogické postupy. V textu často chybí odkazy na zdroje uvedených informací a tvrzení.
Ty je nutné doplnit tak, aby byly tyto informace a tvrzení ověřitelné. Uvedení seznamu informací
v kapitole F.1 je nedostačující.
Namátkou lze dále uvést následující konkrétní nedostatky. Na str. 107 jsou fotografie havárií
nadzemního vedení z Kanady, které jsou svou závažností i ve světovém měřítku ojedinělé. Není jasný
důvod uvedení ilustrací z Kanady, které jsou pro situaci ve Šluknovském výběžku irelevantní.
V kapitole C. 1. 3. jsou uvedeny staré ekologické zátěže, poloha jedné z nich je ilustrována na obrázku
č. 124. Vhodnější než detailní výřez z mapy bez zasazení do širšího geografického kontextu by však
bylo uvedení zeměpisných souřadnic identifikovaných zátěží. Na str. 142 je zmíněn „odkaz na Archaia
– výzkum“, který se však nevyskytuje v seznamu použité literatury. Na str. 146-147 jsou uvedeny
větrné růžice pro dané lokality v tabulkové formě, avšak chybí jejich přehledné grafické znázornění.
Mapky námrazových a větrných oblastí na str. 149 a 150 neobsahují zakreslené obce a měřítko, špatně
se v nich prostorově orientuje. Na str. 229 není u „Studie Posilující vedení 110 kV do Šluknovského
výběžku – z TR 400/110 kV Babylon do TR 110 kV Varnsdorf, porovnání kabelových a venkovních
vedení 110 kV“ uveden autor.
Žádáme o přepracování textu oznámení a odstranění zmíněných nedostatků.

III. Závěr
Z předloženého Oznámení vyplývá, že posuzovaný záměr může mít významné vlivy na životní
prostředí a v případě nekvalitního provedení také zásadní vlivy na lidské zdraví. Za nejvýznamnější
vady Oznámení považujeme chybějící zdůvodnění potřebnosti záměru, ke kterému nejsou doložena
žádná data, neposouzení variant řešení záměru, přestože jsou zmíněny a neúplnost některých kapitol.
S ohledem na uvedené žádáme, aby byl záměr dále posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, a aby byly podkladové dokumenty doplněny a přepracovány ve světle
výše uvedeného vyjádření. Žádáme zejména o plné posouzení varianty rekonstrukce a
modernizace stávajícího vedení 110 kV a povýšení stávajícího vedení 35 kV na 110 kV.

S pozdravem

……………………..
podpis
Iva Minárová
starostka obce

Krajský úřad Libereckého kraje
ředitel

Ministerstvo životního prostředí
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Vyjádření k oznámení záměru „Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV“ podle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
(dále „zákon“)
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“)
obdržel dne 5. 5. 2017 od Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy V, žádost
o vyjádření k oznámení záměru „Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV“
zpracovanému podle přílohy č. 3 zákona.
Záměr spočívá v částečné výměně stávajících stožárů a v částečném vybudování nového vedení 110
kV v trase dlouhé cca 36 km, která je rozdělena na 4 následující části. Transformovna Česká Lípa
Dubice – podběrný bod č. 13 (2,3 km); podběrný bod č. 13 – Volfartice (3,2 km); Volfartice – Nový
Bor (8 km); Nový Bor - Varnsdorf (22,5 km).
Oznamovatelem záměru je společnost ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
IČ 25406311.
Informaci o oznámení zveřejnil krajský úřad na své úřední desce 12. května 2017.
Krajský úřad, jako místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle dále uvedených ustanovení
zvláštních zákonů a postupem také podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
ve znění pozdějších předpisů vydává následující vyjádření:
Vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství:
Z hlediska ochrany přírody a krajiny nepožaduje posouzení záměru podle zákona, protože dle údajů
uvedených v oznámení i dalších známých skutečností nelze předpokládat, že by toto posuzování
přineslo významně nové informace týkající se vlivu záměru na zájmy chráněné zákonem
v kompetenci krajského úřadu.
Krajský úřad se ztotožňuje se závěry naturového hodnocení, které je přílohou oznámení, že záměr
nebude mít významný negativní vliv na předměty ochrany evropsky významných lokalit (dále jen
„EVL“) Horní Ploučnice a Cihelenské rybníky, které propojovací vedení přetíná, a celistvost těchto
EVL. Vedení VVN se přes tyto EVL nebuduje jako nové, dojde k výměně vedení v trase stávajícího
2x 110 kV, které bude nahrazeno vedením 1x 110 kV. V tomto smyslu již vydal krajský úřad dne
31. 8. 2016 stanovisko č.j. KULK 68345/2016, kterým v souladu s ustanovením § 45i odst. 1
zákona vyloučil vliv záměru na soustavu Natura 2000. Krajský úřad počítá se zapracováním
zmírňujících opatření navržených v naturovém hodnocení (příloha oznámení), která lze považovat
za dostatečná, do podmínek rozhodnutí o výjimce ze základních ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů (dále jen „ZCHD“), či pokud to vyplyne z projektové dokumentace, do souhlasů
Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 470 • fax: + 420 485 226 362
e-mail: reditel@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 • DIČ: CZ70891508 Datová
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s činností v přírodní památce Cihelenské rybníky a se zásahem do významného krajinného prvku
vodní tok (Ploučnice).
Ochranu ostatních přírodních fenoménů, které by stavba mohla poškodit či zničit a která se až
na ochranu volně žijících ptáků týká fáze výstavby nového nebo rekonstrukce stávajícího VVN,
bude možné zajistit ve správních řízeních (výjimka pro ZCHD) či vydáním závazných stanovisek
týkajících se činnosti v přírodní památce Cihelenské rybníky a se zásahem do významného
krajinného prvku vodní tok (Ploučnice).
Záměr nelze realizovat bez udělení výjimky ze základních ochranných podmínek ZCHD
podle ustanovení § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny. Druhy, pro které je třeba vést
výjimku, je možné upřesnit, až bude k dispozici konkrétní projektová dokumentace, ze které bude
patrné, v jakém rozsahu a jakým způsobem bude zasahováno do biotopů jednotlivých druhů, které
se v lokalitě vyskytují (viz biologický průzkum oznámení i další dostupná data). Pro toto
rozhodování krajského úřadu bude třeba doplnit biologický průzkum o jarní aspekt. S tím ovšem dle
oznámení investor počítá a v oznámení je i vysvětleno, proč dosud chybí. Krajský úřad např.
upozorňuje na opomenutou (či již zaniklou, je třeba prověřit) lokalitu prstnatce májového u
Okrouhlé, kterou rekonstruované vedení přetíná. Podle doplněného ornitologického průzkumu je
také třeba zvážit umístění zvýrazňujících prvků zemnících lan v místech, kde by hrozilo zvýšené
nebezpečí střetu s nejen chráněnými druhy ptáků.
Pokud bude při rekonstrukci VVN probíhat jakákoli stavební nebo související činnost na území
přírodní památky Cihelenské rybníky, či se tato činnost dotkne Ploučnice, která je součástí EVL
Horní Ploučnice, je třeba si opatřit závazná stanoviska krajského úřadu týkající se činnosti
v přírodní památce a zásahu do významného krajinného prvku vodní tok (Ploučnice).
Z hlediska státní správy lesů preferuje pro území Libereckého kraje variantu 2a vedení trasy 110
kV v trase Nový Bor – Varnsdorf. V rámci podvariant upřednostňuje: v oblasti Skalky u Nového
Boru první (jižní) variantu, v oblasti mezi Novým Borem a Svorem severní variantu, v oblasti
Svoru variantu 1 nebo variantu 4b a ze Svoru do Lesné levou stranu silnice.
Jako orgán státní správy lesů je toho názoru, že vlastní volba variant není již z pohledu ochrany lesa
nejzásadnější, pokud je rozhodnuto ve veřejném zájmu o zajištění zásobování Šluknovského
výběžku elektrickou energií a realizace tohoto zájmu je dle argumentace v předloženém oznámení
jedině možná přes Lužické hory, tedy ve většině trasy na pozemcích určených k plnění funkcí lesa
(PUPFL). Z tohoto důvodu tedy lesní pozemky budou vždy dotčeny. Při navrhované kombinací
vrchního a kabelového způsobu přenosu elektrické energie dojde tak vždy k odtěžení lesního
porostu a použitý způsob se bude lišit pouze odlišnou šíří odtěžení. Dopad na lesní porosty bude
tak podobný. Ztotožňuje se se závěry předloženého posouzení dopadu na lesní hospodářství. Dílčí
změny průběhu trasy v okolí Nového Boru a Svoru nemají s ohledem na celkový zábor PUPFL
záměru výrazný vliv na celkový dopad na lesní pozemky. Přesto preferuje varianty s co možná
nejnižším zásahem do lesních porostů, zejména v oblasti Svoru varianty 1 nebo 4b. Zásahem do
středu porostu by mohlo dojít k jeho otevření, vzniku dvou stěn po obou stranách koridoru a tím k
ohrožení stability větrem, zejména při předpokládané šíři ochranného pásma 30 m.
Rovněž upozorňuje, že před realizací stavby bude třeba požádat o závazné stanovisko dle § 14 odst.
2 lesního zákona příslušné orgány státní správy lesů, tedy KÚ LK a KÚ Ústeckého kraje, neboť
předpokládaný zábor PUPFL bude větší než 1 ha. Následně požádat o dočasné odnětí PUPFL pouze
po dobu stavby dle § 16 odst. 1 lesního zákona ten KÚ, na jehož území bude větší zábor, tedy
pravděpodobně KÚ LK. Následně se pak již postupuje podle zák. č. 458/2000 Sb. (energetický
zákona).
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu konstatuje, že u předmětného záměru je cca 13,5
km trasy z celkových 36 km uvažováno jako výměna stožárů ve stávající trase. Zbytek záměru je
2
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výstavba nového vedení s úmyslem v co největší míře využít stávajících koridorů vysokého napětí.
Dle oznámení budou stožárová místa navrhována v omezeném rozsahu do 30 m², kdy s odkazem na
§ 9 odst. 2 písm. b) bod 2. zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů, není pro jejich umístění třeba souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze
ZPF. Zároveň jsou dílčí úseky vedení velmi vysokého napětí orgánem ochrany ZPF akceptovány
i v rámci posuzování územně plánovací dokumentace. Z těchto důvodů orgán ochrany
zemědělského půdního fondu nepožaduje posouzení záměru podle zákona.
Vyjádření odboru územního plánování a stavebního řádu
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen KÚ LK
OÚPSŘ) je v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), pořizovatelem územně plánovací
dokumentace a územně plánovacích podkladů pro území Libereckého kraje. K předloženému
oznámení nemá zásadních připomínek.
Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK) vymezují v oblasti zásobování
elektřinou pro posuzovaný záměr návrhový koridor E7 – pro vedení VN 110 kV, úsek Česká Lípa
Sever – TR Nový Bor, návrhovou plochu E18 – pro transformovnu Nový Bor a dále – územní
rezervu E8B –pro vedení VVN 110 kV, úsek TR Nový Bor – hranice LK – TR Varnsdorf.
Dne 15. 04. 2015 Vláda ČR schválila Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky
(dále jen APÚR ČR), která v článku 150n vymezila koridor E25, jako koridor pro vedení 110 kV
v trase Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf s příslušným úkolem pro územní
plánování: „Vymezit v ZÚR koridor pro rozvojový záměr, přitom vycházet ze závěrů územní studie
Prověření možné varianty vedení 110 kV zásobujícího Šluknovský výběžek, pořízené Ministerstvem
pro místní rozvoj“.
KÚ LK OÚPSŘ v současné době pořizuje Aktualizaci ZÚR LK č. 1, ve které na tuto skutečnost
reaguje a územní rezervu E8B vypouští a nahrazuje jí návrhovým koridorem – pro vedení VVN 110
kV, úsek TR Nový Bor – hranice LK – (TR Varnsdorf). V rámci Aktualizace ZÚR LK bude tento
koridor vymezen tak, aby pokud možno co nejvíce zohlednil poznatky a výstupy z prověřování
záměru v procesu EIA a zároveň vycházel z kontextu závěrů výše zmíněné územní studie. Z tohoto
důvodu upozorňujeme oznamovatele záměru a zpracovatele EIA, že je žádoucí, aby KÚ LK
OÚPSŘ i nadále pravidelně informoval o výstupech (optimalizaci doporučené trasy) z procesu EIA.
KÚ LK OÚPSŘ upozorňuje v souvislosti s dokumentem Oznámení na následující:
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Vzhledem k velkému počtu různých variant a podvariant záměru v úseku Nový Bor Varnsdorf, které jsou zobrazeny opakovaně v různých úsecích záměru různým způsobem, není
zcela a jednoznačně zřejmé, kudy přesně probíhá doporučená trasa. Velká řada obrázků
různých úseků zpravidla bez legendy zřejmě mohla vést k některým nejasnostem a chybám při
jejich popisu. KÚ LK OÚPSŘ se domnívá, že grafika na obrázku č. 8 na str. 35 oznámení není
zcela v souladu s grafikou na druhém neočíslovaném obrázku nad ortofotomapou na str. 239
oznámení. Na obrázku na str. 243 oznámení by měla být dle předchozího textu oznámení (např.
str. 43 - 44) navržená varianta černě a vyloučená varianta červeně, ale tento obrázek je na str.
242 oznámení popsán přesně opačně. Nejasnosti by nejlépe vyřešila souhrnná podrobná mapa,
která by byla přílohou oznámení, zakreslovala by v problémovém úseku Nový Bor – Varnsdorf
všechny posuzované varianty a subvarianty a jednoznačně a přehledně by rozlišila všechny
doporučené a vyloučené varianty.
V příloze oznámení „ZUR a UP“, která obsahuje výřez ze ZÚR LK bylo nevhodně užito výřezu
z Výkresu veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací nadmístního
významu ZÚR LK, který neobsahuje koridor E8B, protože tento výkres nemůže obsahovat
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územní rezervy. V této příloze by měl být použit výřez z Výkresu ploch a koridorů nadmístního
významu včetně ÚSES ZÚR LK, ve kterém je vymezena i územní rezerva E8B.
Vzhledem k historii záměru, komplikovanému a problematickému zapracovávání záměru do
územně plánovacích dokumentací a dlouhodobému nesouhlasu veřejnosti a některých dotčených
orgánů, které vyústily až v jeho zapracování do Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR
(jako jediného záměru distribuční soustavy 110 kV), předpokládá KÚ LK OÚPSŘ, že záměr bude
posouzen v dalších etapách procesu EIA plnohodnotným způsobem.
Upozorňujeme, že soulad záměru s vydanou územně plánovací dokumentací posuzuje dle
ustanovení § 90 stavebního zákona příslušný stavební úřad.
Vyjádření odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Upozorňuje, že území celé České republiky je považováno podle platných zákonů za území
s archeologickými nálezy. V případě jakýchkoliv zemních prací, zasahujících do stávajícího terénu,
je stavebník povinen, dle § 22 odst. 2 platného znění zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů, oznámit svůj záměr již v době příprav Archeologickému ústavu
Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i. (Letenská 4, 118 01 Praha 1). K předloženému oznámení
nemá žádné připomínky.
Závěr:
Krajský úřad uplatňuje výše uvedené připomínky k oznámení záměru „Česká Lípa – Varnsdorf,
propojovací vedení 110 kV“ a považuje za nutné posuzovat záměr v celém rozsahu dle
zákona.
Toto vyjádření se vydává postupem podle části čtvrté správního řádu, a tedy nejde o správní
rozhodnutí, proti kterému by bylo možné se odvolat.

S pozdravem
Otisk úředního razítka
Mgr. René Havlík
ředitel krajského úřadu
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Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy V
1. máje 858/26
460 07 Liberec III
Datum:
Číslo jednací:
JID:
Vyřizuje/linka:
E-mail:

29. 5. 2017
2074/ZPZ/2017
81493/2017/KUUK/OV5079
Ing. Irena Jeřábková/208
jerabkova.i@kr-ustecky.cz

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů – vyjádření k oznámení záměru
„Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV“
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se dle § 6 odst. 7
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), vyjadřuje k oznámení záměru „Česká Lípa – Varnsdorf,
propojovací vedení 110 kV“ zařazenému dle přílohy č. 1 do bodu 3.6 kategorie II. zákona,
oznamovatele ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín takto:
Jako dotčený orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) podle
§ 17a písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákona), uvádíme následující stanovisko: Podle doložené
dokumentace kapitoly B.II.1. Půda, budou stožárová místa zabírat méně jak 30 m2, jedná se
tedy o případ dle § 9 odst. 2 písm. b) bod. 1 zákona, pro který není nutný souhlas s odnětím
ze ZPF. Vzhledem k tomu, že z doložené dokumentace pro navrhovanou novou trasu vedení
není uvedeno, zda je v celé své trase v souladu s platnými zásadami územního rozvoje nebo
platnými územními plány či jsou-li podmínky jejího umístění stanoveny regulačním plánem,
upozorňujeme na nutnost vyjádření příslušného orgánu ochrany ZPF dle ustanovení § 7
odst. 4 zákona. S ohledem k tomu, že předmětná trasa vedení se nachází na území dvou
krajů, uděluje vyjádření dle § 7 zákona Ministerstvo životního prostředí.
K předloženému oznámení záměru nemáme další připomínky a nepožadujeme záměr
posoudit podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů.

Ing. Monika Zeman, MBA
zástupce ředitele pro přenesenou působnost,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

Url: www.kr-ustecky.cz
E-mail: urad@kr-ustecky.cz
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Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů k
záměru „Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV“
Dne 3. května 2017 obdržel Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí oznámení podle § 6 odst.
1 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, k záměru „Česká
Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV“, jejíž zpracování zajistil oznamovatel firma ČEZ
Distribuce, a.s..
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí vydává ve smyslu § 6 odst. 7 citovaného zákona
následující vyjádření:
Ochrana přírody a krajiny:
(§ 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů)
Z hlediska zájmů hájených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, předkládaný záměr nepožadujeme posoudit dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Na území v působnosti ORP Česká Lípa se jedná pouze o
výměnu stožárů, vliv stavby je zde tak minimální a zpracovaná dokumentace je pro nás dostatečným
podkladem pro závazné stanovisko k zásahu do VKP a krajinného rázu.
(Bc. Svobodová, referentka ochrany přírody, tel.: 487 881 277, e-mail: svobodova@mucl.cz)

Ochrana vod:
(§ 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů)
(Ing. Píšková, referentka vodního hospodářství, tel.: 487 881 136, e-mail: piskova@mucl.cz)

Ochrana ovzduší:
(§ 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších přepisů)
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,
nepožadujeme předložený záměr posoudit v plném rozsahu zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
(Muchová, referentka ochrany ovzduší, tel: 487 881 120, e-mail: muchova@mucl.cz)

Ochrana zemědělského půdního fondu:
(§ 15 odst. m) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů)
ID DS: bkfbe3p
IČ: 00260428
Fax: 487 881 177
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1 (budova F)
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: ujkova@mucl.cz

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů, nepožadujeme předložený záměr posoudit v plném rozsahu zákona č. 100/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.
(Kreidlová, referentka zemědělství, tel.: 487 881 212, e- mail: kreidlova@mucl.cz)

Odpadové hospodářství:
(§ 79 odst. 4 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů)
Z hlediska nakládání s odpady nepožadujeme předložený záměr posoudit v plném rozsahu zákona č.
100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
(Bc. Hendrych, referent odpadového hospodářství, tel.: 487 881 241, e-mail: hendrych@mucl.cz)

Ochrana lesa:
(§ 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů)
Z hlediska lesního zákona, je k výše uvedenému zahájení zjišťovacího řízení příslušný se vyjádřit Krajský
úřad Libereckého kraje, jelikož dochází k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa nad 1,0 ha.
(Podskoč, referent lesního hospodářství, tel.: 487 881 269, e-mail: podskoc@mucl.cz)

Odpadové hospodářství:
(§ 79 odst. 4 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů)
(Bc. Hendrych, referent odpadového hospodářství, tel.: 487 881 241, e-mail: hendrych@mucl.cz)

Ochrana myslivosti
(§ 67 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů)
Z hlediska zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, nepožadujeme posouzení
výše uvedeného záměru v celém rozsahu zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
(Ing. Máslo, vedoucí oddělení ochrany přírody, krajiny, ovzduší a odpadů, tel.: 487 881 162, e-mail:maslo@mucl.cz)

RNDr. Růžena Konvalinová
vedoucí odboru životního prostředí
Podepsáno elektronicky
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335/540/17

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy V
1. máje 858/26
460 07 LIBEREC III
Zjišťovací řízení záměru „Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110kV“ - vyjádření
Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Na Krajskou hygienickou stanici Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále jen Krajská
hygienická stanice) bylo Ministerstvem životního prostředí, odborem výkonu státní správy V,
se sídlem 1. máje 858/26, Liberec III, dle § 6 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, dne 03. 05. 2017 předloženo k vyjádření pod č. j. KHSLB 09281/2017 v rámci
zahájení zjišťovacího řízení, oznámení záměru „Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení
110kV“ od oznamovatele záměru společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8,
Děčín – Podmokly, IČO 24729035.
Krajská hygienická stanice jako dotčený správní úřad ve smyslu § 23 odst. 5 zákona
č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, posoudila výše uvedený záměr
a po zhodnocení jeho souladu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví jej
navrhuje posuzovat jako záměr podléhající zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. V rámci zpracované dokumentace EIA požaduje, aby bylo provedeno hodnocení
zdravotních rizik vlivu na obyvatele (HRA).
Odůvodnění
Předložené oznámení zpracované paní Ing. Květoslavou Konečnou, se sídlem Lesní 2581,
Česká Lípa (Osvědčení odborné způsobilosti č. j. 8129/952/OPVŽP/97).
Předmětem předloženého oznámení je částečná výměna stávajícího vedení a částečná
výstavba nového vedení VVN 110 kV v celkové délce 36 km. Trasa je rozdělena na 4 části:
1) TR Česká Lípa Dubice – PB č. 13 V1501/V1509 v délce trasy 2,3 km, počet
demontovaných podpěrných bodů 10 ks, typ vedení jednoduché vrchní 110 kV (V tomto
úseku jde o náhradu stávajícího vedení 2 x 110 kV a již stanoveným ochranným pásmem za
jednoduché vedení 1 x 110 kV); 2) PB č. 13 V1501/V1509 – Volfartice v délce trasy 3,2
km, počet demontovaných podpěrných bodů 15 ks, typ vedení trojité 110/35/35 kV
(V tomto úseku jde o náhradu stávajícího vedení 2 x 35 kV, ale s ochranným pásmem pro
110 kV za trojité vedení 110/35/35 kV.); 3) Volfartice – Nový Bor v délce trasy 8 km, počet
demontovaných podpěrných bodů 35 ks, odhad počtu montovaných podpěrných bodů 35 ks,
Územní pracoviště Česká Lípa, ul. 5. května 813, PSČ 470 42, tel. 487 820 001
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typ vedení dvojité 110/35 kV (V tomto úseku jde o náhradu stávajícího vedení 2 x 35 kV,
ale vystrojené na stožárech pro 2 x 110 kV s ochranným pásmem pro 110 kV za dvojité
vedení 110/35 kV.); Nový Bor – TR Varnsdorf v délce trasy 22,5 km, počet demontovaných
podpěrných bodů bude upřesněn v další fázi, odhad počtu montovaných podpěrných bodů
70 ks při vloženém kabelovém úseku o délce max. 5 km, typ vedení jednoduché vrchní 110
kV s vloženým kabelovým úsekem (V tomto úseku jde o výstavbu nového vedení.
V některých částech trasy půjde o náhradu stávajícího jednoho nebo více vedení 35 kV za
nové kombinované vedení).
Jelikož předložené oznámení nevylučuje vliv na zdraví osob a dotčenost záměru na zdraví
obyvatel v některých úsecích, orgán ochrany veřejného zdraví požaduje vypracování
hodnocení zdravotních rizik a tudíž požaduje pokračovat v projednávání záměru v celém
rozsahu zákona č. 100/2001 Sb.
Mgr. et Mgr. Pavla Procházková
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

Územní pracoviště Česká Lípa, ul. 5. května 813, PSČ 470 42, tel. 487 820 001
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Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy V
RNDr. Darja Marešová Jirků
1. máje 858/26
460 07 Liberec

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění
pozdějších předpisů dále – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v
kategorii II
Oznamovatel

: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Podmokly

Zpracovatel oznámení : Ing. Květoslava Konečná, Lesní 2581, 470 01 Česká Lípa
Podáním ze dne 2.5.2017 čj. 27694/ENV/17 předkládáte k vyjádření oznámení
záměru „Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV“, zpracované obsahem a
rozsahem podle přílohy č.3 zák.č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Záměr řeší v současné době nevyhovující stav zásobování elektřinou Šluknovského
výběžku. Na území Ústeckého kraje se bude jednat o realizaci nové trasy povrchového
vedení 110 kV v úseku hranice okresu Děčín - Varnsdorf. Trasa je vedena z Nového Boru
kolem obce Jiřetín pod Jedlovou, dále přes okraj obce Dolní Podluží do trafostanice
Varnsdorf. Většina trasy je vedena mimo obytnou zástavbu Ochranné pásmo vedení je
uvažováno dle současně platné legislativy v šířce min. 32 m, výška stožárů se bude
pohybovat v rozmezí 25 – 30 m.
Z hlediska hygienického nejsou k předloženému oznámení žádné podstatné
připomínky.
Pouze upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů pro hluk ze stavební
činnosti, stanovených NV 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací
ve znění pozdějších předpisů.
Při eventuálním průchodu vedení obydleným územím bude v dalších stupních
projektové přípravy požadováno doložení splnění požadavků NV 291/2015 Sb. o ochraně
zdraví před neionizujícím zářením. Konkrétně se jedná o zahrady či jiná prostranství, určené
k pobytu lidí.
Předložené oznámení záměru „Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110
kV“ je tedy dostatečným podkladem pro posouzení záměru z hlediska ochrany
veřejného zdraví. Další zpracování dokumentace podle zák. č. 100/2001 Sb. ve znění
pozdějších předpisů nepožadujeme.
Mgr. Roman Šťastný
ředitel odboru hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice
Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
(dopis je opatřen elektronickým podpisem)
„otisk úředního razítka“
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Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II
ČIŽP, OI Liberec obdržela dne 03. 05. 2017 pod č. p. 51/17/032392 Vaši výše specifikovanou
žádost o vyjádření k záměru „Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV“.
Oznamovatelem je společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
IČ:247 29 035. Zpracovatelem je Ing. Květoslava Konečná, Lesní 2581, 470 01 Česká Lípa. Kód
záměru OV5079.
Předmětem záměru je částečná výměna stávajícího vedení a částečná výstavba nového vedení
VVN 110kV. Trasa vedení o délce cca 36 km je rozdělena do 4 částí. V posledním úseku (22,5 km)
Nový bor – TR Varnsdorf půjde o náhradu stávajícího vedení za kombinované vedení s vloženým
kabelovým úsekem.
Vyjádření z hlediska ochrany vod (Brož/ 818):
Vliv záměru na povrchové a podzemní vody lze očekávat pouze ve fázi výstavby. Nutná opatření
z hlediska ochrany množství a jakosti vod budou standardní – respektovat pracovní postupy při
nakládání se závadnými látkami a používat mechanizaci v odpovídajícím technickém stavu
(zamezení úkapů ropných látek). Zvýšenou pozornost je třeba věnovat úsekům, kde se práce
budou provádět v ochranných pásmech vodních zdrojů, a to nejen z hlediska ochrany jakosti, ale i
množství vod (zemní práce při zakládání stožárů a kabelové části trasy provádět striktně v souladu
s doporučením hydrogeologického posudku). Jinak bez připomínek.
Vyjádření z hlediska ochrany ovzduší (Vokoun / 763):
Z hlediska ochrany ovzduší nemáme k oznámení záměru připomínky. Případná sekundární
prašnost v důsledku terénních prací v období výstavby je pro imisní situaci zanedbatelná. V období
provozu nebude mít vedení 110 kV vliv na kvalitu ovzduší.
Vyjádření z hlediska odpadového hospodářství (Pasulka/789):
Produkci odpadů z předloženého záměru lze očekávat pouze při realizaci, tj. při stavbě. Nakládání
s odpady je dostatečně popsáno v předloženém dokumentu. Z hlediska odpadového hospodářství
ČIŽP nemá doplňující připomínky.
Vyjádření z hlediska ochrany přírody (Hudec / 782):
Z hlediska ochrany přírody a krajiny je OI Liberec ČIŽP příslušný k vyjádření pro území
Libereckého kraje mimo CHKO České středohoří a pro CHKO Lužické hory na území Libereckého
i Ústeckého kraje. Pro část trasy v CHKO České středohoří a v Ústeckém kraji vně CHKO Lužické
hory by byl ke stanovisku příslušný OI Ústí nad Labem. Po vzájemné dohodě je ale níže
prezentováno vyjádření pro celou trasu záměru, tj. pro územní působnost obou zmíněných OI.

Vzhledem k tomu, že trasa plánovaného el. vedení VVN prochází dvěma velkoplošnými zvláště
chráněnými územími (CHKO České středohoří, CHKO Lužické hory), ČIŽP v prvé řadě odkazuje
na řádné podrobné projednání záměru s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (RP Ústecko, RP
Liberecko) a na její stanovisko a požadavky.
Předložený záměr má očekávané významné vlivy na přírodu a krajinu, a to zejména v části trasy
mezi Novým Borem a Varnsdorfem, kde je plánována výstavba nového vedení, z velké části
v exponovaných a přírodně i krajinářsky hodnotných partiích CHKO Lužické hory. Nejvíce
dotčenými chráněnými prvky jsou krajinný ráz, lesní porosty a území soustavy Natura 2000 (EVL
Klíč, EVL Lužickohorské bučiny). Součástí předloženého oznámení jsou samostatné podrobné
studie popisující a hodnotící uvedenou problematiku.
ČIŽP nicméně s ohledem na výše uvedené očekává a požaduje – ve shodě se zpracovatelem
oznámení i dalšími orgány ochrany přírody – detailní vyhodnocení vlivů záměru na přírodu a
krajinu v dalších fázích procesu EIA, včetně zpracování oponentního posudku a veřejného
projednání. K záměru jako takovému a jeho oznámení v rámci zjišťovacího řízení (včetně příloh)
ČIŽP uvádí, že dokumentace EIA by se dle jejího názoru měla soustředit především na zpracování
a vyhodnocení následujících okruhů, s důrazem na výše uvedenou nejproblémovější část trasy:
- detailní posouzení variant technického řešení záměru v jednotlivých úsecích (včetně typu,
výšky, počtu, barevnosti a bližší lokalizace stožárů nadzemního vedení; možností
odclonění vegetačními pásy; konkrétní lokalizace a technického řešení podzemního
vedení) s cílem minimalizovat nepříznivé dopady na zákonem chráněné zájmy.
Požadujeme rovněž zvážit a případně posoudit variantu nadzemního el. vedení s izolací
(event. závěsného kabelového vedení?), které se oproti vedení bez izolace vyznačuje
výrazně menším ochranným pásmem a zároveň by mohlo eliminovat některé nepříznivé
dopady podzemního kabelového vedení. V případě, že uvedená varianta není reálná,
žádáme zdůvodnění takového závěru. ČIŽP zároveň vznáší dotaz, zda funkci doprovodné
komunikace podzemního kabelového vedení může plnit stávající silnice I/9. V případě, že
ano, požadujeme maximální využití takové možnosti.
- opětovné zvážení variantních řešení trasy el. vedení, s vynecháním exponovaného úseku
přes CHKO Lužické hory. ČIŽP má na mysli především využití koridoru stávajícího el.
vedení 110 kV do Šluknovského výběžku, a to ve variantě sdruženého vedení, ale i
výstavby dalšího, souběžného vedení, s různými alternativami technického řešení
(nadzemní vedení bez izolace, s izolací, vložený kabelový úsek apod.). V případě, že
žádné podobné řešení není reálné, žádáme přesvědčivé zdůvodnění takového závěru
(podrobnější než v předloženém oznámení).
- dopracování biologického průzkumu tak, aby byla k dispozici podrobnější data ze všech
aspektů, které se objevují v průběhu roku (tj. především z jarního aspektu, včetně časných
období jara, a z časného letního aspektu). U nadzemních částí el. vedení je třeba zaměřit
pozornost rovněž na vyhodnocení letových (migračních) tras ptáků, rizika kolize ptactva
s technickými prvky vedení (vodiče, stožáry) a podrobnější rozpracování opatření
k zamezení zraňování či usmrcování ptáků v jednotlivých úsecích.
- podrobnější vyhodnocení vlivů záměru na integritu a funkčnost dotčených prvků ÚSES,
včetně případného návrhu ochranných či kompenzačních opatření
- podrobnější vyhodnocení vlivů záměru na ekologicko-stabilizační funkce lesa ve vztahu
k jednotlivým subvariantám trasování
- podrobnější specifikaci opatření k eliminaci, snížení, prevenci a kompenzaci vlivů na
přírodu a krajinu se zapracováním návrhů prezentovaných v jednotlivých samostatných
odborných studiích do kapitoly D.IV. Do návrhu opatření doporučujeme zapracovat i zásady
ochrany vodních toků a rybníků.
- specifikaci tras stavební dopravy a event. umístění zařízení staveniště

-

uvedení závěru o preferované či doporučované variantě / subvariantách trasy a
technického řešení z pohledu zpracovatele dokumentace, s ohledem na krajinný ráz, lesní
porosty, předměty ochrany EVL, zvláště chráněné druhy a další zájmy ochrany přírody.

ČIŽP zároveň upozorňuje na zákonný zákaz umísťování a povolování nových staveb v I. zóně
CHKO (§ 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a na zákaz
použití intenzivních technologií, nevratného poškozování půdního povrchu, změny vodního režimu
a terénních úprav značného rozsahu v I. a II. zóně CHKO (§ 26 odst. 3 písm. a) téhož zákona).
Záměr je s uvedenými ochrannými podmínkami CHKO v určitých v úsecích v rozporu. Případné
porušení citovaných zákazů je legálně možné pouze na základě výjimky udělené orgánem ochrany
přírody podle § 43 zmíněného zákona.
Vyjádření z hlediska ochrany lesa (Vancl/741):
Předložená dokumentace obsahuje i podrobné posouzení všech variant záměru na lesní
hospodářství v příloze č. 6. Je zde podrobný popis dotčených lesních pozemku i možný negativní
vliv na funkce lesa při realizaci záměru. Podle oddělení ochrany lesa je dokumentace dostatečně
zpracovaná pro objektivní rozhodování kompetentních orgánů. Nemáme připomínek.
Závěr: ČIŽP považuje za nutné, aby byl záměr dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.
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Vyjádření k oznámení záměru „Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV“ podle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
– záměr zařazený v kategorii II
Dne 03.05.2017 obdržel OI ČIŽP Ústí nad Labem (dále jen „ČIŽP“) k vyjádření oznámení výše
uvedeného záměru, zpracované v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Oznamovatelem záměru je společnost ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV –
Podmokly, IČ 247 29 035. Zpracovatelem oznámení z dubna 2017 je Ing. Květoslava Konečná,
držitelka autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.
Předmětem záměru je částečná výměna stávajícího vedení a částečná výstavba nového vedení VVN
110 kV, Česká Lípa - Varnsdorf. Trasa vedení o délce cca 36 km je rozdělena na 4 části: TR Česká
Lípa Dubice – PB č. 13 V1501/V1509, PB č. 13 V1501/V1509 – Volfartice, Volfartice – Nový Bor
a Nový Bor – TR Varnsdorf.
Záměr je zařazen podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., do kategorie I, bod 3.6 „Přenosová
vedení elektrické energie od 10 kV, pokud nepřísluší do kategorie I“.

Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny
Z hlediska územní příslušnosti oddělení ochrany přírody, záměr spadá pod územní působnost
OI ČIŽP Ústí nad Labem a OI ČIŽP Liberec. Po dohodě obou územních složek ČIŽP, podá
stanovisko k záměru složka ochrany přírody a krajiny OI ČIŽP Liberec.
Vyjádření z hlediska ochrany lesa
Podle přiloženého oznámení záměru se jedná o trasu vedení o celkové délce cca 36 km, která je
rozdělena do čtyř částí. První tři části jsou již existující trasy, ve kterých bude provedena výměna
stožárů. Čtvrtá část je zcela nová trasa, kde dojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Tedy pozemků, na něž se vztahuje ochrana podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a jeho prováděcí
vyhlášky ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“).
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Nové vedení elektrické energie by mělo být kombinací vrchního a kabelového způsobu přenosu
elektrické energie. Při použití kteréhokoliv způsobu přenosu dojde k odtěžení lesního porostu
a použitý způsob se bude lišit pouze odlišnou šíří. Z výše uvedených podkladů vyplývá, že trasa,
která je v mapách znázorněna plnou červenou čarou je z pohledu oddělení ochrany lesa ve vztahu
k životnímu prostředí citlivější.
V případě, že dojde k realizaci záměru je nutné postupovat podle ustanovení § 13 odst. 1 lesního
zákona, kdy musí být veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa účelně obhospodařovány podle
tohoto zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce z tohoto zákazu může
rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesního pozemku nebo ve veřejném
zájmu. Ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 lesního zákona je odnětí pozemků plnění funkcí lesa
uvolněním těchto pozemků pro jiné využití. Omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa je
stav, kdy na dotčených pozemcích nemohou být plněny některé funkce lesa v obvyklém rozsahu.
Odnětí nebo omezení může být trvalé nebo dočasné. Trvalým se rozumí trvalá změna využití
pozemků, dočasným se pozemek uvolňuje pro jiné účely na dobu uvedenou v rozhodnutí. Žádost
o odnětí nebo o omezení podává orgánu státní správy lesů ten, v jehož zájmu má k odnětí nebo
k omezení dojít. O odnětí nebo o omezení rozhodne ten orgán státní správy lesů, v jehož území se
dotčené pozemky nebo jejich převážná část nacházejí (§ 16 odst. 1 lesního zákona).
Na základě předloženého záměru a výše uvedeného ČIŽP sděluje, že není dotčeným orgánem
státní správy v rámci tohoto řízení.

Vyjádření z hlediska ochrany vod
Předmětem celého záměru je částečná výměna stávajících stožárů a částečného vybudování nového
vedení 110 kV. V územní působnosti OI Ústí nad Labem se jedná o výstavbu nového vedení, jehož
trasa povede na okrese Děčín obcí Jiřetín pod Jedlovou k.ú. Rozhled, obcí Dolní Podluží k.ú. Dolní
Podluží a obcí Varnsdorf k.ú. Varnsdorf. Část trasy povede v obcích Jiřetín pod Jedlovou a Dolní
Podluží CHOPAV Severočeská křída, přes ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje Kytlice –
Mlýny a záplavové území Lužničky a bude křížit Lesenský potok, Milířku, Lužničku a Karlovarský
potok. Nicméně v trase v působnosti OI Ústí nad Labem je navrženo nové nadzemní vedení 110 kV.
Nadzemní vedení bude realizováno s minimálními terénními úpravami, a proto nedojde k ovlivnění
odtokových poměrů v dotčené oblasti. Dále budou vyloučeny pojezdy techniky při zavádění vodičů
pod osou vedení přes vodní toky, nivy a mokřadní enklávy a umisťování stožárů k břehům vodních
toků. Vliv na jakost povrchových nebo podzemních vod bude v období provozu i v období výstavby
nevýznamný až zcela zanedbatelný. Hydrologické poměry mohou být narušeny pouze lokálně
a dočasně při hloubení stožárových míst, nicméně detailní provedení základů nových stožárů bude
v prováděcí dokumentaci navrženo podle inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu
provedeného v jednotlivých stožárových místech. Při realizaci záměru bude vhodnými opatřeními
omezeno i riziko úniku ropných látek z dopravních prostředků a stavebních mechanizmů
a prováděných nátěrů stožárových konstrukcí do horninového prostředí. Záměr nadzemní trasy
nebude představovat riziko ohrožení povrchových nebo podzemních vod nebo horninového
prostředí. V žádné fázi záměru nevzniknou nároky na odběr pitné a užitkové vody. Voda bude
ve fázi výstavby zajišťována mobilními cisternami. Stavba nebude zdrojem splaškových
ani dešťových vod.
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Závěr:
Po prostudování předloženého oznámení záměru „Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací
vedení 110 kV“ ČIŽP konstatuje, že nemá k záměru připomínky a nepožaduje jeho posouzení
podle zákona č. 100/2001 Sb.





Ing. Jaroslav Vacek
ředitel OI ČIŽP Ústí nad Labem
otisk razítka
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꜠ᴑ ᴣꜜᴑꜛ ꜛᵰⱠ
ᴇᴳꞌ ꜟᴒꞌͻ꞉ᴒ ᴣ͙ᴠᴡԛᴣԜԛͻꜛꜜᴣᵬⱲꜜͻᴣᴒᴑᴒꜛᵰͻᴃᴃꜚͻ᷇᷇᷆ͻ꞊ᴃͻɊᴒᴠ꞊ᴳͻꜘᵰꜝԛͻԓ ᴃԛꜟꜛᴠᴑꜜꜟᴓͻᴣͻԝᴒꞋ꞊ꜜᴣᵬͻᴑᵬꞋԝᴒͻ᷿᷉ ꞊ꞌԒͻᴧͻ
ᴡꜜⱲꜜͻᴣͻᵺᴠᴒ꞊ᴢͻɊᴒᴠ꞊ᴳͻꜘᵰꜝԛͻԓ ꜚꜜᴣ͙ͻⱨꜜꜟͻӾꞌⱳꞌꜜͻᵺᴧᴒꞌᵰͻⱩⱵꜗ꜠ͻꜘᴢȾⱳԝ꞊ᵬͻⱲꜜꜟᴦӿͻԜᴦͻᴠᴒͻ꞉ᴒᴑꜛԛꞋꜜͻꜜͻɋᴳᴠᴡᴒɋꜛꜜᴢͻᴣ͙ꞌ ꜛᴢͻ
ᴠᴡᴳᴣԛ꞉ᵰԝᵰⱲꜜͻᴣᴒᴑᴒꜛᵰͻԛͻᴣͻᵺᴠᴒ꞊ᴢͻꜚꜜᴣ͙ͻⱨꜜꜟͻԓ ᴃԛꜟꜛᴠᴑꜜꜟᴓͻꜜͻᴑᵬꞋԝᴒͻ᷈᷈ͻ꞊ꞌͻꜜͻᴣ͙ᴠᴡԛᴣԜᴢͻᴣͻꜛꜜᴣᵬͻᴡꜟԛᴠᴒԒͻɋᴳᴠᴡᴒɋꜛ ͻᴣͻ
ꜝꜜᴑᴧᴒꞌꜛᵰꞌͻ꞊ԛԜᴒꞋꜜᴣᵬꞌͻꜝꜟꜜᴣᴒᴑᴒꜛᵰ Ӿ᷾ͻ꞊ꞌͻᴀᴣꜜꜟͻԓ ᴀᴡꜜȾᴒԝ꞊ᵬͻᴀᴒᴑꞋꜜӿ᷄ͻ ᴠᴒ꞊ͻꜚꜜᴣ͙ͻⱨꜜꜟͻԓ ᴃԛꜟꜛᴠᴑꜜꜟᴓͻ꞉ᴒͻᴠⱳᴡᴢꜜᴣᴳꜛͻ
ꜛԛͻꜝ ᴒᴣᴳȾꜛᵬͻᴣ ᴡȼⱳꜛ ͻᴡꜟԛᴠᴦͻᴑꜜͻᵺᴧᴒꞌᵰͻⱩⱵꜗ꜠ͻꜘᴢȾⱳԝ꞊ᵬͻⱲꜜꜟᴦԒͻԛͻᴠⱳԝᴒ ᴑꜜͻⱶ᷄Ԓͻⱶⱶ᷄ͻԛͻⱶⱶⱶ᷄ͻᴧᵵꜛᴦͻꜜᴑᴠᴡᴢꜝ ꜜᴣԛꜛᵬͻꜜԝⱲꜟԛꜛᴦͻ
ꜝ ᵰꜟꜜᴑᴦ᷄ͻ ꜚԛͻ ᵺᴧᴒꞌᵰͻ ⱩⱵꜗ꜠ͻ ꜘᴢȾⱳԝ꞊ᵬͻ Ⱳꜜꜟᴦͻ ꜝꜟꜜԝⱲᴳᴧᵰ ᵺᴧᴒꞌᵰꞌͻ ꜚԛᴡᴢꜟԛͻ ᷈᷆᷆᷆Ⱡͻ ᴒᴣꜟꜜꜝᴠ꞊ᴦͻ ᴣ͙ᴧꜛԛꞌꜛꜜᴢͻ Ꞌꜜ꞊ԛꞋⱳᴡꜜᴢͻ
ӾⱫᴃꜘӿͻꜗꞋᵰɋͻԛͻⱫᴃꜘ ꜘᴢȾⱳԝ꞊ꜜⱲꜜꜟᴠ꞊ᵬͻԜᴢɋⱳꜛᴦ᷄ͻᴁꜟԛᴠԛͻᴧԛᴠԛⱲᴢ꞉ᴒͻᴡԛ꞊ᵬͻᴑꜜͻꜛ ꞊ꜜꞋⱳ꞊ԛͻꜝꜟᴣ꞊ ͻ ᴀⱫᴀ᷄ͻꜘᴧᴒͻꜝ ᴒᴑꜝꜜ꞊Ꞌᴳᴑԛᴡͻ
ᴧᴒ꞉ꞌᵬꜛԛͻ ᴣ͙ᴧꜛԛꞌꜛ͙ͻ ꜛᴒⱱԛᴡⱳᴣꜛᵰͻ ᴣꞋⱳᴣͻꜛԛͻ ꞊ꜟԛ꞉ⱳꜛꜛ͙ͻ ꜟᴳᴧͻ ԛͻ Ꞌᴒᴠꜛᵰͻꜝꜜꜟꜜᴠᴡᴦͻ ӾꜜᴑꞋᴒᴠꜛ ꜛᵰӿ᷄ͻ ᴇᴳꞌ ꜟͻ ꞉ᴒͻꜝ ᴒᴑ꞊Ꞌᴳᴑᴳꜛͻ ᴣͻ ᷇ͻ
ᴣԛꜟⱳԛꜛᴡ ͻᴠͻꜛ ꞊ꜜꞋⱳ꞊ԛͻᴑᵰꞋɋᵰꞌⱳͻꜝꜜᴑᴣԛꜟⱳԛꜛᴡԛꞌⱳ᷄
ᴀͻꜜⱲꞋᴒᴑᴒꞌͻꜛԛͻꜟꜜᴧᴠԛⱲԒͻԝⱲԛꜟԛ꞊ᴡᴒꜟͻԛͻᴧᴳᴣԛȾꜛꜜᴠᴡͻᴧᴳꞌ ꜟᴢͻԛͻᴠͻꜜⱲꞋᴒᴑᴒꞌͻꜛԛͻᴡꜜԒͻȾᴒͻᴧᴳꞌ ꜟͻԜᴦꞋͻᴣͻꜜԜᴑꜜԜᵰͻ
ᴧꜝꜟԛԝꜜᴣᴳꜛᵰͻꜜᴧꜛᴳꞌᴒꜛᵰͻꜝꜜᴢᴧᴒͻᴣᴒͻᴠᴡԛᴑⱳᴢͻꜝ ᴒᴑꜝꜟꜜ꞉ᴒ꞊ᴡꜜᴣᵬͻꜝ ᵰꜝꜟԛᴣᴦͻԛͻᴡᴢᴑᵰȾͻꜝꜜᴑ꞊ꞋԛᴑᴦͻꜝꜟꜜͻꜜᴧꜛᴳꞌᴒꜛᵰͻԜᴦꞋᴦͻ
ꜛᴒᴑꜜᴠᴡԛᴡᴒɋꜛᵬͻԛͻꜛᴒᴢꞌꜜȾꜛⱳꞋᴦͻꜝ ᴒᴠꜛᵬͻᴣᴦⱲꜜᴑꜛꜜԝᴒꜛᵰͻᴣꞋⱳᴣᴢͻꜛԛͻȽ꜡ͻӾᴣⱳᴧͻᴡᵬȾͻ꞊ԛꜝ᷄ ⱪ᷄ᴃ ꜜᴧꜛᴳꞌᴒꜛᵰӿԒͻⱧⱱᴒꜛᴡᴢꜟԛͻ
ꜝꜜȾԛᴑᴢ꞉ᴒԒͻԛԜᴦͻԜᴦꞋͻᴧᴳꞌ ꜟͻᴑᴳꞋᴒͻꜝꜜᴠᴢᴧꜜᴣᴳꜛͻꜝꜜᴑꞋᴒͻᴧᴳ꞊ꜜꜛԛͻɋ᷄ͻ᷇᷆᷆᷅᷈᷆᷆᷇ͻᴀԜ᷄ͻ
Ⱨⱱᴒꜛᴡᴢꜟԛͻꞌᴳͻ꞊ͻᴑꜜ꞊ᴢꞌᴒꜛᴡԛԝⱳͻꜛᴳᴠꞋᴒᴑᴢ꞉ᵰԝᵰͻꜝꜜᴧꜛᴳꞌ꞊ᴦԒͻꜝ ⱳꜝꜜꞌᵰꜛ꞊ᴦ ԛͻꜝꜜȾԛᴑԛᴣ꞊ᴦͻꜛԛͻᴑꜜꜝꞋꜛ ꜛᵰⱠ
꜠ᴧꜛᴳꞌᴒꜛᵰ
 ᴀᴡꜟ᷄ ᷇᷆ͻ ԓ ᴑᵬꞋ꞊ԛͻ ꞊ԛԜᴒꞋꜜᴣᵬⱲꜜͻ ᵺᴠᴒ꞊ᴢͻ ꞉ᴒͻ ᴣͻ ᴡᴒᴥᴡᴢͻ ᴠᴡԛꜛꜜᴣᴒꜛԛͻ ꜛԛͻ ꞌԛᴥ᷄ͻ ᷾ͻ ꞊ꞌԒͻ ꜝ ⱳɋᴒꞌȾͻ ᴡᴒꜛᴡꜜͻ Ꞌⱳꞌⱳᴡͻ ꜛᴒꜛᵰͻ
ᴑꜜᴠᴡԛᴡᴒɋꜛ ͻᴧᴑ ᴣꜜᴑꜛ ꜛ᷄
 ᴀᴡꜟ᷄ ᷊᷈ͻԓ ᴧԛᴣᴳᴑ ꞉ᵰԝᵰͻⱳꜛᴓꜜꜟꞌԛԝᴒͻ꞊ ꞌꜜȾꜛꜜᴠᴡⱳͻᴣᴦᴢȾⱳᴡᵰͻԜⱳꜜꞌԛᴠᴦͻᴧ ꞋᴒᴠꜛᵰԝⱲͻꜝꜜꜟꜜᴠᴡ ͻꜝꜟꜜͻᴒꜛᴒꜟⱱᴒᴡⱳԝ꞊ᵬͻᴣᴦᴢȾⱳᴡᵰͻ
ᴣᴒͻ ȻꞋᴢ꞊ꜛꜜᴣᴠ꞊ᵬꞌͻ ᴣ͙Ԝ Ⱦ꞊ᴢ᷄ͻ ᴇԛᴣᴳᴑ ꞉ᵰԝᵰ ԛꜟⱱᴢꞌᴒꜛᴡԛԝᴒͻ ꜜꞌᴒᴧᴒꜛᵰꞌͻ ᴧᴒͻ ᴠᴡꜟԛꜛᴦͻ ⱩⱵꜗ꜠ͻ ԓ ԛᴑ᷇ӿͻ ᴣ ᴡȼⱳꜛԛͻ
ꞋᴒᴠꜛᵰԝⱲͻ ꜝꜜꜟꜜᴠᴡ ͻ ȻꞋᴢ꞊ꜛꜜᴣᴠ꞊ᵬⱲꜜͻ ᴣ͙Ԝ Ⱦ꞊ᴢͻ ꞋᴒȾᵰͻ ꞌⱳꞌꜜͻ ⱩⱵꜗ꜠Ԓͻ ԛᴑ᷈ӿͻ ᴣ ᴡȼⱳꜛԛͻ Ꞌᴒᴠ ͻ ꜛԛͻ ᵺᴧᴒꞌᵰͻ ⱩⱵꜗ꜠ͻ
ꜘᴢȾⱳԝ꞊ᵬͻ Ⱳꜜꜟᴦͻ ӾꜜԜᴑꜜԜꜛᴳͻ ᴠⱳᴡᴢԛԝᴒͻ ꜝꞋԛᴡᵰͻ ⱳͻ ꜝꜟꜜͻ ⱩⱵꜗ꜠ͻ ꜘԛԜᴠ꞊ᵬͻ ꜝᵰᴠ꞊ꜜᴣԝᴒӿͻ ꞉ᴠꜜᴢͻ Ꞌᴒᴠᴦͻ Ⱳꜜᴠꜝꜜᴑᴳ ᴠ꞊ᵬͻ Ԝᴒᴧͻ
ꜜꞌᴒᴧꜜᴣᴳꜛᵰͻ ᴣ͙ȼᴒͻ ᴡ ȾԜᴦͻ ꜜꜟⱱᴳꜛᴦͻ ꜜԝⱲꜟԛꜛᴦͻ ꜝ ᵰꜟꜜᴑᴦ᷄ͻ ᴃ͙ȼᴒͻ ᴡ ȾᴒԜͻ ꞉ᴒͻ ᴧᴑᴒͻ ᴠᴡԛꜛꜜᴣᴒꜛԛͻ ᴑꞋᴒͻ ᴧᴳ꞊ꜜꜛԛͻ ɋ᷄
᷈ⅎ˳᷅᷇˳˳᷾ͻᴀԜ᷄ͻꜜͻꞋᴒᴠᵰԝⱲͻԛͻꜝ ᵰᴠꞋᴢȼꜛ͙ԝⱲͻᴣᴦⱲꞋᴳȼᴒ꞊᷄ͻͻ
 ᴀᴡꜟ᷄ ᷾˳ͻᴡԛԜᴢꞋ꞊ԛͻɋ᷄ ᷊ͻᴠꜟꜜᴣꜛᴳꜛᵰͻᴣ͙Ⱳꜜᴑͻԛͻꜛᴒᴣ͙ⱲꜜᴑͻꜛԛꜝᴠԛꜛᴳͻꜛᴒᴣᴦᴣᴳȾᴒꜛ Ԓͻᴡᴒꜛᴑᴒꜛɋꜛ Ԓͻ꞊ԛԜᴒꞋꜜᴣᵬͻᴣᴒᴑᴒꜛᵰͻ
ᴒᴣⱳᴑᴒꜛᴡꜛ ͻ ᴧꜛᴒᴣ͙Ⱳꜜᴑ ꜜᴣᴳꜛꜜԒͻ ᴠᴡꜟ᷄ ᷿᷇ͻ ᶭͻ ͻ ᴠꞌ͙ԝᴒꜛᵰͻ ᴣᴧꜟꜜᴠᴡꞋ͙ԝⱲͻ ꜝꜜꜟꜜᴠᴡ ͻ ᴣ ꜝ ᵰꜝԛᴑ ͻ ꞊ԛԜᴒꞋꜜᴣᵬⱲꜜͻ ԛͻ
ᴣᴒꜛ꞊ꜜᴣꜛᵰⱲꜜͻᴣᴒᴑᴒꜛᵰͻꜛᴒꞌꜜⱲꜜᴢͻԜ͙ᴡͻᴠꜟꜜᴣꜛԛᴡᴒꞋꜛᵬ ᴣᴧⱲꞋᴒᴑᴒꞌͻ꞊ ꜝꜜᴑᴠᴡԛᴡꜛᵬꞌᴢͻꜟꜜᴧᴑᵰꞋᴢͻᴣ ȼᵰ ԝᴒͻꜜᴑꞋᴒᴠꜛ ꜛᵰԒͻ
꞊ᴡᴒꜟᵬͻ꞉ᴒͻᴢᴣᴒᴑᴒꜛꜜͻꜝꜟꜜͻᴡᴒꜛᴡꜜͻᵺᴠᴒ꞊ͻꜛԛͻᴠᴡꜟ᷄ͻ˳᷾ͻԓ ˳ⅎͻӾ᷇᷾ͻ᷅ͻ᷈᷉ꞌͻꜝꜟꜜͻᴠᴒᴣᴒꜟꜜᴧᴳꜝԛᴑꜛᵰͻᴣԛꜟⱳԛꜛᴡᴢͻԓ ᴠꜜᴢԜ Ⱳͻᴠ ᴣᴡꞋ᷄ͻ
ꜝꞋᴦꜛꜜᴣꜜᴑᴒꞌԒͻ ᷇᷆ͻ ᷅ͻ ᷇ⅎꞌͻ ꜝꜟꜜͻ ꞉ⱳⱲꜜᴣ͙ԝⱲꜜᴑꜛᵰͻ ᴣԛꜟⱳԛꜛᴡᴢͻ ԓ Ԝᴒᴧͻ ᴠꜜᴢԜ Ⱳᴢͻ ᴠ ᴣᴡꞋ᷄ͻ ꜝꞋᴦꜛꜜᴣꜜᴑᴒꞌӿⱡͻ ꜜԜᴠꞋᴢȾꜛꜜᴢͻ
꞊ꜜꞌᴢꜛⱳ꞊ԛԝⱳͻ ᴣⱳᴑᵰꞌᴒ ꞉ԛ꞊ꜜͻ ᴣⱲꜜᴑꜛꜜᴢͻ ᴡᴢꜟⱳᴠᴡⱳԝ꞊ꜜᴢͻ ⱳꜛᴓꜟԛᴠᴡꜟᴢ꞊ᴡᴢꜟᴢԒͻ ꞊ᴡᴒꜟᴳͻ ᴧᴑᴒͻ ԝⱲᴦԜᵰͻ ԛͻ ꞉ᴒͻ ᴑꞋꜜᴢⱲꜜᴑꜜԜ ͻ
ꜝꞋᴳꜛꜜᴣᴳꜛԛ
 ᴀᴡꜟ᷄ ᷿᷇ͻԓ ᴡԛԜᴢꞋ꞊ԛͻᴑꜜꜝԛᴑᴦͻꜛԛͻᴠꞋꜜȾ꞊ᴦͻȽ꜡ͻԓ ᴢͻ꞊ԛԜᴒꞋꜜᴣᵬͻᴣԛꜟⱳԛꜛᴡᴦͻᴢᴣᴒᴑᴒꜛꜜͻᴣᴦᴠꜜ꞊ᵬͻꜟⱳᴧⱳ꞊ꜜͻᴒꜟꜜᴧᴒͻꜝ ᴑᴦԒͻ
ԛᴣȼԛ꞊ͻᴑ ᴣꜜᴑͻᴡꜜⱲꜜᴡꜜͻꜟⱳᴧⱳ꞊ԛͻꜛᴒꜛᵰͻ ᴳᴑꜛ ͻᴣᴦᴠᴣ ᴡꞋᴒꜛ᷄ͻ꜡ꜜᴢⱲᴳͻ꞊ꜜꜛᴠᴡԛᴡꜜᴣᴳꜛᵰͻꜛԛͻᴠᴡꜟ᷄ ᷾᷈ͻ᷀ᴃᴒꞋ꞊ᵬͻꞌꜛꜜȾᴠᴡᴣᵰͻ
ᴤᴤᴤ᷄ꜛԛᴡᴢꜟᴒ᷄ԝᴧͻͻⱶͻͻⱶɊⱠͻ᷿᷈˳᷉᷉᷾˳᷇ͻͻⱶ ꞌԛꜟᴡⱳꜛ᷄ᴤԛꞋᴑⱲԛᴢᴠᴒꜟⱦꜛԛᴡᴢꜟᴒ᷄ԝᴧͻͻⱶͻͻᴁⱠͻ᷊ⅎ⅍ͻ⅍᷿᷈ͻ᷿᷉᷾
ᴠᴡꜟԛꜛԛͻ᷊᷇᷅

ᴢᴣꜜꞋ ꜜᴣԛꜛᵬⱲꜜͻᴡᴒꜝꞋԛͻꜝꜜꜟᴢȼᴢ꞉ᴒͻꜟꜜᴣꜛꜜᴣᴳⱲᴢͻ꞉ԛ꞊ͻᴧ ⱲꞋᴒᴑⱳᴠ꞊ԛͻᴣꞋⱲ꞊ꜜᴠᴡⱳͻꜝ ᴑᴦԒͻᴡԛ꞊ͻᴡᴒꜝꞋꜜᴡᴦͻꜝꜜᴣꜟԝⱲᴢᶯͻꜛᴒԜꜜͻꜛԛͻ
ᴠᴡꜟ᷄ ᷾˳ͻԛͻᴠᴡꜟ᷄ͻ᷇ⅎ˳ͻ᷀ͻꜗԛԜᴒꞋꜜᴣᵬͻᴣᴒᴑᴒꜛᵰͻᴧꜝ ᴠꜜԜᴢ꞉ᴒͻᴣᴒᴑᴒꜛᵰͻᴡᴒꜝꞋԛͻᴠ꞊ꜟᴧͻꜝ ᴑᴢԒͻᴡꜜͻꞌ Ⱦᴒͻᴧꜝ ᴠꜜԜⱳᴡͻᴣᴦᴠᴢȼꜜᴣᴳꜛᵰͻ
ꜝ ᴑꜛᵰⱲꜜͻꜝꜜ꞊ꜟᴦᴣᴢͻԛͻᴒꜟꜜᴧⱳᶯͻ꞉ᴠꜜᴢͻꜛԛꜝꜟꜜᴠᴡꜜͻꜛᴒᴑꜜᴠᴡԛᴡᴒɋꜛᵬͻԛꜟⱱᴢꞌᴒꜛᴡᴦͻꜝꜟꜜͻᴡԛ꞊ꜜᴣ͙ͻᴧᴳᴣ ꜟ᷄ͻ
 ⱪꜟᴒꜛᴳȾꜛᵰͻ ᴒᴓᴒ꞊ᴡͻ ꞊ԛԜᴒꞋꜜᴣᵬⱲꜜͻ ᴣᴒᴑᴒꜛᵰͻ Ꞌᴧᴒͻ ꜜɋᴒ꞊ᴳᴣԛᴡͻꞌⱳꜛⱳꞌᴳꞋꜛᵰͻ ԓ ᴑꞋᴒͻ ᴧ꞊ᴢȼᴒꜛꜜᴠᴡᵰͻ ᴠ ᴃᴁꜘͻꜝꞋᴦꜛꜜᴣꜜᴑᴒꞌԒͻ
Ꞌꜜ꞊ᴳꞋꜛ ͻꜝ ᵰꞌꜜͻᴣͻᴡꜟԛᴠᴒͻꜝꞋᴦꜛꜜᴣꜜᴑᴢͻᴠᴒͻᴣᴦᴠ꞊ᴦᴡᴢ꞉ᴒͻꞌꜜ꞊ ԛᴑꜛᵰͻᴣᴒⱱᴒᴡԛԝᴒͻԛͻԜⱳꜜᴡꜜꜝᴦ
 ᴠᴡꜟ᷄ͻⅎ᷾ͻꜝꜜȾԛᴑᴢ꞉ᴒꞌᴒͻᴧԛⱲꜟꜛꜜᴢᴡͻɋᴳᴠᴡͻꜝ ᴣꜜᴑꜛᵰͻᴣԛꜟⱳԛꜛᴡᴦͻ᷇ͻᴀᴃͻꜜᴑͻᴀᴣꜜꜟᴢͻᴣͻᴡꜟԛᴠᴒͻᴠᴡᴳᴣԛ꞉ᵰԝᵰⱲꜜͻᴣᴒᴑᴒꜛᵰͻ᷉᷾ͻ꞊ᴃ
Ӿᴣⱳᴧ᷄ͻ꜠Ԝꜟ᷄ͻ᷿⅍Ԓͻᴠᴡꜟ᷄ͻⅎ᷉ӿԒͻᴡ꞉᷄ͻꜝꜜͻ꞉ⱳⱲꜜᴣ͙ԝⱲꜜᴑꜛᵰꞌͻᵺԜꜜɋᵰͻ꞊ᵵᴡͻ᷊᷉ⅎͻԛͻ᷊᷾᷾ͻꞌ᷄ ꜛ᷄ ꞌ
 ᴀᴡꜟ᷄ͻ˳˳ͻԓ ᴡԛԜ᷄ͻɋ᷄ͻ᷿᷄ͻ꜠ᴑⱲԛᴑͻ꜡ᴂ꜡ⱬꜘԓ ꜜꞌᴒᴧᴒꜛᵰͻᴣᴦᴢȾⱳᴡᵰͻᴣꞋⱳᴣᴒꞌͻᴢꜝꞋԛᴡꜛ ꜛᵰͻꜜԝⱲꜟԛꜛꜛ͙ԝⱲͻꜝᴳᴠᴒꞌ᷄ͻ꜡ꜟꜜͻᵺᴠᴒ꞊ͻ
ᴀᴡꜜȾᴒԝ꞊ᵬͻᴠᴒᴑꞋꜜͻԓ ꜡ꜜᴑꞋᴢȾᵰͻ꞉ᴒͻꜝꜟꜜͻᴣ͙ꜝꜜɋᴒᴡͻᴣ ᴑᵬꞋԝᴒͻ᷊᷆᷆᷆ꞌͻꜝꜜᴢȾⱳᴡꜜͻȼᵰ ꞊ᴦͻꜝᴳᴠꞌԛͻꜝꜜᴢᴧᴒͻ᷈᷉ͻꞌͻӾᴠꜜᴢԜ Ⱳͻ
ᴠ ᴣᴡꞋ᷄ͻꜝꞋᴦꜛꜜᴣꜜᴑᴒꞌӿ᷄ͻᴃᴒͻᴠ꞊ᴢᴡᴒɋꜛꜜᴠᴡⱳͻ꞉ᴒͻꜝꜜᴢᴧᴒͻɋᴳᴠᴡͻᴡꜜⱲꜜᴡꜜͻᵺᴠᴒ꞊ᴢͻᴣ ᴠꜜᴢԜ Ⱳᴢͻᴠ ꜝꞋᴦꜛꜜᴣꜜᴑᴒꞌͻԛͻԝԝԛͻ᷇᷈᷆᷆ͻ
ԓ ᷇᷾᷆᷆ꞌͻꜝꜟꜜԝⱲᴳᴧᵰͻꜝꜜᴢᴧᴒͻꞋᴒᴠꜛᵰꞌͻꜝꜜꜟꜜᴠᴡᴒꞌͻԜᴒᴧͻᴠꜜᴢԜ Ⱳᴢͻᴠ ꜝꞋᴦꜛꜜᴣꜜᴑᴒꞌͻꜛᴒԜꜜͻᴠⱳꞋꜛⱳԝᵰͻⱶ᷄ͻᴡ ᵰᴑᴦԒͻɋⱳꞋⱳͻᴧᴑᴒͻ
Ԝᴢᴑᴒͻȼᵰ ꞊ԛͻꜝᴳᴠꞌԛͻԝԝԛͻ᷉᷆ꞌ᷄
 ꜚᴒ꞉ᴒᴑꜛꜜᴧꜛԛɋꜛꜜᴠᴡͻԛͻꜟꜜᴧꜝꜜꜟᴦͻᴧᴳ꞊ꜟᴒᴠ ͻᵺᴠᴒ꞊ᴢͻꜘᴒᴠꜛᵬԓⱪꜜꞋꜛᵰͻ꜡ꜜᴑꞋᴢȾᵰ᷄ͻꜚԛͻᴠᴡꜟ᷄ͻⅎⅎͻԛͻᴠᴡꜟ᷄ ᷿᷇᷉ͻ꞉ᴒͻꜟꜜᴧᴑᵰꞋꜛ͙ͻ
ᴧᴳ꞊ꜟᴒᴠͻꜝ ᴒԝⱲꜜᴑᴢͻⱲ ԜᴒᴡᴢͻꞌᴒᴧⱳͻᵺᴑꜜꞋᵰꞌͻꜘᴒᴠᴒꜛᴠ꞊ᵬⱲꜜͻꜝꜜᴡꜜ꞊ԛͻԛͻᵺᴑꜜꞋᵰꞌͻꜙⱳꞋᵰ ꞊ᴦ
 ᴀᴡꜟ᷄ͻ᷇⅍˳ͻԓ ᷇ⅎ᷇ͻӾ꞊ԛꜝ᷄ͻⱩ᷄ ⱶⱶ᷄ⅎͻ ꜗꜟԛ꞉ⱳꜛԛͻԛͻ꞊ꜟԛ꞉ⱳꜛꜛ͙ͻꜟᴳᴧӿͻԓ ᴢᴣᴒᴑᴒꜛᴳͻꞌᵰᴠᴡԛͻ꞊ꜟԛ꞉ⱳꜛꜛᵬⱲꜜͻꜟᴳᴧᴢԒͻꜜᴑꜝꜜᴣᵰᴑԛ꞉ᵰͻ
ꜛᴳᴧᴣᴢͻԛͻꞌᵰ ᴒͻꜝꜜᴑꜟꜜԜꜛꜜᴠᴡⱳͻꜜԜꞋԛᴠᴡᵰͻ꞊ꜟԛ꞉ⱳꜛꜛᵬⱲꜜͻꜟᴳᴧᴢͻᴣᴦꞌᴒᴧᴒꜛ͙ꞌͻᴣᴒͻᴠᴡᴢᴑⱳⱳͻꜝꜟᴒᴣᴒꜛᴡⱳᴣꜛᵰⱲꜜͻⱲꜜᴑꜛꜜԝᴒꜛᵰͻ
꞊ꜟԛ꞉ⱳꜛꜛᵬⱲꜜͻ ꜟᴳᴧᴢͻ ⱩⱵꜗ꜠ͻ ꜘᴢȾⱳԝ꞊ᵬͻ Ⱳꜜꜟᴦͻ ӾᴀᴣꜜԜꜜᴑꜜᴣᴳԒͻ ᷈᷆᷇᷇ӿԒ ᴢᴣᴒᴑᴒꜛꜜͻ ᷀ᴃꜗ꜡ͻ ԓ ᴣ͙ᴧꜛԛꞌꜛ͙ԝⱲͻ
꞊ꜟԛ꞉ⱳꜛꜜᴡᴣꜜꜟꜛ͙ԝⱲͻꜝꜟᴣ꞊ ᶯͻꜛԛꞌᵰᴠᴡꜜͻ᷀ᴣ͙ᴧꜛԛꞌꜛ͙ԝⱲͻ꞊ꜟԛ꞉ⱳꜛꜛ͙ԝⱲͻꜝꜟᴣ꞊ Ԓᶯͻ᷀ꞌ ᴠᴡᴠ꞊ᵬͻꜝԛꞌᴳᴡ꞊ꜜᴣᵬͻꜟᴒᴧᴒꜟᴣԛԝᴒᶯͻ
ꜛԛꞌᵰᴠᴡꜜͻ᷀ꞌ ᴠᴡᴠ꞊ᵬͻꜝԛꞌᴳᴡ꞊ꜜᴣᵬͻᴧᵵꜛᴦᶯͻԛꜝꜜᴑ᷄
 ᴀᴡꜟ᷄ͻ᷊᷈᷆ԓ᷈᷆ⅎͻԓ ᴣꞋⱳᴣᴦͻꜛԛͻꞋᴒᴠͻ꞉ᴠꜜᴢͻᴣᴒꞋꞌⱳͻᴠᴡꜟᴢɋꜛᵬͻԛȾͻꜛᴒᴑꜜᴠᴡԛᴡᴒɋꜛ ͻᴧꜝꜟԛԝꜜᴣᴳꜛᴦͻԓ ᴧᴳᴣ ꜟͻᴧ Ⱳꜜᴑꜛꜜԝᴒꜛᵰͻ
ᴣꞋⱳᴣ ͻꜛԛͻꞋᴒᴠͻ꞉ᴒͻᴣᴧᴡԛȾᴒꜛͻꜝꜜᴢᴧᴒͻꜛԛͻᴣ͙ᴠ꞊ᴦᴡͻԝⱲꜟᴳꜛ ꜛ͙ԝⱲͻᴑꜟᴢⱲ ԒͻᴑꜟᴢⱲꜜᴣᵬͻᴠꞋꜜȾᴒꜛᵰͻꞋᴒᴠꜛᵰԝⱲͻꜝꜜꜟꜜᴠᴡ ԒͻⱲꞋԛᴑⱳꜛᴢͻ
ꜝꜜᴑᴧᴒꞌꜛᵰͻ ᴣꜜᴑᴦԒͻ ꞊ᴣԛꞋⱳᴡᴢͻ ꜜᴣᴧᴑᴢȼᵰͻ ԛͻ ꞌⱳꞌꜜꜝꜟꜜᴑᴢ꞊ɋꜛᵰͻ ᴓᴢꜛ꞊ԝᴒ᷄ͻ ͻ Ⱶꜜᴑꜛꜜԝᴒꜛᵰͻ ᴣꞋⱳᴣᴢͻ ꜛԛͻ Ꞌᴒᴠꜛᵰͻ ꜝꜜꜟꜜᴠᴡᴦͻ
Ӿⱬԛ꞊ᴡꜜꜟͻᴣ͙ᴠꞋᴒᴑꜛᵬⱲꜜͻꜜⱲꜟꜜȾᴒꜛᵰӿͻꜝꜜᴢᴧᴒͻꜝꜜᴑꞋᴒͻꜝꜜɋᴡᴢͻᴑꜜᴡɋᴒꜛ͙ԝⱲͻꜝꜜꜟꜜᴠᴡꜛᵰԝⱲͻᴠ꞊ᴢꜝⱳꜛͻԜᴒᴧͻꜜⱲꞋᴒᴑᴢͻ
ꜛԛͻ꞉ᴒ꞉ⱳԝⱲͻꜝꞋꜜԝⱲᴢͻꞌ ȾᴒͻԜ͙ᴡͻᴧꜛԛɋꜛ ͻᴧԛᴣᴳᴑ ꞉ᵰԝᵰԒͻᴣⱲꞋᴒᴑᴒꞌͻ꞊ ᴣᴒꞋꞌⱳͻꜟꜜᴧᴑᵰꞋꜛ͙ꞌͻᴑꜜᴡɋᴒꜛ͙ꞌͻꜝꞋꜜԝⱲᴳꞌͻ
ᴡ ԝⱲᴡꜜͻᴠ꞊ᴢꜝⱳꜛ᷄ͻᴃ͙ꞌ ꜟԛͻᴑꜜᴡɋᴒꜛ͙ԝⱲͻꜝꜜꜟꜜᴠᴡꜛᵰԝⱲͻᴠ꞊ᴢꜝⱳꜛͻᴠᴒͻꞌ Ⱦᴒͻ ᴳᴑꜜᴣ ͻꞋⱳȼⱳᴡͻӾꜜᴑͻꜛ ꞊ꜜꞋⱳ꞊ԛͻꞌ᷈
ԛȾͻᴑꜜͻ꞉ᴒᴑꜛꜜᴡᴒ꞊ͻⱲԛӿ᷄
 ᴀᴡꜟ᷄ͻ ᷈᷇᷇ͻ ԓ ᷈᷇᷉ͻ Ӿ꞊ԛꜝ᷄ͻ ⱪͻ ᷇᷄ⅎ᷄ͻ ᴃꞋⱳᴣᴦͻ ꜛԛͻ ꞊ꜟԛ꞉ⱳꜛᴢӿͻ ꜝꜜᴢȾᵰᴣԛꜛᴦͻ ꜛᴒᴣⱲꜜᴑꜛᵬͻ ᴡᴒꜟꞌᵰꜛᴦͻ ᷀ꜝꜟᴒᴓᴒꜟꜜᴣԛꜛᴳԒᶯͻ
᷀ᴣᴦꞋꜜᴢɋᴒꜛᴳԒᶯͻ᷀ꜛᴒᴣᴦꞋꜜᴢɋᴒꜛᴳᶯͻᴣԛꜟⱳԛꜛᴡԛԒͻᴣⱲꜜᴑꜛꜜᴠᴡͻᴥ ꜛᴒᴣⱲꜜᴑꜛꜜᴠᴡͻᴣԛꜟⱳԛꜛᴡͻԜᴦͻꞌ ꞋԛͻᴣᴦꜝꞋ͙ᴣԛᴡͻᴧᴒͻᴧᴳᴣ ꜟᴢͻ
ꜜᴧꜛᴳꞌᴒꜛᵰԒͻꜜꜝ ᴡͻꜝ ⱳꜝᴢȼᴡ ꜛԛͻᴣԛꜟⱳԛꜛᴡԛͻꜛԛᴑᴧᴒꞌꜛᵰⱲꜜͻᴣᴒᴑᴒꜛᵰͻᴣͻᵺᴠᴒ꞊ᴢͻᴀᴣꜜꜟͻԓ ꜚꜜᴣᴳͻⱵᴢ ͻԓ ᴀᴡꜜȾᴒԝ꞊ᵬͻᴠᴒᴑꞋꜜԒͻ
꞊ᴡᴒꜟᴳͻ꞉ᴒͻꜝꜟꜜͻⱧ꜠꜡ꜗͻɊϸͻԓ ᴀⱩⱵꜗ꜠ͻꜘⱵͻꜛᴒꜝ ⱳ꞉ԛᴡᴒꞋꜛᴳ᷄
ᴀᴡꜟ᷄ͻ᷈᷇᷇ͻꜜᴑᴠᴡ᷄ͻ᷉ӿͻᴓꜜꜟꞌᴳꞋꜛᵰͻԝⱲᴦԜԛͻԓ ᴣԛꜟⱳԛꜛᴡԛͻɋ᷄ͻ᷇ͻԛͻ᷉ͻ꞉ᴠꜜᴢͻᴣᴦꞋꜜᴢɋᴒꜛᵬͻӾᴣԛꜟ᷄ͻ᷉ͻꜛᴒꜛᵰͻᴣᴦꞋꜜᴢɋᴒꜛᴳԒͻꞌᴦȼꞋᴒꜛԛͻ
ᴣԛꜟⱳԛꜛᴡԛͻ᷈ӿ
ᴀᴡꜟ᷄ͻ᷈᷇᷈ͻԓ ᴁԛԜ᷄ͻᴀꜜᴢⱲꜟꜛꜛᵬͻᴣᴦⱲꜜᴑꜛꜜԝᴒꜛᵰͻᴣȼᴒԝⱲͻꜝ ᴒᴑꞋꜜȾᴒꜛ͙ԝⱲͻᴣԛꜟⱳԛꜛᴡͻᴧͻⱲꞋᴒᴑⱳᴠ꞊ԛͻ꞊ꜟԛ꞉ⱳꜛꜛᵬⱲꜜͻꜟᴳᴧᴢͻꞌᴒᴧⱳͻ
ⱲꞋԛᴣꜛᵰͻ꞊ꜟⱳᴡᵬꜟⱳԛͻ ԛᴑᵰͻⱳꞌꜝԛԝᴡͻꜛԛͻꜜᴠꜜԜᴦͻᴡꜟᴣԛꞋᴒͻȾⱳ꞉ᵰԝᵰͻԛͻ꞊ꜟᴳᴡ꞊ꜜᴑꜜԜ ͻꜜᴣꞋⱳᴣꜛ ꜛᵬͻԛͻᴣꞋⱳᴣͻꜛԛͻꞋᴒᴠԒͻԝꜜȾͻԜᴦͻꞌ Ꞌꜜͻ
Ԝ͙ᴡͻꜝꜜᴢᴧᴒͻꜝꜜᴑꜝ ꜟꜛ͙ꞌͻԛꜟⱱᴢꞌᴒꜛᴡᴒꞌԒͻꜝ ᵰꜝԛᴑꜛ ͻꜝ ᴒᴑꞌ ᴡᴒꞌͻ꞉ⱳꜛᵬͻ꞊ԛꜝⱳᴡꜜꞋᴦ᷄ͻᴃꞋⱳᴣͻ꞊ꜟԛ꞉ⱳꜛꜛᵬⱲꜜͻꜟᴳᴧᴢͻԜᴦͻꞌ Ꞌͻ
Ԝ͙ᴡͻ ꜝꜜᴠꜜᴢᴧᴒꜛᵰꞌͻ ᴣꞋⱳᴣᴢͻ ᴧᴳꞌ ꜟᴢͻ ꜛԛͻ ꜝ ᵰꜟꜜᴑꜛᵰԒͻ ꞊ᴢꞋᴡᴢꜟꜛ ͻ Ⱳⱳᴠᴡꜜꜟⱳԝ꞊ᵬͻ ԛͻ ᴣⱳᴧᴢᴳꞋꜛᵰͻ ԝⱲԛꜟԛ꞊ᴡᴒꜟⱳᴠᴡⱳ꞊ᴦͻ Ӿᴧꜛԛ꞊ᴦԒͻ
Ⱳꜜᴑꜛꜜᴡᴦӿͻ꞊ꜟԛ꞉ⱳꜛꜛᵬⱲꜜͻꜟᴳᴧᴢԒͻԝꜜȾͻᴠꜜᴢⱲꜟԛꜛꜛᴳͻᴡԛԜᴢꞋ꞊ԛͻꜛᴒꜜԜᴠԛⱲᴢ꞉ᴒ᷄ͻ꜠Ԝᴒԝꜛ ͻꜛᴒꞋᴧᴒͻᴡᴣꜟᴑⱳᴡԒͻȾᴒͻᴡꜜԒͻԝꜜͻꜛᴒꜛᵰͻ
ᴣⱳᴑⱳᴡᴒꞋꜛᵬͻ ᴧͻ ᴓꜟᴒ꞊ᴣᴒꜛᴡꜜᴣԛꜛ͙ԝⱲͻ ᴠⱳꞋꜛⱳԝͻ Ӿꜛԛꜝ ᷄ͻ ᴧᴒͻ ᴠⱳꞋꜛⱳԝᴒͻ ⱶ᷅˳ӿͻ ꜛᴒꜜᴣꞋⱳᴣꜛᵰͻ ꞊ꜟԛ꞉ⱳꜛꜛ͙ͻ ꜟᴳᴧͻ ꜛᴒԜꜜͻ ꞉ᴒ꞉ͻ ꜜᴣꞋⱳᴣꜛᵰͻ
ꞌⱳꜛⱳꞌᴳꞋꜛ Ԓͻ ꜜᴑᴑᴳꞋᴒꜛᵰͻ ᴠᴡԛᴣԜᴦͻ ꜜᴑͻ ᴠⱳꞋꜛⱳԝᴒͻ ꜛᴒᴧꞌᵰꜟꜛᵰͻ ᴣꞋⱳᴣͻ ᴠᴡԛᴣԜᴦͻ ꜛԛͻ ꞊ꜟԛ꞉ⱳꜛꜛ͙ͻ ꜟᴳᴧ᷄ͻ ꜚᴒ꞉ԝᴒꜛꜛ ꞉ȼᵰͻ
ᴧ ꞊ꜟԛ꞉ⱳꜛᴳ ᴠ꞊ᵬⱲꜜͻⱲꞋᴒᴑⱳᴠ꞊ԛͻᴧԛԝⱲꜜᴣԛꞋᴳͻᵺᴧᴒꞌᵰͻᴠᴒͻɋԛᴠᴡꜜͻꜛԛԝⱲᴳᴧᵰͻꞌⱳꞌꜜͻᴢꜟԜԛꜛⱳᴧꜜᴣԛꜛᴳͻᵺᴧᴒꞌᵰ᷄
 ᴀᴡꜟ᷄ͻ᷊᷈᷈ͻԓ ꜚᴒᴠꜜᴢⱲꞋԛᴠᵰꞌᴒͻᴠͻᴢᴣᴒᴑᴒꜛᵰꞌͻꜛԛᴑᴧᴒꞌꜛᵰⱲꜜͻᴣᴒᴑᴒꜛᵰԒͻꞋᴒᴣꜜᴠᴡꜟԛꜛꜛᴳͻᴣԛꜟⱳԛꜛᴡԛͻᴣͻᵺᴠᴒ꞊ᴢͻᴀᴣꜜꜟͻ
ԓ ꜚꜜᴣᴳͻⱵᴢ ͻԓ ᴀᴡꜜȾᴒԝ꞊ᵬͻᴠᴒᴑꞋꜜͻ꞉ԛ꞊ꜜͻ᷀ꜛᴒᴣᴦꞋꜜᴢɋᴒꜛᴳԒͻԛꞋᴒͻꜝꜜᴑꞌᵰꜛ ꜛ ͻꜟᴒԛꞋⱳᴧꜜᴣԛᴡᴒꞋꜛᴳͻᴣԛꜟⱳԛꜛᴡԛᶯͻ
 ᴀᴡꜟ᷄ ᷊᷊᷈ͻԓ ᷊᷈᷾ͻᴀⱲꜟꜛᴢᴡᵰͻᴣꞋⱳᴣ ͻᴧᴳꞌ ꜟᴢͻꜛԛͻꜜԜᴦᴣԛᴡᴒꞋᴠᴡᴣꜜͻԛ Ⱦⱳᴣꜜᴡꜛᵰͻꜝꜟꜜᴠᴡ ᴒᴑᵰ᷄ͻᴃᴦⱲꜜᴑꜛꜜԝᴒꜛᵰͻᴧᴳᴠԛⱲᴢͻᴑꜜͻ
꜡ᴂ꜡ⱬꜘͻ ꞉ᴒͻ ᴣᴒꞋꞌⱳͻ ᴠᴡꜟᴢɋꜛᵬͻ ԛͻ ᴧ꞊ꜟᴒᴠꞋᴒꜛᵬ᷄ͻ ⱷᴒͻ ꞊ꜜꜛᴠᴡԛᴡꜜᴣᴳꜛꜜͻ ꜝꜜᴢᴧᴒͻ ꜜꞌᴒᴧᴒꜛᵰͻ Ⱳꜜᴠꜝꜜᴑԛ ᴒꜛᵰͻ ᴣ ꜟꜜᴧᴠԛⱲᴢͻ
ꜜԝⱲꜟԛꜛꜛᵬⱲꜜͻ ꜝᴳᴠꞌԛͻ ꜛᴒԜꜜͻ ꞉ᴒⱲꜜͻ ꜟꜜᴧȼᵰ ᴒꜛᵰԒͻ Ԝᴒᴧͻ ᴧꞌᵰꜛ꞊ᴦͻ ꜜͻ ꞌꜜȾꜛꜜᴠᴡⱳͻ ᴑꜜꜝԛᴑᴢͻ ꜛԛͻ ᴠᴡԛԜⱳꞋⱳᴡᴢͻ ꜝ ⱳꞋᴒⱲꞋ͙ԝⱲͻ
ꜝꜜꜟꜜᴠᴡ ͻԛͻᴧᴡᵰȾᴒꜛᵰͻⱲꜜᴠꜝꜜᴑԛ ᴒꜛᵰͻᴣ ꜛⱳԝⱲͻӾᴧᴣ͙ȼᴒꜛᵬͻꜟⱳᴧⱳ꞊ꜜͻꜛԛⱲꜜᴑⱳꞋ͙ԝⱲͻᴡ ȾᴒԜͻԛꜝꜜᴑ᷄ӿ᷄ͻⱪꜜꜝԛᴑͻꜛԛͻᴠᴡԛԜⱳꞋⱳᴡᴢͻ
ꜜ꞊ꜜꞋꜛᵰԝⱲͻꞋᴒᴠꜛᵰԝⱲͻꜝꜜꜟꜜᴠᴡ ͻꜝꜜͻᴣᴦᴡᴣꜜ ᴒꜛᵰͻꜝꜟ ᴠᴒ꞊ᴢͻԝԝԛͻ᷉᷆ꞌͻȼⱳꜟꜜ꞊ᵬⱲꜜͻԜᴒᴧͻꜜⱲꞋᴒᴑᴢͻꜛԛͻꜝ ᴒᴣꞋᴳᴑԛ꞉ᵰԝᵰͻᴠꞌ ꜟͻ
ᴣ ᴡꜟᴢͻԛͻᴣ ꜝ ᴠᴡᴒԜꜛ ͻꜛᴒꜝ ⱳꜝꜟԛᴣᴒꜛ͙ԝⱲͻꜝꜜꜟꜜᴠᴡᴒԝⱲͻꜛᴒꞋᴧᴒͻꜜꜝꜜꞌᴒꜛꜜᴢᴡ᷄ͻꜚԛꜜꜝԛ꞊ͻ꞉ᴒͻᴧᴑᴒͻᴣᴦᴧᴑᴣⱳȾᴒꜛͻꜝ ᵰꜛꜜᴠͻ
ꜝ ᵰꜝᴢᴠᴡꜛᵬͻꜛᵰᴧ꞊ᵬͻᴣᴒⱱᴒᴡԛԝᴒͻꜝꜜᴑͻꜛԛᴑᴧᴒꞌꜛᵰꞌͻᴣᴒᴑᴒꜛᵰꞌͻ꞉ԛ꞊ꜜͻᴣⱲꜜᴑꜛᵬⱲꜜͻԜⱳꜜᴡꜜꜝᴢͻꜝꜟꜜͻȾⱳᴣꜜɋⱳȼꜛᵬͻⱳͻꜟꜜᴠᴡꞋⱳꜛꜛᵬͻ
ᴑꜟᴢⱲᴦ᷄ͻ
 ⱩⱲᴦԜᵰͻꜝꜜᴑꜟꜜԜꜛ ꞉ȼᵰͻᴣᴦⱲꜜᴑꜛꜜԝᴒꜛᵰͻᴣꞋⱳᴣᴢͻꜛԛͻꜝꜟᴣ꞊ᴦͻ ᴀⱫᴀԒͻᴧᴒ꞉ꞌᵬꜛԛͻꜛԛͻԜⱳꜜԝᴒꜛᴡꜟԛ᷄
 ⱩⱲᴦԜᵰͻꜝꜜᴑꜟꜜԜꜛ ꞉ȼᵰͻᴣᴦⱲꜜᴑꜛꜜԝᴒꜛᵰͻᴣꞋⱳᴣᴢͻꜛԛͻᵺᴑꜜꞋꜛᵰͻꜛⱳᴣᴦԒͻꞌꜜ꞊ ԛᴑᴦԒͻԜ ᴒⱲꜜᴣᵬͻꜝꜜꜟꜜᴠᴡᴦ᷄
 ᴃ ᴧᴳᴣ ꜟᴢͻꜜᴧꜛᴳꞌᴒꜛᵰͻԓ ᴣᴧⱲꞋᴒᴑᴒꞌͻ꞊ͻᴡꜜꞌᴢԒͻȾᴒͻꜛᴒꜛᵰͻᴧꜛᴳꞌꜜ ꜝ ᴒᴠꜛᵬͻᴣᴒᴑᴒꜛᵰ ᴡꜟԛᴠᴦԒͻᴧꜝ ᴠꜜԜͻꜝꜟꜜᴣᴒᴑᴒꜛᵰͻ
ԛ ꜝ ᴒᴠꜛ͙ͻԝⱲԛꜟԛ꞊ᴡᴒꜟͻᴠᴡԛᴣԜᴦԒͻꜛᴒꞋᴧᴒͻ꞊ꜜꜛᴠᴡԛᴡꜜᴣԛᴡԒͻȾᴒͻᴣꞋⱳᴣͻꜛԛͻ꞊ꜟԛ꞉ⱳꜛꜛ͙ͻꜟᴳᴧͻ꞉ᴒͻԛ꞊ԝᴒꜝᴡꜜᴣԛᴡᴒꞋꜛ͙᷄ͻⱧⱱᴒꜛᴡᴢꜟԛ
ᴠᴒͻᴠͻᴡᵰꞌᴡꜜͻᴡᴣꜟᴧᴒꜛᵰꞌͻꜛᴒᴧᴡꜜᴡꜜȾ ᴢ꞉ᴒͻԛͻᴠͻꜜⱲꞋᴒᴑᴒꞌͻꜛԛͻ꞊ꜟԛ꞉ⱳꜛꜛ͙ͻꜟᴳᴧͻꜛԛᴑᴳꞋᴒͻꜝꜟᴒᴓᴒꜟᴢ꞉ᴒͻꜝꜜᴑᴧᴒꞌꜛᵰͻᴣԛꜟⱳԛꜛᴡᴢͻ
ᴣͻԝᴒꞋᵬͻᴑᵬꞋԝᴒͻᴡꜟԛᴠᴦͻꜝ ᴒᴠͻᵺᴧᴒꞌᵰͻⱩⱵꜗ꜠ͻꜘᴢȾⱳԝ꞊ᵬͻⱲꜜꜟᴦ᷄
ⱨⱳꜜꞋꜜⱱⱳԝ꞊͙ͻꜝꜟ ᴧ꞊ᴢꞌ Ӿꜝ ᵰꞋꜜⱲԛͻɋ᷄ͻ᷊ӿ
 ⱩⱲᴦԜᵰͻᴡꜟԛᴠԛͻꜝ ᴣꜜᴑꜛᵰͻᴣԛꜟⱳԛꜛᴡᴦͻ᷇ͻᴀᴃͻꜜᴑͻᴀᴣꜜꜟᴢͻᴣͻᴡꜟԛᴠᴒͻᴠᴡᴳᴣԛ꞉ᵰԝᵰⱲꜜͻᴣᴒᴑᴒꜛᵰͻ᷉᷾ͻ꞊ᴃ ԓ ᴣⱳᴧͻᴣ͙ȼᴒ᷄
ᴤᴤᴤ᷄ꜛԛᴡᴢꜟᴒ᷄ԝᴧͻͻⱶͻͻⱶɊⱠͻ᷿᷈˳᷉᷉᷾˳᷇ͻͻⱶͻͻꞌԛꜟᴡⱳꜛ᷄ᴤԛꞋᴑⱲԛᴢᴠᴒꜟͻⱦꜛԛᴡᴢꜟᴒ᷄ԝᴧͻͻⱶͻͻᴁⱠͻ᷊ⅎ⅍ͻ⅍᷿᷈ͻ᷿᷉᷾
ᴠᴡꜟԛꜛԛͻ᷊᷈᷅



ⱩⱲᴦԜᵰͻ ꞉ԛꜟꜛᵰͻ ԛͻ ɋԛᴠꜛ ͻ Ꞌᴒᴡꜛᵰͻ ԛᴠꜝᴒ꞊ᴡ ӾꜝꜜꞋꜜᴣⱳꜛԛͻ ⱶᴃͻ ԓ ꞊ꜜꜛᴒԝͻ ᴃⱶӿԒͻ ԝꜜȾͻ ꜝꜜᴣԛȾᴢ꞉ᴒꞌᴒͻ ᴧԛͻ ꜛᴒ꞉ᴣ͙ᴧꜛԛꞌꜛ ꞉ȼᵰͻ
ꜜԜᴑꜜԜᵰ ᴧͻⱲꞋᴒᴑⱳᴠ꞊ԛͻⱲꜜᴑꜛꜜԝᴒꜛᵰͻᴣᴒⱱᴒᴡԛԝᴒ᷄
 ⱩⱲᴦԜᵰͻᴣᴦⱲꜜᴑꜛꜜԝᴒꜛᵰͻꜝ ᵰꜟꜜᴑꜛᵰԝⱲͻԜⱳꜜᴡꜜꜝ ᷄
 ꜡ꜜᴢᴧᴒͻᴑԛᴡԛͻᴧͻꜝꜟ ᴧ꞊ᴢꞌᴢԒͻԝⱲᴦԜᵰͻᴑԛꞋȼᵰ ᴑꜜᴠᴡᴢꜝꜛᴳ ᴑԛᴡԛͻӾꜝᴢԜꞋⱳ꞊ꜜᴣԛꜛᵬͻᵺᴑԛ꞉ᴒԒͻꜛᴳꞋᴒᴧꜜᴣᴳͻᴑԛᴡԛԜᴳᴧᴒͻⱧ꜠꜡ꜗͻ
ɊϸԒͻԛ꞉᷄ӿ᷄
 ⱩⱲᴦԜᵰͻꞌⱳⱱꜟԛɋꜛᵰͻᴡꜟԛᴠᴦͻԛͻᴣꞋⱳᴣͻᴣᴒᴑᴒꜛᵰͻꜛԛͻꜛ ԒͻԝⱲᴦԜᵰͻᴣꞋⱳᴣͻꜛԛͻᴣᴦԜꜟԛꜛᵬͻᴑꜟᴢⱲᴦͻꜝᴡᴳ꞊ ͻӾᴡԛⱲᴦԒͻꜝ ᴒꞋᴒᴡᴦӿ᷄
 ꜚᴒᴑꜜᴠᴡԛᴡᴒɋꜛ͙ͻ ᴑ ꜟԛᴧͻ ꜛԛͻ ԛᴣⱳᴓԛᴢꜛᴢԒͻ ᴧᴒ꞉ꞌᵬꜛԛͻ ꜛԛͻ ᴣᴒꞋ꞊ᵬͻ ᴑꜟᴢⱲᴦͻ ꜝᴡᴳ꞊ ͻ ӾᴑꜟԛᴣԝⱳԒͻ ᴠꜜᴣᴦԒͻ Ԝꜟꜜᴑⱳᴣᵰͻ ԓ ꜛԛꜝ ᷄ͻ
ꜜꜝԛ꞊ꜜᴣԛꜛᴳͻ ꜝꜜᴧꜜꜟꜜᴣᴳꜛᵰͻ ɋᴳꜝԛͻ ɋᴒꜟꜛᵬⱲꜜӿͻ ᴧͻ ᴑ ᴣꜜᴑᴢͻꜟⱳᴧⱳ꞊ԛͻ ᵺꜟԛᴧᴢͻ ᴒꞋᴒ꞊ᴡꜟⱳԝ꞊͙ꞌͻ ꜝꜟꜜᴢᴑᴒꞌԒͻꜛᴳꜟԛᴧᴒꞌͻᴑꜜͻ
ᴣᴒᴑᴒꜛᵰͻԛꜝꜜᴑ᷄
ꜗꜟԛ꞉ⱳꜛꜛ͙ͻꜟᴳᴧͻӾꜝ ᵰꞋꜜⱲԛͻɋ᷄ͻ᷾ӿ
 ꜚᴒꜛᵰͻᴧꜛᴳꞌԛͻꜝ ᴒᴠꜛᴳͻᴡꜟԛᴠԛԒͻᴧꜝ ᴠꜜԜͻꜝꜟꜜᴣᴒᴑᴒꜛᵰͻᴠᴡԛᴣԜᴦԒ ᴡᴦꜝͻᴠᴡꜜȾᴳꜟ ͻᴣͻ꞊ꜜꜛ꞊ꜟᵬꜛᵰԝⱲͻᵺᴠᴒԝᵰԝⱲͻԛꜝꜜᴑ᷄Ԓͻꜝꜟꜜᴡꜜͻ
ꜛᴒꞋᴧᴒͻᴣͻᴧᴳᴣ ꜟᴢͻⱲꜜᴑꜛꜜԝᴒꜛᵰ ᴠᴡԛᴣԜᴢͻꜝꜟꜜⱲꞋᴳᴠⱳᴡͻᴧԛͻ᷀ᵺꜛꜜᴠꜛꜜᴢᶯ᷄
 ꜡ꜟꜜͻ ᴣ ᴡȼᵰͻ ꜝ ᴒⱲꞋᴒᴑꜛꜜᴠᴡԒͻ ᴠꜟꜜᴧᴢꞌⱳᴡᴒꞋꜛꜜᴠᴡԒͻ ꜝꜟꜜᴣᴳᴧԛꜛꜜᴠᴡͻ ԛͻ ꞊ꜜꜛ꞊ꜟᵬᴡꜛꜜᴠᴡͻ ᴧᴣᴳȾⱳᴡͻ ᴧꞌ ꜛᴢͻ ᴠᴡꜟᴢ꞊ᴡᴢꜟᴦͻ
ᴑꜜ꞊ᴢꞌᴒꜛᴡᴢԒͻ ᴡᴧꜛ᷄ͻ ꞊ꜜꞌꜝꞋᴒᴥꜛᵰ Ⱳꜜᴑꜛꜜԝᴒꜛᵰ ꞊ꜟԛ꞉ⱳꜛꜛᵬⱲꜜͻ ꜟᴳᴧᴢ ᴑᵰꞋɋᵰԝⱲͻ ᵺᴠᴒ꞊ ᴣͻ ꞉ᴒᴑꜛꜜᴡꞋⱳᴣ͙ԝⱲͻ ꜝꜜᴡᴒꜛԝⱳᴳꞋꜛ ͻ
ᴑꜜᴡɋᴒꜛ͙ԝⱲͻ ꞊ꜟԛ꞉ⱳꜛꜛ͙ԝⱲͻ ꜝꜟꜜᴠᴡꜜꜟᴒԝⱲͻ ӾꞌᵰᴠᴡᴒԝⱲͻ ꞊ꜟԛ꞉ⱳꜛꜛᵬⱲꜜͻ ꜟᴳᴧᴢӿ ᴠͻ ꞉ᴒᴑꜛꜜᴡꜛ͙ꞌⱳͻ ᴡᴦꜝⱳԝ꞊͙ꞌⱳͻ ᴧꜛԛ꞊ᴦͻ
ӾⱱᴒꜜꞌꜜꜟᴓꜜꞋꜜⱱⱳᴒԒͻ꞊ꜟԛ꞉ⱳꜛꜛ͙ͻꜝꜜ꞊ꜟᴦᴣԒͻ꞊ꜟԛ꞉ⱳꜛꜛᴳͻᴠᴡꜟᴢ꞊ᴡᴢꜟԛԒͻᴧᴳᴠᴡԛᴣԜԛͻԛꜝꜜᴑ᷄ӿ᷄ͻᴃͻꜛ ꞊ᴡᴒꜟ͙ԝⱲͻᵺᴠᴒԝᵰԝⱲͻꜛᴒꞌᴢᴠᵰͻ
ᴑꜜ꞉ᵰᴡͻ꞊ͻᴣ͙ꜟԛᴧꜛᵬꞌᴢͻꜛᴒⱱԛᴡⱳᴣꜛᵰꞌᴢͻᴧᴳᴠԛⱲᴢͻᴑꜜͻ꞊ꜟԛ꞉ⱳꜛꜛᵬⱲꜜͻꜟᴳᴧᴢԒͻ꞉ⱳꜛᴑᴒͻꜛԛꜜꜝԛ꞊᷄ͻⱷᴒͻᴡ ᴒԜԛͻԜꜟᴳᴡͻᴣͻᵺᴣԛⱲᴢͻ
ꞌꜜȾꜛᵬͻ ꞊ꜜꞌԜⱳꜛԛԝᴒͻ ꞉ᴒᴑꜛꜜᴡꞋⱳᴣ͙ԝⱲͻ ᴑᵰꞋɋᵰԝⱲͻ ᴣԛꜟⱳԛꜛᴡ᷄ͻ ᴀꜜᴢᴣⱳᴠᴒ꞉ᵰԝᵰͻ ꞊ԛꜝⱳᴡꜜꞋᴦͻꜛᴒ꞉ᴠꜜᴢͻ ᴣᴧᴳ꞉ᴒꞌꜛ ͻꜝꜟꜜᴣᴳᴧԛꜛᵬԒͻ
ᴣ͙ᴠꞋᴒᴑ꞊ᴦͻꜛᴒͻᴣȾᴑᴦͻꜛԛᴣԛᴧᴢ꞉ᵰͻꜛԛͻꜝ ᴒᴑԝⱲꜜᴧᵰͻᴣ͙ᴠꞋᴒᴑ꞊ᴦ᷄ͻⱩⱲᴦԜᵰͻꜝꜟꜜᴣᴳᴧԛꜛꜜᴠᴡͻᴡᴒᴥᴡᴢͻᴠͻᴡԛԜᴢꞋ꞊ԛꞌⱳԒͻᴣᴧᴳ꞉ᴒꞌꜛᴳͻ
ꜝꜟꜜᴣᴳᴧԛꜛꜜᴠᴡͻ꞉ᴒᴑꜛꜜᴡꞋⱳᴣ͙ԝⱲͻᴡԛԜᴢꞋᴒ꞊Ԓͻꜛ ꞊ᴡᴒꜟᵬ ᴡԛԜᴢꞋ꞊ᴦ ꞉ᴠꜜᴢͻꜝ ᵰꞋⱳȼͻꜜԜᴒԝꜛᵬ ԛ ꜝ ⱳ ꜝꜜᴠᴢᴧꜜᴣᴳꜛᵰͻᴣꞋⱳᴣᴢͻᴧᴳꞌ ꜟᴢͻ
ꜛᴒꜝꜜᴢȾⱳᴡᴒꞋꜛᵬ᷄ͻꜚ ꞊ᴡᴒꜟᴳͻⱲꜜᴑꜛꜜᴡᵰԝᵰͻ꞊ꜟⱳᴡᵬꜟⱳԛͻᴠͻ꞊ꜟԛ꞉ⱳꜛꜛ͙ꞌͻꜟᴳᴧᴒꞌͻꜛᴒᴠꜜᴢᴣⱳᴠᵰ᷄
 ꜡ꜜᴠᴡᴢꜝᴦͻ ᴣ͙ꜝꜜɋᴡ ͻᴣꞋⱳᴣ ͻ ᴧᴳꞌ ꜟᴢͻ ꜛԛͻ ꞊ꜟԛ꞉ⱳꜛꜛ͙ͻ ꜟᴳᴧͻ ꞉ᴠꜜᴢͻꜛᴒ꞉ԛᴠꜛᵬ᷄ͻ ⱷᴒͻꜝꜜᴡ ᴒԜԛͻ ᴧᴣᴳȾⱳᴡͻ ᴣⱲꜜᴑꜛꜜᴠᴡͻ ꜝꜜᴢȾⱳᴡᵰͻ
ᴠɋᵰᴡԛԝᵰͻꞌᴒᴡꜜᴑᴦԒͻꜝꜟ ꞌ ꜟꜜᴣᴳꜛᵰͻⱲꜜᴑꜛꜜᴡԒͻ꞉ᴒꞋⱳ꞊ꜜȾͻ꞉ᴒᴑꜛꜜᴡꞋⱳᴣᴳͻ꞊ꜟⱳᴡᵬꜟⱳԛͻꜛᴒꞌԛ꞉ᵰͻᴠᴡᴒ꞉ꜛ͙ͻᴣ͙ᴧꜛԛꞌͻӾᴣᴳⱲᴢӿ᷄
 ᴃͻᴡᴒᴥᴡᴢͻ꞉ᴠꜜᴢͻꞌᵰᴠᴡᴦͻꜝꜜᴢȾᵰᴣᴳꜛԛͻꜛᴒᴣⱲꜜᴑꜛᴳͻᴠꞋꜜᴣꜛᵰͻᴠꜝꜜ꞉ᴒꜛᵰͻԛͻᴡᴒꜟꞌᵰꜛᴦԒͻꜛԛꜝ ᷄ͻꜛᴒⱱԛᴡⱳᴣꜛᵰͻⱲꜜᴑꜛꜜᴡᴦԒͻᴣᴒꜟᴡⱳ꞊ᴳꞋꜛᵰͻ
ꞋⱳꜛⱳᴒͻⱲ ᴒԜᴒꜛ ԛꜝꜜᴑ᷄
 ᴃͻᴡᴒᴥᴡᴢͻᴠᴒͻꜜԜ꞉ᴒᴣᴢ꞉ᵰͻᴓꜜꜟꞌᴳꞋꜛᵰͻԝⱲᴦԜᴦԒͻꜛԛꜝ ᷄ͻꜛԛͻᴠᴡꜟ᷄ͻ᷇⅍ͻᴢᴣᴳᴑ ꜛꜜͻꞌᵰᴠᴡꜜͻ꞊ꜟԛ꞉ⱳꜛꜛᵬⱲꜜͻꜟᴳᴧᴢͻ᷀ꜗꜟᴳᴠꜛꜜꞋⱳꜝᴠ꞊ꜜͻԓ
꜡ꜜᴑꞋᴢȾᵰᶯԒͻ꞉ᴒᴑꜛᴳͻᴠᴒͻԛꞋᴒͻꜝꜟԛᴣᴑ ꜝꜜᴑꜜԜꜛ ͻꜜͻꜜԜꞋԛᴠᴡͻ꞊ꜟԛ꞉ⱳꜛꜛᵬⱲꜜͻꜟᴳᴧᴢԒͻᴠᴡꜟ᷄ͻ᷇ⅎͻᴣͻᴡԛԜᴢꞋԝᴒͻꜛᴒ꞊ꜜꜟᴒᴠꜝꜜꜛᴑᴢ꞉ᴒͻ
ᴠꞋꜜᴣꜛᵰͻⱲꜜᴑꜛꜜԝᴒꜛᵰͻᴠͻ꞉ᴒⱲꜜͻɋᵰᴠᴒꞋꜛ͙ꞌͻᴣᴦ꞉ᴳᴑ ᴒꜛᵰꞌ᷄
 ᴇᴣᴳȾⱳᴡͻᴣⱲꜜᴑꜛꜜᴠᴡͻꜝꜜᴠᴢᴧꜜᴣᴳꜛᵰͻꞌᵰꜟᴦͻꜜᴣꞋⱳᴣꜛ ꜛᵰͻ꞉ᴒᴑꜛꜜᴡꞋⱳᴣ͙ԝⱲͻⱳꜛᴑⱳ꞊ᴳᴡꜜꜟ ӾᴇⱩⱵ Ԓͻ꜡꜠Ԓ ⱫᴃꜘԒͻ ᴀⱫᴀԒͻᴃꜗ꜡Ԓͻ
ꜗ꜡Ԓͻꜙ꜡ᴇͻԛᴡᴑ᷄ӿ᷄ͻᴃͻꜝꜟԛᴥⱳͻԜ͙ᴣᴳͻᴣ͙ɋᴒᴡͻⱳꜛᴑⱳ꞊ᴳᴡꜜꜟ ͻꜝ ᵰᴡꜜꞌꜛꜜᴠᴡⱳͻꜝ ᵰꜟꜜᴑꜛᵰԝⱲͻԛ ꞊ᴢꞋᴡᴢꜟꜛ ͻⱲⱳᴠᴡꜜꜟⱳԝ꞊͙ԝⱲͻⱲꜜᴑꜛꜜᴡͻ
꞊ꜟԛ꞉ⱳꜛꜛᵬⱲꜜͻ ꜟᴳᴧᴢͻ ꜝꜜᴢᴧᴒͻ ꞊ꜜꜛᴠᴡԛᴡꜜᴣᴳꜛ᷄ͻ ꜚᴒ꞉ᴑᴒͻ ꜜͻ ꜝ ᵰꜟꜜᴑꜛᵰͻ ԛͻ ꞊ᴢꞋᴡᴢꜟꜛ ͻ Ⱳⱳᴠᴡꜜꜟⱳԝ꞊ᵬͻ Ⱳꜜᴑꜛꜜᴡᴦͻ Ӿᴧꜛԛ꞊ᴦӿͻ
ᴣ ꜝꜟԛᴣᵬꞌͻ ᴠꞋꜜᴣԛͻ ᴠꞌᴦᴠꞋᴢԒͻ ᴠ꞊ᴢᴡᴒɋꜛꜜᴠᴡͻ ᴣᴦⱲꞋᴳȼᴒꜛᵰͻ ԝⱲꜟᴳꜛ ꜛ͙ԝⱲͻ ᵺᴧᴒꞌᵰԒͻ ᴠᴦᴠᴡᵬꞌ ͻ ᴒ꞊ꜜꞋꜜⱱⱳԝ꞊ᵬͻ ᴠᴡԛԜⱳꞋⱳᴡᴦ
ɋⱳ ԝⱲꜟᴳꜛ ꜛ͙ԝⱲͻꜜԜ꞉ᴒ꞊ᴡ ͻꜝꜜᴢᴧᴒͻᴠⱳⱱꜛԛꞋⱳᴧᴢ꞉ᴒԒͻȾᴒͻᴠᴒͻᴧᴑᴒͻꞌꜜⱲꜜᴢͻӾԛꞋᴒͻꜛᴒꞌᴢᴠᵰӿͻⱲꜜᴑꜛꜜᴡᴦͻӾᴧꜛԛ꞊ᴦӿͻ꞊ꜟԛ꞉ⱳꜛꜛᵬⱲꜜͻ
ꜟᴳᴧᴢͻ ꜛԛԝⱲᴳᴧᴒᴡ᷄ͻ ꜠ԝⱲꜟԛꜛԛͻ ᵺᴧᴒꞌᵰ ꞌ ȾᴒԒͻ ԛꞋᴒͻ ꜛᴒꞌᴢᴠᵰͻ ᴠͻ ꞊ꜟԛ꞉ⱳꜛꜛ͙ꞌͻ ꜟᴳᴧᴒꞌͻ ᴠꜜᴢᴣⱳᴠᴒᴡ Ӿꜛԛꜝ ᷄ͻ ᴑ ᴣꜜᴑᴒꞌͻ
ᴣᴦⱲꞋᴳȼᴒꜛᵰͻԝⱲꜟᴳꜛ ꜛᵬⱲꜜͻᵺᴧᴒꞌᵰͻꞌ ȾᴒͻԜ͙ᴡͻ꞊ᴢꜝ ᵰ꞊ꞋԛᴑᴢͻᴒᴥⱳᴠᴡᴒꜛԝᴒͻᴧᴣꞋᴳȼᴡ ͻԝⱲꜟᴳꜛ ꜛᵬⱲꜜͻᴑꜟᴢⱲᴢͻȾⱳᴣꜜɋⱳԝⱲԛӿ᷄ͻ
ᴃ͙ɋᴒᴡͻᴃꜗ꜡ͻꜛᴒꜛᵰͻ꞊ꜜꞌꜝꞋᴒᴡꜛᵰ᷄ͻᴇᴒͻᴧᴳ꞊ꜜꜛԛͻ꞉ᴠꜜᴢͻᴣ͙ᴧꜛԛꞌꜛ͙ꞌⱳͻ꞊ꜟԛ꞉ⱳꜛꜛ͙ꞌⱳͻꜝꜟᴣ꞊ᴦͻꞋᴒᴠᴦԒͻꜟԛȼᴒꞋⱳꜛⱳȼᴡ Ԓͻᴣꜜᴑꜛᵰͻ
ᴡꜜ꞊ᴦԒ ꜟᴦԜꜛᵰ꞊ᴦԒͻ꞉ᴒᴧᴒꜟԛԒͻᵺᴑꜜꞋꜛᵰͻꜛⱳᴣᴦ᷄ ᴇᴳꞌ ꜟͻꜝꜟꜜԝⱲᴳᴧᵰͻᴠꜜᴢᴣⱳᴠꞋ͙ꞌⱳͻꞋᴒᴠꜛᵰꞌⱳͻ꞊ꜜꞌꜝꞋᴒᴥᴦԒͻᴣͻᴡꜟԛᴠᴒͻᴠᴒͻꜛԛԝⱲᴳᴧᵰͻ
ⱳͻᴣ͙ᴧꜛԛꞌꜛᵬͻᵺᴑꜜꞋꜛᵰͻꜛⱳᴣᴦͻӾꜛԛꜝ ᷄ͻᵺᴑꜜꞋꜛᵰͻꜛⱳᴣԛͻⱨꜜԜᴒꜟᴠ꞊ᵬꜜͻꜝꜜᴡꜜ꞊ԛӿԒͻꜝꜜᴡꜜ꞊ᴦͻӾꜛԛꜝ ᷄ͻᴇꞋԛᴡ͙ͻꜝꜜᴡꜜ꞊ӿ᷄ ꜚᴒᵺꜝꞋꜛ͙ͻ
ᴣ͙ɋᴒᴡͻ꞊ᴢꞋᴡᴢꜟꜛᵰԝⱲͻꜝԛꞌᴳᴡᴒ꞊ͻ ᴣͻꜝꜜᴡᴒꜛԝⱳᴳꞋꜛ ͻᴑꜜᴡɋᴒꜛ͙ԝⱲͻ ꞊ꜟԛ꞉ⱳꜛꜛ͙ԝⱲͻ ꜝꜟꜜᴠᴡꜜꜟᴒԝⱲͻ ӾԝⱲᴦԜᵰͻ ꜛԛꜝ ᷄ͻ ᴠꜜԝⱲԛͻᴠᴣ᷄ͻ
꜡ꜟꜜ꞊ꜜꜝԛͻᴣᴒͻⱩᴣⱳ꞊ꜜᴣ Ԓͻᴣᴒꜛ꞊ꜜᴣᴠ꞊͙ͻᴑ ꞌͻɋꜝ᷄ͻ᷊᷾ͻᴣᴒͻᴀᴣꜜꜟᴢԒͻɋꜝ᷄ͻ᷉˳ͻԛͻ᷊᷆ͻᴣͻϸꜜᴢᴠᵰꜛꜜᴣ ԒͻᴠꜜԝⱲԛͻᴠᴣ᷄ͻⱷԛꜛԛͻ
ꜚᴒꜝꜜꞌᴢԝ꞊ᵬⱲꜜͻ ᴣͻ ⱪꜜꞋꜛᵰꞌͻ ꜡ꜜᴑꞋᴢȾᵰӿ᷄ͻ ꜠ᴣ ⱳᴡԒͻ ᴧᴑԛͻ ᴣͻ ꜝꜜᴡᴒꜛԝⱳᴳꞋꜛ ͻ ᴑꜜᴡɋᴒꜛ͙ԝⱲͻ ꞊ꜟԛ꞉ⱳꜛꜛ͙ԝⱲͻ ꜝꜟꜜᴠᴡꜜꜟᴒԝⱲͻ
ꜛᴒԜᴦꞋᴦͻᴣᴦⱲꞋᴳȼᴒꜛᴦͻꜟᴒⱱⱳᴠᴡꜟꜜᴣԛꜛᵬͻᴃꜗ꜡ͻԛꜝꜜᴑ᷄
 ꜠ꜝꜜꞌᴒꜛᴢᴡꜜͻᴣᴦⱲꜜᴑꜛꜜԝᴒꜛᵰͻꞌꜜȾꜛᵬⱲꜜͻᴣꞋⱳᴣᴢͻꜛԛͻ꞊ᴢꞋᴡᴢꜟꜛᵰͻԛͻꜝ ᵰꜟꜜᴑꜛᵰͻᴑꜜꞌⱳꜛԛꜛᴡᴦԒͻⱲⱳᴠᴡꜜꜟⱳԝ꞊ᴳͻԝᴒꜛᴡꜟԛͻӾꜙ꜡ᴇͻ
ꜚꜜᴣ͙ͻⱨꜜꜟԒͻꜙ꜡ᴇͻⱷⱳ ᴒᴡᵰꜛͻꜝꜜᴑͻⱷᴒᴑꞋꜜᴣꜜᴢӿ ԛꜝꜜᴑ᷄ ᴣͻᴑᴳꞋ꞊ꜜᴣ͙ԝⱲͻꜝꜜⱲꞋᴒᴑᴒԝⱲ᷄
 ꜠ꜝꜜꞌᴒꜛᴢᴡͻԜԛꜟᴒᴣꜛ͙ͻԛ꞊ԝᴒꜛᴡͻ꞊ꜟԛ꞉ⱳꜛꜛᵬͻᴠԝᵬꜛᴦͻᴣͻꜝꜟ Ԝ Ⱳᴢͻꜟꜜ꞊ᴢ᷄
 ⱧԜᴠᴒꜛԝᴒͻꞋᴒⱱᴒꜛᴑᴦͻ꞊ͻɋᵰᴠᴒꞋꜛᵬꞌᴢͻᴣᴦ꞉ᴳᴑ ᴒꜛᵰͻᴣᴒͻᴓꜜꜟꞌᴳᴡᴢͻᴥ᷅ᴦԒͻꜝ ᵰꜝ᷄ͻᴥ᷅ᴦ᷅ᴧͻӾᴡᴣԛꜟͻꜛᴒͻᴣȾᴑᴦͻꜜᴑꜝꜜᴣᵰᴑᴳͻꜝꜜɋᴡᴢͻ
ᴣԛꜟⱳԛꜛᴡͻᴣͻᴑԛꜛᵬꞌͻᵺᴠᴒ꞊ᴢ᷄
 ᴀꞋꜜᴣꜛᵰͻԛͻɋᵰᴠᴒꞋꜛᴳͻᴣᴦ꞉ᴳᴑ ᴒꜛᵰͻꞌᵰꜟᴦͻꜜᴣꞋⱳᴣꜛ ꜛᵰͻᴑᵰꞋɋᵰԝⱲͻᴠꞋᴒᴑꜜᴣԛꜛ͙ԝⱲͻ꞉ᴒᴣ ͻꜛᴒ꞉ᴠꜜᴢͻꜜᴑ ᴣꜜᴑꜛ ꜛᴳ᷄ͻᴀͻꜛ ꞊ᴡᴒꜟ͙ꞌⱳͻ
ᵺᴑԛ꞉ⱳͻᴣᴦᴠꞋꜜᴣᴒꜛ ͻꜛᴒꞋᴧᴒͻᴠꜜᴢⱲꞋԛᴠⱳᴡԒͻꜛԛꜝ ᷄ͻꜛᵰᴧ꞊ᵬͻⱲꜜᴑꜛꜜԝᴒꜛᵰͻᴣꞋⱳᴣᴢͻᴧᴳꞌ ꜟᴢͻꜛԛͻⱳꜛᴑⱳ꞊ᴳᴡꜜꜟͻꜝ ᵰᴡꜜꞌꜛꜜᴠᴡⱳͻⱩⱵꜗ꜠ͻ
ᴣͻⱪꜜꞋꜛᵰꞌͻ꜡ꜜᴑꞋᴢȾᵰ᷄
 ꜚ ꞊ᴡᴒꜟᵬͻᴠꞋᴒᴑꜜᴣԛꜛᵬͻ꞉ᴒᴣᴦͻꜛᴒ꞉ᴠꜜᴢͻꞋꜜ꞊ԛꞋⱳᴧꜜᴣᴳꜛᴦ᷄
 ꜚ ꞊ᴡᴒꜟᵬͻ ꜝ ᴒᴑꞋꜜȾᴒꜛᵬͻ ᴣⱳᴧᴢԛꞋⱳᴧԛԝᴒͻ ꜛᴒ꞉ᴠꜜᴢͻ ꞊ᴣԛꞋⱳᴡꜛᵰԒͻ ꜛԛꜝ ᷄ͻ ᴑᵰ꞊ᴦͻ ꜛᵰᴧ꞊ᵬꞌᴢͻ ꜟꜜᴧꞋⱳȼᴒꜛᵰͻ ᴓꜜᴡꜜⱱꜟԛᴓⱳᵰԒͻ ꜝꜜ ᵰᴧᴒꜛᵰͻ
ᴓꜜᴡꜜⱱꜟԛᴓⱳᵰͻ ᴧԛͻ ᴠꜛᵰȾᴒꜛᵬͻ ᴣⱳᴑⱳᴡᴒꞋꜛꜜᴠᴡⱳԒͻ ᴢᴠᴒ꞊ꜛᴢᴡᵰͻ ᴠᴡꜜȾᴳꜟ Ԓͻ ꜝ ᵰꜝ᷄ͻ ꜝԛꜛꜜꜟԛꞌԛᴡᴢͻԛꜝꜜᴑ᷄ ᴃᴒͻᴣⱳᴧᴢԛꞋⱳᴧԛԝⱳͻ ᷀ᴀᴣꜜꜟͻ
ꜛꜜᴣᵬͻ ᴣԛꜟⱳԛꜛᴡᴦᶯͻ ԜᴦꞋԛͻ ԝⱲᴦԜꜛ ͻ ᴧԛ꞊ꜟᴒᴠꞋᴒꜛԛͻ ᴠⱳꞋᴢᴒᴡԛͻ ꜗꞋᵰɋᴒ᷄ͻ ᴃⱳᴧᴢԛꞋⱳᴧԛԝᴒͻ ᴑᴳꞋ꞊ꜜᴣ͙ԝⱲͻ ꜝꜜⱲꞋᴒᴑ ͻ ꞉ᴒͻ ᴣⱲꜜᴑꜛᵬͻ
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MŽP
Odbor výkonu státní správy V
1. Máje 858/26
460 07 Liberec III
VYŘIZUJE: Bauer

DATUM: 17. 5. 2017

Věc: „Nové vedení VVN Česká Lípa - Varnsdorf“ – stanovisko k zahájení zjišťovacího řízení podle
zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody podle ust. §
75 odst. 1 písm. e), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen
„zákon”) na základě žádosti MŽP, Odboru výkonu státní správy V, 1. Máje 858/26, 460 07 Liberec III
přijaté dne 3. 5. 2017 o vydání stanoviska k zahájení zjišťovacího řízení na záměr „Nové vedení VVN
Česká Lípa - Varnsdorf“ sděluje:
Agentura ochrany přírody a krajiny prostudovala předloženou dokumentaci oznamovatelem.
Na základě předložené dokumentace byly identifikovány návrhy a opatření, která je nutná realizovat.

a) V odborném posouzení záměru stavby z pohledu vlivu na krajinný ráz jsou navržena v příloze
C na straně 63 zmírňující opatření dopadů stavby na krajinný ráz. Požadujeme uplatnění
těchto navrhovaných opatření k realizaci. Zpracovatelem je Ing. Tomáš Tomsa, únor 2017.

b) V biologickém průzkumu vypracovaném RNDr. Milanem Macháčkem, Jihlava březen 2017 jsou
na stranách 43 – 45 uvedena opatření vedoucí ke zmírnění a eliminaci vlivů spojených
s výstavbou akce „Nové vedení VVN Česká Lípa – Varnsdorf“.

c) V oznámení pro zjišťovací řízení „Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110kV“
(oznamovatel: ČEZ Distribuce, a.s., duben 2017), je na str. 50 z pohledu ochrany dosedání
ptactva na stožáry vedení VVN uvedeno použití technologie zavěšení lan a odstupu od
konstrukcí, které by tak mělo minimalizovat riziko úhynu ptáků po zásahu elektrickým
proudem. Ochrana ptactva bude dále zajištěna použitím zábran proti dosedání ptactva, které
budou instalovány na všechny konzole podpěrných bodů. S ohledem na výšku linek VVN může
docházet k častým kolizím letících ptáků s vodiči. Riziko nárazů do vodičů bude
minimalizováno zvýrazňujícími doplňky, které umožní ptákům zaregistrovat vodič
z dostatečné vzdálenosti. Pro zviditelnění vodičů doporučujeme použít výstražné destičky
neboli divertory (diverters – fireflies), které jsou otáčivé a díky odrazkám či použitému
materiálu viditelné i za snížené viditelnosti (na rozdíl od častěji používaných výstražných
koulí). Zvýrazňující doplňky navrhujeme instalovat co nejhustěji vedle sebe. Požadujeme
uplatnění všech navrhovaných technických opatření k realizaci.
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V případě realizace těchto opatření, důsledné kontroly jejich dodržování lze velmi významně
eliminovat negativní vliv při realizaci tohoto záměru, z těchto důvodů požadujeme uplatnění těchto
požadavků v procesu projednávání a realizace stavby.

Toto stanovisko není rozhodnutím orgánu ochrany přírody vydaným ve správním řízení a nelze se
proti němu odvolat.
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny

Vnitřní sdělení
Adresát:
Útvar:

*MZPAHH1W3QOO*

MZPAHH1W3QOO
35024/ENV/17
2062/610/17
(odpověď pod stejným čj.)
441/540/17

Vyřizuje: Anežka Hlávková
Datum: 16.6.2017

Ing. Milan Kubíček
ředitel odboru výkonu státní správy V
540 - Odbor výkonu státní správy V

Žádost o vyjádření k záměru "Česká Lípa - Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV"
Vážený pane řediteli,
na základě Vašeho vnitřního ze dne 22. 5. 2017, č.j. 35024/ENV/17 Vám zasíláme
vyjádření odboru 610 k oznámení záměru v rámci zjišťovacího řízení dle par . 7 odst.
1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí , ve znění
pozdějších předpisů.
Ze zaslané dokumentace vyplývá, že pro navrženou trasu nadzemního a kabelového
vedení není třeba žádat o trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního
fondu (dále jen „ZPF“).
Pro vyhodnocení záměru požadujeme, aby v dokumentaci pro posouzení vlivů na
životní prostředí byly uvedeny následující informace týkající se ochrany ZPF :
informace o dočasném záboru ZPF v důsledku budoucí realizace záměru
(včetně informací o dotčených pozemcích, BPEJ a třídách ochrany zemědělské
půdy),
předpokládaný časový harmonogram dočasného záboru ZPF , je-li
relevantní,
předběžný způsob provedení rekultivace odnětím dotčených pozemků
náležejících do ZPF, je-li relevantní.
Dále upozorňujeme, že pro vedení trasy, která se nenachází na plochách
vymezených pro daný účel platnými zásadami územního rozvoje nebo platným
územním plánem, je nezbytné získat vyjádření příslušného orgánu ochrany
zemědělské půdního fondu k navrhované trase .
S pozdravem

Ing. Jiří Klápště
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu

*MZPLNH1RABCK*
MZPLNH1RABCK
35024/ENV/17
576/770/17
(odpověď pod stejným čj.)
441/540/17
Vyřizuje: Lenka Nová
Datum: 30.5.2017

Vnitřní sdělení
Adresát:
Útvar:

Ing. Milan Kubíček
ředitel odboru výkonu státní správy V
540 - Odbor výkonu státní správy V

Žádost o vyjádření k záměru "Česká Lípa - Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV"
Vážený pane řediteli,
v souvislosti s Vaší žádostí o vyjádření k záměru "Česká Lípa - Varnsdorf,
propojovací vedení 110 kV" Vám sděluji, že k předloženým podkladům, které se
týkají popisu výměny stávajícího vedení a částečné výstavby nového vedení ,
nemáme z pohledu odboru energetiky a ochrany klimatu žádné připomínky .
Vzhledem k tomu, že záměr řeší nevyhovující stav severní části okresu Děčín v
zásobování elektřinou, a jeho cílem je zajistit na dotčeném území spolehlivou a
bezpečnou dodávku elektrické energie stávajícím i budoucím odběratelům ,
považujeme uvedený záměr za přijatelný.
S pozdravem

Ing. Pavel Zámyslický, Ph.D.
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ředitel odboru druhové ochrany a implementace
mezinárodních závazků

Vnitřní sdělení
Adresát:
Útvar:

*MZPHGH1VHS9W*

MZPHGH1VHS9W
35024/ENV/17
2183/630/17
(odpověď pod stejným čj.)
441/540/17
Vyřizuje: Hana Gillarová
Datum: 8.6.2017

Ing. Milan Kubíček
ředitel odboru výkonu státní správy V
540 - Odbor výkonu státní správy V

Vyjádření k oznámení záměru "Česká Lípa - Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV"
Vážený pane řediteli,
po prostudování předloženého oznámení záměru "Česká Lípa - Varnsdorf,
propojovací vedení 110 kV" a zpracovaného naturového hodnocení dle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
autorizovanou osobou RNDr. Milanem Macháčkem, Vám sdělujeme následující:
Vedení vysokého napětí prochází ve své trase přes EVL Horní Ploučnice , EVL
Cihelenské rybníky, EVL Klíč a EVL Lužickohorské bučiny; na základě zpracovaného
naturového hodnocení byly identifikovány mírně negativní vlivy na stanoviště 6510
(Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)) v EVL Klíč a na stanoviště 9110 (Bučiny asociace Luzulo-Fagetum) v
EVL Lužickohorské bučiny; vlivy na vydru říční (v EVL Horní Ploučnice) a kuňku
obecnou (v EVL Cihelenské rybníky) byly identifikovány pouze pro fázi výstavby .
V EVL Lužickohorské bučiny byly v oblasti Dolního Podluží navrženy 2 varianty
(varianta 1 (původní) se dvěma průseky lesního porostu, zasahující navíc do
stanoviště 9130 (Bučiny asociace Asperulo-Fagetum) a varianta 2 s jedním
průsekem do již zmíněného stanoviště 9110). Z hlediska zájmů ochrany přírody
požadujeme původní variantu (variantu 1) v závěru zjišťovacího řízení vyloučit a dále
zapracovat zmírňující opatření uvedená na str . 60 - 61naturového hodnocení k
jednotlivým předmětům ochrany a celistvosti dotčených EVL . S ohledem na
minimalizaci zásahů do lesních porostů (v EVL Lužickohorské bučiny i v dalších
EVL, případně na celé trase vedení) je nezbytné prověřit možnost využití vhodné
konstrukce stožárů umožňující omezit rozsah ochranného pásma vedení .
V souladu s porovnáním variant v kap. E Oznámení a územní studiíí zpracovanou
MMR dále požadujeme sledovat jako jedinou preferovanou variantu v úseku
Svor-Nová huť-Stožecké sedlo variantu kabelového vedení . Toto řešení, kromě
dopadů na krajiný ráz jako předmět ochrany CHKO , zajistí snížení rizika kolize ptáků
s vedením v exponované části Stožeckého sedla .
Z hlediska rizika střetů ptáků s vodiči je potřebné identifikovat ve zbývající části trasy
vedení místa možného střetu (okolí vodních ploch nebo mokřadů s četnějším
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výskytem ptáků, přechod vodních toků nebo přes horizont ) a navrhnout technická
opatření, která omezí riziko nárazu ptáků do vodičů .
S pozdravem

Ing. Jan Šíma
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ředitel odboru ochrany vod

Vnitřní sdělení
Adresát:
Útvar:

*MZPJRH1TZV5N*
MZPJRH1TZV5N
35024/ENV/17
1139/740/17
(odpověď pod stejným čj.)
441/540/17
Vyřizuje: Josef Reidinger
Datum: 6.6.2017

Ing. Milan Kubíček
ředitel odboru výkonu státní správy V
540 - Odbor výkonu státní správy V

Žádost o vyjádření k záměru "Česká Lípa - Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV"
Vážený pane řediteli,
k oznámenému záměru „Česká Lípa - Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV“ z
hlediska ochrany vod a povodňové ochrany neuplatňujeme přípomínky ani
požadavky.
S pozdravem

Mgr. Lukáš Záruba
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