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ÚVOD 
 

Dokumentace hodnocení vlivů záměru "Hlinsko – Polička, vedení 110 kV“ na životní pro-

středí
1
, zpracovaná v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších před-

pisů
2
 a dle požadavků Závěru zjišťovacího řízení ze dne 16.10. 2009 (č.j. 5288/550/09-1-Ko-

66698/ENV/09) byla zveřejněna k vyjádření dle § 8, odst. 2 zákona dne 22.01. 2010 
(č.j. 5288-2/550/09-10-Ko-66698/ENV/09). Na základě obdržených vyjádření využil příslušný 
úřad ust. § 8, odst. 5 zákona a dne 01.04. 2010 (č.j. 5288-5/550/09-10-Ko-66698/ENV/09) 
a vrátil Dokumentaci k doplnění s požadavkem na stanovení optimální trasy vedení, která by 
vyhověla požadavkům obsaženým ve vyjádření k původní Dokumentaci. Předkládané „Dopl-

nění“
3
 reaguje na tyto hlavní rozpory identifikované v zaslaných vyjádřeních

4
. 

 

Úsek Hlinsko - Paseky 

MěÚ Hlinsko požaduje v úseku Hlinsko – Krouna řešení dle varianty 2 a v navazujícím 
úseku využití stopy stávajícího vedení 35 kV. V celém úseku od Hlinska je dále požadováno 
řešit nové vedení 110 kV a stávající vedení 35 kV na společných stožárech.  

S touto variantou vyjádřily nesouhlas obec Krouna a KHS Pardubického kraje z důvodu 
nevratných, významně negativních vlivů na kvalitu obytného prostředí v části obce přilehající 
k trase vedení, na charakter kulturní památky kostel Sv. Michaela a zdravotních rizik vyplýva-
jících z dlouhodobé stresové reakce obyvatel v takto dotčeném území. 

Trasu varianty 2 odmítla též SCHKO Ždárské vrchy, která z důvodů ochrany krajinného 
rázu území CHKO požaduje v úseku Rychnov – Paseky řešení dle trasy ve variantě 3 (dílčí 
úsek 3C). Preference úseku 3C mimo území CHKO není v zásadním rozporu se závěry 
Dokumentace ani s vyjádřeními ostatních subjektů. 

K tomuto problému se uskutečnilo jednání dne 06.05. 2010 na MěÚ v Hlinsku, kde zá-
stupci MěÚ připustili souhlas s variantou 3A (úseky 3A + 3B) za stanovených podmínek, 
které jsou promítnuty do kap. D.IV. tohoto Doplnění. Zápis z jednání je uveden jako příloha 2 
tohoto Doplnění. 

 

Koncový úsek na území města Poličky 

Město Polička požaduje úpravu trasy v koncovém úseku ve svém správním obvodu (var. 
1, 2, a 3 ve společné stopě) cca od silnice Polička – Střítěž po zaústění do TR Polička dle 
návrhu územního plánu města. Požadovaná úprava zároveň odstraňuje potenciální kolize 
trasy se segmenty lokálního ÚSES. 

                                                 
1
 Dále jen „Dokumentace“. 

2
 Dále jen „zákon“. 

3
 Nebo též „Doplněk“. 

4
 Vyhodnocení všech vyjádření zaslaných k Dokumentaci je uvedeno v Příloze 2 tohoto Doplnění. 
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Předmětný úsek trasy, upravený dle požadavku Města Poličky a jeho hodnocení vlivů na 
životní prostředí je obsahem tohoto Doplnění. V dalším textu je proto používáno označení 
„upravený úsek“ nebo „upravená varianta“. 

 

Obsahová struktura Doplnění 

Doplnění textové části dokumentace je uspořádáno v identickém členění jako původní 
Dokumentace, tzn. formálně obsahuje všechny kapitoly dle přílohy č. 4 zákona s tím, že 
naplněny jsou pouze ty části, které se vztahují k upravenému koncovému úseku trasy. 
V ostatních částech je uvedeno výslovně, že příslušná kapitola „………není předmětem do-
plnění“. Pouze v kap. E Porovnání variant řešení záměru, je pro úsek Cerkytle – Polička 
ponechán původní text, rozšířený o hodnocení upraveného úseku trasy.  

Na dílčí technické úpravy, provedené na základě vyjádření k Dokumentaci je upozorně-
no přímo, v příslušných kapitolách tohoto Doplnění. 

Přílohami tohoto Doplňku je výkres v měřítku 1:25 000 „Střety variant s environmentál-
ními a ostatními limity využití území“ (Příloha 3), vyhodnocení vyjádření zaslaných 
k posuzované Dokumentaci (Příloha 1) a kopie Zápisu z jednání 06.05. 2010 na MěÚ Hlin-
sko (Příloha 2). 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 

A.1. OBCHODNÍ FIRMA 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  

 

A.2. IČ 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  

 

A.3. SÍDLO 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  

 

A.4. OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE OZNAMOVATELE 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona 

Tato kapitola není předmětem doplnění. 

 

B.I.2. Rozsah (kapacita) záměru 

Tato kapitola není předmětem doplnění. 

 

B.I.3. Umístění záměru 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  

 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  

 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled variant  

ZDŮVODNĚNÍ ZÁMĚRU 

Tato kapitola není předmětem doplnění. 

 

POPIS TRAS JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Úprava trasy vedení dle požadavku Města Poličky se týká koncového úseku variant 1, 2 
a 3 ve společné stopě s označením úseku 1F ( = 2G = 3F). 

Úsek 1F = 2G = 3F (km 26,296 – 28,675) 

Délka úseku je cca 2,379 km. Úsek je identický pro původně sledované varianty 1, 2 a 3 
(1F = 2G = 3F). 

Cca 250 m před křížením se silnici III. třídy Polička – Střítěž bude umístěn rohový sto-
žár, na kterém bude kombinované vedení 2x110+1x35 kV přecházet v samostatné vedení 
2x110 kV. Vedení 35 kV pokračuje dál ve své původní trase. Upravená trasa nového vedení 
110 kV je po překřížení výše uvedené silnice vedena východním směrem. Na rozdíl od trasy 
vedení vymezené v původní Dokumentaci neprotíná příkrý terénní zářez, ale je vedena 
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v oddálené stopě. Silnici II/360 Polička – Sebranice tak kříží cca o 50 m severněji než trasa 
původní. Přibližně po cca 300 se trasa lomí k JJZ, po dalších cca 300 m kříží koridor pláno-
vaného obchvatu silnice I/34. V blízkosti budoucího silničního tělesa je situován další lomový 
bod trasy, odkud vedení dále pokračuje k jihu podél východního okraje průmyslových areálů 
a po překřížení železniční trati č. 261 do Skutče zaúsťuje (společně s ostatními vedeními VN) 
do transformovny Polička.  

 

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  

 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení a dokončení realizace záměru5 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  

 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  

 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí dle § 10 odst. 4 a správních 
úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  

 

 

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH 

B.II.1. Půda 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  

 

B.II.2. Voda 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  

                                                 
5
 Zpracováno pouze pro varianty 1 až 3. 
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  

 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  

 

 

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH  

B.III.1. Ovzduší 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  

 

B.III.2. Odpadní vody 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  

 

B.III.3. Odpady 

Na základě vyjádření ČIŽP OI Hradec Králové je dodatečně upravena Specifikace od-
padů, která je v souladu s platným zněním vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky 
č. 503/2004 Sb., definující Katalog odpadů. Provedené úpravy jsou vyznačeny vystínováním 
příslušného řádku. 
 

Druhy a kategorie odpadů - odpady vznikající v době výstavby  

Číslo 
odpadu Název odpadu Kategorie 

08 01 12 Barva rozpustná ve vodě a/nebo lak rozpustný ve vodě O 

08 01 15 Vodný kal s obsahem barev a/nebo laků N 

08 01 19 Vodná suspenze s obsahem barev a/nebo laků N 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 05 Kompozitní obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

17 01 01 Beton O 
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Číslo 
odpadu Název odpadu Kategorie 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 

O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

O - ostatní odpad, N - nebezpečný odpad 

 

B.III.4. Hluk a vibrace 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  

 

B.III.5. Elektromagnetické záření 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  

 

B.III.6. Rizika havárií 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.1. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH 
CHARAKTERISTIK  

C.1.1. Stávající využití území 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  

 

C.1.2. Četnost a kvalita přírodního prostředí  

ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  

 

LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2000 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  

 

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY  

Upravená trasa má v převážné většině svého vedení identické střety se skladebnými 
částmi ÚSES jako varianty 1, 2 a 3, hodnocené v původní Dokumentaci. Pouze koncový 
úsek směrově upravené trasy vykazuje dílčí odlišnosti hodnocení ve vztahu k prvkům lokál-
ního ÚSES. 

 

LBK 10 

Lokální biokoridor vedoucí převážně po orné půdě spojuje celkem tři lokální biocentra 
v nejbližším okolí závěrečného úseku trasy vedení mezi Širokým Dolem a Poličkou. Uprave-
ná trasa vedení (společný úsek 1F = 2G = 3F) 1x kříží LBK (orná půda v místě křížení) vý-
chodně od zahrádkářské kolonie na severním okraji Poličky.  

Původně vymezená trasa vedení křížila LBK 10 třikrát. Dvojnásobné křížení biokoridoru 
severozápadně od LBC 8 bylo úpravou trasy odstraněno.  

 

LBC Pod velkým kopcem (LBC 8)  

Biocentrum je tvořeno smíšenou lesní enklávou (cca 600 x 60-80 m) na strmém terén-
ním zářezu na severním okraji města Polička. Lesní plocha je obklopena ornou půdou. 
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Odklonem trasy severním směrem bylo odstraněn potenciální střet původní trasy, indi-
kovaný křížením severního okraje plochy LBC.  

 

LBC Pod tratí (LBC 6)  

Na základě připomínky SCHKO Žďárské vrchy je doplněna charakteristika předmětného 
LBC.  

Biocentrum je vymezené kolem meandrujícího toku Černého potoka (v rámci tohoto bio-
centra se nachází i registrovaný VKP Louka u Černého potoka). Součástí biocentra je kromě 
smíšeného lesa i rašelinná louka s výskyty chráněných druhů rostlin, která je též zahrnuta do 
I. zóny CHKO Ždárské vrchy. 

Varianty 1 až 3 (ve společné ose) protínají LBC v délce cca 200 m, varianta Z cca 
v délce 280 m. 

 

Významné krajinné prvky 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  

 

Památné stromy 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  

 

C.1.3. Povrchové a podzemní vody 

Tato kapitola není předmětem doplnění. 

 

C.1.4. Území historického, kulturního nebo archeologického  
významu 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  

 

C.1.5. Hustě zalidněná území a území zatěžována nad míru  
únosného zatížení 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  

 

C.1.6. Staré ekologické zátěže 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  
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C.1.7. Extrémní poměry v dotčeném území 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  

 

 

C.2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

C.2.1. Klima a ovzduší 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  

 

C.2.2. Voda 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  

 

C.2.3. Půda 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  

 

C.2.4. Reliéf, horninové prostředí a zdroje nerostných surovin 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  

 

C.2.5. Flóra , fauna, ekosystémy 

OBECNÝ POPIS FLÓRY A FAUNY NA ZÁKLADĚ DOTČENÝCH BIOREGIONŮ
6
 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  

 

                                                 
6
 Culek 1996 
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POPIS FLÓRY A FAUNY NA ZÁKLADĚ BIOLOGICKÉHO PRŮZKUMU 

Flóra 

Stanoviště 44) varianty 1 až 3 

 Upravená trasa vedení není v kontaktu se stanovištěm 44), na rozdíl od původního 
vedení trasy nedochází ke kontaktu s LBC 8 - Pod velkým kopcem.  

 E2: Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Cerasus padus, Berberis vulgaris, Rosa 
sp. 

 

Fauna 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  

 

LESNÍ POROSTY 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  

 

C.2.6. Krajina a krajinný ráz území 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  

 

C.2.7. Obyvatelstvo 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  

 

C.2.8. Hmotný majetek a kulturní památky 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  

 

 

C.3. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PRO-
STŘEDÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  
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D. VLIVY ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO  
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

D.I. CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ  
A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů 

Upravený koncový úsek trasy je veden zcela mimo kontakt s obytnou a rekreační zá-
stavbou. V dotčeném území severního okraje města Poličky převažují výrobní a skladové 
areály. Zásadní funkční změnou v tomto území bude plánovaná realizace obchvatu silnice 
I/34. 

Realizace vedení v této upravené trase proto není spojena s žádnými negativními vlivy 
elektrického a magnetického pole na veřejné zdraví ani se snížením kvality obytného nebo 
rekreačního prostředí. 

Vlivy hluku, emisí a prašnosti v období výstavby budou totožné jako u ostatních variant, 
tedy dočasné a málo významné.  

Nepřímé (pozitivní) socioekonomické vlivy jsou spojeny s realizací záměru jako takové-
ho. Úprava koncového úseku trasy tento aspekt neovlivní. 

 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

Tyto vlivy jsou v případě upraveného úseku trasy zcela identické s hodnocením uvede-
ným v původní Dokumentaci. Lze je považovat za minimální (v době výstavby), resp. žádné 
(v době provozu).  

Vzhledem k realizaci stavby po dílčích úsecích lze očekávat, že tyto vlivy budou omeze-
ny na bezprostřední okolí staveniště a příjezdových komunikací. Z časového hlediska se 
celková doba trvání těchto vlivů bude pohybovat v řádu dnů, maximálně týdnů.  

 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické  
charakteristiky 

Tyto vlivy jsou podrobně komentovány v kap. D.I.1. Upravený úsek trasy nevykazuje 
žádné další vlivy nad rámec hodnocení prezentovaného v původní Dokumentaci. 
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D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

V území, kterým prochází upravený úsek trasy se nevyskytují žádné vodní toky ani vod-
ní plochy. Upravený úsek trasy nevykazuje žádné další vlivy nad rámec hodnocení prezento-
vaného v původní Dokumentaci. 

 

D.I.5. Vlivy na půdu  

Upravený úsek trasy nevykazuje žádné další vlivy nad rámec hodnocení prezentované-
ho v původní Dokumentaci.  

 

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí 

Upravený úsek trasy nevykazuje žádné další vlivy nad rámec hodnocení prezentované-
ho v původní Dokumentaci. 

 

D.I.7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy 

VLIVY NA FLÓRU A EKOSYSTÉMY 

Upravený úsek trasy nevykazuje žádné další vlivy nad rámec hodnocení prezentované-
ho v původní Dokumentaci. 

 

VLIVY NA FAUNU 

Upravený úsek trasy nevykazuje žádné další vlivy nad rámec hodnocení prezentované-
ho v původní Dokumentaci. 

 

VLIVY NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 

V území, kterým prochází upravený úsek trasy, se nevyskytují žádná zvláště chráněná 
území přírody.  

 

VLIVY NA PRVKY ÚSES, VKP A LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2000  

Vlivy na prvky ÚSES  

Územní střety upraveného koncového úseku trasy se skladebnými částmi ÚSES jsou 
specifikovány v kap. C.1. 2. tohoto Doplnění. 
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Úpravou trasy došlo ke snížení počtu křížení LBK 10 a k odstranění rizika zásahu 
do LBC 8 – Pod Velkým kopcem. Z tohoto aspektu je proto úprava trasy hodnocena jako 
pozitivní.  

 

Vlivy na VKP 

Upravený úsek trasy nevykazuje žádné další vlivy nad rámec hodnocení prezentované-
ho v původní Dokumentaci. 

 

VLIVY NA LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2000 

V území, kterým prochází upravený úsek trasy ani v okolí, se nevyskytují EVL nebo PO 
soustavy Natura 2000.  

Podle vyjádření příslušných orgánů (SCHKO Žďárské Vrchy a OŽPZe KÚ Pardubického 
kraje) lze vyloučit významný vliv posuzovaného záměru na lokality soustavy Natura 2000.  

 

D.I.8. Vlivy na krajinu a krajinný ráz7 

VIZUÁLNÍ PROJEV STAVEB NADZEMNÍCH ELEKTRICKÝCH VEDENÍ  

Upravený úsek trasy nevykazuje žádné další vlivy nad rámec hodnocení prezentované-
ho v původní Dokumentaci. 

 

VYMEZENÍ DOTČENÉHO KRAJINNÉHO PROSTORU 

Tato kapitola není předmětem doplnění.  

 

IDENTIFIKACE A KLASIFIKACE ZNAKŮ KRAJINNÉHO RÁZU A URČENÍ MÍRY VLIVU 
ZÁMĚRU NA TYTO ZNAKY 

Upravený koncový úsek trasy vedení je vymezen při terénní hraně v ploché otevřené 
zemědělské krajině severně od města Polička. Realizací záměru (ve všech variantách) dojde 
k posílení stávajícího optického znečištění dotčeného území.  

Oddálení upravené trasy od hrany terénního zářezu mírně zvýrazní působení VVN 
v dálkových pohledech ze severu na siluetu historického centra města Polička. K opačnému 
efektu dojde při pohledu od jihu. Vliv záměru na identifikované znaky v tomto prostoru zůstá-
vá hodnocen jako mírný až středně silný.  

V důsledku změny posunu trasy severním směrem tedy nedojde k zásadní změně po-
suzovaného vedení na krajinný ráz dotčeného území.  

                                                 
7
 Metodické postupy spojené s hodnocením vlivů na krajinu jsou popsány v kap. D.V. 
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VYMEZENÍ KONFLIKTNÍCH MÍST VE VZTAHU KE KRAJINNÉMU RÁZU 

Další konfliktní místa nebyla v souvislosti s hodnocením upraveného úseku trasy identi-
fikována.  

 

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA KRAJINÝ RÁZ DLE DOTČENÍ IDENTIFIKOVANÝCH ZNAKŮ 
OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 

Upravený úsek trasy nevykazuje žádné další vlivy nad rámec hodnocení prezentované-
ho v původní Dokumentaci. 

 

VIZUÁLNÍ CITLIVOST DOTČENÉHO ÚZEMÍ  

Upravený úsek trasy nevykazuje z hlediska vizuální citlivosti území nové skutečnosti 
nad rámec hodnocení prezentovaného v původní Dokumentaci. 

 

POHLEDOVÁ EXPONOVANOST VYBRANÝCH ÚSEKŮ VARIANT 

Tato kapitola není předmětem doplnění. Směrovými úpravami v koncovém úseku trasy 
nedochází k podstatným změnám v pohledové exponovanosti hodnoceného vedení 110 kV. 

 

SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA KRAJINNÝ RÁZ  

Upravený úsek trasy nevykazuje žádné další vlivy na krajinný ráz nad rámec hodnocení 
prezentovaného v původní Dokumentaci. 

Akceptovaný požadavek MěÚ Hlinsko na umístění trasy nového vedení v úseku Hlinsko 
(Medkovy kopce) – Rychnov do ochranného pásma VVN 400 kV (V 413) s maximálním vyu-
žitím překryvu ochranných pásem obou vedení a omezení výšky nových stožárů výškou 
stožárů stávajícího vedení 400 kV, vytváří předpoklady pro snížení vlivů na krajinný ráz 
v území dotčeném tímto úsekem trasy. 

 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní a historické hodnoty území 

Upravený úsek trasy nevykazuje žádné další vlivy nad rámec hodnocení prezentované-
ho v původní Dokumentaci. 
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D.I.10. Ostatní vlivy 

VLIVY SPOJENÉ SE ZMĚNOU FUNKČNÍHO VYUŽITÍ KRAJINY 

Upravený úsek trasy vedení 110 kV je v rámci návrhu územního plánu města Polička 
prostorově koordinován s ostatními záměry na využití dotčeného území, zejména se zámě-
rem přeložky silnice I/34 – severního obchvatu města. 

 

VLIVY NA REKREAČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Upravený úsek trasy nevykazuje žádné další vlivy nad rámec hodnocení prezentované-
ho v původní Dokumentaci. 

 

 

D.II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA 
ŽP Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI 
A MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ 

D.II.1 Komplexní charakteristika vlivů na ŽP 

Na základě následného hodnocení vlivů upravené trasy koncového úseku vedení 
110 kV Hlinsko – Polička (viz kap. D.I. tohoto Doplnění) je možné konstatovat, že nebyly 
zjištěny žádné další negativní vlivy na veřejné zdraví a složky životního prostředí nad rámec 
hodnocení prezentovaného v původní Dokumentaci. 

Ke zmírnění vlivů, resp. rizika jejich vzniku dochází ve vztahu k segmentům lokálního 
ÚSES (LBK 10 a LBC 8).  

Umístění trasy nového vedení v úseku Hlinsko (Medkovy kopce) – Rychnov do ochran-
ného pásma VVN 400 kV (V 413) s maximálním využitím překryvu ochranných pásem obou 
vedení a omezení výšky nových stožárů výškou stožárů stávajícího vedení 400 kV (požada-
vek MěÚ Hlinsko) vytváří předpoklady pro snížení vlivů na krajinný ráz v území dotčeném 
tímto úsekem trasy. 

 

D.II.2. Možnost přeshraničních vlivů 

Není předmětem doplnění. Charakter, umístění a rozsah posuzovaného záměru vylučují 
jakékoliv riziko přeshraničních vlivů.  

 

 



 17

D.III. ENVIRONMENTÁLNÍ RIZIKA PŘI MOŽNÝCH  
HAVÁRIÍCH A NADSTANDARTNÍCH STAVECH 

Úpravou koncového úseku vedení 110 kV Hlinsko – Polička nevznikají žádná další rizika 
nad rámec hodnocení prezentovaného v původní Dokumentaci. 

 

 

D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ NEBO 
KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 

Na základě požadavku MěÚ Hlinsko je doplněn návrh opatření k prevenci, vyloučení, 
snížení nebo kompenzaci nepříznivých vlivů v úseku Hlinsko (Medkovy kopce) – Rychnov 
(úseky 3A a 3B). Jeho cílem je zejména snížení vlivů na krajinný ráz dotčeného území. 
Na základě požadavku MěÚ Polička je požadavek na zohlednění výsledků hydrogeologické-
ho průzkumu při lokalizaci stožárových míst rozšířen také na prameniště Borová – Svatá 
Kateřina. 

 

V ETAPĚ PŘÍPRAVY ZÁMĚRU 

 V úseku Hlinsko (Medkovy kopce) – Rychnov (úseky 3A a 3B) bude nové vedení 110 kV 
umístěno do ochranného pásma stávajícího vedení 400 kV (V 413) s maximálním využi-
tím překrytí ochranných pásem obou vedení, a současně výška stožárů nového vedení 
110 kV nebude větší než výška stávajících stožárů vedení 400 kV. 

 V úsecích procházejících OP vodních zdrojů Raná, Vojtěchov a Borová – Svatá Kateři-
na řešit lokalizaci stožárových míst a postup výstavby na základě výsledků hydrogeolo-
gického průzkumu a podle jím stanovených opatření k eliminaci vlivů na vydatnost a ja-
kost těchto vodních zdrojů.  

 

V ETAPĚ VÝSTAVBY 

Tímto Doplňkem nejsou navrhována další opatření nad rámce původní Dokumentace.  

 

VE FÁZI PROVOZU 

Tímto Doplňkem nejsou navrhována další opatření nad rámce původní Dokumentace.  
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D.V. POUŽITÉ METODY PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH 
PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ 

D.V.1. Použité metody hodnocení vlivů 

Zpracování Doplnění Dokumentace nevyžadovalo použití dalších nebo odlišných meto-
dických postupů nad rámec původní Dokumentace.  

 

D.V.2. Použité podklady 

Pro zpracování předloženého Doplnění byl základním podkladem nový návrh koncové-
ho úseku trasy, upravený dle požadavků města Poličky a poskytnutý Oznamovatelem zámě-
ru. 

Pro hodnocení vlivů upravené trasy na obyvatelstvo a složky životního prostředí byly 
použity podklady, které zhotovitel shromáždil v průběhu zpracování původní Dokumentace. 

 

 

D.VI. NEDOSTATKY VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTI, 
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ 
DOKUMENTACE 

V rámci Doplnění nebyly zjištěny žádné další nedostatky nebo neurčitosti, nad rámec 
původní Dokumentace.  
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 

ÚSEK TR HLINSKO – RYCHNOV 

V uvedeném úseku se závěry porovnání hodnocených variant nemění.  

Na jednání dne 06.05. 2010, připustil MěÚ Hlinsko souhlas s řešením dle varianty 3 
(úseky 3A+3B) za podmínky formulované v kap. D.IV. tohoto Doplnění. 

 

ÚSEK RYCHNOV – VELKÉ PASEKY 

V uvedeném úseku se závěry porovnání hodnocených variant nemění.  

SCHKO Žďárské vrchy ve svém vyjádření ze dne 25.02. 2010 (zn. 280/ZV/2010) poža-
duje akceptovat variantu 3 (úsek 3C) jako nejšetrnější z hlediska vlivů na krajinný ráz 
ve smyslu ust. §12, odst. 1, zák. č. 114/1992 Sb., ve znění původních předpisů.  

 

ÚSEK CERKYTLE – TR POLIČKA 

Úsek Velké Paseky - Cerkytle navazující na výše hodnocenou část trasy je řešen invari-
antně. V úseku Cerkytle – TR Polička jsou předmětem porovnání v rámci tohoto Doplňku: 

 varianty 1 až 3 (1E+F, 2F+G, resp. 3E+F ve společné stopě) v trase hodnocené původní 
Dokumentací („původní var. 1 až 3“); 

 varianty 1 až 3 (1E+F, 2F+G, resp. 3E+F ve společné stopě) s upravenou trasou konco-
vého úseku v prostoru města Polička („upravené var. 1 až 3“); 

 varianta Z dle původní Dokumentace. 

Všechny hodnocené trasy v úvodní části procházejí krajinářsky hodnotným územím 
osad Svatá Kateřina, Cerkytly a Polsko. Tento harmonický krajinný prostor je charakterizo-
ván rozptýlenou zástavbou, vysokým podílem krajinné zeleně, vyváženým zastoupením 
ploch intenzivně a extenzivně využívaných, pestrou krajinnou strukturou a harmonickým 
měřítkem krajiny. Realizací záměru v obou porovnávaných variantách dojde k významnému 
ovlivnění harmonického charakteru tohoto prostoru. Významným zásahům do mimolesní 
zeleně, ovlivněna bude obytná zástavba a výrazně zvýšeno optické znečištění území.  

Silný vliv na krajinný ráz byl v případě varianty Z rovněž identifikován v prostoru Zelinka 
– Na Babce. Realizace záměru v této stopě by (v porovnání s alternativní stopou var. 1 až 3) 
znamenala vložení výraznější antropogenní linie do tohoto prostoru včetně zásahů do lesní 
a mimolesní zeleně. 

Ačkoliv zásah do charakteristik krajiny v tomto prostoru je v obou případech hodnocen 
jako silný, v relativním porovnání je možné trasování variant 1 až 3 („původní“ i „upravené“) 
klasifikovat jako mírně šetrnější. Maximálně napřímená trasa varianty Z s minimem lomových 
bodů je v porovnání se společnou stopou variant 1 až 3 necitlivě vedena přes řadu lesních 
celků a enkláv nelesní zeleně, kterým se navržené varianty 1-3 vyhýbají. Důkazem toho je 
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také výrazně vyšší zábor PUPFL (viz kap. B.II.1.), přičemž rozdíl oproti ostatním variantám je 
realizován převážně v tomto úseku. Varianta Z nevyužívá současný koridor 35 kV vedení - 
veškeré lesní celky, které varianta Z protíná, by tak byly nově dotčeny v celém rozsahu 
ochranného pásma. Společná osa vedení variant 1až 3 využívá osu dnešního vedení 35 kV 
až po koncový úsek severně od Poličky. Stávající průseky v lesních enklávách tak využívá 
beze zbytku a vyžaduje pouze jejich rozšíření. Ve variantě Z tak dochází oproti variantám 1-3 
k daleko větší fragmentaci lesních stanovišť.  

Varianta Z dále přímo protíná registrovaný VKP „Louka u Černého potoka“ - tento kom-
plex lučních porostů v nivě Černého potoka představuje jedno z nejzachovalejších území 
zaznamenané v rámci botanického průzkumu (stanoviště vstavačovitých rostlin). Realizace 
vedení v této trase by fakticky znamenala likvidaci větší části tohoto biotopu.  

Ve vztahu k prvkům ÚSES osa „upravených variant 1 až 3“ s výjimkou okrajových kon-
taktů s LBC 7 (záp. Zelinka) kříží výhradně lokální biokoridory. Proti původnímu vedení vari-
ant 1 až 3 v tomto prostrou odstraňuje riziko zásahu do okrajové části LBC 8 – Pod velkým 
kopcem. Varianta Z protíná lesní porosty LBC 7 v délce cca 100 m a LBC 8 v délce cca 
80 m.  

Na základě tohoto porovnání preferujeme v daném úseku jako nešetrnější osu „uprave-
ných variant 1 až 3“ s podmínkou modifikace osy vedení dle korekcí K3, K4 a K6 navržených 
z důvodu oddálení trasy od obytných objektů a k nim přilehlých ploch mimo dosah OP.  
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F. ZÁVĚR 
 

1. Na základě: 

 doplněného vyhodnocení vlivů na složky životního prostředí (viz kap. D. tohoto Do-
plňku),  

 vzájemného porovnání vlivů posuzovaných variant ve variantně řešených úsecích 
trasy vedení 110 kV Hlinsko – Polička (kap. E tohoto Doplňku), 

 vyhodnocení vyjádření k Dokumentaci hodnocení vlivů záměru (verze 01/2010), 

2. doporučujeme vydat kladné Stanovisko dle § 10 zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů, k záměru „Hlinsko – Polička, vedení 110 kV“, v trase dle 

 „upravené varianty 3“ v modifikacích dílčích úseků trasy dle navržených korekcí K1, 
K2, K3, K6 a K4 a v koncovém úseku vedenou v souladu s návrhem územního plá-
nu Poličky, 

za podmínek stanovených v kap. D.IV. původní Dokumentace a rozšířených tímto Doplňkem 
jako pro variantu s relativně nejmenšími vlivy na složky životního prostředí. 

 



 22

G. SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
 

Dokumentace hodnocení vlivů záměru "Hlinsko – Polička, vedení 110 kV“ na životní 

prostředí
8
, zpracovaná v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů
9
 a dle požadavků Závěru zjišťovacího řízení ze dne 16.10. 2009 byla zveřejněna 

k vyjádření dle § 8, odst 2 zákona dne 22.01. 2010. 

Na základě obdržených vyjádření využil příslušný úřad ust. § 8, odst. 5 zákona a dne 
01.04. 2010 vrátil Dokumentaci k doplnění s požadavkem na stanovení optimální trasy vede-
ní, která by vyhověla požadavkům obsaženým ve vyjádření k původní Dokumentaci. 

Obsahem tohoto Doplnění je vyhodnocení vlivů koncového úseku trasy, upraveného dle 
požadavku Města Poličky v souladu s návrhem územního plánu města a jeho porovnání 
s variantami sledovanými v rámci původní Dokumentace. Všechny sledované varianty a je-
jich střety s environmentálními a ostatními limity využití území jsou zobrazeny ve výkresu 
1:25 000 (Příloha 3 tohoto Doplnění). 

Hlavním přínosem upravené trasy je její šetrnější vedení ve vztahu k segmentům lokál-
ního ÚSES (LBK 10 a LBC 8 – Pod velkým kopcem) a prostorová koordinace s ostatními 
záměry na využití území v prostrou severního okraje města Poličky. 

Na základě výsledku jednání dne 06.05. 2010 na MěÚ Hlinsko (viz Příloha 2) je návrh 
opatření k prevenci, vyloučení, snížení nebo kompenzaci nepříznivých vlivů (kap. D.IV.) 
rozšířen o požadavek na umístění trasy v ochranném pásmu vedení 400 kV (V 413) a ome-
zení výšky stožárů nového vedení 110 kV výškou stávajících stožárů vedení 400 kV. 

Správa CHKO Žďárské vrchy ve svém vyjádření ze dne 25.02. 2010 požaduje akcepto-
vat záměr v trase varianty 3, tzn. mimo území CHKO, s ohledem na ochranu krajinného rázu 
území chráněné krajinné oblasti. Také tento požadavek je v tomto Doplňku akceptován. 
Vypořádání všech vyjádření zaslaných k původní Dokumentaci je obsaženo v Příloze 1 toho-
to Doplňku. 

 

                                                 
8
 Dále jen „Dokumentace“. 

9
 Dále jen „zákon“. 
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H. PŘÍLOHY 
 

 Příloha 1 
Vyhodnocení vyjádření a připomínek k Dokumentaci hodnocení vlivů záměru na životní 
prostředí (verze 01/2010) 

 Příloha 2 
Zápis z jednání k upřesnění trasy vedení v rámci akce „Hlinsko – Polička, venkovní ve-
dení 110 kV“, konaného dne 6.května 2010 v budově Městského úřadu Hlinsko (+ pre-
zenční listina). 

 Příloha 3 
Střety variant s environmentálními a ostatními limity využití území (1:25 000) 

 

 

 

 

Datum zpracování doplnění dokumentace    červen 2010 
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předpisů, č.j. 5033/793/OPV/93), Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7, 170 00, 
tel.: 220 873 087 

 Mgr. Alena Kubešová, Ph.D. (autorizace dle §19 zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů, č.j. 3269/468/OPVŽP/99) Závist 1159, Praha – Zbraslav, 
tel.: 244 402 740 

 Mgr. Josef Goder, Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7, 170 00, tel.:220 873 089 
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SEZNAM ZKRATEK 
 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny 

ČD České dráhy 

ČGS Česká geologická služba 

ČHMÚ Český hydrometeorologický úřad 

ČOV Čistička odpadních vod 

ČZÚK Český úřad zeměměřičský a katastrální 

DP Dobývací prostor 

EO Ekvivalentní obyvatel 

EVL Evropsky významná lokalita (Natura 2000) 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

CHLÚ Chráněné ložiskové území 

CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

ISOH Informační systém odpadového hospodářství 

k.ú. katastrální území 

kV Kilovolt 

kW Kilowat 

LBc Lokální biocentrum (ÚSES) 

LBk Lokální biokoridor (ÚSES) 

LHP Lesní hospodářský plán 

LVS Lesní vegetační stupeň 

MK Místní komunikace 

MPR Městská památková rezervace 

MPZ Městská památková zóna 

MZCHÚ Maloplošné zvláště chráněné území přírody 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

N Nebezpečný odpad (dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů) 

NN Nízké napětí 

NPP Národní přírodní památka (MZCHÚ) 

NPR Národní přírodní rezervace (MZCHÚ) 

NRBc Nadregionální biocentrum (ÚSES) 

NRBk Nadregionální biokoridor (ÚSES) 

O Ostatní odpad (dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů) 

OBÚ Obvodní báňský úřad 

OKR Oblast krajinného rázu 

OP Ochranné pásmo 

ORP Obec s rozšířenou působností 

OŽPZe Odbor životního prostředí a zemědělství 

PAK Pardubický kraj 

PO Ptačí oblast (Natura 2000) 
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PLO Přírodní lesní oblast 

PLZ Přírodní léčivý zdroj 

POH Plán odpadového hospodářství 

PP Přírodní památka (MZCHÚ) 

PR Přírodní rezervace (MZCHÚ) 

PUPFL Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

PÚR Politika územního rozvoje 

RBc Regionální biocentrum (ÚSES) 

RBk Regionální biokoridor (ÚSES) 

RZM 25 Rastrová základní mapa v měřítku 1:25 000 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic 

SV Skupinový vodovod 

SZ Stavební zákon 

SŽDC Správa železniční dopravní cesty 

TTP Trvalé travní porosty 

TR Transformační stanice 

ÚAP Územně analytické podklady 

ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 

ÚP / ÚP O Územní plán obce 

ÚPD Územně plánovací dokumentace 

ÚP VÚC Územní plán velkého územního celku  

UR Udržitelný rozvoj 

ÚSES Územní systém ekologické stability 

VKP Významný krajinný prvek 

VN Vysoké napětí 

VPD Vzletová a přistávací dráha 

VPP Vzletový a přistávací prostot 

VPR Vesnická památková rezervace 

VPZ Vesnická památková zóna 

VVN Velmi vysoké napěti 

VVTL. Velmi vysokotlaký (plynovod) 

ZÚR Zásady územního rozvoje 

žst. Železniční stanice 

žzst. Železniční zastávka 

 

 


