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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Název záměru:                          

Hlinsko – Polička, vedení 110 kV 

Kapacita (rozsah) záměru:   
Záměrem je výstavba nového elektrického vedení 2x110 kV v úseku mezi 
transformovnou Hlinsko (110/35/6 kV) a transformovnou Polička.  

Umístění záměru:         

Záměr je lokalizován v územním obvodu Pardubického kraje. Administrativně správní 
členění území, kterým procházejí jednotlivé varianty záměru je patrné v níže uvedené 
tabulce. 
 

Kraj Obec s rozšířenou 
působností Obec Katastrální území Dotčeno trasou varianty 

Hlinsko Hlinsko v Čechách 1, 2, 3, Z 
Holetín Holetín 1, 2, 3, Z 
Kladno Kladno u Hlinska 2 

Františky 1, 2, 3, Z 
Krouna 1, 2, 3, Z 
Oldřiš u Hlinska 1, 2, 3, Z 

Krouna  

Rychnov 1, 2, 3, Z 
Raná Raná u Hlinska 1, 2, 3, Z 

Hlinsko 

Vojtěchov Vojtěchov u Hlinska 1, 2, 3, Z 
Borová Borová u Poličky 1, 2, 3, Z 
Kamenec u Poličky Kamenec u Poličky 1, 2, 3, Z 
Oldřiš Oldřiš u Poličky 1, 2, 3, Z 
Polička Polička 1, 2, 3, Z 
Pustá Kamenice Pustá Kamenice 1, 2, Z 

Pardubický 

Polička 

Široký Důl Široký Důl 1, 2, 3, Z 

 

Obchodní firma oznamovatele:  

ČEZ Distribuce a.s. 
 

IČ oznamovatele:   

27232425 

Sídlo (bydliště) oznamovatele:   

ČEZ Distribuce a.s. 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci dokumentací navržených tras vedení 110 kV na 
základě vyjádření dotčených orgánů státní správy bylo zjištěno, že nelze stanovit 
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optimální trasu vedení, byla dokumentace vrácena  z důvodů stanovení optimální 
trasy vedení. 
 
II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE  
II.1. Úplnost dokumentace 
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby v rozsahu 
Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném  znění  byla zpracována oprávněnou 
osobou Ing. Liborem Krajíčkem, který je držitelem autorizace č.j. 5033/793/OPV/93. 

Dokumentace záměru je zpracována v členění podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 
Sb. v platném znění a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům citovaného zákona. 
Doplněk dokumentace z června 2010 respektuje strukturu dokumentace, obsahově se 
věnuje pouze těm kapitolám, kde modifikovaná trasa varianty představuje změny 
oproti původní dokumentaci. 

Pokud jde o vlastní obsah a rozsah dokumentace, je tento podle názoru zpracovatele 
posudku vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci akceptovatelný k možnosti 
posoudit vlivy předloženého záměru na životní prostředí a ukončit proces posuzování 
podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.   

Vlastní dokumentace  v části A – Údaje o oznamovateli  - charakterizuje základní 
údaje o oznamovateli předkládaného záměru. Údaje jsou předloženy odpovídajícím a 
dostatečným způsobem. 

Část B – Údaje o záměru - popisuje základní charakteristiky stavby a splňuje po 
formální stránce  požadavky přílohy číslo 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. 
Z hlediska věcné náplně je tato kapitola komentována v další části předkládaného 
posudku, a to zejména ve vztahu k časovému omezení záměru z hlediska případného 
souhlasného stanoviska v procesu posuzování vlivů na životní prostředí 

Z hlediska části  C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území  lze označit 
ve vztahu  uvažovanému záměru za postačující. Doporučení zpracovatele posudku 
jsou dále uvedena v odpovídajících částech předkládaného posudku   

Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a 
životní prostředí – obsahuje téměř všechny kapitoly této části dokumentace: 

v Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a hodnocení 
velikosti a významnosti vlivu 

v Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů; je však třeba upozornit, 
že v celém posuzovaném oznámení absentuje vyhodnocení velikosti a 
významnosti vlivů na ovzduší 

v Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních 
stavech 

v Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí 

v Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 
hodnocení vlivů 
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v Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při 
zpracování dokumentace 

Část E - Porovnání variant řešení záměru – z předloženého materiálu vyplývá, že 
záměr je řešen v rámci předloženého doplňku již pouze jednovariantně. 

Předložená dokumentace obsahuje dále požadované kapitoly F. Závěr, G. Všeobecné 
srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a  H. Přílohy. 

Jako přílohy jsou uvedeny: 

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

Příloha 2 
Pohledová exponovanost krajiny (1:25 000) 

Příloha 3  
3.1. Porovnání viditelnosti varianty 1 elektrického vedení 110 kV a       
       stávajícího vedení 400 kV V413 
3.2. Porovnání viditelnosti varianty 3 elektrického vedení 110 kV a  
       stávajícího vedení 400 kV V413 
3.3. Porovnání viditelnosti variant 1 a 3 elektrického vedení 110 kV 

Příloha 4 
Protokol  č. : EX 09 12 92  o  posouzení  expoziční  situace   podle    limit 
stanovených   v  nařízení  vlády  číslo  1/2008 Sb., o  ochraně  zdraví před  
neionizujícím  zářením, záměru   „Hlinsko – Polička,  venkovní vedení 110  kV“ 
(Národní referenční laboratoř  pro  neionizující elektromagnetická pole  a   záření, 
SZÚ Praha, 11/2009) 

Příloha 5 
Stanoviska orgánů ochrany přírody a krajiny dle §45i) zák.č. 114/1992 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů 

Příloha 6 
Vyjádření  krajského úřadu  a dotčených obcí  o  souladu záměru s platnou  ÚPD 

Příloha 7 
Náčrtky     a    hlavní    rozměry    kotevních    stožárů,   osných  stožárů  a 
ochranných tyčí proti dosedání velkých ptáků na nosné stožáry 

Příloha 8 
Souhrnný přehled dotčených biotopů  

Příloha 9 
Pardubický kraj – mapa zachovalosti krajinného rázu  

Příloha 10 
Zonace ČR z hlediska priorit ekologizace venkovního elektrického vedení 

Příloha 11 
Vypořádání požadavků a připomínek Zjišťovacího řízení. 

Příloha 12 
Orientační schéma 
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Jako přílohy  doplněné dokumentace jsou uvedeny: 

Příloha 1 
Vyhodnocení vyjádření a připomínek k Dokumentaci hodnocení vlivů záměru na životní 
prostředí 

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

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

Stanovisko zpracovatele posudku: 

V zásadě k uvedené kapitole dokumentace bez připomínek. Dokumentace v této 
kapitole obsahuje v podstatě všechny základní  potřebné informace. 

 

 

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých 
metod hodnocení 
Úplnost dokumentace ve vztahu k  vlivům záměru „Hlinsko – Polička, vedení 110 kV“ 
na životní prostředí považuje zpracovatel posudku v doplněné dokumentaci za 
akceptovatelnou k možnosti posoudit vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva 
jakož i formulovat návrh stanoviska k posouzení  vlivů provedení záměru na životní 
prostředí (dále jen „stanovisko“) pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí 
a ukončit proces posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.  
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A. Údaje o oznamovateli 
V této kapitole jsou uvedeny základní údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČO, 
jméno, příjmení, a funkce zástupce oznamovatele.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez zásadních připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.  
 

B. Údaje o záměru 
B.I. Základní údaje 

Kapitola je rozdělena na dílčí kapitoly, jejichž názvy odpovídají požadavkům 
uvedeným v zákoně. 

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 zák. č.100/2001 Sb. 

Předmětem předkládaného posudku je posouzení záměru „Hlinsko – Polička, vedení 
110 kV“. 

Zpracovatelský tým dokumentace konstatuje, že z hlediska zařazení záměru dle 
přílohy č.1 k zákonu č. 100/2001 Sb. v platném znění se na uvedený záměr vztahuje 
bod: 

Ø 3.6. - „Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 110 kV a délce nad 15 km“ 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola obsahuje požadovanou informaci včetně zařazení záměru, ze kterého je 
patrný i příslušný úřad pro proces posuzování vlivů na životní prostředí.  

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Záměrem je výstavba nového elektrického vedení 2x110 kV v úseku mezi 
transformovnou Hlinsko (110/35/6 kV) a transformovnou Polička.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedený popis je v dokumentaci doplněn mapovým podkladem pro všechny řešené 
varianty včetně modifikované varianty č.3 v rámci doplněné dokumentace. Ze strany 
zpracovatele posudku bez významnějších připomínek s tím, že kapitoly týkající se 
umístění záměru mohly být v doplněné dokumentaci jednoznačně aktualizovány 
z hlediska umístění záměru, protože z předložených podkladů není patrné, zda-li 
modifikovaná varianta představuje z hlediska svého umístění změnu v porovnání 
s původně předloženou variantou 3 zejména z  hlediska údajů o vstupech . 
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B.I.3. Umístění záměru  

Z dokumentace je patrné, že záměr v modifikované variantě 3 je umístěn 
v Pardubickém  kraji, v obcích Hlinsko Holetín, Kladno, Krouna, Raná, Vojtěchov, 
Borová, Kamenec u Poličky, Oldřiš, Polička, Pustá Kamenice  a Široký Důl. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z hlediska lokalizace záměru prezentované v příslušné kapitole posuzované 
dokumentace lze konstatovat, že v doplněné dokumentaci mohla být uvedena 
aktualizace dotčených obcí a katastrálních území v rámci modifikované varianty 3. 
 

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

Dokumentace konstatuje, že posuzovaný záměr má charakter standardní liniové 
stavby technické infrastruktury pro přenos elektrické energie v napěťové hladině 
110 kV. Dle dokumentace s realizací posuzovaného záměru bezprostředně souvisí 
plánovaná výstavba trafostanice 110/35 kV v areálu stávající TR 35/6 (10) kV, do 
které bude nové vedení zaústěno. Projektová příprava nové TR Polička bude 
zahájena v návaznosti na definitivní stabilizaci trasy posuzovaného záměru a není 
proto součástí předloženého posouzení vlivů na životní prostředí. 

Dokumentace dále uvádí, že z ostatních záměrů jsou v dotčeném území sledovány, 
v rámci Územně analytických podkladů Pardubického kraje a schváleného a dosud 
platného ÚP VÚC Pardubického kraje, tyto záměry: 

Ø přeložka silnice I/34 Hlinsko (k.ú. Hlinsko v Čechách) 
Ø přeložka silnice I/34 Polička (k.ú. Kamenec u Poličky, Polička, Pomezí) 
Ø přeložka silnice II/354 Krouna (k.ú. Krouna) 
Ø vodovodní systém Krouna - Rychnov - Pustá Kamenice (k.ú. Krouna, Rychnov, 

Pustá Kamenice) 
Ø výstavba průmyslové zóny v severní části Poličky (k.ú. Polička). 

Zvýšené riziko kumulativních vlivů existuje pouze v případě současné realizace 
elektrického vedení s některým z výše uvedených záměrů a to pouze v místech jejich 
křížení nebo významného prostorového přiblížení. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

V zásadě lze konstatovat, že uvedená kapitola je vypracována na odpovídající úrovni 
z hlediska vyhodnocení kumulativních vlivů. Lze souhlasit s názorem, že případně 
vyhodnocení synergických vlivů může v zásadě nastat pouze při souběhu etap 
výstavby uvedených záměrů. 
 
 
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. 
odmítnutí 

Dokumentace konstatuje, že důvodem výstavby venkovního vedení 2x110kV mezi 
Hlinskem a Poličkou je nedostatečné elektrické napájení města Poličky a jejího okolí, 
jenž je v současnosti řešeno pouze prostřednictvím venkovního vedení 35 kV. 
Výstavba vedení souvisí s výstavbou transformovny (TR) 110/35 kV Polička, která je 
plánována v areálu stávající TR 35/6 (10) kV.  
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Záměr je předkládán celkem ve čtyřech variantách. Varianty 1 (zelená), 2 (červená) 
a 3 (žlutá) jsou překládány oznamovatelem jako podklad pro následné technické 
řešení vybrané varianty. Čtvrtou (referenční) variantou je varianta „Z“ (fialová), která 
byla převzata z platné územní dokumentace (ÚPD) kraje – tzn. ÚP VÚC Pardubického 
kraje. 

Důvodem variantního řešení je skutečnost, že v této předprojektové fázi není možné 
jednoznačně navrhnout trasu bez rizika závažných střetů s přírodními, kulturně 
historickými nebo civilizačními hodnotami území. 

Trasy všech posuzovaných variant vedení včetně hlavních územních a 
environmentálních limitů využití území jsou zobrazeny v příloze č. 1 této 
Dokumentace. V průběhu prací na Dokumentaci byly navrženy korekce dílčích úseků 
trasy variant 1 až 3 s cílem eliminovat případné střety s obytnou či rekreační 
zástavbou (předpokládaný zásah OP do obytných ploch) nebo s ochranou přírody a 
krajiny. Tyto korekce označené K1 až K6 jsou vyznačeny ve výše uvedené výkresové 
příloze č. 1. Pro variantu Z, která byla do hodnocení doplněna pouze jako referenční 
z důvodu reflexe řešení obsaženého v platné ÚPD Pardubického kraje (a převzatého 
bez věcné změny do ZÚR) nebyly tyto korekce navrženy. 

Na základě obdržených vyjádření dotčených orgánů státní správy a dotčených obcí 
v rámci zveřejnění dokumentace se ukázalo, že při respektování všech vznesených 
požadavků nelze z navržených variant vybrat optimální trasu vedení.  

V rámci doplňku dokumentace byla předložena upravená varianta 3, která především 
spočívá v úpravě varianty koncového úseku tak, aby byla v souladu s územním 
plánem města Polička. Dále je v této modifikované variantě respektován požadavek 
MěÚ Hlinsko, a to, že v v rámci modifikované varianty 3 v úseku Hlinsko (Medkovy 
Kopce) – Rychnov bude nové vedení 110 kV umístěno do ochranného pásma 
stávajícího vedení 400 kV (V413) s maximálním využitím překrytí ochranných pásem 
obou vedení, přičemž současně výška stožárů nového vedení 110 kV nebude větší 
než výška stávajících stožárů vedení 400 kV. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zdůvodnění umístění záměru lze v dokumentaci považovat za korektní, a proto ze 
strany zpracovatele posudku bez připomínek. 

Ve vztahu k projednávaným variantám je patrné, že k modifikované variantě č.3 
v rámci zveřejnění doplňku dokumentace nebyly vzneseny žádné  zásadní připomínky, 
proto ze strany zpracovatele posudku bez významnějších připomínek. 

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

Jak již bylo uvedeno, v rámci  předkládaného záměru byly předloženy varianty 1 
(zelená), 2 (červená) a 3 (žlutá) jako podklad pro následné technické řešení vybrané 
varianty. Čtvrtou (referenční) variantou je varianta „Z“ (fialová), která byla převzata 
z platné územní dokumentace (ÚPD) kraje – tzn. ÚP VÚC Pardubického kraje. Tyto 
varianty jsou v dokumentace podrobněji popsány. 

V rámci doplněné dokumentace byla generována modifikovaná varianta 3, kde 
zásadní úprava se týká koncového úseku varianty 3. Cca 250 m před křížením se 
silnicí III. třídy Polička  - Střítež bude umístěn rohový stožár, na kterém bude 



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění 
HLINSKO-POLIČKA, vedení 110 kV 

 

 11  

kombinované vedení 2 x 110 kV a 35 kV přecházet v samostatné vedení 2 x 110 kV. 
Vedení 35 kV pokračuje ve své původní trase. Upravená trasa nového vedení 110 kV 
je po překřížení silnice III. třídy Polička – Střítež vedena východním směrem. Na rozdíl 
od trasy vedení vymezené v původní dokumentaci neprotíná příkrý terénní zářez, ale 
je vedena v oddálené stopě. Silnici II/360 Polička – Sebranice tak kříží  cca o 50 m 
severněji než trasa původní. Přibližně po cca 300 metrech se trasa lomí k JJZ, po 
dalších 30 m kříží koridor plánovaného 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 do transformovny Polička. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Ze strany zpracovatele posudku bez zásadnějších připomínek. Popis všech 
v dokumentaci uváděných variant (jakož i doplněné modifikované  varianty 3) lze 
považovat za akceptovatelný jakož i mapové podklady dokladující vedení tras 
v jednotlivých variantách.  

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Dokumentace uvádí následující termíny stavby: 

2012: zaústění vedení do transformovny Hlinsko 
2013: I. etapa realizace stavby (úseky A – C)  
2014: II. etapa realizace stavby (úseky D – F pro var. 1 a 3, resp. D – G pro var. 2) 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedený bod obsahuje veškeré potřebné informace. Ze strany zpracovatele posudku  
bez připomínek. 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

V této kapitole jsou uvedeny jako dotčený územně samosprávní celek  Pardubický kraj 
a obce Hlinsko, Holetín, Kladno, Krouna, Raná, Vojtěchov, Borová, Kamenec u 
Poličky, Oldřiš, Polička, Pustá Kamenice, Široký Důl. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K uvažované kapitole není ze strany zpracovatelského týmu posudku připomínek. 
Výčet dotčeně územně samosprávných celků se odvíjí od navrhovaného variantního 
řešení. V případě realizace modifikované varianty č.3 budou dotčenými obcemi 
Hlinsko, Holetín, Krouna, Raná, Vojtěchov, Borová, Kamenec u Poličky, Oldřiš, 
Polička  a Široký Důl. 

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

Dokumentace specifikuje výčet následujících navazujících rozhodnutí: 

- územní rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon  

- stavební povolení podle stavebního zákona  
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- souhlas se zásahem do VKP dle §4, odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů 

- souhlas s umístěním stavby dle §12, odst.2 zák. č. 114/1992 Sb. 

- povolení ke kácení dřevin dle §8 zák. č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K uvažované kapitole není podstatnějších připomínek s tím, že dle názoru 
zpracovatele posudku bude nezbytné pro uvedené správní akty v rámci další 
projektové přípravy získat řadu dalších rozhodnutí před případným vydáním 
stavebního povolení nad rámec informací uvedených v posuzované dokumentaci.  
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B.II. Údaje o vstupech 

B.II.1 Půda 

Dokumentace konstatuje, že v souvislosti s realizací posuzovaného záměru dojde 
k záboru ZPF, avšak odhad celkové zastavěné plochy stožárových míst nebylo možné 
v rámci hodnocení EIA provést. V této fázi prací nejsou dle dokumentace  k dispozici 
údaje o přesném počtu nosných stožárů, ani jejich umístění.  

Dokumentace dále uvádí, že s předkládaným záměrem budou dotčeny pozemky 
určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) v relativně malém rozsahu, který je dán zejména 
skutečností, že v trase nadzemního elektrického vedení nedochází k odnětí PUPFL (§ 
15, odst. (3), písm. a) zákona č. 289/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů).  

Za zábor PUPFL je kromě odnětí dále považováno „omezení ve využívání“ 
(Vyhláška MZe ČR č. 77/1996 Sb.)., kde je v šířce stanoveného ochranného pásma 
trvale omezeno využívání PUPFL k produkci dřeva a významně jsou 
sníženy mimoprodukční funkce lesa. V etapě výstavby dojde ke smýcení lesních 
porostů (pokud se na PUPFL reálně vyskytují) a v etapě provozu k následnému 
omezení využití těchto pozemků (omezena je např. výška event. porostu dřevin na 3 
m). Předpokládaný rozsah těchto „záborů“ PUPFL byl vyhodnocen na základě 
průmětu variantních tras elektrického vedení včetně ochranného pásma do map 
evidence Katastru nemovitostí. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Sumu záborů uvedených v dokumentaci lze označit zatím pouze za orientační. 
Dokumentace postihuje rozlišení dočasných a trvalých záborů, pro trvalé zábory však 
zatím chybí rozlišení podle kultur. U ZPF zatím není konkrétněji ani stanoveno, jaká 
třída ochrany zemědělské půdy může být dotčena.  

Obdobně v dokumentaci absentuje detailnější popis nároků na PUPFL dle dotčených 
parcel ve vztahu k navrhovaným variantám. 

V tomto smyslu jsou formulována doporučení posudku pro další projektovou přípravu 
záměru. 
 

B.II.2 Voda 

Dokumentace konstatuje, že pro stavbu betonových základů stožárů vedení 110 kV 
se předpokládá dovoz betonové směsi přímo na místa realizace. Vlastní stavba bude 
realizována malými mobilními pracovními skupinami, jejichž zdržení u jednotlivých 
stožárů bude krátkodobé, v řádu několika hodin. Z těchto důvodů se nepočítá 
s potřebou stavebního dvora, ani s instalací hygienických mobilních buněk. Záměr 
tedy nevyvolá nárok na zřízení zdrojů vody, ani odběrů vody z vodovodní sítě. Voda 
potřebná pro stavbu bude zajištěna z dočasných přenosných zdrojů. Betony a další 
stavební směsi budou dováženy hotové. Potřeba vody bude minimální – 
zanedbatelná. Provoz zařízení je bez nároků na dodávání vody. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Při výstavbě vedení bude třeba omezené množství pitné vody, která bude dovážena 
podle potřeb dodavatele stavby. Množství vody a její zdroj nebyly v současné fázi 
projektové přípravy určeny. Pitná voda bude spotřebovávána při zabezpečování 
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osobní hygieny stavebních dělníků. Půjde o relativně malá množství, přičemž odběry 
budou víceméně nahodilé dle momentální potřeby. Technologická voda bude 
spotřebovávána v procesu výstavby například pro přípravu betonových směsí, 
zvlhčování betonu v procesu jeho tuhnutí, případné čištění vozovek apod. Množství 
spotřebované pitné vody pro sociální účely bude závislé na rozsahu a intenzitě 
výstavby a z toho vyplývajícího počtu pracovníků a době trvání stavby. Tyto parametry 
nejsou známy a spotřebu lze pouze zhruba odhadnout v řádu jednotek m3 denně. 
Obdobně tak spotřebu vody pro technologické účely nelze v současné době detailně 
stanovit. Bude záviset na technologii výstavby, použitých materiálech aj. Konkrétní 
odhady spotřeb bude možné určit v následujících etapách projektové přípravy. Bude 
se ale jednat o množství, která budou relativně malá (lze je odhadnout v řádu 
průměrně jednotek až desítek m3 denně) a nebudou mít sledovatelné vlivy na zdroje 
vody v oblasti.  

B.II.3  Surovinové a energetické zdroje 

Dokumentace konstatuje, že potřeba surovinových zdrojů bude zajištěna dovozem 
materiálu (beton, ocelové profily na konstrukci stožárů a technologie, lana, izolátory 
apod.). Je uvedeno, že při výstavbě a provozu vedení VVN nejsou používány suroviny 
nebo materiály s prokázaným negativním vlivem na životní prostředí nebo zdraví 
obyvatel. Přesná specifikace a kvantifikace materiálů potřebných pro výstavbu bude 
provedena v dalších fázích projektové přípravy. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Ze  strany zpracovatele posudku bez připomínek. 

B.II.4  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Dokumentace konstatuje, že při výstavbě vedení nevznikají zvláštní nároky na 
dopravní infrastrukturu s výjimkou realizace dočasných přístupových cest 
k jednotlivým staveništím, k tomuto účelu budou maximálně využity stávající 
komunikace a přístupové cesty. Dočasné přístupové cesty, plochy stavenišť a 
pojezdový pruh budou po ukončení výstavby uvedeny do původního stavu. Hlavní 
přístupovou komunikací bude v době výstavby vedení silnice I/34 a na ni navazující 
úseky silnic nižších tříd a místních komunikací. Podrobná specifikace přístupových 
cest na staveniště bude zpracována v dalších fázích projektové přípravy záměru. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Dle názoru zpracovatelského týmu posudku lze za jedinou problematičtější skutečnost 
označit absenci detailnějších informací o nárocích stavby na přístupové cesty, jejichž 
případné budování by mohlo představovat určité riziko z hlediska zejména zájmů 
ochrany přírody, respektive půdního fondu. V této souvislosti jsou v návrhu stanoviska 
příslušnému úřadu formulována odpovídající  doporučení. 
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B.III. Údaje o výstupech 

B.III.1 Ovzduší 

Dokumentace konstatuje, že v důsledku výstavby nového elektrického vedení nedojde 
k nárůstu znečištění ovzduší. Emise škodlivin z dopravních a stavebních mechanizmů 
po dobu provádění stavebních prací budou časově i prostorově omezené a 
z kvantitativního hlediska málo významné. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

V zásadě lze s uvedeným konstatováním dokumentace souhlasit. Je ale skutečností, 
že rozsah stavebních prací je minimální a ani přepravní nároky v etapě výstavby 
nebudou nijak významné, přesto by stavba mohla být určitým zdrojem emisí. Tato 
problematika je z hlediska vlivů na životní prostředí řešena doporučeními do návrhu 
stanoviska příslušnému úřadu již dříve uvedenými v předkládaném posudku. 

B.III.2  Odpadní vody 

Dokumentace konstatuje, že výstavba, provoz, ani údržba vedení nejsou spojeny 
s produkcí odpadních od (splaškových, průmyslových, ani znečištěných dešťových). 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Ve vztahu k výstavbě zpracovatel posudku soudí, že pro pitné účely bude dovážena 
balená pitná voda. Nároky na mytí pracovníků nebudou realizovány v místě 
staveniště, ale v mateřských základnách stavebních firem. 

B.III.3  Odpady 

Dokumentace uvádí, že nakládání s odpady bude prováděno dle zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Přesné údaje o množství vznikajícího 
odpadu produkovaného v období výstavby, stanovení systému nakládání s odpadem, 
včetně jeho způsobu shromažďování a třídění, budou stanoveny v dalších stupních 
projektové přípravy záměru. Specifikace odpadů je navržena dle vyhlášky č. 381/2001 
Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. definující Katalog odpadů. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Kapitola zpracovaná v dostatečné hloubce pro posouzení. Ze strany zpracovatele 
posudku bez připomínek. Podmínky pro další projektovou přípravu záměru z hlediska 
odpadů vznikajících v etapě výstavby jsou formulovány v další části předkládaného 
posudku ve vztahu k aktuální platné legislativě. V doplněné dokumentaci je však 
pouze částečně vypořádáno vyjádření ČIŽP OI Hradec Králové, jak je komentováno 
v další části předkládaného posudku. Správná kategorizace odpadů vznikajících 
v etapě výstavby by však neměla závažněji ovlivnit závěry procesu posuzování vlivů 
na životní prostředí. 
 

B.III.4  Hluk,  zápach, záření 

Dokumentace konstatuje, že zdrojem hluku a případných vibrací bude provoz 
stavebních a dopravních mechanizmů ve fázi výstavby vedení. Tato zátěž má 
dočasný ráz a omezuje se vždy na konkrétní úsek trasy VVN. V jednotlivých fázích 
výstavby se předběžně počítá s využitím těchto mechanismů. 
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Nadzemní vedení 110 kV, protékané elektrickým proudem o frekvenci 50 Hz, 
představuje nízkofrekvenční zdroj elektrického a magnetického pole, která však při 
těchto vlnových délkách nejsou svázána vlastnostmi známými z šíření 
elektromagnetických vln. Pro hodnocení vlivů na zdraví člověka je v případě 
nízkofrekvenčních polí rozhodující magnetické pole. Hygienický limit ochrany zdraví 
před účinky polí tohoto typu stanoví nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví 
před neionizujícím zářením, které reflektuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2004/40/ES ze dne 29.04. 2004, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli 
(elektromagnetickými poli).  

Stavby vedení elektrické energie obecně představují minimální riziko havárie, které je 
spojeno např. s revizemi, s velmi extrémními výkyvy počasí, kdy může dojít 
ke zpřetrhání lan vedení (v tomto případě je zajištěno automatické vypnutí vedení 
prostřednictvím ochrany vedení sledujících provozní podmínky), eventuálně 
k deformaci stožárových konstrukcí. Nelze přitom vyloučit krátkodobé výpadky v 
dodávkách elektrické energie. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Názorem zpracovatelského týmu posudku je, že etapa výstavby by neměla být 
takovým zdrojem hluku, který by negativně ovlivňoval faktory pohody trvale bydlícího 
obyvatelstva.  

Z hlediska etapy provozu ve vztahu k hlukové zátěži lze vyslovit souhlas s tím, že 
v případě posuzovaného vedení bude koróna i při nejpříhodnějších podmínkách 
k jejímu vzniku a na hranici slyšitelnosti u nejbližších objektů obytné zástavby.  

Vedení je zdrojem vysokofrekvenčních elektromagnetických šumů, které v některých 
případech mohou rušit rozhlasový a televizní příjem. Generování šumu je mimo jiné 
ovlivněno i klimatickými podmínkami. V tomto smyslu je formulováno jedno 
z doporučení v návrhu stanoviska příslušnému úřadu. 
 

B.III.5 Doplňující údaje 

Tuto kapitolu dokumentace neobsahuje. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku soudí, že obsahová náplň této kapitoly je obsažena v jiných 
částech posuzované dokumentace, proto ze strany zpracovatele posudku s jistou 
výhradou bez významnějších připomínek. 



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění 
HLINSKO-POLIČKA, vedení 110 kV 

 

 17  

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území  
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území  

V této části dokumentace jsou popsány následující charakteristiky životního prostředí 
dotčeného území: 

ü Územní systémy ekologické stability, významné krajinné prvky 
Dokumentace specifikuje v rámci jednotlivých variant střety záměru s ÚSES a VKP. 

ü Území soustavy NATURA 

Dokumentace konstatuje, že záměr nemá vliv na soustavu NATURA 

ü Zvláště chráněná území 

Prakticky celé dotčené území jižně od silnice I/34 je součástí Chráněné krajinné 
oblasti Žďárské vrchy. Posuzované varianty nového elektrického vedení nezasahují do 
žádného MZCHÚ. 

ü Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

V širším zájmovém území záměru se nevyskytuje žádné významné území 
archeologického významu. 

ü Území hustě zalidněná 

Záměr bude realizován ve volné krajině, nejbližší obytná zástavba je vzdálena cca 
1000 m. Jedná se o  území s malou hustotou zástavby. 

ü Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení včetně starých zátěží 

Míra urbanizace dotčeného území je nízká. Trasy variant neprochází hustě 
zalidněným nebo jinak výrazněji exponovaným území. Hlavní část urbanizačních 
aktivit se koncentruje do obou největších sídel dotčeného území Hlinska a Poličky. Za 
relativně nejexponovanější prostor lze považovat severní okraj Poličky 

ü Extrémní poměry v dotčeném území 

Nejedná se o území zatěžované nad míru únosného zatížení. 

ü Staré ekologické zátěže 

Dle systému evidence kontaminovaných míst jsou v blízkosti tras jednotlivých 
variant vedení evidovány následující lokality: 
Ø VČE a.s. Hlinsko, areál rozvodny v severní části Hlinska; riziko nízké lokálního 

charakteru 
Ø V Dolcích (k.ú. Kladno u Hlinska), komunální skládka v blízkosti odpočívadla 

silnice I/34; riziko nízké bodového charakteru 
Ø Široký Důl 135, komunální skládka v bývalém písníku východně od silnice I/34, 

skládka nepřestavuje žádné riziko 
Ø Cihelna 411, komunální skladka na západním okraji města Polička, v blízkosti 

bývalé cihelny; riziko střední, bodového charakteru. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z hlediska výčtu nejzávažnějších environmentálních charakteristik záměru lze 
konstatovat, že tyto jsou prezentovány v akceptovatelné podrobnosti. Za podstatné lze 
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označit, že v rámci modifikované varianty 3 je LBK 10 křížen pouze 1x na rozdíl od 
původního trojnásobného křížení. V rámci modifikované varianty č.3  byl odklonem 
trasy severním směrem odstraněn potenciální střet  původní trasy indikovaný křížením 
severního okraje plochy LBC. 

Ze strany zpracovatele posudku bez zásadnějších připomínek. 
 

C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 

C.2.1 Ovzduší a klima 

Posuzovaný materiál se věnuje charakteristice klimatu zájmového území. Kvalita 
ovzduší řešeného území je dobrá. Jedná se o relativně dobře odvětrávané území 
s nízkou mírou emisní a imisní zátěže. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K problematice charakteristiky klimatu není ze strany zpracovatele posudku 
připomínek. Popis situace kvality ovzduší je v dokumentaci uveden. Ze strany 
zpracovatele posudku bez připomínek. 

C.2.2. Voda 

Z dokumentace vyplývá, že v zájmovém území plánované stavby z hydrologického 
pohledu přechází dotčený územní pruh z oblasti povodí Horního a středního Labe 
(cca 2/3 území ) do oblasti povodí Dyje (cca 1/3 území). V podrobnějším členění 
přísluší k Labi dílčí povodí 1-03-02: povodí Loučné a Labe od Loučné po Chrudimku 
(62 %) a dílčí povodí 1-03-03 povodí Chrudimky (cca 4 %). Část území příslušející do 
oblasti Dyje je označováno jako 4-15-01: povodí Svratky po Svitavu (cca 34 % 
dotčeného území). 

Hydrogeologická skladba zájmového území není jednotná. Pro jímání podzemních 
vod jsou příznivější podmínky ve východní části území na Poličsku kam také zasahuje 
CHOPAV Východočeská křída, jejíž nadregionální výjimečnost spočívá právě 
v příznivých podmínkách pro tvorbu zásob podzemních vod. Zdroje v prameništi 
Sebranice jímají 30 l/s, zářezy v Lubně 2 l/s a vrt Polička až 12 l/s. Směrem k západu 
jsou podmínky pro jímání podzemních vod méně příznivé, takže využívané studny 
v lokalitě Bukovina u Borové poskytují „pouze“ 1,75 l/s. Podzemní vody ve východní 
části území stačí zásobovat skupinový vodovod Poličsko, avšak za cenu čerpání ze 
vzdálenějších zdrojů (artézký vrt Čistá 100 l/s, vzdálený 14 km). 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedený popis hydrologických a hydrogeologických souvislostí lze považovat za 
korektní s výjimkou absence detailnějších informací o ochranných pásmech vodních 
zdrojů pro doporučenou variantu. 

C.2.3. Půda 

Dokumentace konstatuje, že podle bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) 
převládají v dotčeném území půdy s hlavními půdními jednotkami odpovídajícími 
kambizemím. V plochých sníženinách se objevují kambizemě oglejené a pseudogleje 
modální. Zastoupeny jsou půdy všech tříd ochrany, přičemž půdy s nejvyšší třídou 
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ochrany (tzn. I. a II.) se vyskytují zejména v koncových úsecích vedení tzn. v okolí 
Hlinska a Poličky. 

Mezi lesními půdami převládají hnědé půdy oligotrofní, místy na živiny bohatší hnědé 
půdy mezotrofní. Velmi často se ve vodou (podzemní, povrchovou) silně ovlivněných 
polohách vyskytují pseudogleje a gleje, v lokalitách přechodů k normálním stanovištím 
jsou typické hnědé půdy oglejené.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K problematice popisu ZPF respektive PUPFL není ze strany zpracovatele posudku 
připomínek. Je však jistým metodickým pochybením dokumentace, že pokud byly 
známy konkrétnější údaje o zabíraných pozemcích, nejsou tyto informace podrobněji 
rozpracovány v příslušných kapitolách dokumentace, hodnotící velikost a významnost 
vlivů z hlediska záborů ZPF respektive PUPFL. V tomto smyslu  jsou v další části 
předkládaného posudku formulována odpovídající doporučení. 

C.2.4. Geofaktory životního prostředí 

Dokumentace poskytuje základní informace o území  z hlediska geomorfologických 
poměrů.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z hlediska popisné části geofaktorů životního prostředí posuzovaný materiál obsahuje 
rozhodující informace. Ze strany zpracovatele posudku není k popisu této složky 
životního prostředí připomínek. 

C.2.5. Fauna a flora , soustava NATURA 

Popisná část dokumentace v kapitole flora a fauna popisuje biogeografickou 
specifikaci zájmového území. Dále je v popisné části této kapitoly provedeno zařazení 
území dle mapy potenciální přirozené vegetace ČR. 

V rámci dokumentace EIA byl proveden základní biologický průzkum území všech 
navrhovaných variant v období červenec – září 2009 se zaměřením na výskyt zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin. Průzkum byl soustředěn na místa, která 
představují prvky ÚSES, VKP (registrované i VKP ze zákona), a to pokud jsou 
návrhem kříženy, popř. se nacházejí v ochranném pásmu vedení (vyjma prvků 
vedoucích po orné půdě), Zoologický průzkum byl zaměřen především na avifaunu. 
Pro botanický průzkum se využila aktualizovaná vrstva mapování biotopů (AOPK ČR). 

V dokumentaci je dále uvedeno, že lesní porosty náležejí do přírodní lesní oblasti 
(PLO) č. 16 Českomoravská vrchovina. PLO č. 16 je nejrozsáhlejší PLO v Česku, leží 
na hlavním evropském rozvodí. Lesy přísluší zejména k 5. a 6. lesnímu vegetačnímu 
stupni, nejrozšířenější ekologické řady jsou kyselá, živná, oglejená. Více než 80 % 
lesů jsou smrkové monokultury. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Provedené průzkumy lze pokládat pro účely hodnocení vlivů na floru a faunu jako 
objektivní a odpovídající vstup. Taktéž ze strany dotčených orgánů státní správy 
nebylo k uvedeným průzkumům vzneseno závažnější negativní stanovisko. S ohledem 
na konečnou doporučenou variantu modifikované trasy 3, kdy je částečně  navržena 
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trasa mimo provedené průzkumy, je doporučeno, aby před zahájením stavby byl 
proveden doplňující biologický průzkum v těch částech modifikované varianty 3, které 
jsou odlišné od původního navrhovaného řešení. V tomto smyslu je formulováno 
odpovídající doporučení pro další projektovou přípravu záměru. 

Vliv na území soustavy NATURA 2000 byl Krajským úřadem Královéhradeckého kraje 
vyloučen, jak je patrné z přílohy posuzované dokumentace. 

C.2.6. ÚSES, krajina a krajinný ráz  

Dokumentace konstatuje, že záměr je v kontaktu se skladebnými  prvky ÚSES tak, jak 
jsou popsány v dokumentaci EIA a následně i v doplňku dokumentace vyhodnocujícím 
modifikovanou variantu 3, která je výsledkem procesu posuzování vlivů na životní 
prostředí. 

Z hlediska krajinného rázu dokumentace konstatuje, že vymezení oblastí krajinného 
rázu v území dotčeném záměrem výstavby vedení 2x110 kV Hlinsko – Polička vychází 
ze dvou zpracovaných studií:  

Ø Bukáček, R.; Matějka, P. Ochrana krajinného rázu CHKO Žďárské vrchy – 
preventivní hodnocení. Praha: Agentura ochrany přírody, 2006.  

Ø Bukáček R., Rusňák J., Bukáčková P. 2007: Studie potenciálního vlivu výškových 
staveb a větrných elektráren na krajinný ráz území Pardubického kraje, Krajský 
úřad Pardubického kraje, Pardubice. 

Dále je z dokumentace patrné, že vymezení uvedených oblastí krajinného rázu je 
uvedeno ve výkresové části Dokumentace.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z hlediska popisné části týkající se prvků ÚSES a krajinného rázu  ze strany 
zpracovatele posudku bez připomínek. Z hlediska vlivů je komentář uveden 
v příslušné pasáži předkládaného posudku. 

C.2.7. Obyvatelstvo, hmotný majetek a kulturní památky 

Dokumentace konstatuje, že trasa vedení neprochází hustě osídleným územím. Mimo 
Hlinska a Poličky převažují sídelní útvary s počtem obyvatel do jednoho tisíce. 
Převládá nízkopodlažní rozvolněná zástavba, situovaná kolem komunikací a vodotečí. 

Dle dokumentace nejvýznamnější hmotný majetek v  bezprostřední blízkosti 
posuzovaných variant představují objekty obytné a rekreační zástavby, případně 
výrobní areály (průmyslové, skladové, zemědělské). Tam, kde se trasa vedení či 
ochranného pásma dostává do bezprostředního kontaktu s obytnými objekty byly 
navrženy korekce trasy (K1 až K6), které se těmto objektům vyhýbají. V případě 
těchto variant se nepředpokládá nutnost odstranění stávajících staveb, 
nepředpokládá se ani ovlivnění kulturních památek, které se nacházejí v dostatečné 
vzdálenosti od trasy vedení. 

Dále z dokumentace vyplývá, že ačkoliv v dotčeném území není známa žádná 
významná archeologická lokalita, patří, zejména intravilány obcí, do území 
s předpokládaným výskytem archeologických nálezů I. a II. kategorie, dle zákona 
č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Dokumentace v této kapitole obsahuje veškeré podstatné náležitosti a ze strany 
zpracovatelů posudku bez podstatnějších připomínek. 
C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území 
z hlediska jeho únosného zatížení 

Dokumentace konstatuje, že celkově lze kvalitu životního prostředí v dotčeném území 
klasifikovat jako mírně nadpůrměrnou. Dotčené území je charakterizováno nižší 
hustotou osídlení, nízkou mírou urbanizace a s mimo města Hlinsko a Polička (a jejich 
dopravního propojení silnicí I/34) také a bez významnějších zdrojů znečištění ovzduší 
a vody.  

Dle dokumentace k nejvýznamnějším přírodním hodnotám území patří CHKO Ždárské 
vrchy, CHOPAV Žďárské vrchy a CHOPAV Východočeská křída. Především centrální 
část území mezi Rychnovem, Pustou Kamenicí a Borovou si uchovala vysokou 
hodnotu krajinného rázu.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S ohledem na zákonem stanovené požadavky přílohy č.4 k tomuto bodu dokumentace 
není ze strany zpracovatele posudku podstatnějších připomínek.  
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D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a  
životní  prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů a vlivy 
na veřejné zdraví       

Dle dokumentace lze v rámci předkládaného záměru očekávat následující vlivy na 
obyvatelstvo a veřejné zdraví: 

Ø hluk, prašnost a emise z dopravních a stavebních mechanizmů v době výstavby, 
Ø snížení estetické kvality obytného či rekreačního prostředí v důsledku průchodu 

trasy v těsné blízkosti dotčené lokality, narušení faktorů pohody, 
Ø vlivy magnetického pole a elektrického pole v období provozu (vlivy na veřejné 

zdraví) 
Ø sociálně ekonomické vlivy 

Hluk, prašnost a emise z dopravních a stavebních mechanizmů v době výstavby 

Dle dokumentace zdrojem těchto vlivů budou jednak stavební mechanismy v okolí 
stožárových míst a jednak cílová a zdrojová doprava staveniště („na“ a „ze“ 
staveniště). Územně budou tyto vlivy koncentrovány do stožárových míst a podél 
příjezdových komunikací, časově pak výhradně na období výstavby vedení. Míra 
dotčení kvality obytného prostředí (narušení faktorů pohody) v době výstavby bude 
tedy závislá jednak na vzdálenosti stožárových míst od zástavby a jednak na 
trasování příjezdových cest na staveniště vůči obytné zástavbě.  

Dokumentace uvádí, že v současné době nejsou známy přesné lokalizace 
jednotlivých stožárů ani příjezdových komunikací. Dá se předpokládat, že hlavní 
přístupovou komunikací bude silnice I/34, na které však doprava „na“ a „ze“ 
staveniště nebude představovat podstatný nárůst dopravní zátěže. 

Snížení estetické kvality obytného či rekreačního prostředí v důsledku průchodu trasy 
v těsné blízkosti dotčené lokality, narušení faktorů pohody 

Dokumentace konstatuje, že z výše uvedeného hlediska je bezprostředně dotčena 
zejména obec Krouna ve variantě 2. Trasa zde prochází zastavěnou částí obce 
v těsné blízkosti kostela sv. Michaela, tvoří zde nový technický prvek, a potlačuje 
významnost kostela coby dominanty obce a blízkého okolí. Naopak souběh variant 1 
a 3 s trasou stávajícího vedení 400 kV V413 vytváří předpoklady pro snížení intenzity 
vnímání nové stavby vzhledem k tomu, že stožáry vedení 2x110 kV působí 
v porovnání se stožáry VVN 400 kV subtilněji. 

Vlivy magnetického pole a elektrického pole v období provozu (vlivy na veřejné 
zdraví) 

Z dokumentace vyplývá, že problematika potenciálních vlivů na veřejné zdraví byla 
vyhodnocena Národní referenční laboratoří pro neionizující elektromagnetická pole a 
záření, SZÚ Praha. Při uvážení napětí mezi vodiči 110 kV, maximálního proudu 
tekoucího vodiči 1240 A (+ parametry 35 kV), frekvence 50 Hz a předložených 
parametrů stožárů a vodičů lze vypočítat, že požadavky na dodržení platných limitů 
budou dodrženy již ve vzdálenosti 3 m (změní se dle parametrů 35 kV) od vodiče. V 
reálných případech budou tyto požadavky dodrženy ještě blíže vodiče, protože 
výpočet je nadhodnocen uvažováním podmínek, které v reálných případech 
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nenastanou (výsledné indukované proudy vyvolané elektrickým i magnetickým polem 
orientovány rovnoběžně). S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozích 
odstavcích a na skutečnost, že vodiče se nebudou nacházet zemskému povrchu blíže 
než 6 m, lze konstatovat, že v žádném místě přístupném tzv. „ostatním osobám“ v 
okolí navrhovaného venkovního vedení 110 kV Hlinsko – Polička nedojde k 
překročení nejvyšších přípustných hodnot indukovaného proudu v těle pro ostatní 
osoby, stanovených v nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením. Tento závěr platí pro všechny posuzované varianty vedení, 
které jsou z tohoto hlediska hodnoceny jako rovnocenné. 

Sociálně ekonomické vlivy 

Dokumentace konstatuje, že pozitivním (nepřímým) vlivem (bez ohledu na zvolenou 
trasu vedení) je bezesporu zlepšení napájení města Poličky a okolí elektrickou energií 
jako předpoklad pro připojování nových odběrů, především průmyslových zón. 

Naopak dle dokumentace významně negativní vliv je spojen s variantou 2, resp. 
s jejím průchodem zastavěným územím Krouny. Případné umístění stožárů 
v zastavěném území v těsné blízkosti kostela Sv. Michaela je spojeno s poměrně 
značným rizikem urbanistické a sociální degradace přilehlého prostoru. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z hlediska etapy výstavby lze konstatovat, že u realizace uvažovaného záměru nelze 
vyloučit, že vlastní stavební práce mohou znamenat dočasné negativní ovlivnění 
faktorů pohody i přes skutečnost, že rozsah stavebních prací nebude příliš velký. 
Přesto pro minimalizaci negativních vlivů jsou pro etapu výstavby formulována 
následující doporučení: 
• při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i 

specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na 
celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a 
progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných 
technologií) 

• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především v 
průběhu provádění zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních 
potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány; vlastní zemní práce provádět po 
etapách vždy v rozsahu  nezbytně nutném; v případě nepříznivých klimatických podmínek v 
období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch 

• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody 

• v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace (zejména 
místní,  obslužné a dočasně vybudované) v rámci stavby včetně údajů o tom, kde s ohledem 
na  dopravovaný materiál budou nezbytné jejich úpravy; požadované návrhy úprav (zejména 
zpevnění komunikací, jejich rozšíření, případné požadavky na kácení  dřevin podél 
komunikací) budou předloženy příslušnému orgánu ochrany přírody, a to včetně návrhů 
následných nápravných opatření; dodavatel stavby bude povinen přepravní trasu projednat 
s dotčenými obcemi  

• před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu používaných komunikací; 
dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím 
využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení 
komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením po 
ukončení stavby 
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• během výstavby stožárů maximálně využít již existující cesty a minimalizovat vznik cest 
nových, zejména v nivách toků a v rámci lesních pozemků; příjezdové cesty k jednotlivým 
stožárovým místům volit co nejkratší; na ostatních plochách mimo VKP je nutno postupovat 
dle obecných zásad ochrany přírody 

• zařízení staveniště umístit v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby dále mimo pozemky 
se zastoupením nelesních porostů a dřevin a v dostatečné vzdálenosti od břehových hran 
vodotečí při současném zajištění jejich břehových porostů 

• stavbu realizovat v ucelených etapách; pracovní dobu omezit na pracovní dny od 7 do 18 
hodin 

Z hlediska vlivů na veřejné zdraví sice zpracované vyhodnocení konstatuje, že 
všechny varianty jsou z hlediska vlivů na veřejné zdraví rovnocenné, přesto orgán 
ochrany veřejného zdraví ve vyjádření k dokumentaci nepovažoval za realizovatelnou 
variantu 2 v úseku 2B, kde je vedena přes stávající zástavbu obce Krouna, a to 
z důvodů významných obav obyvatel z nepříznivých zdravotních účinků 
elektromagnetického záření v blízkém okolí vedení vysokého napětí, které většinou 
nejsou eliminovány ani průkazem dodržení  platných limitů a mohou vést k poškození 
zdraví vlivem dlouhodobé stresové reakce. 

Protože v rámci doplněné dokumentace byla předložena  modifikovaná varianta 3, 
která uvedená zdravotní rizika zcela eliminuje (neboť neprochází soustředěnou 
obytnou zástavbou), lze vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví považovat za 
akceptovatelné ze strany zpracovatele posudku a tedy dále bez připomínek. V rámci 
návrhu stanoviska příslušnému úřadu je podmíněno vydání souhlasného stanoviska 
tím, že v rámci další projektové přípravy záměru bude realizována upravená varianta 3 
v modifikacích dílčích úseků dle navržených korekcí K1, K2, K3, K6 a K4 a 
v koncovém úseku vedenou v souladu s návrhem územního plánu města Polička.  

Z hlediska sociálně ekonomických vlivů lze souhlasit s pozitivním nepřímým vlivem 
uváděným v dokumentaci. 

Zpracovatel posudku však zastává  názor, že vedení může v některých případech rušit 
rozhlasový a televizní příjem. To lze označit za určitý potenciální negativní vliv 
z hlediska narušení faktorů pohody. V této souvislosti je v návrhu stanoviska 
formulováno následující doporučení: 
• po realizaci doporučené varianty vedení 110 kV trasy bude ze strany provozovatele tohoto 

vedení zajištěn v případě prokazatelné ztráty rozhlasového nebo televizního signálu 
(analogového nebo digitálního) opět jeho řádný příjem  

 
 
D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima      

Dokumentace konstatuje, že provoz nebude ovlivňovat stávající úroveň imisní zátěže 
neboť není zdrojem emisí. Jisté nevýznamné množství emisí je produkováno pouze 
při automobilové dopravě kontrolního a servisního personálu či materiálu pro údržbu 
a opravy. Frekvence těchto činností je však nízká. Ze širšího pohledu je možné 
kladně hodnotit skutečnost, že díky vyšší kapacitě přenosové soustavy bude možné 
využít elektřiny jako zdroje tepla a tím snížit množství škodlivin emitovaných lokálními 
topeništi. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
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S uvedeným vyhodnocením velikosti a významnosti vlivu lze vyslovit v podstatě 
souhlas, i když nepohybně etapa výstavby může být určitým zdrojem emisí. 
Doporučení k omezování emisí v etapě výstavby již byla formulována 
v předcházejících částech předkládaného posudku. 
 

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

Dokumentace konstatuje, že hluková zátěž okolního prostředí vlivem provozování 
posuzované stavby je v trvalém působení blízká nulovým hodnotám. Dočasně, tj. 
v období realizace stavby, dojde ke zvýšení hlukové zátěže, která však bude 
v konkrétní lokalitě omezena na dobu několika dnů. Větší hlukovou zátěž lze očekávat 
v souvislosti s demontáží starého vedení (rozrušování betonových patek stožárů, 
řezání stožárů), než při vlastní výstavbě nového vedení. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S uvedeným konstatováním lze v zásadě vyslovit souhlas. Pokud by se v době 
zkušebního provozu vedení vyskytly stížnosti na hluk, který vzniká při jiskření vodičů, 
musí být v případě oprávněnosti stížností realizována opatření ke sjednání nápravy. 
V návrhu stanoviska je proto formulováno následující doporučení: 
• po zahájení zkušebního provozu provést  autorizované kontrolní měření hlukové zátěže u 

nejbližších  objektů obytné zástavby pro doložení plnění hygienického limitu hluku pro 
noční dobu 

 

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Dokumentace konstatuje, že vliv stožárových vedení na vodní poměry se jeví 
v dlouhodobém sledování jako minimální a při respektování elementárních zásad 
preventivní ochrany jako okrajový, nevýznamný až zanedbatelný. Provoz a údržba 
vedení nevyžadují žádné odběry vody, žádné vody nevypouštějí ani neznečišťují. 
Kontakt stožárového vedení s povrchovými vodami je bezdotykový a dochází k němu 
výhradně nepřímo, a to mimoúrovňově při krátkém přímém přechodu vodních toků. 
K přímému kontaktu nadzemního vedení s podzemními vodami může docházet 
v pásmech ochrany vodních zdrojů a v úsecích s úrovní hladiny mělce pod povrchem 
terénu. Jedná se výhradně o bodový kontakt v místech betonových stožárových 
základů. Počet stožárových míst (kontaktních bodů) není v této fázi přípravy projektu 
stanoven. Také jejich průměrnou vzdálenost lze zatím jen odhadovat na cca 200 až 
220 m. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

V hodnocené lokalitě dojde pouze k malé změně v odvodnění povrchu v souvislosti 
s nepatrným vznikem nových zpevněných vod. Voda z těchto zpevněných ploch bude 
zachována v území, tudíž vliv na charakter odvodnění oblasti lze označit za malý a 
nevýznamný. 

Vlivy na změnu hydrologických charakteristik v souvislosti s posuzovaným záměrem 
nenastávají. 
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Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat jak v etapě 
výstavby, tak částečně i  v rámci vlastního provozu. Etapa výstavby může 
představovat potenciální riziko ovlivnění povrchových a podzemních vod, a to zejména 
úniky ropných látek ze stavebních mechanismů, nezabezpečeným skladováním látek 
nebezpečných vodám, nevyhovujícím způsobem shromažďování nebezpečných 
odpadů vznikajících v průběhu výstavby apod. V této souvislosti jsou pro etapu 
výstavby formulována následující doporučení: 

• před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ havárie“, 
který bude zpracován v souladu se zákonem o vodách a vyhláškou č. 450/2005 Sb.; 
s obsahem tohoto plánu budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci stavby; 
v případě havárie nebo povodně bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných 
v těchto plánech 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi musí být v dokonalém 
technickém stavu;  nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných  úkapů 
ropných látek 

• v prostoru stavby stožárů nebudou skladovány vodám závadné látky, např. PHM pohonné 
hmoty a maziva) s výjimkou množství pro jednodenní spotřebu pro fázi výstavby 

• v případě parkování mechanismů na staveništi budou tyto podloženy záchytnými vanami 
pro zachycení případných úkapů ropných látek 

• v průběhu výstavby záměru je nutné pravidelnou kontrolou zabránit únikům a úkapům 
ropných látek z používaných vozidel a stavebních mechanismů, pracoviště vybavit 
vhodnými sanačními materiály 

• v případě potřeby budou zařízení staveniště vybavena dostatečným množstvím chemických 
WC 

• v případě úniku závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a 
odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům 

• v rámci POV stavby jednoznačně vyloučit přejezdy přes koryta a přilehlé nivy 

• po dobu stavebních prací v prostoru vodohospodářsky  významných území (zátopová 
území, vodní toky, ochranná pásma vodních zdrojů) bude zajištěn odborný dozor nad 
dodržováním bezpečnostních opatření z řad pracovníků příslušných vodárenských 
organizací 

Vzhledem k charakteru záměru zpracovatel posudku soudí, že lze za vhodné 
požadovat doplnění informace o způsobu zajištění předpokládaných nároků na vodu 
v etapě výstavby. V této souvislosti je v návrhu stanoviska příslušnému úřadu  
formulováno následující doporučení: 
• v dalším stupni projektové dokumentace specifikovat předpokládané nároky na vodu 

v etapě výstavby a způsob zajištění dodávek této vody  

Dokumentace dále nijak podrobněji nespecifikuje navržené vedení upravené varianty 
3 ve vztahu k ochranným pásmům vodních zdrojů. Proto pro další projektovou 
přípravu záměru je formulováno následující doporučení: 
• v rámci další projektové přípravy pro doporučenou upravenou variantu 3 v modifikacích 

dílčích úseků dle navržených korekcí K1, K2, K3, K6 a K4 a v koncovém úseku vedenou 
v souladu s návrhem územního plánu města Polička upřesnit její vedení v rámci 
ochranných pásem vodních zdrojů s tím, že řešení lokalizace stožárových míst a postup 
výstavby bude respektovat výsledky  hydrogeologického průzkumu a jím stanovených 
opatření k eliminaci vlivů na vydatnost a jakost těchto vodních zdrojů; realizace záměru 
musí být podmíněna souhlasem hydrogeologa 
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• stožáry umisťovat mimo údolní nivy vodních toků, v bezpečné vzdálenosti od břehové 
hrany a mimo ochranná pásma vodních zdrojů 1.stupně 

 
 
D.I.5 Vlivy na půdu 

Dokumentace konstatuje, že z hlediska kvality zemědělských půd, vyjádřené 
prostřednictvím tříd ochrany (třídy 1 – 5), se v trasách jednotlivých variant vyskytují 
půdy v celém spektru kvality. Nejcennější půdy (třída 1) se vyskytují zejména 
v závěrečné části trasy na území města Polička. 

Z dokumentace dále vyplývá, že vliv záměru na ZPF je hodnocen jako krátkodobý a 
nevýznamný. Konkrétní rozsah dočasného ovlivnění zemědělské půdy ve fázi 
výstavby není možné specifikovat, neboť v době zpracování Dokumentace neměl 
zpracovatel k dispozici údaje o počtu stožárů a jejich přesném umístění.  

Dále dokumentace uvádí předpokládané nároky na PUPFL dle jednotlivých variant. 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

V zásadě lze konstatovat, že z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na 
ZPF poskytuje dokumentace pouze minimální informace jak o rozsahu záboru, tak i o 
číslech parcel, která budou stavbou dotčena. Tuto skutečnost lze na jedné straně 
označit za jisté metodické pochybění dokumentace, na stranu druhou lze absenci 
potřebných údajů tolerovat, protože se nebude týkat o významnější trvalé zábory ZPF. 

Ve vztahu k nárokům na PUPFL jsou uvedeny orientační nároky jednotlivých variant 
dle dotčených katastrálních území. 

Jak pro ZPF, tak pro PUPFL je uvedeno, že v prezentovaných informacích  nejsou  
promítnuty korekce dílčích úseků jednotlivých variant (K1 až K6), provedené z důvodu 
ochrany obytné zástavby. 

Ani pro doplněnou upravenou variantu č.3 nejsou prezentovány aktuální údaje o 
nárocích na ZPF respektive PUPFL. 

Obdobně bude nezbytné pro vybranou upravenou variantu v modifikacích dílčích 
úseků dle navržených korekcí K1, K2, K3, K6 a K4 a v koncovém úseku vedenou 
v souladu s návrhem územního plánu města Polička konkretizovat stavbu ve vztahu 
k ochrannému pásma lesa. 

S ohledem na zásah záměru do ochranného pásma lesa je dle § 14 odst. 2 zákona č. 
289/95 Sb. o lesích pro realizaci záměru nutný souhlas příslušného orgánu státní 
správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění stanovených podmínek.  

Obdobně jsou v návrhu stanoviska formulována opatření pro etapu výstavby týkající 
se vznikajících odpadů. 

Pro další projektovou přípravu záměru jsou formulována následující doporučení: 

• v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí 
zemědělské půdy podle bonit a kultur  

• zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání 
se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF  
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• orniční vrstva a podorničí na řešených mezideponiích budou ošetřovány tak, aby 
nedocházelo ke znehodnocování zaplevelením; ornici je potřebné skladovat co nejkratší 
dobu z důvodu zachování půdní úrodnosti a co nejdříve zpětně použít pro rekultivace 

• v dalším stupni projektové dokumentace podrobně  specifikovat všechny trvalé a dočasné 
zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa na základě důsledného prověření všech 
možností důsledné ochrany lesních pozemků 

• v dalších stupních projektové dokumentace předložit kompenzační opatření za trvalý zábor 
pozemků určených pro plnění funkcí lesa 

• v dalším stupni projektové přípravy specifikovat veškeré pozemky, kde stavba bude 
realizována v ochranném pásmu lesa a zajistit důslednou ochranu okrajů lesních porostů 

• striktně plnit veškeré podmínky stanovené v souhlasu příslušného orgánu státní správy lesů 
se zásahem do 50 m ochranného pásma lesa, zejména případný monitoring zdravotního 
stavu lesa s ohledem na možné změny hladiny podzemní vody 

• při terénních úpravách nesmí být zemina ani dočasně deponována na PUPFL, mechanismy 
provádějící zemní úpravy nesmějí na PUPFL vjíždět, zemní úpravy nesmějí být realizovány v 
blízkosti porostních okrajů popř. mimolesní zeleně rostoucí v ochranném pásmu lesa, kde 
hrozí nebezpečí poškození dřevin (poškození kořenů, odření kůry) v případě lesa, pak 
poškození významného krajinného prvku 

• během stavby nebudou dále poškozovány okolní lesní pozemky, na lesní pozemky nebude 
vyvážen stavební odpad ani výkopová zemina, stávající cesty zůstanou zachovány 

• v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování 
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech 
uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve 
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a 
odpadového hospodářství 

• v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, 
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění 

• dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo 
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude 
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití 

• v rámci stavby bude veden o výkopové zemině deník, jehož součástí budou doklady 
vystavené akreditovanou laboratoří; pro nakládání s vytěženou zeminou postupovat podle § 
2 písm. j) zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (č. 154/2010 Sb. s účinností 
dne 1.7.2010) 

• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití 

• po provedení výstavby vedení 110 kV  ve vybrané variantě  plochy stavenišť a provizorních 
přístupových cest uvést po ukončení stavby do původního stavu či stavu obdobnému 
původnímu, pokud nebude s vlastníkem nemovitosti dohodnuto jinak; vytváření novotvarů 
z výkopové zeminy v řešeném území nebude přípustné; bude zpracována bilance 
výkopových zemin 

 
D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Dokumentace konstatuje, že k významnějšímu zásahu do horninového prostředí může 
dojít pouze v místech s náročnějšími podmínkami pro zakládání. Z tohoto hlediska 
mohou být problematické úseky terénních depresí vyplněných deluviálními a 
deluviofluviálními sedimenty (např. údolní nivy). Dalším potenciálně rizikovým místem 
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jsou strmé údolní svahy, především pak příkrý zlomový svah na okraji Loučeňské 
tabule.  

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

Z uvedených podkladů  v dokumentaci lze vyvodit závěr, že samotný záměr neovlivní 
horninové prostředí. V souladu s konstatováním dokumentace je pro další projektovou 
přípravu formulováno následující doporučení: 

• v rámci další projektové přípravy pro doporučenou upravenou variantu 3 v modifikacích 
dílčích úseků dle navržených korekcí K1, K2, K3, K6 a K4 a v koncovém úseku vedenou 
v souladu s návrhem územního plánu města Polička  bude zpracován inženýrsko-geologický 
průzkum  

D.I.7 Vlivy na faunu, floru, ekosystémy a prvky NATURA, vlivy na ÚSES 

Dokumentace konstatuje, že v průběhu výstavby nového vedení dojde k ovlivnění 
flóry především odstraněním vegetačního krytu (netýká se úseků procházejících po 
orné půdě), a to především v místě výstavby stožárů (zemní práce spojené se stavbou 
základů), přístupových cest a stavenišť, resp. ploch pro montáž stožárových 
konstrukcí (přístupové cesty ani lokalizace stavenišť nejsou v tomto stupni 
dokumentace známy) a při realizaci nových průseků, resp. rozšíření stávajících 
průseků pro OP nového vedení. 

Dále dle dokumentace druhou skupinou nepříznivých vlivů na flóru je možnost 
zavlečení nepůvodních druhů rostlin, tzv. neofytů. Jedná se o velmi problematické 
druhy rostlin, které jsou na našem území nepůvodní a navíc jsou konkurenčně velmi 
silné, začleňují se do přirozených rostlinných společenstev, kde po určité době 
dominují a postupně vytlačují původní druhy. 

Ve vztahu k vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na PUPFL dokumentace  
konstatuje, že z hlediska vlivů na lesní a nelesní ekosystémy jako nejšetrnější vychází 
varianta 1, za předpokladu uplatnění korekce trasy K5, která se na území CHKO 
vyhýbá lesním porostům u stanovišť č. 24, 30 a 32. Varianta 2 by v případě uplatnění 
této korekce byla co do rozsahu mýcení srovnatelná s variantou 3. V její neprospěch 
však svědčí výrazný zásah do lesních porostů v délce cca 400 m v prostoru 
stanoviště 22 jz. od Rychnova. Pro vyloučení zásahu do VKP „Petrova louka na 
Františkách“ u varianty 3 byla zvolena korekce trasy ve stopě K2, která se prvku 
vyhýbá. VKP „Louka u Černého potoka“ bude v případě použití korekce trasy K3 
dotčena pouze okrajově, a to pouze ochranným pásmem vedení. 

Dle dokumentace vlivy na faunu budou do velké míry záviset na rozsahu kácení, popř. 
záboru vhodného biotopu stožárovými patkami (především u mokřadních lokalit). 
Nové stožáry je nutné umisťovat co nejdále od vodních ploch a toků (riziko znečištění 
a splachu zemin), kácení provádět v minimální možné míře, pro přístupové trasy 
využít v maximální možné míře stávající cesty. Během výstavby existuje riziko 
ovlivnění fauny rušením hlukem ze stavebních mechanizmů a z dopravy. 

Terénním šetřením byly zjištěny  zvláště chráněné druhy živočichů (podle vyhl. 
395/1992 Sb.) v  uvedených lokalitách dle navrhovaných variant. 

Z hlediska výběru nejvhodnější varianty ve vztahu k vlivům na ptactvo je dle 
dokumentace možné konstatovat, že největší negativní vlivy jsou spojeny s realizací 
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varianty 2, a to vzhledem k největšímu rozsahu kácení neporušených lesních celků 
(stanoviště 9 a 22). Z porovnání variant 1 a 3 lze přiznat mírnou preferenci variantě 1 
z důvodu menšího rizika dotčení biotopu ťuhýka obecného. 

Ve vztahu k vlivům na zvláště chráněná území dokumentace konstatuje, že všechny 
posuzované varianty nového elektrického vedení se v různé míře dostávají do 
kontaktu s CHKO Žďárské vrchy. Pouze varianta 3 je vedena důsledně mimo území 
CHKO. V paralelním úseku Rychnov – Velké pastviny je již řešena jako vedení 2x110 
+ 1x35 kV. 

Maloplošná zvláště chráněná území nejsou v žádné z variant posuzovaného záměru 
dotčena. 

Ve vztahu k ÚSES dokumentace konstatuje, že hodnocené trasy elektrického vedení 
prochází zemědělsky obhospodařovanou krajinou. Každý lesík, remízek, louka, vodní 
tok, skupinky stromů, solitéry apod. (tzv. interakční prvky) mají v takovéto krajině velký 
význam z hlediska stability ekosystémů. Interakční prvky zprostředkovávají příznivé 
působení biocenter a biokoridorů na okolní, ekologicky méně stabilní krajinu. Vytvářejí 
existenční podmínky rostlinám a živočichům, kteří významně ovlivňují fungování 
ekosystémů kulturní krajiny. Realizací nového vedení dojde v některých úsecích 
k zásahu do interakčních prvků.  

Ve vztahu k VKP dokumentace konstatuje, že mezi registrované významné prvky, 
které by mohly být realizací nového el. vedení dotčeny, patří: 

Ø VKP „Petrova louka na Františkách“ – VKP představuje louku s výskytem 
ohrožených druhů rostlin (Dactylorhiza majalis, Pedicularis sylvatica). Lokalita se 
nachází při levé straně silnice č. I/34 ve směru Hlinsko – Polička asi 200 m za 
odbočkou na Františky. Tuto lokalitu protíná varianta 3.  

Ø VKP „Louka u Černého potoka“ - rašelinná louka u Černého potoka v Borovském 
lese s výskytem ohroženého prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). VKP je 
dotčena pouze okrajově, a to pouze ochranným pásmem vedení. 

Oba registrované VKP představují zároveň lokality s výskytem zvláště chráněných 
druhů rostlin v trasách variant nového vedení. Míra jejich ovlivnění variantními trasami 
byla popsána v předchozím textu.  

Mezi VKP ze zákona budou především dotčeny menší i větší lesní celky. Vliv na lesní 
celky byl již popsán v jiné části dokumentace a lze s ním ztotožnit i vliv na VKP „ze 
zákona“. Nejvýznamnější vliv bude mít dle dokumentace varianta 2, a to díky 
rozsáhlému narušení neporušených lesních celků – stanoviště 9 a 22.  

V případě registrovaných VKP „Petrova louka na Františkách“ a „Louka u Černého 
potoka“je lokalizace stožárových míst nežádoucí. Zároveň je požadováno vyloučení 
umisťování stavenišť do těchto ploch.  

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

Dokumentace nijak podrobněji nevyhodnocuje zásahy do PUPFL jak již bylo 
komentováno v předcházející části předkládaného posudku. 

Problematika vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu na zásahy do prvků dřevin 
rostoucích mimo les v zásadě detailněji pro navrhovanou upravenou variantu 3 není 
řešena vůbec. 
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Detailněji je pouze uvedeno, že v navazujících fázích projektové přípravy (po zaměření 
trasy) bude nutné detailně prověřit úsek Velké paseky – Cerkytle, využívající (ve 
všech variantách) bezlesí stávajícího koridoru pro vedení 400 kV ve stopě stávajícího 
vedení VN 835. Vzhledem k tomu, že směrem k Cerkytlům se vedení 400 kV 
postupně přibližuje k silnici I/34, nelze vyloučit, že dodržení minimální osové 
vzdálenosti obou vedení (stávajícího VVN 400 kV a nového VVN 2x110 +1x35 kV) na 
úrovni 40 m si může vyžádat zábor PUPFL na odvrácené straně silnice I/34. V případě 
potvrzení tohoto rizika je možné zvážit dojednání výjimky s ČEPS a.s. ohledně 
zmenšení osové vzdálenosti obou vedení na 35 m. 

Dle názoru zpracovatele posudku  lze požadovat, aby v rámci další projektové 
přípravy záměru, po upřesnění lokalizace jednotlivých stožárů, byly respektovány  
požadavky na minimalizaci vlivů stavby  na přírodně hodnotné biotopy, prvky ÚSES a 
VKP s tím, že by měla být preferována skutečnost, že stožárová místa by měla být 
přednostně umísťována mimo takové lokality. 

Z hlediska vlivů na přírodní složky ekosystémů je nezbytné upozornit, že s výjimkou  
vlivů na ÚSES doplněná dokumentace neposkytuje žádné nové informace v rámci 
doplněné upravené varianty 3. Doplněná dokumentace konstatuje, že úpravou trasy 
došlo ke snížení počtu křížení LBK 10 a k odstranění zásahu do LBC 8 Pod Velkým 
kopcem. 

Pro další projektovou přípravu záměru jsou formulována následující doporučení: 
• součástí další projektové přípravy zvolené varianty vedení 110 kV po konečném zaměření 

trasy bude podrobný dendrologický průzkum kácených mimolesních porostů dřevin včetně 
zhodnocení zdravotního stavu dřevin dotčených stavbou 

• v dalším stupni projektové dokumentace dokladovat jen minimální odůvodněný  rozsah  
zásahů do porostů dřevin; v rámci předběžné opatrnosti smluvně zajistit odborný biologický 
dozor v průběhu provádění zemních prací (včetně monitoringu výskytu ochranářsky 
významných druhů živočichů na staveništi a manipulačních plochách) a při kácení 
mimolesních prvků dřevin 

• v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit a zajistit ochranu každého stromu mimo 
polohy s jednoznačně odůvodněným zásahem do porostů ve smyslu ČSN DIN 18 920 
Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 
činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů) a do POV 
stavby promítnout situace se zachováním hodnotnějších stromů v dosahu zařízení stavenišť 

• v případě prokázání rizika narušení porostní stěny lesa na sv. straně silnice I/34 v úseku 
Velké paseky – Cerkytle, požádat ČEPS o výjimku pro zkrácení min. osové vzdálenosti 
stávajícího vedení 400 kV (V413) a nového vedení 2x110 kV+1x35 KV 

• zařízení staveniště řešit zásadně mimo prostory  skladebných prvků ÚSES, plochy VKP a 
cenných segmentů krajiny; příjezdové trasy k jednotlivým stožárovým místům vymezit 
s ohledem na minimalizaci vlivů na obytnou zástavbu a narušení funkcí lesa 

• stožáry umisťovat mimo nejhodnotnější území vymezených funkčních biocenter respektive 
biokoridorů 

• důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území všechny plochy zasažené 
skrývkovými, těžebními, stavebními i rekultivačními pracemi z důvodu prevence ruderalizace 
území a šíření alergenních plevelů 

• po celou dobu výstavby uplatnit funkci ekologického dozoru 

• neumísťovat sloupy vedení 110 kV v rámci vybrané varianty  do lokalit zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů, v dalším stupni projektové dokumentace ověřit umístění sloupů 
vedení 110 kV mimo přírodě blízká stanoviště  
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• stožáry umisťovat mimo další lokality, které je možno pokládat za lokality potenciálního 
výskytu zvláště chráněných či regionálně významných druhů rostlin  

• nejdéle pro fázi prováděcí dokumentace aktualizovat v jarním aspektu   doprůzkum 
vytipovaných lokalit umístění stožárů pro zvolenou variantu vedení 110 kV  z hlediska 
aktuálního botanického průzkumu 

• v posledním vegetačním období před přípravou území provést zoologický doprůzkum 
v dotčených prostorech skladebných prvků ÚSES a hodnotnějších přírodě blízkých 
stanovišť v trase včetně přírodním poměrům bližších ploch lesních porostů; na základě 
tohoto doprůzkumu specifikovat opatření k nakládání s doloženými populacemi zvláště 
chráněných nebo regionálně významných druhů živočichů 

• pro ochranu ptáků realizovat na všech nově stavěných stožárech odpovídající technické 
opatření, spočívající především v tom, že u nosných sloupů budou použity závěsné svislé 
izolátory a konzole nad nimi bude osazena ochrannými tyčemi proti dosedání velkých druhů 
ptáků; případě budou konstrukčně řešeny ptačí armatury 

• v rámci další projektové přípravy záměru specifikovat případné úseky vedení 110 kV,  kde 
bude instalována na vodiče opticko-akustická signalizace dle metodické příručky ČSOP č.15 
„Ochrana ptáků před zraněním na venkovních elektrických vedeních“ 

• prořezávání dřevin v rámci údržby doprovodné vegetace řešit v období vegetačního klidu 
odborně způsobilými subjekty 

• kácení dřevin provádět v době vegetačního klidu a výhradně pouze v ochranném pásmu 
vedení 

• za účelem prevence padání drobných živočichů do stavebních jam pro zakládání stožárů 
řešit dřevěné zábrany pro vyhloubené stavební jámy a jejich kontrolu, včetně záchrany 
eventuelně napadaných živočichů 

• při napínání vodících lan vyloučit pojezdy aut nebo jiné mechanizace v území skladebných 
prvků ÚSES a interakčních prvků; v místech křížení vedení s těmito lokalitami zvolit ruční 
zavádění lan 

• stanoviště stavebních strojů a zařízení staveniště umisťovat výhradně mimo plochy 
skladebných prvků ÚSES a interakčních prvků a mimo plochy přírodě blízkých ploch ve 
smyslu aktuálních výstupů biologického hodnocení pro vybranou upravenou variantu č. 3 

• maximálně šetrně provádět přístup ke stožárovým místům a vlastní demontáž a montáž 
stožárových konstrukcí, zejména v lokalitách s trvalým vegetačním krytem 

• na lesních pozemcích udržovat volný pruh pozemků pro zajištění údržby vedení pouze na 
základě rozhodnutí provozovatele vedení, pokud je tento pruh třeba; při údržbě porostů 
v ochranném pásmu elektrického vedení, respektive při kácení dřevin je nutné používat 
pouze takové technologické postupy, které nadměrně nepoškozují vegetaci 

D.I.8 Vlivy na krajinu a krajinný ráz 

Dokumentace konstatuje, že v rámci posuzovaného záměru byly tyto vlivy 
vyhodnoceny jako potenciálně nejvýznamnější. Negativní projevy této stavby ve 
vztahu ke krajinnému rázu se budou uplatňovat především v přírodních nebo v přírodě 
blízkých prostorech (především úsek Rychnov – Borová). Naopak v urbanizovaném 
území Hlinsko, Polička) jsou klasické příhradové stožáry VVN vnímány jako součást 
krajiny současnosti. Samotné vodiče elektrického vedení se v krajině uplatňují 
v omezené vzdálenosti od trasy vedení.  

Jako silné nebo „silné až stírající“ byly dle dokumentace vyhodnoceny zásahy do 
přírodních, kulturně historických resp. estetických znaků oblastí krajinného rázu 
v těchto prostorech: 
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Ø Cerkytle - Svatá Kateřina (úsek společný pro var.1, 2, 3) - ovlivněno bude 
harmonické měřítko zdejší krajiny. V případě varianty Z je tento vliv hodnocen jako 
silný až stírající. 

Ø Krouna (varianta 2) trasa je vedena v těsné blízkosti areálu kostela sv.Michala, 
realizací záměru budou významně dotčeny objekty trvalého bydlení, areál kostela, 
mimolesní zeleň a bude narušena historická silueta města.  

Ø Františky (varianta 3) - trasa kombinovaného vedení 2x110 kV + 1x35 kV s celkově 
vyššími a mohutnějšími stožáry Realizací záměru dojde k výraznému zesílení 
působení antropogenního liniového prvku, ovlivnění harmonického měřítka krajiny 
a k zásahům do lesa a mimolesní krajinné zeleně, která je jedním ze 
spoluutvářejících znaků krajinného rázu.  

Ø Zelinka – Na Babce (varianta Z) - realizace záměru ve stopě severně od silnice 
I/34 by znamenala vložení nové výrazné linie do tohoto prostoru se zásahy do lesní 
a mimolesní zeleně. Vliv záměru na identifikované znaky v tomto prostoru je 
hodnocen jako středně silný až silný.  

Ve vztahu ke krajinnému rázu na území CHKO tak záměr v dotčeném prostoru není 
spojen s významnými negativními vlivy. Varianty 1 a 2 v úseku Rychnov – Velké 
Paseky jsou při svém průchodu územím CHKO (severně Pusté Kamenice) řešeny jako 
standardní vedení 2x110 kV. Vzhledem k blízkosti trasy opticky robustnějšího vedení 
400 kV (V 413) nedojde k podstatnému zvýraznění (posílení významu) této vizuálně 
se silně uplatňující antropogenní linie v dálkových pohledech. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Lze konstatovat, že z hlediska  studie vlivů na krajinný ráz  jsou výstupy dokumentace 
popsány korektně a není nutno k nim vznášet zásadní připomínky. Je  však 
skutečností, že pro aktualizované upravené vedení varianty č.3 není vyhodnocení na 
krajinný ráz doloženo. V doplňku dokumentace je pouze konstatováno oddálení 
upravené trasy od hrany terénního zářezu.  

Dokumentace konstatuje, že pro územní řízení je třeba doložit souhlas podle § 12 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Vzhledem k závěrům 
vyplývajících z vyhodnocení vlivů na krajinný ráz je toto doporučení formulováno 
v návrhu stanoviska: 
• pro územní řízení bude pro doporučenou upravenou variantu 3 v modifikacích dílčích 

úseků dle navržených korekcí K1, K2, K3, K6 a K4 a v koncovém úseku vedenou v souladu 
s návrhem územního plánu města Polička doložen souhlas podle § 12 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny 

 
D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Dokumentace konstatuje, že vlivy na hmotný majetek jsou spojeny zejména se 
zásahem trasy vedení a jeho ochranného pásma do zastavěného území. K tomuto 
dochází především u trasy vedení ve varianty 2 v úseku 2B, kde trasa kříží zástavbu 
obce Krouna. V ostatních variantách bylo drobnými korekcemi trasy dosaženo 
vyloučení zásahu ochranného pásma do obytných budov. Z tohoto důvodu je vliv 
úseku 2B trasy varianty 2 v prostoru obce Krouna považován za silně negativní. 
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Z důvodu lokalizace trasy v ochranném pásmu vzletového a přistávacího prostoru 
letiště Polička a letiště Skuteč je nutná koordinace řešení vybrané trasy vedení 
s požadavky ochrany vzletového a přistávacího prostrou. 

Kulturní a historické památky budou výrazně ovlivněny ve variantě 2, kde se trasa 
dostává do bezprostřední blízkosti kostela sv. Michaela v Krouně a narušuje tím jeho 
jedinečnost, coby dominanty obce. V ostatních variantách nedojde k významnému 
ovlivnění kulturních a historických památek.  

Zájmové území je územím s pravděpodobnou možností výskytu archeologických 
nálezů, to se týká zejména intravilánů obcí. V případě odkrytí archeologických nálezů 
při provádění zemních prací je povinností informovat příslušný orgán památkové péče 
a umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu dle zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Za předpokladu dodržení 
této podmínky je vliv záměru na archeologické nálezy považován ve všech variantách 
za minimální. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Ze strany zpracovatele posudku bez zásadnějších připomínek. Otázku 
archeologických nálezů ponechává zpracovatel posudku bez komentáře, protože tato 
problematika jednoznačně souvisí s příslušným složkovým zákonem a musí být 
respektována bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí. Taktéž 
problematika vzletového a přistávacího prostoru letiště Polička není jednoznačně 
problematikou týkající se vlivů na životní prostředí, a proto musí být řešena v rámci 
další projektové přípravy záměru. V návrhu stanoviska příslušnému úřadu je 
formulována následující podmínka: 
• v rámci další  projektové přípravy záměru ve vybrané variantě vedení 110 kV  respektovat a 

zohlednit  požadavky vyplývající z existence ochranných pásem vzletového a přistávacího 
prostoru letišť Polička a Skuteč 
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D.II.  Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí 
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních 
vlivů 

Dokumentace konstatuje, že žádné vlivy nebyly ve výsledné významnosti (po 
zhodnocení velikosti vlivu, časového rozsahu vlivu, reverzibility vlivu, citlivosti území 
a možnostmi ochrany) vyhodnoceny jako významně nepříznivé. Jako nepříznivé byly 
vyhodnoceny vlivy na krajinný ráz. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Záměr je v daném území předkládanou dokumentací posouzen ze všech podstatných 
hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se jedná o aktivitu 
navrhovanou oznamovatelem v území v souladu s územním plánem. 

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního 
prostředí lze v zásadě vyslovit souhlas se závěry dokumentace při respektování 
podmínek formulovaných předkládaným posudkem.  

Metodicky je však nezbytné upozornit, že většinu formulovaných podmínek bude 
nezbytné upřesnit ve vztahu k doporučené upravené variantě 3 v modifikacích dílčích 
úseků dle navržených korekcí K1, K2, K3, K6 a K4 a v koncovém úseku vedenou 
v souladu s návrhem územního plánu města Polička. 

  

 

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích 
a nestandardních stavech 

Dokumentace konstatuje, že stavby vedení elektrické energie představují minimální 
riziko havárie. Při velmi extrémních povětrnostních podmínkách může dojít ke 
zpřetrhání lan vedení, event. k deformaci stožárových konstrukcí. Nelze přitom 
vyloučit krátkodobé výpadky v dodávkách elektrické energie. V etapě výstavby vedení 
může dojít k havárii některého z užívaných stavebních mechanizmů, s event. únikem 
nebezpečných látek do okolního prostředí (znečištění půdy, vody). Kvalitní plán 
organizace výstavby a jeho dodržování je zárukou minimalizace těchto potenciálních 
rizik. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z hlediska charakteristiky environmentálních rizik při možných haváriích a 
nestandardních stavech lze s obsahem uvedené kapitoly souhlasit. Veškerá uvedená 
environmentální rizika jsou ošetřena odpovídajícími podmínkami v návrhu stanoviska 
příslušnému úřadu. 
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II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 

Dokumentace konstatuje, že pro  potřebu posuzování vlivů na životní prostředí je 
záměr posuzován ve čtyřech variantách. Varianty 1, 2 a 3 byly předloženy 
Oznamovatelem stavby, čtvrtá varianta Z byla převzata z platné územně plánovací 
dokumentace (ÚP VÚC Pardubického kraje). Porovnání variant je provedeno 
samostatně pro tři základní úseky trasy, které jsou z hlediska výběru doporučené 
varianty na sobě víceméně nezávislé a konečný výběr trasy může být (teoreticky) 
kombinací doporučeného řešení v těchto úsecích.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci dokumentací navržených tras vedení 110 kV na 
základě vyjádření dotčených orgánů státní správy bylo zjištěno, že nelze stanovit 
optimální trasu vedení, byla dokumentace vrácena  z důvodů stanovení optimální 
trasy vedení. 

Výsledkem doplněné dokumentace je upravená varianta 3 v modifikacích dílčích 
úseků dle navržených korekcí K1, K2, K3, K6 a K4 a v koncovém úseku vedenou 
v souladu s návrhem územního plánu města Polička. 

Ne ve všech kapitolách doplňku dokumentace lze vysledovat konkrétní vyhodnocení 
velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. V tomto smyslu 
jsou formulována doporučení v návrhu stanoviska příslušnému úřadu. 
 
 

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující státní 
hranice 

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního 
v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí je patrné, že 
předložený záměr nepřesahuje svými vlivy státní hranice.   

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S uvedeným konstatováním lze vyslovit souhlas. 
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA 
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Z dokumentace vyplývá, že v rámci předkládaného záměru byly předloženy varianty 1 
(zelená), 2 (červená) a 3 (žlutá) jako podklad pro následné technické řešení vybrané 
varianty. Čtvrtou (referenční) variantou je varianta „Z“ (fialová), která byla převzata 
z platné územní dokumentace (ÚPD) kraje – tzn. ÚP VÚC Pardubického kraje. Tyto 
varianty jsou v dokumentace podrobněji popsány. 

V rámci doplněné dokumentace byla generována modifikovaná varianta 3, kde 
zásadní úprava se týká koncového úseku varianty 3. Cca 250 m před křížením se 
silnicí III. třídy Polička  - Střítež bude umístěn rohový stožár, na kterém bude 
kombinované vedení 2 x 110 kV a 35 kV přecházet v samostatné vedení 2 x 110 kV. 
Vedení 35 kV pokračuje ve své původní trase. Upravená trasa nového vedení 110 kV 
je po překřížení silnice III. třídy Polička – Střítež vedena východním směrem. Na rozdíl 
od trasy vedení vymezené v původní dokumentaci neprotíná příkrý terénní zářez, ale 
je vedena v oddálené stopě. Silnici II/360 Polička – Sebranice tak kříží  cca o 50 m 
severněji než trasa původní. Přibližně po cca 300 metrech se trasa lomí k JJZ, po 
dalších 30 m kříží koridor plánovaného 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 do transformovny Polička. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního 
prostředí lze vyslovit souhlas se závěry dokumentace. Technické řešení je v zásadě 
jasné, od čehož se taktéž odvíjejí  doporučení do návrhu stanoviska příslušnému 
úřadu s tou výhradou, že některé údaje potřebné pro vyhodnocení velikosti a 
významnosti vlivů na životní prostředí nebyly v době vypracování dokumentace 
k dispozici. od čehož se odvíjí i formulace podmínek do návrhu stanoviska 
příslušnému úřadu.  
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, 
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH 
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Pro posouzení vlivu výstavby a provozu posuzovaného záměru  byla zpracována 
dokumentace v rozsahu přílohy 4 zákona číslo 100/2001Sb. v platném znění.      

Lze konstatovat, že použité metody hodnocení a úplnost vstupních informací 
předkládané dokumentace jsou zpracovány s akceptovatelnou vypovídací schopností 
a i přes několik uvedených připomínek (které jsou v příslušných pasážích 
dokumentace odpovídajícím způsobem objasněny)  jsou postačující pro vyhodnocení 
procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona číslo 100/2001 Sb. 
v platném znění.  

V této kapitole jsou sumarizovány veškeré návrhy na opatření pro prevenci, vyloučení, 
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí, které: 

Ø byly již prezentovány v dokumentaci    
Ø byly požadovány v rámci vyjádření k dokumentaci a byly akceptovány 

zpracovatelem posudku 
Ø byly navrženy zpracovatelem posudku  
Ø naopak nejsou formulována doporučení, která jednoznačně vyplývají z příslušných 

složkových zákonů 

Pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů výstavby a 
provozu hodnoceného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví doporučuje 
zpracovatel posudku akceptovat následující opatření : 

Opatření pro fázi přípravy 
• v rámci další projektové přípravy pro doporučenou upravenou variantu 3 v modifikacích 

dílčích úseků dle navržených korekcí K1, K2, K3, K6 a K4 a v koncovém úseku vedenou 
v souladu s návrhem územního plánu města Polička upřesnit její vedení v rámci ochranných 
pásem vodních zdrojů s tím, že řešení lokalizace stožárových míst a postup výstavby bude 
respektovat výsledky  hydrogeologického průzkumu a jím stanovených opatření k eliminaci 
vlivů na vydatnost a jakost těchto vodních zdrojů; realizace záměru musí být podmíněna 
souhlasem hydrogeologa 

• v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace (zejména 
místní,  obslužné a dočasně vybudované) v rámci stavby včetně údajů o tom, kde s ohledem 
na  dopravovaný materiál budou nezbytné jejich úpravy; požadované návrhy úprav (zejména 
zpevnění komunikací, jejich rozšíření, případné požadavky na kácení  dřevin podél 
komunikací) budou předloženy příslušnému orgánu ochrany přírody, a to včetně návrhů 
následných nápravných opatření; dodavatel stavby bude povinen přepravní trasu projednat 
s dotčenými obcemi 

• v rámci další projektové přípravy pro doporučenou upravenou variantu 3 v modifikacích 
dílčích úseků dle navržených korekcí K1, K2, K3, K6 a K4 a v koncovém úseku vedenou 
v souladu s návrhem územního plánu města Polička bude zpracován inženýrsko-geologický 
průzkum  

• součástí další projektové přípravy zvolené varianty vedení 110 kV po konečném zaměření 
trasy bude podrobný dendrologický průzkum kácených mimolesních porostů dřevin včetně 
zhodnocení zdravotního stavu dřevin dotčených stavbou 

• v dalším stupni projektové dokumentace dokladovat jen minimální odůvodněný  rozsah  
zásahů do porostů dřevin; v rámci předběžné opatrnosti smluvně zajistit odborný biologický 
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dozor v průběhu provádění zemních prací (včetně monitoringu výskytu ochranářsky 
významných druhů živočichů na staveništi a manipulačních plochách) a při kácení 
mimolesních prvků dřevin 

• v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit a zajistit ochranu každého stromu mimo 
polohy s jednoznačně odůvodněným zásahem do porostů ve smyslu ČSN DIN 18 920 
Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 
činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů) a do POV 
stavby promítnout situace se zachováním hodnotnějších stromů v dosahu zařízení stavenišť 

• neumísťovat sloupy vedení 110 kV v rámci vybrané varianty  do lokalit zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů, v dalším stupni projektové dokumentace ověřit umístění sloupů 
vedení 110 kV mimo přírodě blízká stanoviště  

• stožáry umisťovat mimo další lokality, které je možno pokládat za lokality potenciálního 
výskytu zvláště chráněných či regionálně významných druhů rostlin  

• nejdéle pro fázi prováděcí dokumentace aktualizovat v jarním aspektu   doprůzkum 
vytipovaných lokalit umístění stožárů pro zvolenou variantu vedení 110 kV  z hlediska 
aktuálního botanického průzkumu 

• v posledním vegetačním období před přípravou území provést zoologický doprůzkum 
v dotčených prostorech skladebných prvků ÚSES a hodnotnějších přírodě blízkých 
stanovišť v trase včetně přírodním poměrům bližších ploch lesních porostů; na základě 
tohoto doprůzkumu specifikovat opatření k nakládání s doloženými populacemi zvláště 
chráněných nebo regionálně významných druhů živočichů 

• pro ochranu ptáků realizovat na všech nově stavěných stožárech odpovídající technické 
opatření, spočívající především v tom, že u nosných sloupů budou použity závěsné svislé 
izolátory a konzole nad nimi bude osazena ochrannými tyčemi proti dosedání velkých druhů 
ptáků; případě budou konstrukčně řešeny ptačí armatury 

• v rámci další projektové přípravy záměru specifikovat případné úseky vedení 110 kV,  kde 
bude instalována na vodiče opticko-akustická signalizace dle metodické příručky ČSOP č.15 
„Ochrana ptáků před zraněním na venkovních elektrických vedeních“ 

• v případě prokázání rizika narušení porostní stěny lesa na sv. straně silnice I/34 v úseku 
Velké paseky – Cerkytle, požádat ČEPS o výjimku pro zkrácení min. osové vzdálenosti 
stávajícího vedení 400 kV (V413) a nového vedení 2x110 kV+1x35 KV 

• v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí 
zemědělské půdy podle bonit a kultur  

• v dalším stupni projektové dokumentace podrobně  specifikovat všechny trvalé a dočasné 
zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa na základě důsledného prověření všech 
možností důsledné ochrany lesních pozemků 

• v dalších stupních projektové dokumentace předložit kompenzační opatření za trvalý zábor 
pozemků určených pro plnění funkcí lesa 

• v dalším stupni projektové přípravy specifikovat veškeré pozemky, kde stavba bude 
realizována v ochranném pásmu lesa a zajistit důslednou ochranu okrajů lesních porostů 

• striktně plnit veškeré podmínky stanovené v souhlasu příslušného orgánu státní správy lesů 
se zásahem do 50 m ochranného pásma lesa, zejména případný monitoring zdravotního 
stavu lesa s ohledem na možné změny hladiny podzemní vody 

• v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování 
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech 
uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve 
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a 
odpadového hospodářství 

• v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, 
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění 
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• v dalším stupni projektové dokumentace specifikovat předpokládané nároky na vodu v etapě 
výstavby a způsob zajištění dodávek této vody  

• v rámci POV stavby jednoznačně vyloučit přejezdy přes koryta a přilehlé nivy 

• zařízení staveniště řešit zásadně mimo prostory  skladebných prvků ÚSES, plochy VKP a 
cenných segmentů krajiny; příjezdové trasy k jednotlivým stožárovým místům vymezit 
s ohledem na minimalizaci vlivů na obytnou zástavbu a narušení funkcí lesa 

• stožáry umisťovat mimo nejhodnotnější území vymezených funkčních biocenter respektive 
biokoridorů 

• stožáry umisťovat mimo údolní nivy vodních toků, v bezpečné vzdálenosti od břehové hrany 
a mimo ochranná pásma vodních zdrojů 1.stupně 

• pro územní řízení bude pro doporučenou upravenou variantu 3 v modifikacích dílčích úseků 
dle navržených korekcí K1, K2, K3, K6 a K4 a v koncovém úseku vedenou v souladu 
s návrhem územního plánu města Polička doložen souhlas podle § 12 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny 

• v rámci další  projektové přípravy záměru ve vybrané variantě vedení 110 kV  respektovat a 
zohlednit  požadavky vyplývající z existence ochranných pásem vzletového a přistávacího 
prostoru letišť Polička a Skuteč 

Opatření pro fázi výstavby 
• před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu používaných komunikací; 

dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím 
využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení 
komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením po 
ukončení stavby 

• před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ havárie“, 
který bude zpracován v souladu se zákonem o vodách a vyhláškou č. 450/2005 Sb.; 
s obsahem tohoto plánu budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě 
havárie nebo povodně bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v těchto 
plánech 

• při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i 
specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na 
celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a 
progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných 
technologií) 

• zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání 
se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF  

• orniční vrstva a podorničí na řešených mezideponiích budou ošetřovány tak, aby 
nedocházelo ke znehodnocování zaplevelením; ornici je potřebné skladovat co nejkratší 
dobu z důvodu zachování půdní úrodnosti a co nejdříve zpětně použít pro rekultivace 

• kácení dřevin provádět v době vegetačního klidu a výhradně pouze v ochranném pásmu 
vedení 

• při terénních úpravách nesmí být zemina ani dočasně deponována na PUPFL, mechanismy 
provádějící zemní úpravy nesmějí na PUPFL vjíždět, zemní úpravy nesmějí být realizovány v 
blízkosti porostních okrajů popř. mimolesní zeleně rostoucí v ochranném pásmu lesa, kde 
hrozí nebezpečí poškození dřevin (poškození kořenů, odření kůry) v případě lesa, pak 
poškození významného krajinného prvku 

• během stavby nebudou dále poškozovány okolní lesní pozemky, na lesní pozemky nebude 
vyvážen stavební odpad ani výkopová zemina, stávající cesty zůstanou zachovány 

• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především v 
průběhu provádění zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních 
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potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány; vlastní zemní práce provádět po 
etapách vždy v rozsahu  nezbytně nutném; v případě nepříznivých klimatických podmínek v 
období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch 

• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody 

• během výstavby stožárů maximálně využít již existující cesty a minimalizovat vznik cest 
nových, zejména v nivách toků a v rámci lesních pozemků; příjezdové cesty k jednotlivým 
stožárovým místům volit co nejkratší; na ostatních plochách mimo VKP je nutno postupovat 
dle obecných zásad ochrany přírody 

• zařízení staveniště umístit v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby dále mimo pozemky 
se zastoupením nelesních porostů a dřevin a v dostatečné vzdálenosti od břehových hran 
vodotečí při současném zajištění jejich břehových porostů 

• stavbu realizovat v ucelených etapách; pracovní dobu omezit na pracovní dny od 7 do 18 
hodin 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi musí být v dokonalém 
technickém stavu;  nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných  úkapů 
ropných látek 

• v prostoru stavby stožárů nebudou skladovány vodám závadné látky, např. PHM pohonné 
hmoty a maziva) s výjimkou množství pro jednodenní spotřebu pro fázi výstavby 

• v případě parkování mechanismů na staveništi budou tyto podloženy záchytnými vanami pro 
zachycení případných úkapů ropných látek 

• v průběhu výstavby záměru je nutné pravidelnou kontrolou zabránit únikům a úkapům 
ropných látek z používaných vozidel a stavebních mechanismů, pracoviště vybavit 
vhodnými sanačními materiály 

• v případě potřeby budou zařízení staveniště vybavena dostatečným množstvím chemických 
WC 

• v případě úniku závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a 
odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům 

• po dobu stavebních prací v prostoru vodohospodářsky  významných území (zátopová 
území, vodní toky, ochranná pásma vodních zdrojů) bude zajištěn odborný dozor nad 
dodržováním bezpečnostních opatření z řad pracovníků příslušných vodárenských 
organizací 

• dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo 
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude 
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití 

• v rámci stavby bude veden o výkopové zemině deník, jehož součástí budou doklady 
vystavené akreditovanou laboratoří; pro nakládání s vytěženou zeminou postupovat podle § 
2 písm. j) zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (č. 154/2010 Sb. s účinností 
dne 1.7.2010) 

• po celou dobu výstavby uplatnit funkci ekologického dozoru 

• za účelem prevence padání drobných živočichů do stavebních jam pro zakládání stožárů 
řešit dřevěné zábrany pro vyhloubené stavební jámy a jejich kontrolu, včetně záchrany 
eventuelně napadaných živočichů 

• při napínání vodících lan vyloučit pojezdy aut nebo jiné mechanizace v území skladebných 
prvků ÚSES a interakčních prvků; v místech křížení vedení s těmito lokalitami zvolit ruční 
zavádění lan 
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• stanoviště stavebních strojů a zařízení staveniště umisťovat výhradně mimo plochy 
skladebných prvků ÚSES a interakčních prvků a mimo plochy přírodě blízkých ploch ve 
smyslu aktuálních výstupů biologického hodnocení pro vybranou upravenou variantu č. 3 

• maximálně šetrně provádět přístup ke stožárovým místům a vlastní demontáž a montáž 
stožárových konstrukcí, zejména v lokalitách s trvalým vegetačním krytem 

• na lesních pozemcích udržovat volný pruh pozemků pro zajištění údržby vedení pouze na 
základě rozhodnutí provozovatele vedení, pokud je tento pruh třeba; při údržbě porostů 
v ochranném pásmu elektrického vedení, respektive při kácení dřevin je nutné používat 
pouze takové technologické postupy, které nadměrně nepoškozují vegetaci 

• důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území všechny plochy zasažené 
skrývkovými, těžebními, stavebními i rekultivačními pracemi z důvodu prevence ruderalizace 
území a šíření alergenních plevelů 

Opatření pro fázi provozu 

• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití 

• po provedení výstavby vedení 110 kV  ve vybrané variantě  plochy stavenišť a provizorních 
přístupových cest uvést po ukončení stavby do původního stavu či stavu obdobnému 
původnímu, pokud nebude s vlastníkem nemovitosti dohodnuto jinak; vytváření novotvarů 
z výkopové zeminy v řešeném území nebude přípustné; bude zpracována bilance 
výkopových zemin 

• po realizaci doporučené varianty vedení 110 kV trasy bude ze strany provozovatele tohoto 
vedení zajištěn v případě prokazatelné ztráty rozhlasového nebo televizního signálu 
(analogového nebo digitálního) opět jeho řádný příjem  

• po zahájení zkušebního provozu provést  autorizované kontrolní měření hlukové zátěže u 
nejbližších  objektů obytné zástavby pro doložení plnění hygienického limitu hluku pro 
noční dobu 

• prořezávání dřevin v rámci údržby doprovodné vegetace řešit v období vegetačního klidu 
odborně způsobilými subjekty 

V této formě jsou navrhovaná opatření uvedena i v přiloženém návrhu stanoviska 
příslušnému úřadu.  
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ  
Zpracovatel posudku obdržel od příslušného úřadu – MŽP – k předloženému doplňku  
dokumentace následující vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených 
územních samosprávných celků. 

1) Česká inspekce životního prostředí 
oblastní inspektorát Hradec Králové 
zn.: ČIŽP/45/IPP/0916402.003/10/KDR  ze dne: 21.7. 2010 

Podstata vyjádření: 

a) Z hlediska oddělení integrace záměr nespadá pod působnost zákona č. 76/2002 
Sb. v platném znění. 

b) Z hlediska ochrany ovzduší bez připomínek. 

c) Z hlediska ochrany vod  nejsou připomínky při dodržení souhrnných stanovisek ze 
dne 5.10.2009 pod č.j. ČIŽP/45/IPP/0916402.001/09/KDR a ze dne 17.2.2010 pod č.j. 
ČIŽP/45/IPP/0916402.002/10/KDR 
Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vyjádření č.j.ČIŽP/45/IPP/0916402.002/10/KDR je vyjádřením k původní dokumentaci 
EIA, kde je uvedeno, že za dodržení  podmínek navržených z hlediska ochrany vod 
k prevenci, snížení a kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí není ke 
zpracování a závěru dokumentace dalších připomínek.  Zpracovatel posudku soudí, 
že odpovídající podmínky v souladu s uvedeným vyjádřením jsou zapracovány do 
návrhu stanoviska příslušnému úřadu. 

d) Z hlediska oddělení odpadového hospodářství je upozorněno, že odpad uvedený 
pod katalogovým číslem 08 01 12 má dle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb. správný název 
„Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 a především upozornění, 
že odpad katalogové číslo 08 01 12 je zařazen  do kategorie ostatní odpady. Původní 
vyjádření ČIŽP zůstává v platnosti, neboť zpracovatel dokumentace neopravil názvy 
některých odpadů. Je vznesen požadavek na specifikaci druhů a kategorie odpadů 
vzniklých ve fázi výstavby. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 

S uvedeným vyjádřením ČIŽP z hlediska problematiky odpadů lze vyslovit souhlas. 
Odpovídající podmínky jsou zapracovány do návrhu stanoviska příslušnému úřadu. 
Lze však upozornit, že připomínky oddělení odpadů by musely být respektovány 
v rámci příslušného složkového zákona a s ním souvisejících předpisů bez ohledu na 
proces posuzování vlivů na životní prostředí, a tudíž by vyjádření oddělení 
odpadového hospodářství nemělo celkově ovlivnit závěry procesu posuzování vlivů na 
životní prostředí. 

e) Předložené doplnění dokumentace obsahuje doporučenou trasu vedení a doplnění 
vlivu na prvky ÚSES. Vlivy na krajinný ráz a na přírodě hodnotné biotopy včetně 
upřesnění opatření ke snížení nebo kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí 
doplněny nejsou. 

Případná realizace záměru je podmíněna dle původního vyjádření provedením 
opatření ke snížení nebo kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí. Vymezení 
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stožárových míst, přístupových cest a ploch stavenišť musí být provedeno s ohledem 
na ochranu zjištěných přírodně hodnotných biotopů, prvků ÚSES a VKP. Stožárová 
místa musí být umístěna přednostně mimo uvedené lokality, v případech nezbytné 
kolize je nutné zvolit takový způsob, kterým by nedošlo k ohrožení nebo oslabení 
ekologicko stabilizační funkce daného prvku. Při údržbě porostů v ochranném pásmu 
elektrického vedení, respektive při kácení dřevin, je nutné používat pouze takové 
technologické způsoby, které nadměrně nepoškozují vegetaci. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku vyslovuje souhlas s výše uvedeným stanoviskem a zastává 
názor, že odpovídající doporučení jsou zapracována do návrhu stanoviska 
příslušnému úřadu formulací odpovídajících podmínek. 

f) Z hlediska  oddělení ochrany lesa není k doplněné dokumentaci připomínek. 

 
2) KHS Pardubického kraje 

zn.: 2232/10/HOK-Sy/2.5  ze dne: 147. 2010 
Podstata vyjádření: 

Po zhodnocení souladu předložené  doplněné dokumentace s požadavky předpisů 
v oblasti ochrany veřejného zdraví KHS nemá k doplněné dokumentaci připomínky a 
s navrženou variantou vedení 110 kV mimo zástavbu obce Krouna souhlasí. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 

Pro upřesnění zpracovatel posudku uvádí, že se jedná o upravenou variantu 3 
v modifikacích dílčích úseků dle navržených korekcí K1, K2, K3, K6 a K4 a 
v koncovém úseku vedenou v souladu s návrhem územního plánu města Polička. 
 

3) Městský úřad Hlinsko 
odbor životního prostředí 

      č.j.:Hl 1546/2010/0ŽP ze dne: 26.7. 2010 
Podstata vyjádření: 

K předložené doplněné variantě není připomínek. 
 
 
4)  Městský úřad Polička 
     odbor územního plánování a životního prostředí  
     č.j.: MP/8399/2010/OÚPRaŽP/BV  ze dne : 27.7. 2010 
Podstata vyjádření: 

a) Z hlediska zákona o územním plánování a stavební řádu ve znění pozdějších 
předpisů, z hlediska zákona  o odpadech a z hlediska zákona o ochraně přírody a 
krajiny, z hlediska zákona o ovzduší a z hlediska zákona o ochraně ZPF  není 
k doplněné variantě připomínek.  

b)  Z hlediska zákona o vodách v platném znění platí vyjádření ze dne 18.2.2010 pod 
č.j. OÚPRaŽP 117/10. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
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V uvedeném původním vyjádření je uvedeno, že je nutné provést geologický a 
hydrogeologický průzkum pro konečnou trasu vedení 110 kV. V případě optimalizace  
trasy a případného dotčení ochranného pásma II. stupně vodního zdroje  Borová – 
Svatá Kateřina se stavbou lze souhlasit pouze se souhlasem hydrogeologa. 
Zpracovatel posudku zastává názor, že podmínky bezprostředně související 
s konečnou vybranou trasou ve vztahu k ochraně vod  jsou zohledněny v podmínkách 
v návrhu stanoviska příslušnému úřadu. 

c) Z hlediska zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném 
znění je uvedeno, že je zřejmé, že se záměr dotýká zájmů chráněných zákonem č. 
289/1995 Sb.,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění. 
V případě uvedeného návrhu je nutné dodržovat povinnosti uvedené v § 13 odst. 2 a 
3 zákona.  Náležitosti žádosti k odnětí nebo omezení využívání lesních pozemků 
upravuje §1 vyhlášky Mze č. 77/1996 Sb. Žádost o vydání souhlasu s dotčením 
ochranného pásma lesa musí mít náležitosti podání, stanovené v § 37 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb. v platném znění. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez ohledu na skutečnost, že výše uvedené požadavky vyplývají jednoznačně 
z příslušného složkového zákona, jsou v návrhu stanoviska ve vztahu k problematice 
lesa formulována nezbytná doporučení ve vztahu k této problematice.  
 

5)  MŽP 
     odbor ochrany vod  
     č.j.: 2120/650/10 ze dne 22.7.2010 

Podstata vyjádření: 

K uvažovanému záměru není připomínek. 

 
6)  MŽP 
     odbor zvláště chráněných částí přírody 
     č.j.: 2299/620/10 ze dne 29.7.2010 

Podstata vyjádření: 

K uvažovanému záměru není připomínek. 
 

7)  AOP ČR 
     Správa CHKO Žďárské vrchy 
     zn.: 2139/ZV/2010 ze dne 3.8.2010 

Podstata vyjádření: 

K uvažovanému záměru není připomínek. 

 
8)  Aeroklub Polička 
     občanské sdružení 
     vyjádření ze dne 28.7.2010 

Podstata vyjádření: 
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Je vyjádřen nesouhlas s plánovanou trasou  VVN 110 kV z důvodů ohrožení 
bezpečnosti leteckého provozu na Veřejném vnitrostátním letišti Polička  a z důvodů  
kolize s ochrannými pásmy Veřejného vnitrostátního letiště Polička.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku konstatuje, že v podmínkách návrhu stanoviska příslušnému 
úřadu je uvedena podmínka, aby v rámci další  projektové přípravy záměru ve 
vybrané variantě vedení 110 kV  byly respektovány a zohledněny  požadavky 
vyplývající z existence ochranných pásem vzletového a přistávacího prostoru letišť 
Polička a Skuteč. Dle názoru zpracovatele posudku se nejedná o vliv související 
s problematikou životního prostředí, avšak v případě, že by v rámci respektování 
uvedeného požadavku bylo nezbytné korigovat ze strany oznamovatele posudkem 
doporučenou variantu, potom samozřejmě nelze vyloučit nový proces posuzování vlivů 
na životní prostředí. Tento aspekt je však rizikem oznamovatele záměru a zpracovatel 
posudku ho dál ponechává bez komentáře. 
 

Pozn.: Uvedená vyjádření jsou doložena v příloze 1 předkládaného posudku, a to 
v příloze 1.1. vyjádření k původní vrácené dokumentaci a v příloze 1.2. vyjádření 
k doplněné dokumentaci 
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU 
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Z dokumentace je patrné, že záměr  v případě upravené varianty 3 v modifikacích 
dílčích úseků dle navržených korekcí K1, K2, K3, K6 a K4 a v koncovém úseku 
vedenou v souladu s návrhem územního plánu města Polička je umístěn 
v Pardubickém kraji, v obcích Hlinsko, Holetín, Krouna, Raná, Vojtěchov, Borová, 
Kamenec u Poličky, Oldřiš, Polička, a Široký Důl. 

Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí, z hlediska 
velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na přírodní složky 
ekosystémů, na krajinný ráz a na vodní hospodářství. 

Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit jako méně významné. Při 
respektování navržených doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní 
prostředí lze vyslovit souhlas s realizací předloženého záměru. Na základě všech 
uvedených skutečností lze z hlediska posouzení akceptovatelnosti záměru ve vztahu 
k  vlivům na životní prostředí formulovat následující závěr: 

ZÁVĚR 

k posouzení byla předložena dokumentace v rozsahu přílohy č.4 na záměr 

HLINSKO – POLIČKA, vedení 110 kV 

která  byla zpracována oprávněnou osobou Ing. Liborem Krajíčkem, který je držitelem 
autorizace č.j. 5033/793/OPV/93. 

Dokumentace  byla posouzena dle požadavku paragrafu 9 zákona č. 100/2001 Sb.,v 
platném znění o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů v rozsahu dle přílohy č. 5 tohoto zákona. Dokumentace je 
zpracována dle požadavku tohoto zákona, z hlediska vypovídací schopnosti na 
akceptovatelné úrovni pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé 
složky životního prostředí. Požadavky doporučené zpracovatelem posudku jsou pro 
přípravu záměru splnitelné před zahájením stavby, ostatní doporučení jsou ze strany 
zpracovatele posudku podmiňující pro realizaci záměru. 

S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a při respektování doporučení 
uvedených v návrhu stanoviska orgánu státní správy 

doporučuji 
realizovat záměr 

HLINSKO – POLIČKA, vedení 110 kV 

v doporučené upravené variantě 3 v modifikacích dílčích úseků dle navržených 
korekcí K1, K2, K3, K6 a K4 a v koncovém úseku vedenou v souladu s návrhem 

územního plánu města Polička 

Podmínkou souhlasného návrhu je respektování dalších opatření vyplývajících ze 
stanoviska o hodnocení vlivů. 
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VII. NÁVRH STANOVISKA 
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

___________________________________________________________________ 
                                        V Praze dne: 

č.j.: 
 

STANOVISKO 
o hodnocení vlivů podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb.,v platném znění 

 o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění přílohy č.6 téhož zákona 

I. Identifikační údaje 

I.1. Název záměru:           HLINSKO – POLIČKA, vedení 110 kV   

 
 
I.2. Kapacita záměru:     Záměrem  je  výstavba nového elektrického vedení 2x110 

kV v úseku mezi transformovnou Hlinsko (110/35/6 kV) a 
transformovnou Polička.  

 
I.3. Umístění:  kraj:    Pardubický 
                                          obec:  Hlinsko, Holetín, Krouna, Raná, Vojtěchov,  
Borová,  
                                                     Kamenec u Poličky, Oldřiš, Polička, a Široký Důl   
                                           
 
I.4. Obchodní firma oznamovatele: ČEZ Distribuce a.s. 

 I.5. IČO oznamovatele:  27232425 

I.6. Sídlo oznamovatele:  ČEZ Distribuce a.s. 
                        Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 

 
                    
II.  Popis průběhu hodnocení  
II.1. Oznámení: 
Oznámení v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění bylo 
vypracováno v září 2009 oprávněnou osobou  Ing. Liborem Krajíčkem, který je 
držitelem autorizace č.j. 5033/793/OPV/93. 

II.2. Dokumentace: 

Dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění byla 
vypracována v květnu 2010 oprávněnou osobou  Ing. Liborem Krajíčkem, který je 
držitelem autorizace č.j. 5033/793/OPV/93. 
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II.3. Posudek: 
Posudek zpracoval RNDr. Tomáš Bajer, CSc., držitel osvědčení o odborné 
způsobilosti ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona č. 244/92 Sb., č.j. 
2719/4343/OEP/92/93, autorizace prodloužena rozhodnutím č.j. 45657 / ENV/06. 

Posudek byl příslušnému úřadu předložen v říjnu  2010. 

II.4. Veřejné projednání: 
Místo veřejného projednání: 
Datum veřejného projednání: 

II.5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti: 
Ø Oznámení na uvažovaný záměr bylo příslušnému úřadu předloženo v srpnu 2009 
Ø Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 14..09.2010 
Ø Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 16.09.2010 vydáním Závěrů zjišťovacího 

řízení, č.j.: 5288/550/09-1-Ko, a to s následujícím závěrem: 

Záměr stavby „Hlinsko – Polička, vedení 110 kV“ naplňuje dikci bodu 3.6., kategorie 
II, přílohy č.1 k citovanému zákonu. Dle § 7 cit. zákona bylo provedeno zjišťovací 
řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významné vlivy na životní 
prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.  

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č.2 
k citovanému zákonu  dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „Hlinsko – Polička, 
vedení 110 kV“ má významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a bude 
posuzován podle zákona 

Ø Dokumentace  na uvažovaný záměr byla příslušnému úřadu předložena v lednu 
2010 

Ø Zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí bylo zahájeno 
22.1.2010 

Ø Vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí bylo provedeno 1.4.2010. 
Ø Zveřejnění doplněné dokumentace vlivů záměru na životní prostředí bylo 

zahájeno 2.7.2010 
Ø Zpracovatel posudku byl stanoven dne 17.8.2010 
Ø Vyhotovený posudek byl předložen dne: 04.10.2010 
 
Ø Závěry zpracovatele posudku : 
Zpracovatel posudku považuje dokumentaci  o hodnocení vlivů stavby na životní 
prostředí za akceptovatelnou. Zpracovatel posudku po posouzení  doporučuje 
příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru za respektování 
podmínek dle bodu III.6. tohoto stanoviska.  

Ø Závěry veřejného projednání: 
Veřejné projednání se konalo dne ……… od ……… hod.  v  …………………. a 
proběhlo v souladu s § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí) v platném znění, a s § 4 vyhlášky  MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o 



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění 
HLINSKO-POLIČKA, vedení 110 kV 

 

 3  

odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících 
s posuzováním vlivů na životní prostředí.   

 

II.6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zahrnuta: 
1) Česká inspekce životního prostředí 
     oblastní inspektorát Hradec Králové 
     zn.: ČIŽP/45/IPP/0916402.003/10/KDR  ze dne: 21.7. 2010 
2) KHS Pardubického kraje 
     zn.: 2232/10/HOK-Sy/2.5  ze dne: 147. 2010 
3) Městský úřad Hlinsko 
     odbor životního prostředí 
     č.j.:Hl 1546/2010/0ŽP ze dne: 26.7. 2010 
 4) Městský úřad Polička 
     odbor územního plánování a životního prostředí  
     č.j.: MP/8399/2010/OÚPRaŽP/BV  ze dne : 27.7. 2010 
5)  MŽP 
     odbor ochrany vod  
     č.j.: 2120/650/10 ze dne 22.7.2010 

6)  MŽP 
     odbor zvláště chráněných částí přírody 
     č.j.: 2299/620/10 ze dne 29.7.2010 

7)  AOP ČR 
     Správa CHKO Žďárské vrchy 
     zn.: 2139/ZV/2010 ze dne 3.8.2010 

 8)  Aeroklub Polička 
      občanské sdružení 
      vyjádření ze dne 28.7.2010 
 

III. Hodnocení záměru 
III.1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní 
prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti  
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí, 
z hlediska velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na přírodní 
složky ekosystémů, krajinný ráz a  vodní hospodářství z hlediska stavby stožárů 
vedení 110 kV. 

Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit jako méně významné. Při 
respektování navržených doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní 
prostředí lze vyslovit souhlas s realizací předloženého záměru. Ve vztahu 
k uvedeným aspektům je také formulováno těžiště doporučení do návrhu stanoviska 
příslušnému úřadu. 
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III.2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň 
poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí 

Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí 
a veřejné zdraví v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno. Detailnější řešení 
se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů předpokládá 
v rámci další přípravy záměru pro příslušná řízení k povolení předmětného záměru.  

III.3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně všech povinností a 
podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí 
Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví rezultující z  
posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,  jsou specifikována jako podmínky 
tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pro fázi 
přípravy a provozu.  

III.4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 
V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí předložil oznamovatel v rámci 
doplnění dokumentace jednovariantní řešení – upravenou variantu 3 v modifikacích 
dílčích úseků dle navržených korekcí K1, K2, K3, K6 a K4 a v koncovém úseku 
vedenou v souladu s návrhem územního plánu města Polička. Tato trasa vedení  
byla v podstatě akceptována všemi dotčenými orgány státní správy. 

III.5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku 
III.5.1. Vypořádání vyjádření k dokumentaci: 

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad v řádném termínu celkem 8 
vyjádření dotčených orgánů státní správy, obce a občanů, která jsou uvedena pod 
bodem II.6. tohoto stanoviska.  

Vyjádření orgánů státní správy k uvažované dokumentaci jsou v zásadě bez 
podstatnějších připomínek. Vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření 
jsou komentována v části V. předkládaného posudku s tím, že  připomínky 
vyplývající z těchto vyjádření byla buď zpracovatelem posudku komentována, 
respektive ve formě podmínek navržena do stanoviska příslušnému úřadu, případně 
zdůvodněno, proč některé z připomínek v rámci předkládaného posudku nejsou 
akceptovány. 

III.5.2. Vypořádání vyjádření k posudku: 
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III.6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na 
životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě 
zdůvodnění nepřijatelnosti záměru 
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle §21 zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 
Sb.a zákona č. 163/2006 Sb., na základě dokumentace o hodnocení vlivů na životní 
prostředí, vyjádření dotčených územně samosprávných celků, dotčených správních 
úřadů a veřejnosti, doplňujících informací, zpracovaného posudku a výsledků 
veřejného projednání vydává podle §10 odst. 3 téhož zákona  

S O U H L A S N É     S T A N O V I S K O 
k záměru stavby 

HLINSKO – POLIČKA, vedení 110 kV   

v doporučené upravené variantě 3 v modifikacích dílčích úseků dle navržených 
korekcí K1, K2, K3, K6 a K4 a v koncovém úseku vedenou v souladu s návrhem 

územního plánu města Polička 

za předpokladu, níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány 
v následujících stupních projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako 
podmínky návazných správních řízení. 
Podmínky souhlasného stanoviska: 

Opatření pro fázi přípravy 
• v rámci další projektové přípravy pro doporučenou upravenou variantu 3 v modifikacích 

dílčích úseků dle navržených korekcí K1, K2, K3, K6 a K4 a v koncovém úseku vedenou 
v souladu s návrhem územního plánu města Polička upřesnit její vedení v rámci 
ochranných pásem vodních zdrojů s tím, že řešení lokalizace stožárových míst a postup 
výstavby bude respektovat výsledky  hydrogeologického průzkumu a jím stanovených 
opatření k eliminaci vlivů na vydatnost a jakost těchto vodních zdrojů; realizace záměru 
musí být podmíněna souhlasem hydrogeologa 

• v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace (zejména 
místní,  obslužné a dočasně vybudované) v rámci stavby včetně údajů o tom, kde s 
ohledem na  dopravovaný materiál budou nezbytné jejich úpravy; požadované návrhy 
úprav (zejména zpevnění komunikací, jejich rozšíření, případné požadavky na kácení  
dřevin podél komunikací) budou předloženy příslušnému orgánu ochrany přírody, a to 
včetně návrhů následných nápravných opatření; dodavatel stavby bude povinen přepravní 
trasu projednat s dotčenými obcemi 

• v rámci další projektové přípravy pro doporučenou upravenou variantu 3 v modifikacích 
dílčích úseků dle navržených korekcí K1, K2, K3, K6 a K4 a v koncovém úseku vedenou 
v souladu s návrhem územního plánu města Polička bude zpracován inženýrsko-
geologický průzkum  

• součástí další projektové přípravy zvolené varianty vedení 110 kV po konečném zaměření 
trasy bude podrobný dendrologický průzkum kácených mimolesních porostů dřevin včetně 
zhodnocení zdravotního stavu dřevin dotčených stavbou 

• v dalším stupni projektové dokumentace dokladovat jen minimální odůvodněný  rozsah  
zásahů do porostů dřevin; v rámci předběžné opatrnosti smluvně zajistit odborný 
biologický dozor v průběhu provádění zemních prací (včetně monitoringu výskytu 
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ochranářsky významných druhů živočichů na staveništi a manipulačních plochách) a při 
kácení mimolesních prvků dřevin 

• v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit a zajistit ochranu každého stromu mimo 
polohy s jednoznačně odůvodněným zásahem do porostů ve smyslu ČSN DIN 18 920 
Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 
činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů) a do POV 
stavby promítnout situace se zachováním hodnotnějších stromů v dosahu zařízení 
stavenišť 

• neumísťovat sloupy vedení 110 kV v rámci vybrané varianty  do lokalit zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů, v dalším stupni projektové dokumentace ověřit umístění sloupů 
vedení 110 kV mimo přírodě blízká stanoviště  

• stožáry umisťovat mimo další lokality, které je možno pokládat za lokality potenciálního 
výskytu zvláště chráněných či regionálně významných druhů rostlin  

• nejdéle pro fázi prováděcí dokumentace aktualizovat v jarním aspektu   doprůzkum 
vytipovaných lokalit umístění stožárů pro zvolenou variantu vedení 110 kV  z hlediska 
aktuálního botanického průzkumu 

• v posledním vegetačním období před přípravou území provést zoologický doprůzkum 
v dotčených prostorech skladebných prvků ÚSES a hodnotnějších přírodě blízkých 
stanovišť v trase včetně přírodním poměrům bližších ploch lesních porostů; na základě 
tohoto doprůzkumu specifikovat opatření k nakládání s doloženými populacemi zvláště 
chráněných nebo regionálně významných druhů živočichů 

• pro ochranu ptáků realizovat na všech nově stavěných stožárech odpovídající technické 
opatření, spočívající především v tom, že u nosných sloupů budou použity závěsné svislé 
izolátory a konzole nad nimi bude osazena ochrannými tyčemi proti dosedání velkých 
druhů ptáků; případě budou konstrukčně řešeny ptačí armatury 

• v rámci další projektové přípravy záměru specifikovat případné úseky vedení 110 kV,  kde 
bude instalována na vodiče opticko-akustická signalizace dle metodické příručky ČSOP 
č.15 „Ochrana ptáků před zraněním na venkovních elektrických vedeních“ 

• v případě prokázání rizika narušení porostní stěny lesa na sv. straně silnice I/34 v úseku 
Velké paseky – Cerkytle, požádat ČEPS o výjimku pro zkrácení min. osové vzdálenosti 
stávajícího vedení 400 kV (V413) a nového vedení 2x110 kV+1x35 KV 

• v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro 
odnětí zemědělské půdy podle bonit a kultur  

• v dalším stupni projektové dokumentace podrobně  specifikovat všechny trvalé a dočasné 
zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa na základě důsledného prověření všech 
možností důsledné ochrany lesních pozemků 

• v dalších stupních projektové dokumentace předložit kompenzační opatření za trvalý zábor 
pozemků určených pro plnění funkcí lesa 

• v dalším stupni projektové přípravy specifikovat veškeré pozemky, kde stavba bude 
realizována v ochranném pásmu lesa a zajistit důslednou ochranu okrajů lesních porostů 

• striktně plnit veškeré podmínky stanovené v souhlasu příslušného orgánu státní správy 
lesů se zásahem do 50 m ochranného pásma lesa, zejména případný monitoring 
zdravotního stavu lesa s ohledem na možné změny hladiny podzemní vody 

• v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro 
shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze 
všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány 
pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany 
vod a odpadového hospodářství 

• v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, 
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění 
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• v dalším stupni projektové dokumentace specifikovat předpokládané nároky na vodu 
v etapě výstavby a způsob zajištění dodávek této vody  

• v rámci POV stavby jednoznačně vyloučit přejezdy přes koryta a přilehlé nivy 

• zařízení staveniště řešit zásadně mimo prostory  skladebných prvků ÚSES, plochy VKP a 
cenných segmentů krajiny; příjezdové trasy k jednotlivým stožárovým místům vymezit 
s ohledem na minimalizaci vlivů na obytnou zástavbu a narušení funkcí lesa 

• stožáry umisťovat mimo nejhodnotnější území vymezených funkčních biocenter respektive 
biokoridorů 

• stožáry umisťovat mimo údolní nivy vodních toků, v bezpečné vzdálenosti od břehové 
hrany a mimo ochranná pásma vodních zdrojů 1.stupně 

• pro územní řízení bude pro doporučenou upravenou variantu 3 v modifikacích dílčích 
úseků dle navržených korekcí K1, K2, K3, K6 a K4 a v koncovém úseku vedenou v souladu 
s návrhem územního plánu města Polička doložen souhlas podle § 12 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny 

• v rámci další  projektové přípravy záměru ve vybrané variantě vedení 110 kV  respektovat a 
zohlednit  požadavky vyplývající z existence ochranných pásem vzletového a přistávacího 
prostoru letišť Polička a Skuteč 

Opatření pro fázi výstavby 
• před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu používaných komunikací; 

dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím 
využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení 
komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením po 
ukončení stavby 

• před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ havárie“, 
který bude zpracován v souladu se zákonem o vodách a vyhláškou č. 450/2005 Sb.; 
s obsahem tohoto plánu budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci stavby; 
v případě havárie nebo povodně bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných 
v těchto plánech 

• při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i 
specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na 
celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a 
progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných 
technologií) 

• zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, 
nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF  

• orniční vrstva a podorničí na řešených mezideponiích budou ošetřovány tak, aby 
nedocházelo ke znehodnocování zaplevelením; ornici je potřebné skladovat co nejkratší 
dobu z důvodu zachování půdní úrodnosti a co nejdříve zpětně použít pro rekultivace 

• kácení dřevin provádět v době vegetačního klidu a výhradně pouze v ochranném pásmu 
vedení 

• při terénních úpravách nesmí být zemina ani dočasně deponována na PUPFL, mechanismy 
provádějící zemní úpravy nesmějí na PUPFL vjíždět, zemní úpravy nesmějí být realizovány 
v blízkosti porostních okrajů popř. mimolesní zeleně rostoucí v ochranném pásmu lesa, 
kde hrozí nebezpečí poškození dřevin (poškození kořenů, odření kůry) v případě lesa, pak 
poškození významného krajinného prvku 

• během stavby nebudou dále poškozovány okolní lesní pozemky, na lesní pozemky nebude 
vyvážen stavební odpad ani výkopová zemina, stávající cesty zůstanou zachovány 

• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především v 
průběhu provádění zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních 
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potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány; vlastní zemní práce provádět po 
etapách vždy v rozsahu  nezbytně nutném; v případě nepříznivých klimatických podmínek 
v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch 

• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody 

• během výstavby stožárů maximálně využít již existující cesty a minimalizovat vznik cest 
nových, zejména v nivách toků a v rámci lesních pozemků; příjezdové cesty k jednotlivým 
stožárovým místům volit co nejkratší; na ostatních plochách mimo VKP je nutno 
postupovat dle obecných zásad ochrany přírody 

• zařízení staveniště umístit v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby dále mimo 
pozemky se zastoupením nelesních porostů a dřevin a v dostatečné vzdálenosti od 
břehových hran vodotečí při současném zajištění jejich břehových porostů 

• stavbu realizovat v ucelených etapách; pracovní dobu omezit na pracovní dny od 7 do 18 
hodin 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi musí být v dokonalém 
technickém stavu;  nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných  úkapů 
ropných látek 

• v prostoru stavby stožárů nebudou skladovány vodám závadné látky, např. PHM pohonné 
hmoty a maziva) s výjimkou množství pro jednodenní spotřebu pro fázi výstavby 

• v případě parkování mechanismů na staveništi budou tyto podloženy záchytnými vanami 
pro zachycení případných úkapů ropných látek 

• v průběhu výstavby záměru je nutné pravidelnou kontrolou zabránit únikům a úkapům 
ropných látek z používaných vozidel a stavebních mechanismů, pracoviště vybavit 
vhodnými sanačními materiály 

• v případě potřeby budou zařízení staveniště vybavena dostatečným množstvím 
chemických WC 

• v případě úniku závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a 
odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům 

• po dobu stavebních prací v prostoru vodohospodářsky  významných území (zátopová 
území, vodní toky, ochranná pásma vodních zdrojů) bude zajištěn odborný dozor nad 
dodržováním bezpečnostních opatření z řad pracovníků příslušných vodárenských 
organizací 

• dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo 
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude 
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití 

• v rámci stavby bude veden o výkopové zemině deník, jehož součástí budou doklady 
vystavené akreditovanou laboratoří; pro nakládání s vytěženou zeminou postupovat podle 
§ 2 písm. j) zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (č. 154/2010 Sb. 
s účinností dne 1.7.2010) 

• po celou dobu výstavby uplatnit funkci ekologického dozoru 

• za účelem prevence padání drobných živočichů do stavebních jam pro zakládání stožárů 
řešit dřevěné zábrany pro vyhloubené stavební jámy a jejich kontrolu, včetně záchrany 
eventuelně napadaných živočichů 

• při napínání vodících lan vyloučit pojezdy aut nebo jiné mechanizace v území skladebných 
prvků ÚSES a interakčních prvků; v místech křížení vedení s těmito lokalitami zvolit ruční 
zavádění lan 
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• stanoviště stavebních strojů a zařízení staveniště umisťovat výhradně mimo plochy 
skladebných prvků ÚSES a interakčních prvků a mimo plochy přírodě blízkých ploch ve 
smyslu aktuálních výstupů biologického hodnocení pro vybranou upravenou variantu č. 3 

• maximálně šetrně provádět přístup ke stožárovým místům a vlastní demontáž a montáž 
stožárových konstrukcí, zejména v lokalitách s trvalým vegetačním krytem 

• na lesních pozemcích udržovat volný pruh pozemků pro zajištění údržby vedení pouze na 
základě rozhodnutí provozovatele vedení, pokud je tento pruh třeba; při údržbě porostů 
v ochranném pásmu elektrického vedení, respektive při kácení dřevin je nutné používat 
pouze takové technologické postupy, které nadměrně nepoškozují vegetaci 

• důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území všechny plochy zasažené 
skrývkovými, těžebními, stavebními i rekultivačními pracemi z důvodu prevence 
ruderalizace území a šíření alergenních plevelů 

Opatření pro fázi provozu 

• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů 
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití 

• po provedení výstavby vedení 110 kV  ve vybrané variantě  plochy stavenišť a provizorních 
přístupových cest uvést po ukončení stavby do původního stavu či stavu obdobnému 
původnímu, pokud nebude s vlastníkem nemovitosti dohodnuto jinak; vytváření novotvarů 
z výkopové zeminy v řešeném území nebude přípustné; bude zpracována bilance 
výkopových zemin 

• po realizaci doporučené varianty vedení 110 kV trasy bude ze strany provozovatele tohoto 
vedení zajištěn v případě prokazatelné ztráty rozhlasového nebo televizního signálu 
(analogového nebo digitálního) opět jeho řádný příjem  

• po zahájení zkušebního provozu provést  autorizované kontrolní měření hlukové zátěže u 
nejbližších  objektů obytné zástavby pro doložení plnění hygienického limitu hluku pro 
noční dobu 

• prořezávání dřevin v rámci údržby doprovodné vegetace řešit v období vegetačního klidu 
odborně způsobilými subjekty 
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Vyjádření k vrácené dokumentaci 
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