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SEZNAM ZKRATEK
ČR

Česká republika

DSÚ

dotčené správní úřady, resp. úřad

DÚR

dokumentace pro územní řízení

DÚSC

dotčené územní samosprávné celky, resp. celek

EIA

posuzování vlivů na životní prostředí

H67

hodnocení dle § 67 ZOPK

CHKO

chráněná krajinná oblast

JmK

Jihomoravský kraj

KR

krajinný ráz

k. ú.

katastrální území

KÚ

krajský úřad

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NDOP

národní databáze ochrany přírody

DoOŽP

odbor životního prostředí

PUPFL

pozemky určené k plnění funkce lesa

TR

transformovna

ÚPD

územně plánovací dokumentace

ÚR

územní rozhodnutí

ZCHD

zvláště chráněné druhy, resp. druh

ZOPK

zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

ZPF

zemědělský půdní fond

ZVN

zvláště vysoké napětí

ZÚR

zásady územního rozvoje

ŽP

životní prostředí
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ÚVOD
Tento posudek je zpracován dle § 9 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve
znění účinném od 01.01.2018 (dále jen zákon) na základě:
•
•
•

dokumentace vlivů záměru „SLV – SOK – V439/440 – nové dvojité vedení“ na životní prostředí,
zpracované dle § 8 zákona (dále jen dokumentace EIA)
vyjádření k dokumentaci EIA, která jsou vypořádána v kapitole V. posudku, a
veřejného projednání záměru dle § 17 zákona.

Dokumentace EIA a vyjádření k ní byly zpracovateli posudku předány dne 29. 1. 2019. Veřejné
projednání se konalo dne 18. 2. 2019. Zápis z veřejného projednání byl zpracovateli posudku doručen
1. 3. 2019.

Účelem posudku je:
•

•

nezávislé posouzení úplnosti a správnosti vyhodnocení vlivů záměru předmětnou dokumentací
EIA se zohledněním informací uvedených ve vyjádřeních a v rámci veřejného projednání
záměru a
poskytnutí odborného podkladu pro příslušný orgán, který na jeho základě, ale po vlastním
správním uvážení vydá závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí dle § 9a zákona (dále jen stanovisko EIA).

Cejl 511/43, 602 00 Brno
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I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

I.1

Název záměru

SLV – SOK – V439/440 – nové dvojité vedení

I.2

Kapacita (rozsah) záměru

Záměrem je dle dokumentace EIA (str. 24) výstavba nového dvojitého vedení o napěťové hladině 400
kV v úseku od lomového bodu R7 (lokalita Prašnice – okres Znojmo) po TR Sokolnice (okres Brno venkov) v Jihomoravském kraji. Úsek nového dvojitého vedení od TR Slavětice až k lomovému bodu R7
(lokalita Prašnice) je součástí záměru „SLV – rozšíření a rekonstrukce vč. přeústění vedení“, pro který
v současnosti probíhá proces EIA. Celková délka nového dvojitého vedení pro řešení zaústění do TR
Sokolnice 1 je cca 47,3 km, navrženo vč. nutných úprav je celkem 145 ocelových stožárů (105 stožárů
nosných a 40 stožárů kotevních) tvaru Dunaj se základní výškou 46 m (nosné stožáry) a 44 m (kotevní
stožáry) a tvaru Soudek se základní výškou 54 m (nosné stožáry) a 49,1 m (kotevní stožáry). Celková
délka nového dvojitého vedení pro řešení zaústění do TR Sokolnice 2 je cca 47,0 km, navrženo vč.
nutných úprav je celkem 143 ocelových stožárů (104 stožárů nosných a 39 stožárů kotevních) tvaru
Dunaj se základní výškou 46 m (nosné stožáry) a 44 m (kotevní stožáry).
Záměr je nevýrobního charakteru a jeho realizací dojde ke zvýšení celkové přenosové schopnosti
přenosové soustavy pro oblast Jihomoravského kraje a dále záměr zaručí spolehlivost a efektivnost
provozu přenosové soustavy.

I.3

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Z hlediska územní správy je lokalizace následující:
Kraj:

Jihomoravský

Okres:

Znojmo a Brno – venkov

Cejl 511/43, 602 00 Brno
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Umístění záměru z hlediska obcí a katastrálních území je zřejmé z následující tabulky:
Tabulka 1: Přehled záměrem dotčených územních jednotek (str. 27, dokumentace EIA)

I.4

Obchodní firma oznamovatele

ČEPS, a.s.

I.5

IČ oznamovatele

257 02 556

I.6

Sídlo (bydliště) oznamovatele

Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
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II.

POSOUZENÍ DOKUMENTACE

II.1 Úplnost dokumentace
Tato kapitola posudku hodnotí nakolik je dokumentace EIA úplná z odborného i formálního hlediska.

II.1.1 Úplnost části A. Údaje o oznamovateli
Tato část dokumentace EIA obsahuje identifikační údaje o oznamovateli dle zákonných požadavků –
z hlediska úplnosti bez připomínek.

II.1.2 Úplnost části B. Údaje o záměru
Tato část dokumentace EIA obsahuje základní údaje o záměru, jeho vstupech a výstupech.
Kapitola B.I Základní údaje
Záměr je předložen ve dvou variantách v úsecích lomových bodů R15 – R16 a R16 – R17. Důvodem
tohoto variantního řešení je snaha o snížení rozsahu zásahu do PUPFL, resp. porostního pláště lesa, a
vyhovění vyjádřením v rámci zjišťovacího řízení. V kapitole B.I.5.3 chybí informace o variantním
zaústění do TR Sokolnice. Např. ze stran 33 a 38 (kapitola B.I.6) dokumentace a z veřejného
projednání vyplývá, že jde o varianty, které by měly zůstat obě realizovatelné ve vazbě na
technologický vývoj zařízení v rozvodnách 420 kV, respektive rozšíření TR Sokolnice. V kapitole
B.I.5.3 jsou uvedeny i informace o možnostech technického provedení vedení v podobě nadzemního
vedení i podzemního kabelového vedení. Je zde poměrně podrobně zdůvodněno, proč je z hlediska
ochrany ŽP, výstavby i provozu výrazně vhodnější nadzemní vedení ZVN.
Nulová varianta není uvažována z důvodu potřebnosti záměru s ohledem na zajištění dostatečné
přenosové schopnosti a spolehlivosti přenosové soustavy ČR.
Umístění a charakter záměru jsou popsány dostatečně, včetně možných kumulativních vlivů.
Popis technického a technologického řešení záměru je dostatečný.
Výčet DÚSC je kompletní. Výčet navazujících rozhodnutí je kompletní a správný.
Kapitola B.II Údaje o vstupech
Půda – dočasný a trvalý zábor ZPF a jeho charakteristiky jsou uvedeny v dostatečné podrobnosti. Totéž
platí i pro PUPFL s tím, že zde je popsáno i omezení užívání PUPFL v ochranném pásmu vedení.
Voda – z hlediska úplnosti bez připomínek.
Ostatní přírodní zdroje – z hlediska úplnosti bez připomínek.
Energetické zdroje – z hlediska úplnosti bez připomínek.
Biologická rozmanitost – prvních sedm odstavců této podkapitoly je z hlediska popisu vstupů z pohledu
biologické rozmanitosti poměrně nadbytečných. Popis vstupů z pohledu biologické rozmanitosti je
popsáno v následujících osmi odstavcích a jedné tabulce. Bohužel na velmi obecné úrovni. Není zde
uveden ani počet zjištěných druhů.
Cejl 511/43, 602 00 Brno
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Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu – z hlediska úplnosti bez připomínek.
Kapitola B.II Údaje o výstupech
Emise při výstavbě – z hlediska úplnosti bez připomínek.
Emise při provozu – z hlediska úplnosti bez připomínek.
Znečišťování vody, půdy a půdního podloží – z hlediska úplnosti bez připomínek.
Odpadní vody – z hlediska úplnosti bez připomínek.
Odpady – z hlediska úplnosti bez připomínek.
Ostatní emise a rezidua – z hlediska úplnosti bez připomínek.
Doplňující údaje – z hlediska úplnosti bez připomínek.
Část B dokumentace je z hlediska úplnosti zpracována dostatečně a až na část věnovanou
biodiverzitě velmi pečlivě. Nedostatky v oblasti biodiverzity však naštěstí vzhledem k charakteru
záměru a podobě dotčeného území zásadně neovlivní celkové vyhodnocení vlivů záměru na životní
prostředí z hlediska jeho přijatelnosti.

II.1.3 Úplnost části C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
Kapitola C.I Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Bez připomínek z hlediska úplnosti.
Kapitola C.II Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném území a
popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny, zejména ovzduší, vody,
půdy, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti, klimatu, obyvatelstva a veřejného zdraví,
hmotného majetku a kulturního dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů
Bez připomínek z hlediska úplnosti, mimo údaje k biologickým průzkumům území, které jsou zejména
z hlediska entomologického neúplné, chybí též údaje z NDOP, kde lze vyfiltrovat i pouze přesně
lokalizované nálezy (více viz komentář k hodnocení dle § 67 ZOPK). Zkratka DS (determinace
signifikance) není uvedena v seznamu zkratek.
Kapitola C.3 Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě neprovedení záměru, je-li
možné jej na základě dostupných informací o životním prostředí a vědeckých poznatků posoudit
Bez připomínek z hlediska úplnosti.
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II.1.4 Úplnost části D. Komplexní charakteristika a hodnocení možných významných vlivů
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví
Kapitola D.1 Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných přímých,
nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých, střednědobých,
dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají z
výstavby a existence záměru, použitých technologií a látek, emisí znečišťujících látek a nakládání s
odpady, kumulace záměru s jinými stávajícími nebo povolenými záměry se zohledněním požadavků
jiných právních předpisů na ochranu životního prostředí
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví – bez připomínek z hlediska úplnosti.
Vlivy na ovzduší a klima – bez připomínek z hlediska úplnosti.
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky – bez připomínek z hlediska
úplnosti.
Vlivy na povrchové a podzemní vody – bez připomínek z hlediska úplnosti.
Vlivy na půdu – chybí jednoznačné porovnání variantního řešení v úseku lomových bodů 15-17
z hlediska záboru ZPF a z hlediska omezení PUPFL ve využívání a plnění funkce lesa. Nejde však o
rozsáhlejší zábory ZPF, tudíž tento nedostatek není z hlediska vyhodnocení vlivů zásadní. Vlivy na
PUPFL lze u jednotlivých variant dostatečně odhadnout i ze situací.
Vlivy na přírodní zdroje – bez připomínek z hlediska úplnosti.
Vlivy na biologickou rozmanitost – z hlediska úplnosti chybí zejména vyhodnocení vlivů na některé
skupiny organismů, např. významnou bioindikační skupinu, motýly. To je dáno tím, že entomologický
průzkum proběhl očividně bez přítomnosti zkušeného entomologa v terénu, pouze pomocí zemních
pastí. A i to nedostatečně. Dále jsou zde vyhodnoceny vlivy pouze na devět druhů ptáků, přičemž
dotčených může být nepochybně více druhů. Chybí podrobné a věrohodné hodnocení na řadu zájmů
chráněných dle ZOPK. Více viz níže v kapitole II.1.8.
Vlivy na krajinu a její funkce – bez připomínek z hlediska úplnosti.
Vliv na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů – bez
připomínek z hlediska úplnosti.
Hodnocení kumulativních vlivů – chybí vyhodnocení kumulativních vlivů se záměry uvedenými na str.
25 a 26. Toto je vhodné vyřešit v rámci podkladů pro navazující řízení. Tedy zejména v aktualizované
hlukové studii, hodnocení vlivů neionizujícího záření a H67, coby podkladu pro stanoviska a rozhodnutí
dle ZOPK.
D.2 Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při možných
nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných významných vlivů z nich
plynoucích
Bez připomínek, charakteristika zahrnuje všechna podstatná rizika.
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D.3 Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska jejich velikosti a
významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na možnost přeshraničních
vlivů
V této kapitole chybí zejména zmínka o vlivech na lesní ekosystémy a živočichy, zejména ptáky, kteří
budou mírně ohroženi i při provozu.
D.4 Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení a snížení
všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a popis kompenzací, pokud
jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování možných negativních vlivů na
životní prostředí (např. post-projektová analýza), které se vztahují k fázi výstavby a provozu záměru,
včetně opatření týkajících se připravenosti na mimořádné situace podle kapitoly II a reakcí na ně
Z hlediska úplnosti je kapitola víceméně dostatečná. Z formálního hlediska chybí pouze obvyklé
rozdělení opatření pro fázi přípravy, stavby, provozu a ukončení provozu záměru.
D.5 Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro zjištění a
hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí
Z hlediska úplnosti je kapitola zpracována dostatečně.
D.6 Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), které se
vyskytly při zpracování dokumentace, a hlavních nejistot z nich plynoucích
Z hlediska úplnosti je kapitola dostatečná – konstatuje, že nebyly zjištěny takové nedostatky
v podkladech, které by bránily formulaci konečného závěru.

II.1.5 Úplnost části E. Porovnání variant řešení záměru
V kapitole zcela chybí porovnání variant zaústění vedení do TR Sokolnice. Zde je mírně vhodnější
varianta 1, která však není v souladu se ZÚR.

II.1.6 Úplnost části F. Závěr
Z hlediska úplnosti chybí konkrétní a reálné vyhodnocení vlivu záměru na biodiverzitu. Dále chybí
informace o výraznější trvalé redukci pod ZVN ve variantě 1 mezi lomovými body 15, 16 a 17. Chybí
závěr ohledně vhodnosti těchto variant z hlediska vlivů na ŽP.

II.1.7 Úplnost části G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Z hlediska úplnosti bez zásadních připomínek, ovšem kapitola by mohla být především v oblasti
hodnocení vlivů poněkud podrobnější.

II.1.8 Úplnost části H. Přílohy
Příloha 1 Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace (ke skutečnostem jiným a novým vzhledem k oznámení)
Bez připomínek z hlediska úplnosti.
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Příloha 2 Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
Bez připomínek z hlediska úplnosti.
Příloha 3 Závěr zjišťovacího řízení
Bez připomínek z hlediska úplnosti.
Příloha 4 Akustická studie, EMPLA AG spol. s.r.o. Ing. Tomáš Bartek
Bez připomínek z hlediska úplnosti.
Příloha 5 Posouzení vlivu neionizujícího záření, Jan Světlík, DiS., ČEPS Invest
Bez připomínek z hlediska úplnosti.
Příloha 6 Posouzení vlivů na veřejné zdraví, RNDr. Bohumil Pokorný, CSc.
Bez připomínek z hlediska úplnosti.
Příloha 7 Hodnocení podle §67 zákona č. 114/1992 Sb., Juros, s.r.o. Ing. Pavel Majer
Na str. 23 je v poslední větě dole uvedeno, že bylo „pro konzultaci k metodice vyzván“ doc. Farkač,
což působí tak, že konzultace neproběhla. Pak by byla tato informace poněkud nadbytečná.
Zdůvodnění na str. 25, proč byli zpracováváni jen střevlíci a mravenci není odborně přijatelné.
Entomologický průzkum nelze realizovat výhradně pomocí zemních pastí. Už jen např. z toho důvodu,
že řadu ZCHD zemní pasti nemohou zachytit (zejména motýli a čmeláci, kteří se v dotčeném území
nepochybně vyskytují). V celé dokumentaci EIA tedy zcela chybí údaje o těchto skupinách ZCHD
živočichů a vyhodnocení vlivů na ně. Dále chybí i údaje z NDOP. Není pravda, že by NDOP musel dávat
nepřehledné údaje. Lze v něm filtrovat i bodové nálezy.
Na str. 26 není uvedena metodika botanického průzkumu. Místo ní je zde uvedena kýžená struktura
H67 dle příslušné vyhl. č. 142/2018 Sb., kterou však dané H67 naprosto nerespektuje.
Na str. 29-30 je uveden druhový seznam rostlin botanicky nejzajímavějších lokalit na transektu
dlouhém 47 km, konkrétně pro 27 lokalit. Není pravděpodobné, že by bylo dotčené území takto
botanicky chudé. Pravděpodobně byla určena pouze část přítomných rostlin. Druhový seznam je velmi
pravděpodobně neúplný. Navíc druhový seznam rostlin není rozdělen podle lokalit, tudíž nelze
identifikovat, na jaké lokalitě byly dané druhy nalezeny.
Na str. 48 chybí informace za jakých okolností byly tyto druhy nalezeny - v případě obojživelníků je
uvedeno velké množství druhů s vazbou na stojaté vody a tůně, tyto biotopy se však v dotčeném území
nevyskytují – viz první věta pod nápisem obojživelníci.
Str. 71 - autor hodnotí vlivy na Naturu 2000, což je z hlediska metodiky zcestné, naopak chybí
hodnocení vlivů na krajinný ráz, které dle metodiky součástí H67 být musí.
Str. 78 - sociálně ekonomické dopady nemají být předmětem H67.
Cejl 511/43, 602 00 Brno
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Str. 79 – není uveden souhrn vlivů na krajinný ráz, který je dle vyhl. č. 142/2018 Sb. nedílnou součástí
H67.
Celkově je H67 zpracováno nedostatečně jak metodicky, tak věcně. Tuto skutečnost je nezbytné zhojit
před podáním žádostí i stanoviska a rozhodnutí dle ZOPK, jejichž má být H67 přílohou.
Příloha 8 Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Screening report, Mgr. Ondřej Volf
Bez připomínek z hlediska úplnosti.
Příloha 9 Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, Ing. Michal Kopřiva
Bez připomínek z hlediska úplnosti.
Příloha 10 Mapová a grafická dokumentace
Bez připomínek z hlediska úplnosti.

II.2 Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení
II.2.1 Správnost údajů uvedených v části A. Údaje o oznamovateli
Bez připomínek z hlediska správnosti údajů.

II.2.2 Správnost údajů uvedených v části B. Údaje o záměru
Tato část dokumentace EIA obsahuje základní údaje o záměru, jeho vstupech a výstupech.
Kapitola B.I Základní údaje
Záměr je předložen ve dvou variantách vedení mezi lomovými body 15 – 17 a z hlediska zaústění do TR
Sokolnice. Mezi lomovými body 15 – 17 je nakonec volena varianta 2 požadovaná ze strany MZe a
Lesního závodu Židlochovice. Zaústění do TR Sokolnice je závislé na technologickém vývoji této TR,
k posouzení jsou tedy předkládány obě varianty zaústění s tím, že obě by měly být nadále uvažovány
k realizaci.
Z hlediska správnosti je tato kapitola bez připomínek.
Kapitola B.II Údaje o vstupech
Půda – trvalý i dočasný zábor ZPF a PUPFL odpovídá ploše patek stožárů a je tedy věrohodný. Bez
připomínek z hlediska správnosti.
Voda – bez připomínek z hlediska správnosti.
Ostatní přírodní zdroje – bez připomínek z hlediska správnosti.
Energetické zdroje –bez připomínek z hlediska správnosti.
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Biologická rozmanitost – tab. 15 má uvádět nejvýznamnější environmentální charakteristiky
dotčeného území z hlediska biologické rozmanitosti. Místo nich však uvádí pouze (ne)umístění
záměru do ZCHÚ. Biologická rozmanitost je charakterizována zejména počtem biologických druhů na
určitém území a mírou jejich vzácnosti. Dále nelze souhlasit s konstatováním, že záměr nevyvolává
nároky na vstupy biologické rozmanitosti (str. 53 dokumentace EIA), byť je zřejmé, že tyto vstupy
budou poměrně nízké. Přinejmenším na ploše patek stožárů však biologická rozmanitost výrazně
poklesne. Na orné půdě se však může postupně dostat na vyšší úroveň, než byla před realizací
záměru. Tento nedostatek tedy není z pohledu vyhodnocení vlivů na ŽP v celkovém kontextu
podstatný.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu – bez připomínek z hlediska správnosti.
Kapitola B.II Údaje o výstupech
Emise při výstavbě – bez připomínek z hlediska správnosti.
Emise při provozu – bez připomínek z hlediska správnosti.
Znečišťování vody, půdy a půdního podloží – bez připomínek z hlediska správnosti.
Odpadní vody – bez připomínek z hlediska správnosti.
Odpady – bez připomínek z hlediska správnosti.
Ostatní emise a rezidua – bez připomínek z hlediska správnosti.
Doplňující údaje – bez připomínek z hlediska správnosti.
Část B dokumentace je z hlediska správnosti uvedených údajů zpracována dostatečně a výše
uvedené nedostatky nejsou takového charakteru, aby zásadně ovlivnily celkové vyhodnocení vlivů
záměru na životní prostředí.

II.2.3 Správnost údajů uvedených v části C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném
území
Kapitola C.I Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Bez připomínek z hlediska správnosti. Diskutabilní jsou dlouhé pasáže obecného textu uvádějící
definice používaných odborných pojmů, které jsou mnohonásobně rozsáhlejší, než samotný popis
charakteristik dotčeného území. V odborném podkladu jde o zbytečný balast, který si může zájemce o
dovzdělání v dané oblasti poměrně snadno najít jinde.
Kapitola C.II Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném území a
popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny, zejména ovzduší, vody,
půdy, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti, klimatu, obyvatelstva a veřejného zdraví,
hmotného majetku a kulturního dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů
Bez připomínek z hlediska správnosti, mimo údaje k biologickým průzkumům území, které jsou
zejména z hlediska entomologického zaměřeny velmi nedostatečně (více viz komentář k hodnocení dle
§ 67 ZOPK).
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Kapitola C.3 Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě neprovedení záměru, je-li
možné jej na základě dostupných informací o životním prostředí a vědeckých poznatků posoudit
Bez připomínek z hlediska správnosti.

II.2.4 Správnost údajů uvedených v části D. Komplexní charakteristika a hodnocení
možných významných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví
Kapitola D.1 Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných přímých,
nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých, střednědobých,
dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají z
výstavby a existence záměru, použitých technologií a látek, emisí znečišťujících látek a nakládání s
odpady, kumulace záměru s jinými stávajícími nebo povolenými záměry se zohledněním požadavků
jiných právních předpisů na ochranu životního prostředí
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví – bez připomínek z hlediska správnosti.
Vlivy na ovzduší a klima – bez připomínek z hlediska správnosti.
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky – bez připomínek z hlediska
správnosti.
Povrchové a podzemní vody – bez připomínek z hlediska správnosti.
Vlivy na půdu – bez připomínek z hlediska správnosti.
Vlivy na přírodní zdroje – bez připomínek z hlediska správnosti.
Vlivy na biologickou rozmanitost – tato podkapitola vychází z nedostatečně kvalitně zpracované přílohy
č. 7 (H67) a proto obsahuje řadu nepřesností a nepravdivých informací, které jsou detailněji popsány
níže v kapitole II.2.8. Na str. 145 je uvedeno, že hrozí poranění ptáků při nárazu do vodičů nebo
konstrukcí, ovšem tyto kolize často způsobují mortalitu ptáků. Na str. Na str. 151 je tvrzeno, že
přítomnost biologického dozoru může eliminovat rušení křečka polního při instalaci stožárů, což je
zcela absurdní tvrzení. Na str. 152 je uvedeno, že v území nebyl identifikován vhodný doupný strom
nebo jiné vhodné místo pro nocování nebo zimování letounů. Není však v lidských silách jejich
přítomnost vyloučit na poměrně rozsáhlých plochách lesních porostů, kde budou stromy pod vedením
výrazně redukovány. Entomologický průzkum je proveden zcela nedostatečně, a tedy i vyhodnocení
vlivů na bezobratlé. Totéž platí do velké míry i o botanickém průzkumu.
Vlivy na krajinu a její ekologické funkce – bez připomínek z hlediska správnosti.
Vliv na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů – bez
připomínek z hlediska správnosti.
Kumulativní vlivy – bez připomínek z hlediska správnosti.
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D.2 Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při možných
nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných významných vlivů z nich
plynoucích
Bez připomínek, s charakteristikou rizik lze souhlasit.
D.3 Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska jejich velikosti a
významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na možnost přeshraničních
vlivů
Bez připomínek, s charakteristikou vlivů lze souhlasit.
D.4 Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení a snížení
všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a popis kompenzací, pokud
jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování možných negativních vlivů na
životní prostředí (např. post-projektová analýza), které se vztahují k fázi výstavby a provozu záměru,
včetně opatření týkajících se připravenosti na mimořádné situace podle kapitoly II a reakcí na ně
Členění opatření je poměrně chaotické a někdy ani není v rámci podkapitoly respektován její
deklarovaný obsah. Např. podkapitola Souhrn navržených kompenzačních opatření obsahuje jen
jediné opatření stanovující, že při údržbě dřevin pod elektrovodem je nutné důsledné odstraňování a
likvidaci vyřezané hmoty. Což je navíc z hlediska vlivů na ŽP zcela zbytné opatření. Důležité je spíše
z hlediska provozní náročnosti pravidelné údržby. Jednoznačně vhodnější by bylo tuto kapitolu členit
v návaznosti na strukturu opatření ve stanovisku EIA, tedy na opatření pro fázi přípravy, výstavby a
provozu záměru. S navrženými opatřeními lze povětšinou souhlasit, ale některé je vhodné upravit do
vhodnější či exaktnější podoby. S opatřeními v této kapitole je dále pracováno a jsou využita pro návrh
opatření v návrhu stanoviska (viz podrobný rozbor v části IV tohoto posudku).
D.5 Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro zjištění a
hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí
Z hlediska správnosti je kapitola zpracována dostatečně.
D.6 Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), které se
vyskytly při zpracování dokumentace, a hlavních nejistot z nich plynoucích
Z hlediska správnosti bez připomínek.

II.2.5 Správnost údajů uvedených v části E. Porovnání variant řešení záměru
Rozhodně se nelze ztotožnit s tvrzením, že není významný rozdíl mezi variantami 1 a 2 mezi lomovými
body 15 a 16 i 16 a 17. V prvním případě by bylo možné se vyhnout zásahu do PUPFL o rozloze 1,11 ha
a v druhém případě o rozloze 1,85 ha. To by znamenalo nejen redukci vlivů na PUPFL, ale též na les,
coby biotop řady druhů živočichů. Rozhodně není pravda, že by se jednalo o ovlivnění porostů jen
v období výstavby, tyto průseky by byly i během provozu pravidelně redukovány. Je zřejmé, že tyto
varianty nejsou vyhodnoceny z hlediska vlivů na přírodu a krajinu správně. Jednoznačně mělo být
identifikováno, že z hlediska vlivů na ŽP je v obou úsecích vhodnější provedení varianty 2. Rozdíl mezi
variantami 1 a 2 mezi lomovými body 15 a 17 je poměrně značný – téměř 3 ha lesa.
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Na str. 191 je uvedeno, že trvalý zábor by byl v případě podzemního vedení nezbytný pro 60 m široký
koridor. Tento údaj není správný. Jak je prokázáno výše, tento koridor by byl široký cca 24 m. Přesto
však nepochybně platí, že nadzemní vedení je z hlediska vlivů na životní prostředí výhodnější, což
prokazují i závěry procesu EIA záměru „Zdvojení stávajícího vedení V430“. Tento záměr byl navržen na
území CHKO ve dvou variantách, nadzemní i podzemní, a příslušný úřad i zpracovatel posudku dospěli
též k závěru, že podzemní vedení vykazuje výrazně vyšší negativní vlivy na ŽP, než nadzemní vedení.

II.2.6 Správnost údajů uvedených v části F. Závěr
Z hlediska správnosti bez připomínek.

II.2.7 Správnost údajů uvedených v části G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického
charakteru
Kapitola je velmi stručná. Zajímavé je však vyhodnocení variant mezi lomovými body 15 a 17 na str.
196, kde je uvedeno: „V případě výběru navržených variant 2 v úseku R15 – R16 a R16 a R17 jako
nejvhodnějšího řešení z pohledu životního prostředí bylo zpracováno, které spočívá v kombinaci výše
popsaných Variant 2 s doplněním stožáru č. 72 (RV+16).“ Pomineme-li, že věta nedává příliš smysl, je
důležité, že si zřejmě zpracovatelé dokumentace EIA uvědomují, že varianta 2 je v těchto úsecích
vhodnější, přestože v kapitole E i F je uveden opak.

II.2.8 Správnost údajů uvedených v části H. Přílohy
Příloha 1 Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace (ke skutečnostem jiným a novým vzhledem k oznámení)
Bez připomínek z hlediska správnosti.
Příloha 2 Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
Bez připomínek z hlediska správnosti.
Příloha 3 Závěr zjišťovacího řízení
Bez připomínek z hlediska správnosti.
Příloha 4 Akustická studie, EMPLA AG spol. s.r.o. Ing. Tomáš Bartek
Bez připomínek z hlediska správnosti.
Příloha 5 Posouzení vlivu neionizujícího záření, Jan Světlík, DiS., ČEPS Invest
Bez připomínek z hlediska správnosti.
Příloha 6 Posouzení vlivů na veřejné zdraví, RNDr. Bohumil Pokorný, CSc.
Bez připomínek z hlediska správnosti.
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Příloha 7 Hodnocení podle §67 zákona č. 114/1992 Sb., Juros, s.r.o. Ing. Pavel Majer
Hodnocení je zpracováno formálně i graficky velmi nepřehledně a nerespektuje osnovu H67, která je
uvedena ve vyhlášce č. 142/2018 Sb.
V rámci H67 jsou hodnoceny i vlivy na soustavu lokalit Natura 2000, což je metodicky chybné.
Na str. 20-21 by mělo být uvedeno jaké skladebné prvky ÚSES a VKP se nacházejí v trase napětí. Je to
však uvedeno až u hodnocení na str. 68.
Na str. 31 je zřejmě pozůstatek z jiné zprávy (průzkumy z let 2014 až 2017). Navíc jsou zde uváděny
zastaralé červené seznamy druhů (poslední vyšly v roce 2017 – rostliny, obratlovci i bezobratlí).
Červené seznamy přitom aktuálně odrážejí vzácnost druhů výrazně lépe, než legislativně závazný
seznam ZCHD.
Na str. 34 je nesprávně tvrzeno, že realizací záměru vznikne z ornitologického hlediska migrační
bariéra. Na druhou stranu jsou jinde podceňována rizika mortality při kolizi ptáků s vodiči. Hodnocení
je tedy nekonzistentní.
Od str. 35 je uveden seznam nalezených druhů, popis negativních vlivů a minimalizačních opatření v
souvislém textu, což je velmi nepřehledné a odporuje to osnově z vyhlášky č. 142/2018 Sb.
Na str. 46 je drobným textem uvedena podmínka, kterou dle zpracovatele H67 není nutné dodržet,
pokud budou porosty prozkoumány odborně zdatným subjektem. Vzhledem k rozsahu záměru je však
zcela nepochybné, že není v silách žádného odborného subjektu za přiměřených nákladů zajistit
dostatečně podrobný průzkum, který by vyloučil existenci veškerých hnízd.
Str. 50 – uvedené období od 15.3. do 31.7. platí pro ptáky. Obojživelníci aktivují dlouho do podzimu,
takže je ideální ohraničit dobu alespoň do 15.10. Ani v této době ještě nezimují, proto bude možné
dosud aktivující obojživelníky přesunout na jinou vhodnou lokalitu určenou ekodozorem. Práce je
naopak vhodné provádět z hlediska obojživelníků v období jejich aktivity. Toto by však nemělo být do
podmínek uváděno, protože pak by na zásahy do dřevin zbývaly pouze 2,5 měsíce a ani v období
aktivity obojživelníků není zaručeno jejich bezpečí.
Str. 51 – ještěrka zelená – pokud byla nalezena v širším okolí některého biotopu, mělo by se uvézt v
blízkosti kterého, nebo tento druh vůbec neuvádět, pokud zde pro něj nejsou vhodné podmínky.
Str. 54 – ekodozor není schopen eliminovat rušení křečka svou přítomností. Nelze odhadnout, zda
stožár nebude umístěn v teritoriu či hnízdní noře křečka (rok od roku se mění), proto je třeba zažádat
o výjimku i pro tento druh.
Str. 57 – jen 7 pastí na 27 lokalit je zcela nedostatečný počet, navíc jen na 4 lokalitách. Data jsou tak
značně nereprezentativní a hodnocení vlivů záměru na entomofaunu je velmi nevěrohodné. Vybrány
byly jen skupiny, které jsou v antropogenní krajině nevhodné z hlediska bioindikace (střevlíkovití jsou
v takových biotopech nevhodnou skupinou, mají smysl v přírodní biotopech, kde se na základě výskytu
reliktních druhů určuje kvalita biotopů, která je však v tomto případech zjevná); nelze zjistit, které
lokalitě je přidružena konkrétní past.
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Str. 57 – zemní pasti byly podle str. 25 instalovány v březnu a vybrány v červenci, ale zřejmě po měsíci
či dvou došlo k vyschnutí média, takže pasti už neplnily svůj účel. Pokud se tak opravdu stalo, jde o
zcela nepřijatelný přístup.
Str. 57 – ani jeden druh nemohl být zjištěn individuálním sběrem, vše je ze zemních pastí (viz str. 25).
Str. 62 – závěry se opírají jen o náhodný nález čmeláka, hnízda čmeláků je velmi těžké najít, autoři
nereflektují výskyt mravenců rodu Formica, kteří se v zemních pastech našli na jiných místech –
pravděpodobně se vyskytují plošně. Výjimka by měla být i přes skutečnosti uvedené na str. 62 udělena
nejméně i na mravence rodu Formica.
Str. 62 – botanický průzkum nebyl proveden v dostatečné kvalitě. Vyšší cévnaté rostliny ani nepostihují
celou rostlinnou říši.
Str. 63 – H67 nemá řešit vlivy na Naturu 2000, metodické pochybení.
Str. 68 – přírodní park je území, které je soustředěním přírodních hodnot a vyhlašuje se za účelem
ochrany krajinného rázu; tato kapitola má být součástí hodnocení na krajinný ráz; hodnocení zásahů
do přírodního parku jsou z pohledu biologického ale nereflektují vlivy na krajinný ráz.
Str. 74 – viz výše; kácení a redukce porostů se musí provádět od 15.8. do konce února bez výjimky –
tak rozsáhlé území nelze za přijatelných nákladů prozkoumat a vyhledat hnízdící druhy.
Str. 75 – druhý odst. – v takto strukturovaném textu je obtížné vyhledat odkazovanou kapitolu (po
delším hledání je na str. 43); třetí odst. – není specifikováno mimovegetační období; čtvrtý odst. –
obecně to ale neplatí – hnízdiště jsou hnízdiště, i když je pták na zimovišti; nelze je zničit a říci, že na to
není potřeba výjimka (na výjimku jsou z tohoto pohledu pravděpodobně ťuhýci a pěnice vlašská), navíc
se v území mohou nacházet zimující obojživelníci atd.; šestý odst. – viz výše, výjimka by měla být
řešena.
Příloha – pro několik lokalit je uváděn seznam druhů živočichů souhrnně, nesystematicky, což je
nepřehledné a nedostatečně vypovídající.
Celkově je H67 zpracováno nedostatečně jak metodicky, tak věcně. Tuto skutečnost je nezbytné zhojit
před podáním žádostí i stanoviska a rozhodnutí dle ZOPK, jejichž má být H67 přílohou.
Příloha 8 Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Screening report, Mgr. Ondřej Volf
Bez připomínek z hlediska správnosti.
Příloha 9 Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, Ing. Michal Kopřiva
Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz je provedeno ve smyslu zákonných kritérií ochrany krajinného
rázu uvedených v §12 zákona č. 114/1992 Sb. (přírodních a estetických hodnot, významných krajinných
prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant, harmonického měřítka a vztahů v krajině),
přičemž využívá metodického postupu Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití
území na krajinný ráz (VOREL et al. 2004). Hodnocení je provedeno v dostatečné podrobnosti
odpovídající charakteru záměru (liniový záměr značného rozsahu zasahující celkem 24 katastrálních
území okresů Brno – venkov a Znojmo v Jihomoravském kraji) a znakům a hodnotám přírodní, kulturní
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a historické a vizuální charakteristiky krajinného ráz v potenciálně dotčeném krajinném prostoru, který
byl v souladu s empirickými zkušenostmi s obdobnými záměry stanoven na vzdálenost až 2 km od
záměru. Tato vzdálenost se jeví pro provedení hodnocení zcela dostatečnou; za touto vzdáleností bude
viditelnost navrhovaného záměru slabá (umožní-li ji vůbec morfologie terénu, resp. vertikální vizuální
bariéry v krajině (např. dřevinná zeleň)) a navrhované změny v krajinné scéně nemohou zásadním
způsobem snížit pozitivní hodnoty krajiny nebo změnit existující ráz krajiny.
Krajinný ráz, chráněný dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., není obecným pojmem, nýbrž pojmem
legislativním, který je v zákoně definován. Jedná se především o kategorii vizuální, o vizuální projev
přírodních, kulturních a historických charakteristik a jejich vzájemné působení. Vizuální projevy
cenných hodnot jednotlivých charakteristik mohou vytvořit estetické hodnoty, harmonické měřítko a
harmonické vztahy v krajině. Vliv záměru na estetické hodnoty je hodnocen jako středně silný, na
harmonické měřítko jako slabý až středně silný a na harmonické vztahy v krajině jako slabý. S tímto se
lze na základě znalosti záměru a záměrem potenciálně dotčeného krajinného prostoru ztotožnit, resp.
přinejmenším lokálně lze i v případě harmonických vztahů v krajině shledat až středně silný vliv, což
však nemůže mít vliv na konstatování únosnosti vlivů z hlediska ochrany krajinného rázu dle §12 zákona
č. 114/1992 Sb. pro všechny varianty záměru. K tomuto konstatování nezanedbatelně přispívá i
skutečnost, že se v případě záměru zpravidla nejedná o nový prvek linie technické sítě nadzemního
vedení, ale o zdvojení stávajícího vedení; záměr sice bude znamenat další industrializaci krajiny, resp.
zvýšení celkových hmotových proporcí v krajině se negativně projevujícího prvku, nikoliv však zásadní
prostorové snížení či setření cenných hodnot stávající krajiny.
Z hlediska správnosti tedy bez zásadních připomínek.
Příloha 10 Mapová a grafická dokumentace
Z hlediska správnosti bez zásadních připomínek. Poněkud matoucí je pouze zařazení situací variantních
tras mezi lomovými body 15-17 až za mapy všech ostatních úseků.

II.3 Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Záměr je předložen variantně v úsecích mezi lomovými body 15 – 16 a 16 – 17. Vzhledem k tomu, že
varianta 2 znamená o téměř 3 ha menší zásah do lesních porostů a technická náročnost varianty 2 není
zásadně vyšší, doporučujeme v obou úsecích k realizaci variantu 2.
Dále je záměr předložen variantně z hlediska zaústění ZVN do TR Sokolnice. Zde vykazuje mírně nižší
vlivy na ŽP varianta 1, která však není v souladu se ZÚR. Z tohoto důvodu je realizace varianty možná,
avšak není možné ani nezbytné zapovídat realizaci varianty 2, protože je již v rámci ZÚR projednaná a
schválená a její vlivy na ŽP nejsou zásadně vyšší.

II.4 Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní
hranice
Záměr negeneruje vlivy, které by přesahovaly státní hranice.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ
STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Technické řešení záměru je dle všeho v souladu s dosaženým stupněm poznání z hlediska vlivů na ŽP a
dokonce je nezbytným předpokladem k vyššímu využití obnovitelných a čistých zdrojů energie.
Z technického hlediska je nezbytné dořešit označení lan a vodičů v místech zvýšeného rizika střetů
ptáků s nimi.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A K JEJICH MONITOROVÁNÍ
V kapitole D.IV jsou navržena níže uvedená opatření. Pod každým opatřením je kurzívou uveden
komentář a v případě přijetí opatření v odlišném znění tučně návrh znění opatření do návrhu
stanoviska. Pokud je opatření přijato beze změny, je zvýrazněno tučně.
Základní projektová opatření k prevenci,
nepříznivých vlivů spočívají v těchto oblastech

vyloučení,

snížení

popřípadě

kompenzaci

K provádění nátěrů ocelových konstrukcí v místě stavby budou používány barvy s nízkým
obsahem organických rozpouštědel.
Tato podmínka byla přejata do návrhu závazného stanoviska EIA beze změny.

V rámci hydrogeologického posouzení bude posouzeno podloží vzhledem k umístění stožárových
míst a s ohledem na možné ovlivnění podzemní vody, popř. budou stanovena opatření k ochraně
těchto vod; dále bude zvolen vhodný způsob zakládání stožárových konstrukcí vzhledem ke
geologické stavbě podloží.
Tato podmínka byla přejata do návrhu závazného stanoviska EIA beze změny.

V průběhu stavební činnosti nebudou v oblasti záplavových území parkovány stavební stroje a
mechanizmy a nebude v těchto lokalitách prováděn jejich oplach. Veškeré stavební mechanizmy
budou v řádném technickém a provozním stavu, budou dodržovány pracovní postupy a preventivní
opatření k zabránění případným úkapům ropných látek. Dále bude postupováno v souladu se
zásadami organizace výstavby (ZOV) tak, aby se minimalizovaly negativní dopady na povrchové a
podzemní vody v důsledku stavební činnosti.
Tato podmínka byla přejata do návrhu závazného stanoviska EIA beze změny.

Přes vodní toky a plochy, významné lokality aj. budou vodiče natahovány na stožáry technikou
zatahování pomocným lankem bez kontaktu se zemí a bez nutnosti pojezdu těžké techniky.
Tato podmínka byla přejata do návrhu závazného stanoviska EIA beze změny.

Stožáry budou v maximální možné míře umisťovány mimo vodoteče a břehové hrany vodotečí, plochy
biokoridorů, území biocenter a mimo lokality citlivé z hlediska ochrany přírody.
Tato podmínka není do návrhu stanoviska přejata, protože poloha stožárů je v rámci záměru
definována a pokud by mělo dojít ke změně jejich umístění, bude tato změna posouzena v rámci tzv.
verifikačního stanoviska v rámci navazujícího řízení.
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Hranice staveniště bude maximálně dodržována a bude dbáno o minimalizaci škod na zemědělských
pozemcích.
Tato podmínka byla přejata do návrhu závazného stanoviska EIA beze změny.

Pro přístupové cesty budou v maximální míře využívány stávající komunikace.
Tato podmínka byla přejata do návrhu závazného stanoviska EIA beze změny.

Bude zajištěno čištění vozidel před výjezdem ze staveniště na určených místech, případné znečištění
bude ihned odstraněno.
Tato podmínka byla přejata do návrhu závazného stanoviska EIA beze změny.
Bude zajištěno čištění vozidel před výjezdem ze staveniště na určených místech, případné znečištění
komunikací bude ihned odstraněno.

V trase vedení nebudou zřizovány stavební dvory ani dočasné sklady materiálu.
Tato podmínka byla přejata do návrhu závazného stanoviska EIA beze změny.

Dřeviny rostoucí mimo les v koridoru vedení budou odstraněny v nezbytně nutném rozsahu v období
vegetačního klidu (listopad – březen).
Tato podmínka je již nadbytečná, protože byla nahrazena touto podmínkou založenou na vyjádření ČIŽP
a KÚ JmK:
Kácení dřevin bude provedeno v nezbytně nutném rozsahu v mimohnízdním období, dle požadavků
ČIŽP a KÚ JmK tedy od 15. srpna do konce února.

Ochrana obyvatelstva
Z pohledu vlivu neionizujícího záření z provozu nadzemního vedení na zdraví je navrženo dodržení
ochranného pásma vedení a odpovídající přizpůsobení výšky stožárů při zabezpečení minimální výšky
fázových vodičů nad terénem 12,5 m.
Tato podmínka není do stanoviska přejata, protože ochranné pásmo vedení vychází ze zákonných
požadavků a minimální výška fázových vodičů nad terénem z popisu záměru.

Z pohledu vlivu hluku z provozu nadzemního vedení na zdraví je dle potřeby doporučeno případné
kontrolní měření.
Cejl 511/43, 602 00 Brno
23

SLV – SOK – V439/440 – nové dvojité vedení
Posudek dle § 9 zák. č. 100/2001 Sb.

Tato podmínka nebyla přejata. Vzhledem k závěrům uvedeným na str. 33-34 akustické studie je tato
podmínka nedůvodná. Pokud by se ukázalo, že je podobné měření potřeba, může ho nařídit KHS v rámci
navazujících řízení (v rámci DÚR požaduje aktualizaci akustické studie).

Z pohledu vlivu hluku ze stavební činnosti na zdraví postačuje včasné projednání s potenciálně byť
mírně exponovanými osobami a dodržet „noční klid“ při výstavbě sítí.
Pro omezení nepříznivých vlivů hluku a vibrací na okolí bude zhotovitel stavebních prací používat
především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty
stanovené v technickém osvědčení. V noci je stavební činnost v okolí výše sledované obytné zástavby
vyloučena.
Tato podmínka je přejata v této kompaktnější a konkrétnější podobě:
Pro omezení nepříznivých vlivů hluku a vibrací na okolí bude zhotovitel stavebních prací používat
především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty
stanovené v technickém osvědčení. V noci (21:00 - 7:00) je stavební činnost v okolí výše sledované
obytné zástavby vyloučena. Z pohledu vlivu hluku ze stavební činnosti na zdraví postačuje včasné
projednání s potenciálně byť mírně exponovanými osobami.

Při provozu přenosového vedení lze nepříznivý vliv na životní prostředí, kterým je údržba koridoru
vedení, omezit v těchto oblastech:
Odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného
stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení přenosové
soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník
či uživatel.
Tato podmínka byla přejata do návrhu závazného stanoviska EIA beze změny.

Udržovat volný pruh pozemků o šířce 4 m pro zajištění údržby vedení pouze ve stanoveném nezbytně
nutném rozsahu.
Tato podmínka byla přejata do návrhu závazného stanoviska EIA beze změny.

Ochrana přírody, ekosystémů a krajiny
Před realizací terénních činností, které by zasahovaly do biotopu zvláště chráněných druhů s užší
vazbou na zkoumané území, či je jinak negativně ovlivňovaly, je nutné kladné vyřízení výjimky ze zákazů
ve smyslu §49, §50, resp. § 56 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. Orgánem kompetentním pro
udělení příslušné výjimky je příslušný Krajský úřad. Jedná se o druh ještěrka obecná a slepýš křehký.
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Potenciální negativní dopad záměru významný z hlediska ochrany přírody, tj. ve smyslu § 5, § 5a a § 50
zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění, byl konstatován u následujících skupin a druhů – všechny
druhy ptáků s hnízdní vazbou na zkoumané území.
Tato podmínka byla přijata v podobě těchto dvou podmínek:
Pro vydání stanovisek a rozhodnutí dle zák. č. 114/1992 Sb. (ZOPK) bude coby podklad v souladu s §
67 ZOPK zpracováno metodicky i věcně úplné a správné hodnocení dle § 67 ZOPK. V tomto hodnocení
budou identifikovány vzácné (dle aktuálních červených seznamů) a zvláště chráněné druhy ze všech
relevantních skupin organismů. V hodnocení bude stanoveno, která stanoviska a rozhodnutí je pro
které druhy či fenomény ochrany třeba žádat a bude popsána intenzita a rozsah jejich dotčení
záměrem.
K územnímu řízení budou mimo jiné doloženy pravomocné výjimky z ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů (ZCHD) dle § 56 ZOPK. Součástí žádosti o tyto výjimky bude pečlivě zpracované
hodnocení dle § 67 ZOPK, včetně doplňujících průzkumů a rešerší. V hodnocení budou jasně
identifikovány a kvantifikovány vlivy záměru na ochranné podmínky jednotlivých ZCHD, tedy dotčení
zájmu ochrany přírody, a identifikován a kvantifikován veřejný zájem na realizaci záměru, aby bylo
možné tyto dva veřejné zájmy porovnat. Identifikovaným vlivům na jednotlivé ZCHD budou
odpovídat navržená minimalizační a kompenzační opatření. Otázku zviditelnění zemnících lan a
vodičů bude oznamovatel řešit v rámci řízení o udělení výjimek dle § 56 ZOPK. V rámci žádosti o
výjimky dle § 56 ZOPK oznamovatel předloží v rámci hodnocení dle § 67 ZOPK podrobnou analýzu
nebezpečí střetů avifauny se zemnícími lany i vodiči a odůvodněný návrh řešení předcházení těmto
kolizím.

Jako prevence proti neúmyslnému usmrcování jedinců na hnízdech, nechtěné likvidaci snůšek, rušení
či jiným zásahům do přirozeného vývoje (§ 50 a § 5a zákona č. 114/1992 Sb.), je nutné provádět průseky
biotopů v rámci ochranného pásma, jiné stavební zásahy a rušivé činnosti v identifikovaných přírodních
biotopech mimo potenciální dobu hnízdění, tj. mimo období od 15. 3. do 31. 7. daného kalendářního
roku. Tuto podmínku není nutné dodržet, pokud před konkrétním stavebním zásahem bude v
konkrétním biotopu proveden kontrolní průzkum odborně zdatným subjektem, který vyloučí hnízdění
ptáků nebo rozmnožování jiných druhů a následně zaručí minimalizaci negativních dopadů.
Tato podmínka nebyla přijata, protože již byla stanovena podmínka, že kácení bude probíhat
v mimohnízdním období. Případné hnízdění stepních v trase záměru druhů (ohrožení zničením hnízda či
úspěšného vyvedení mladých) bude řešit ekodozor, který musí projít daný úsek trasy záměru vždy těsně
předtím, než se na něm začne stavět.

Ve vybraných lokalitách (uvedených v kapitole „Vizuální značení lanových konstrukcí z hlediska
poranění migrujících ptáků“.) s větší pravděpodobností migračních aktivit ptáků je vhodné na zemnící
lana umístit zvýrazňující optické prvky (například „barevné kovové spirály“).
Tato podmínka nebyla přijata, protože je obsažena v této již v návrhu stanoviska stanovené podmínce:
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K územnímu řízení budou mimo jiné doloženy pravomocné výjimky z ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů (ZCHD) dle § 56 ZOPK. Součástí žádosti o tyto výjimky bude pečlivě zpracované
hodnocení dle § 67 ZOPK, včetně doplňujících průzkumů a rešerší. V hodnocení budou jasně
identifikovány a kvantifikovány vlivy záměru na ochranné podmínky jednotlivých ZCHD, tedy dotčení
zájmu ochrany přírody, a identifikován a kvantifikován veřejný zájem na realizaci záměru, aby bylo
možné tyto dva veřejné zájmy porovnat. Identifikovaným vlivům na jednotlivé ZCHD budou
odpovídat navržená minimalizační a kompenzační opatření. Otázku zviditelnění zemnících lan a
vodičů bude oznamovatel řešit v rámci řízení o udělení výjimek dle § 56 ZOPK. V rámci žádosti o
výjimky dle § 56 ZOPK oznamovatel předloží v rámci hodnocení dle § 67 ZOPK podrobnou analýzu
nebezpečí střetů avifauny se zemnícími lany i vodiči a odůvodněný návrh řešení předcházení těmto
kolizím.

V průběhu údržby porostů v ochranném pásmu mimo vegetační dobu není za standardních podmínek
přítomnost biologického dozoru nutná.
Tato podmínka nebyla přijata, místo ní je pro fázi provozu stanovena tato podmínka:
Kácení a redukce dřevin bude prováděna v nezbytně nutném rozsahu v mimohnízdním období, dle
požadavků ČIŽP a KÚ JmK tedy od 15. srpna do konce února.

V případě záměru výstavby nového dvojitého vedení při dodržení uvedených ochranných opatření není
nutné před územním rozhodnutím /zahájením jakékoliv činnosti spojené se zásahem do biotopů
(výkopové práce, kácení dřevin, pohyb těžké techniky apod.) vypořádat pro zjištěné druhy ptáků,
obojživelníků a savců udělení příslušné výjimky ze zákazů ve smyslu § 50, resp. § 56 zákona č. 114/1992
Sb. v platném znění. Dodržením výše uvedených doporučení nedojde stavbou záměru a následným
využitím území k zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů žádného ze zvláště
chráněných druhů živočichů. Nedojde tedy k porušení zákazů stanovených zákonem č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Tato podmínka není přejata, protože tato problematika je již řešena těmito podmínkami:
Pro vydání stanovisek a rozhodnutí dle zák. č. 114/1992 Sb. (ZOPK) bude coby podklad v souladu s §
67 ZOPK zpracováno metodicky i věcně úplné a správné hodnocení dle § 67 ZOPK. V tomto hodnocení
budou identifikovány vzácné (dle aktuálních červených seznamů) a zvláště chráněné druhy ze všech
relevantních skupin organismů. V hodnocení bude stanoveno, která stanoviska a rozhodnutí je pro
které druhy či fenomény ochrany třeba žádat a bude popsána intenzita a rozsah jejich dotčení
záměrem.
K územnímu řízení budou mimo jiné doloženy pravomocné výjimky z ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů (ZCHD) dle § 56 ZOPK. Součástí žádosti o tyto výjimky bude pečlivě zpracované
hodnocení dle § 67 ZOPK, včetně doplňujících průzkumů a rešerší. V hodnocení budou jasně
identifikovány a kvantifikovány vlivy záměru na ochranné podmínky jednotlivých ZCHD, tedy dotčení
zájmu ochrany přírody, a identifikován a kvantifikován veřejný zájem na realizaci záměru, aby bylo
možné tyto dva veřejné zájmy porovnat. Identifikovaným vlivům na jednotlivé ZCHD budou
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odpovídat navržená minimalizační a kompenzační opatření. Otázku zviditelnění zemnících lan a
vodičů bude oznamovatel řešit v rámci řízení o udělení výjimek dle § 56 ZOPK. V rámci žádosti o
výjimky dle § 56 ZOPK oznamovatel předloží v rámci hodnocení dle § 67 ZOPK podrobnou analýzu
nebezpečí střetů avifauny se zemnícími lany i vodiči a odůvodněný návrh řešení předcházení těmto
kolizím.

Pro potřeby územního řízení je nutné doložit platné výjimky vydávané podle §56 zákona č. 114/1992
Sb. v platném znění. ze zákazů stanovených §50 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění pouze pro
dva druhy plazů.
Tato podmínka není přejata, protože tato problematika je již řešena těmito podmínkami:
Pro vydání stanovisek a rozhodnutí dle zák. č. 114/1992 Sb. (ZOPK) bude coby podklad v souladu s §
67 ZOPK zpracováno metodicky i věcně úplné a správné hodnocení dle § 67 ZOPK. V tomto hodnocení
budou identifikovány vzácné (dle aktuálních červených seznamů) a zvláště chráněné druhy ze všech
relevantních skupin organismů. V hodnocení bude stanoveno, která stanoviska a rozhodnutí je pro
které druhy či fenomény ochrany třeba žádat a bude popsána intenzita a rozsah jejich dotčení
záměrem.
K územnímu řízení budou mimo jiné doloženy pravomocné výjimky z ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů (ZCHD) dle § 56 ZOPK. Součástí žádosti o tyto výjimky bude pečlivě zpracované
hodnocení dle § 67 ZOPK, včetně doplňujících průzkumů a rešerší. V hodnocení budou jasně
identifikovány a kvantifikovány vlivy záměru na ochranné podmínky jednotlivých ZCHD, tedy dotčení
zájmu ochrany přírody, a identifikován a kvantifikován veřejný zájem na realizaci záměru, aby bylo
možné tyto dva veřejné zájmy porovnat. Identifikovaným vlivům na jednotlivé ZCHD budou
odpovídat navržená minimalizační a kompenzační opatření. Otázku zviditelnění zemnících lan a
vodičů bude oznamovatel řešit v rámci řízení o udělení výjimek dle § 56 ZOPK. V rámci žádosti o
výjimky dle § 56 ZOPK oznamovatel předloží v rámci hodnocení dle § 67 ZOPK podrobnou analýzu
nebezpečí střetů avifauny se zemnícími lany i vodiči a odůvodněný návrh řešení předcházení těmto
kolizím.

V případě křečka polního lze eliminovat jeho rušení přítomností biologického dozoru ve chvíli instalace
stožárů. V době průzkumu byly jeho pobytové stopy a nory identifikovány v jeho okolí biotopových
lokalit 27 (stožár 136, 137), 23 (stožár 118, 119), 11 (stožár 55, 56).
Tato podmínka není přijata, protože tvrzení, že „v případě křečka polního lze eliminovat jeho rušení
přítomností biologického dozoru ve chvíli instalace stožárů“ je zcela absurdní. Toto bude důkladně a
odborně dostatečně řešit hodnocení dle § 67 zpracované pro účely získání potřebných stanovisek a
rozhodnutí dle ZOPK.

Z hlediska netopýrů je nejvhodnější období pro kácení stromů (s prokázaným výskytem letní kolonie
letounů) cca od 15. září do 15. listopadu. V tomto období jsou zvířata nejvíce tolerantní vůči rušení
(tohoroční mláďata jsou již odrostlá, netopýři jsou ještě aktivní a využívají různé přechodné úkryty).
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Zároveň tento termín víceméně spadá do období začínajícího vegetačního klidu stromů. Druhé
relativně vhodné období z hlediska netopýrů je od cca 15. března do 15. dubna. Před kácením je však
třeba prověřit, zda daný strom není využíván hnízdícími ptáky.
Tato podmínka není přejata. Toto by mělo být řešeno v rámci žádosti o výjimky dle § 56 ZOPK,
respektive H67, coby podkladu žádosti. Mimochodem letouni jsou savci – viz podmínka, že pro
obojživelníky a savce není třeba žádat výjimky - a zde se řeší kácení stromů hostících kolonie netopýrů...

V doprovodných porostech řeky Rokytné, Jihlavy, Svratky, Litavy a Říčky, v místech možného výskytu
terestrických druhů obojživelníků, je vhodné práce spojené s odstraňováním porostů v rámci
ochranného pásma vedení vykonávat mimo období 15. 3. až 31. 7. běžného kalendářního roku.
Tato podmínka není přejata, protože kácení v tomto období je již jinou podmínkou vyloučeno u všech
porostů.

V rámci terénních a stavebních prací nesmí dojít k přímému či nepřímému negativnímu ovlivnění
kvality vody a vodního režimu.
Tato podmínka není přejata, protože je příliš obecná. Nestanovuje žádné reálné konkrétní opatření.

Následující přehled obsahuje doporučená ochranná opatření z hlediska ochrany přírody k jednotlivým
konkrétním stožárovým stáním vedení V439/440 pro fázi výstavby.

Tato podmínka nebyla přejata, protože je řešena již touto podmínkou:
K územnímu řízení budou mimo jiné doloženy pravomocné výjimky z ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů (ZCHD) dle § 56 ZOPK. Součástí žádosti o tyto výjimky bude pečlivě zpracované
hodnocení dle § 67 ZOPK, včetně doplňujících průzkumů a rešerší. V hodnocení budou jasně
identifikovány a kvantifikovány vlivy záměru na ochranné podmínky jednotlivých ZCHD, tedy dotčení
zájmu ochrany přírody, a identifikován a kvantifikován veřejný zájem na realizaci záměru, aby bylo
možné tyto dva veřejné zájmy porovnat. Identifikovaným vlivům na jednotlivé ZCHD budou
odpovídat navržená minimalizační a kompenzační opatření. Otázku zviditelnění zemnících lan a
vodičů bude oznamovatel řešit v rámci řízení o udělení výjimek dle § 56 ZOPK. V rámci žádosti o
výjimky dle § 56 ZOPK oznamovatel předloží v rámci hodnocení dle § 67 ZOPK podrobnou analýzu
nebezpečí střetů avifauny se zemnícími lany i vodiči a odůvodněný návrh řešení předcházení těmto
kolizím.
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Natura
Obecná opatření
V místě přechodu elektrovodu nad korytem řek Rokytná a Jihlava budou zemnící lana opatřena
výstražnými značkami minimalizujícími možný střet letících ptáků s pevnou překážkou.
Tato podmínka nebyla přejata, protože je již řešena touto podmínkou:
K územnímu řízení budou mimo jiné doloženy pravomocné výjimky z ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů (ZCHD) dle § 56 ZOPK. Součástí žádosti o tyto výjimky bude pečlivě zpracované
hodnocení dle § 67 ZOPK, včetně doplňujících průzkumů a rešerší. V hodnocení budou jasně
identifikovány a kvantifikovány vlivy záměru na ochranné podmínky jednotlivých ZCHD, tedy dotčení
zájmu ochrany přírody, a identifikován a kvantifikován veřejný zájem na realizaci záměru, aby bylo
možné tyto dva veřejné zájmy porovnat. Identifikovaným vlivům na jednotlivé ZCHD budou
odpovídat navržená minimalizační a kompenzační opatření. Otázku zviditelnění zemnících lan a
vodičů bude oznamovatel řešit v rámci řízení o udělení výjimek dle § 56 ZOPK. V rámci žádosti o
výjimky dle § 56 ZOPK oznamovatel předloží v rámci hodnocení dle § 67 ZOPK podrobnou analýzu
nebezpečí střetů avifauny se zemnícími lany i vodiči a odůvodněný návrh řešení předcházení těmto
kolizím.

Stavební činnosti v okolí dotčených EVL provádět mimo období rozmnožování ryb a mimo období
hnízdění ptáků, provádět v období září – březen. Termín provádění prací může být po dohodě s
biologickým dozorem upraven.
Tato podmínka byla přejata v této podobě:
Stavební činnosti v okolí dotčených EVL provádět mimo období rozmnožování ryb a mimo období
hnízdění ptáků, tedy v období od 15. srpna do konce února, pokud nebude daná činnost
konzultována s biologickým dozorem a ten nenazná, že při ní nemohou být ohroženy předměty
ochrany dané EVL.

Opatření proti splachům mechanického znečištění v době výstavby
Na území EVL ani v těsné blízkosti vodních toků nebudou umisťována zařízení staveniště a nebudou
zde vytvářeny žádné manipulační ani skladovací plochy.
Tato podmínka byla přejata do návrhu závazného stanoviska EIA beze změny.

Před zahájením stavebních prací na území EVL a ve vzdálenosti 100 m od jejich hranic, budou vytyčeny
přístupové komunikace pro pohyb mechanizace, které budou schváleny zodpovědným orgánem
ochrany přírody (místně příslušným krajským úřadem).
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Tato podmínka byla přijata v níže uvedené podobě. Krajský úřad nemá pravomoc ani povinnost
schvalovat přístupové komunikace na území a v okolí EVL, pokud u daného záměru vyloučil významně
negativní vlivy na soustavu lokalit Natura 2000.
Před zahájením stavebních prací na území EVL a ve vzdálenosti 100 m od jejich hranic, budou
vytyčeny přístupové komunikace pro pohyb mechanizace, které budou schváleny biologickým
dozorem.

Žádné deponie zeminy nebudou umisťovány v místech, kde by při vyšších srážkách mohlo dojít ke
splachu do vodotečí ústících bezprostředně do koryta Rokytné nebo Jihlavy.
Tato podmínka byla přejata v této podobě:
Žádné deponie zeminy nebudou umisťovány v místech, kde by při vyšších srážkách mohlo dojít ke
splachu do vodotečí ústících bezprostředně do koryta Rokytné nebo Jihlavy či do těchto řek.

Všechny stroje musí být mimo pracovní dobu lokalizovány mimo zátopovou oblast.
Tato podmínka nebyla přejata, protože je již obsažena v první větě této podmínky v přesnější podobě:
V průběhu stavební činnosti nebudou v oblasti záplavových území parkovány stavební stroje a
mechanizmy a nebude v těchto lokalitách prováděn jejich oplach. Veškeré stavební mechanizmy
budou v řádném technickém a provozním stavu, budou dodržovány pracovní postupy a preventivní
opatření k zabránění případným úkapům ropných látek. Dále bude postupováno v souladu se
zásadami organizace výstavby (ZOV) tak, aby se minimalizovaly negativní dopady na povrchové a
podzemní vody v důsledku stavební činnosti.

Monitoring a stavební dozor
Při stavbě musí být přítomen odborně způsobilá osoba vykonávající biologický dozor. V případě zjištění
negativních jevů na přírodní prostředí musí být okamžitě přijata opatření na eliminaci důsledků těchto
jevů.
Tato podmínka byla přejata v této podobě:
Při stavbě musí být v dostatečné míře přítomna odborně způsobilá osoba (autorizace dle § 45i ZOPK
či profesní biolog z dostatečnou praxí) vykonávající biologický dozor. V případě zjištění rizika
negativních jevů na přírodní prostředí okamžitě přijme opatření na pro zamezení těchto rizik či
důsledků těchto jevů. Biologický dozor se zaměří zejména na rizika vůči vodnímu prostředí.
Biologický dozor bude mít právo zastavit stavbu.

Biologický dozor bude mít za úkol zejména sledovat, aby nedošlo k ohrožení vodního prostředí.
Tato podmínka nebyla přejata, protože je zahrnuta ve výše uvedené podmínce.
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Havarijní plán
Při stavebních pracích by měly být použity pouze stroje s biologicky odbouratelnými mazivy, pokud to
bude možné.
Tato podmínka byla přejata v této podobě:
Při stavebních pracích budou použity pouze stroje s biologicky odbouratelnými mazivy tam, kde je
použití takového maziva technicky možné.

Pro případ havárie při úniku pohonných látek a olejů je nutné mít připraven havarijní plán, který zajistí,
aby se znečištění nedostalo dále po toku vodotečí.
Tato podmínka byla přejata do návrhu závazného stanoviska EIA v této podobě:
Pro případ havárie při úniku pohonných látek a olejů bude v rámci ZOV připraven havarijní plán,
který zajistí, aby se znečištění nedostalo dále po toku vodotečí.

Souhrn navržených kompenzační opatření
Při údržbě nárostů dřevin pod elektrovodem je nutné provádět důsledné odstraňování a likvidaci
vyřezané hmoty.
Tato podmínka nebyla přejata, protože z hlediska vlivů na ŽP je přítomnost mrtvé dřevní hmoty spíše
pozitivní. Její ponechání na místě by však velmi zkomplikovalo budoucí údržbu.

Doporučená opatření k minimalizaci vlivů na krajinný ráz
K nátěru konstrukcí všech stožárů vedení (s výjimkou výstražného značení) použít matnou šedozelenou
barvu v odstínech RAL 6011, případně DB 601 a DB 602.
Tato podmínka byla přejata do návrhu závazného stanoviska EIA beze změny.

Opatření týkající se mimořádných situací
Žádná další opatření nad rámec standardních technických opatření dodržovaných podle příslušných
technických norem nejsou navrhována.
Bez komentáře.
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V.

VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI

K dokumentaci záměru se vyjádřilo celkem 13 subjektů, z toho 12 je institucí státních (dotčené správní
úřady a územní samosprávné celky) a 1 dotčená veřejnost (viz tabulka níže).
Tabulka 2: Přehled vyjádření k dokumentaci záměru

DÚSC
Jihomoravský kraj, Vít Rajtšlégr, člen Rady JmK
Obec Bratčice
Obec Holasice
Obec Měnín
Obec Lesonice
DSÚ
Česká inspekce životního prostředí – Oblastní inspektorát Brno
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Krajský úřad Jihomoravského kraje
- odbor životního prostředí
Městský úřad Šlapanice, OŽP
Ministerstvo životního prostředí
- odbor obecné ochrany přírody a krajiny
- odbor energetiky a ochrany klimatu
- odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
Dotčená veřejnost
Ing. arch. Martin Ondrouch, Ph.D. a Ing. Martina Ondrouchová, Ph.D., občané obce Telnice
V následujících podkapitolách jsou uvedeny pouze ty části jednotlivých vyjádření, které vyžadují
vypořádání. Části vyjádření, které opakují či shrnují informace uvedené v dokumentaci, konkretizují
další zákonné procesní kroky či konstatují, že subjekt k nějaké oblasti dokumentace či celé
dokumentaci nemá připomínek, zde uváděny nejsou.
Vyjádření MěÚ Šlapanice bylo zasláno po termínu. Vyjádření obce Bratčice bylo předloženo až v rámci
veřejného projednání, kde se jednalo o jediný zásadní nesouhlas s realizací záměru. Na veřejném
projednání bylo dohodnuto, že vyjádření obce Bratčice bude v posudku zohledněno.

V.1 Obec Bratčice
Připomínka:

Vypořádání zpracovatelů posudku:
Dokumentace řeší záměr variantně mezi lomovými body 15-17 a při zaústění vedení do TR Sokolnice.
Varianta podzemního vedení je uvedena B.I.5.3., ale je odmítnuta jako ekonomicky, provozně i
environmentálně méně výhodná. Dále budou porovnány argumenty obce Bratčice a oznamovatele
z hlediska oprávněnosti odmítnutí této varianty již v kapitole B.I.5.3.
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Připomínka:

Vypořádání zpracovatelů posudku:
Ve vyjádření k dokumentaci je třeba se vyjadřovat k obsahu dokumentace. Vyjadřování k oznámení
bylo možné před ukončením zjišťovacího řízení. Je pravda, že toto tvrzení o odnětí PUPFL v celé šíři
60m koridoru uvedené v oznámení není pravdivé, ale v dokumentaci se již nenachází. V dokumentaci
je však na str. 31 vysvětleno, jak bylo oněch 60 m zřejmě myšleno. Pokud by mělo být dvojité nadzemní
vedení nahrazeno podzemním, bylo by třeba vykopat mezi dvěma vedeními vybudovat technologickou
komunikaci, provést výkop na obou stranách této komunikace, na obou stranách výkopu vytvořit
komunikaci pro pohyb techniky a za tyto komunikace opět oboustranně dočasně uložit výkopek.
Takovýto koridor by zcela reálně mohl zabírat 60 m. Přibližně z poloviny by se přitom jednalo o zábor
trvalý a přibližně z poloviny o zábor dočasný.

Připomínka:
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Vypořádání zpracovatelů posudku:
Obec Bratčice se zde dopouští toho, z čeho obviňuje oznamovatele. Tedy účelové manipulace s daty.
Porovnává na jedné straně celou šíři dvojitého nadzemního vedení vč. ochranného pásma (reálně cca
70 m - vyložení vodičů 2x 14,7 m + ochranné pásmo 20,0 m na obě strany) s pouze ochranným pásmem
podzemního vedení, aniž by bylo zohledněno to, že kabely musí být někde uloženy a musí být zřízena
technologická komunikace, což je na str. 30 uvedeno. Šířka podzemního vedení i s ochranným pásmem
by dle zde uvedených informací byla cca 24 m (cca 4 m technologická komunikace + 2x 7 m kabelová
trasa + 2x 3 m ochranné pásmo). Na těchto 24 m by dle požadavků energetického zákona bylo
vyloučeno vysazování dřevin a vjezd mechanizmů nad 6 t. Malé moderní traktory váží cca 5 tun.
Zemědělské obhospodařování by tedy bylo v podstatě nemožné, protože pokud by k traktoru bylo
připojeno nějaké zařízení (radlice, brány, žací stroje atd.) byla by váha celého mechanizmu bezpochyby
vyšší, než 6 t.
V citaci z dokumentace neshledáváme žádnou nepravdu. V připomínce je hned několik nepravd či
logických chyb.

Připomínka:

Vypořádání zpracovatelů posudku:
Oznamovatel zřejmě vychází ze znalosti věci a zpracovatel dokumentace z údajů uvedených na str. 30
a 31 dokumentace. Tyto informace jsou věrohodné. Je třeba si uvědomit, že porovnáváme všechny ve
výše uvedené citaci zmíněné stavby s pouhými patkami stožárů. To je z hlediska záboru, vlivu na
přírodu a krajinu i ZPF (na k.ú. obce Bratčice záměr PUPFL nezasahuje) velmi rozdílný vliv.

Připomínka:

Vypořádání zpracovatelů posudku:
Oznamovatel zřejmě vychází ze znalosti věci a z zpracovatel dokumentace údajů uvedených na str. 32
dokumentace. Tyto informace jsou věrohodné. Naopak není zřejmé, z čeho vychází tvrzení obce
Bratčice, že „technické provedení a nové materiály toto eliminují“. Není nám známo, že by existoval
použitelný kabel, který by se při vedení 400 kV nezahříval.
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Připomínka:

Vypořádání zpracovatelů posudku:
Z výše uvedeného je zřejmé, že podzemní vedení je problematické nejen ekonomicky, ale též
environmentálně a provozně.

Připomínka:

Vypořádání zpracovatelů posudku:
Vliv hluku při realizaci i provozu je v dokumentaci (zejména příloze č. 4 – Akustické studii) podrobně
vyhodnocen. Hluk při realizaci podzemního vedení by byl řádově vyšší (výkop, dovoz a odvoz materiálu,
zasypávání, hutnění atd.)

Připomínka:

Vypořádání zpracovatelů posudku:
V příloze č. 10 je umístění stožárů určeno. Pokud se bude v navazujících řízeních měnit, bude nezbytné
ověřit vliv těchto změn na životní prostředí v rámci tzv. verifikačního stanoviska.
Vliv na ZPF je v dokumentaci popsán dostatečně a bude ještě předmětem procesů dle zák. č. 334/1992
Sb.

Připomínka:
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Vypořádání zpracovatelů posudku:
V příloze č. 10 je umístění stožárů určeno. V příloze č. 9 jsou věrohodně vyhodnoceny vlivy záměru na
KR.

Připomínka:

Vypořádání zpracovatelů posudku:
Závazné stanovisko EIA k tomuto záměru bude bezpochyby řádně odůvodněno. Lze očekávat, že
odůvodněno bude i stanovisko dle § 12 ZOPK k zásahu do KR, které bude pravděpodobně nezbytné pro
vydání ÚR.

Připomínka:

Vypořádání zpracovatelů posudku:
Tyto námitky byly uvedeny na pravou míru výše.
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Připomínka:

Vypořádání zpracovatelů posudku:
Jak vyplývá z dokumentace i vypořádání připomínek obce uvedených výše, je zřejmé, že argumenty
obce jsou liché a realizace podzemního vedení by měla výrazně větší dopady na hlukovou situaci a
veřejné zdraví (v období výstavby) i do majetkové sféry (trvalý zábor v šířce 18 m v celé délce
podzemního vedení + 6 m zásadního omezení pro zemědělské hospodaření – 6 t pro celý
mechanizmus).
V tomto kontextu je velmi zajímavé prostudovat proces EIA záměru „Zdvojení stávajícího vedení V430“,
kde byl záměr navržen na území CHKO ve dvou variantách, nadzemní i podzemní, a příslušný úřad i
zpracovatel posudku dospěli též k závěru, že podzemní vedení vykazuje výrazně vyšší negativní vlivy na
ŽP, než nadzemní.

Připomínka:

Vypořádání zpracovatelů posudku:
Jak je prokázáno výše, obec neidentifikovala jedinou reálnou chybu. Šířka stožárů nemá vliv na
celkovou šířku vedení (viz foto na úvodní straně posudku či řadu nákresů v dokumentaci). Z vyjádření
obce je zřejmé, že se s hodnocením vlivů na ŽP provedeným v dokumentaci vůbec neseznámila, ač
provedeno bylo. Umístění stožárů není hypotetické, ale jasně navržené např. v příloze č 10. . Pokud se
bude v navazujících řízeních měnit, bude nezbytné ověřit vliv těchto změn na životní prostředí v rámci
tzv. verifikačního stanoviska.
Obec se ve svém vyjádření nedrží faktů uvedených v dokumentaci a vytýká oznamovateli pochybení,
kterých se nedopustil. Není pravda, že by dokumentace nebyla přezkoumatelná a trpěla by věcnými či
právními vadami. To mimo jiné svým způsobem prokazují i ostatní vyjádření odborných institucí, které
jsou vypořádány níže.
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V.2 Obec Lesonice
Připomínka:

Vypořádání zpracovatele posudku:
S připomínkou obec Lesonice lze souhlasit a oznamovateli doporučit v tomto vstoupit s obcí do
jednání. Z hlediska procesu EIA je však připomínka irelevantní.

V.3 Česká inspekce životního prostředí – Oblastní inspektorát Brno
Připomínka:

Vypořádání zpracovatele posudku:
Podmínka navrhovaná ČIŽP je do návrhu stanoviska převzata.

V.4 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Připomínka:
Součástí dokumentace pro územní řízení záměru bude aktualizovaná hluková studie, v níž budou
vyhodnoceny předpokládané vlivy zdrojů hluku související se stavební činností a s provozem záměru
na veřejné zdraví v lokalitách, kde trasa nového dvojitého vedení V439/440 bude zejména v blízkosti
nově vzniklých chráněných venkovních prostorů staveb a chráněných venkovních prostorů nebo ploch
nově navržených podle územně plánovacích dokumentací obcí k rozšíření obytné a obdobně hlukově
chráněné zástavby (tzn. změny oproti r. 2018). V hlukové studii budou stanoveny podmínky, za kterých
bude dán reálný předpoklad dodržení hygienických limitů hluku v dotčených chráněných venkovních
prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech v denní a noční době, vyplývajících z § 30 odst.
1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
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ve znění pozdějších předpisů, a stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
Vypořádání zpracovatele posudku:
Tyto požadavky KHS byly převzaty do návrhu závazného stanoviska EIA pro fázi přípravy záměru.

Připomínka:
Součástí dokumentace pro územní řízení záměru bude aktualizované vyhodnocení předpokládaných
vlivů neionizujícího záření z provozu dvojitého vedení V439/440 především na fyzické osoby v
komunálním prostředí exponované v konkrétních lokalitách dotčených záměrem, zejména v nově
osídlených plochách (tzn. změna stavu oproti r. 2018), kde může docházet k expozici obyvatelstva.
Budou stanoveny podmínky pro plnění požadavků vyplývajících z nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o
ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění pozdějších předpisů. V grafické části dokumentace
pro územní řízení bude zakreslena linie ochranného pásma nového dvojitého vedení VN, resp. linie
dosahu úrovně neionizujícího záření pro exponované fyzické osoby v komunálním prostředí, kde lze
očekávat splnění nejvyšších přípustných hodnot stanovených nařízením vlády č. 291/2015 Sb.
Vypořádání zpracovatele posudku:
Tyto požadavky KHS byly převzaty do návrhu závazného stanoviska EIA pro fázi přípravy záměru.

V.5 Krajský úřad JmK, OŽP
Připomínka:

Vypořádání zpracovatelů posudku:
Hodnocení dle § 67 opravdu nerespektuje strukturu požadovanou zákonem a je velmi nepřehledné, až
zmatené. S připomínkou Mgr. Škorpíkové lze souhlasit.
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Připomínka:

Vypořádání zpracovatelů posudku:
S připomínkou Mgr. Škorpíkové se zpracovatelé posudku ztotožňují a v tomto smyslu koncipují
podmínky návrhu závazného stanoviska EIA, aby významná redukce či kácení dřevin probíhalo
výhradně v období od 15. srpna do konce února (dle požadavku ČIŽP). Nejde o neúměrné investiční
zatížení oznamovatele, protože kácení zejména listnatých dřevin je v zimě provozně jednodušší a při
kácení v zimním období dochází k méně intenzivnímu narušení půdy a dalším škodám na okolní
vegetaci.
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Připomínka:

Vypořádání zpracovatelů posudku:
Z výše uvedených informací i z obecně známých skutečností je zřejmé, že může docházet ke kolizím
ptáků se zemnícími lany i vodiči a následné mortalitě. Z tohoto důvodu považujeme za nezbytné otázku
zviditelnění lan a vodičů řešit v rámci řízení o udělení výjimek dle § 56 ZOPK, které budou doloženy
k územnímu řízení. V rámci žádosti o výjimky dle § 56 ZOPK oznamovatel předloží podrobnou analýzu
nebezpečí střetů avifauny se zemnícími lany i vodiči a odůvodněný návrh řešení. V tomto smyslu je do
podmínek návrhu závazného stanoviska EIA zařazen požadavek ohledně obsahu žádosti o výjimky dle
§ 56 ZOPK a hodnocení dle § 67 ZOPK, coby odborného podkladu této žádosti.
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V.6 MŽP, odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
Připomínka:
„k předložené dokumentaci ve výše uvedené věci a jejím přílohám nemáme za předpokladu
respektování podmínek vyplývajících z "naturového screeningu" (na str. 29 a 30, které jsou
zapracovány do dokumentace) a dokumentace (na str. 179 - 181) z hlediska námi chráněných zájmů
připomínek.“
Vypořádání zpracovatele posudku:
Podmínky uvedené na str. 29 a 30 „naturového screeningu“ jsou v návrhu stanoviska respektovány.
Opatření uvedená v kapitole D.IV jsou respektována či konkretizována a doplněna. Předpoklad odboru
druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP je tedy naplněn.

V.7 Ing. arch. Martin Ondrouch, Ph.D. a Ing. Martina Ondrouchová, Ph.D., občané
obce Telnice
Připomínka:

Vypořádání zpracovatelů posudku:
Vypořádání výše uvedených bodů a) až f) je uvedeno níže pod odůvodněním jednotlivých důvodů
nesouhlasu se záměrem.
Cejl 511/43, 602 00 Brno
42

SLV – SOK – V439/440 – nové dvojité vedení
Posudek dle § 9 zák. č. 100/2001 Sb.

Připomínka:
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Vypořádání zpracovatelů posudku:
Výše uvedené vybrané obecné pasáže zásad pro zpracování PÚR by mohla pro podobnou argumentaci
použít libovolná osoba libovolné obce, kde by byl podobný záměr navrhován. Faktem však zůstává, že
koncová TR Sokolnice je v těsné blízkosti obce Telnice a pokud by do ni ZVN mělo být připojeno z jiného
směru, znamenalo by to zbytečný zásah většího území a tedy reálný rozpor se zásadami územního
plánování.
Podstatné však je, že trasa záměru je stabilizována v platných ZÚR JmK a dané území je tedy
prostřednictvím ZÚR pro realizaci záměru vymezeno. Výjimkou je varianta 1 zaústění ZVN do TR
Sokolnice, které v souladu se ZÚR není. Nesouhlas měl být vyjeven v rámci schvalování ZÚR ideálně
prostřednictvím obce. V současnosti není v silách jednotlivce ZÚR legálně zvrátit, což je z hlediska
stability ÚPD zcela správné a z hlediska celospolečenských zájmů oprávněné.
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Připomínka:

Vypořádání zpracovatelů posudku:
Varianta 2 je v souladu se ZÚR a v tomto kontextu platí výše uvedené.
Citace uvedená v připomínce se vztahuje na záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny
v ZÚR. Záměr však v ZÚR řešen je. Obáváme se tedy, že změna ZÚR bude nezbytná. Rozhodnutí je věcí
KÚ JmK. Každopádně to nic nemění na tom, že varianta 2 je v souladu se ZÚR a její realizace není
v rozporu s žádným zpracovatelům posudku známým zákonným požadavkem.
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Připomínka:
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Vypořádání zpracovatelů posudku:
Na str. 14 přílohy č. 6 Posouzení vlivů na veřejné zdraví (RNDr. Bohumil Pokorný, CSc., 10/2018) je
uvedeno:
„Při posouzení vlivů předmětného záměru na veřejné zdraví byla charakterizace rizik provedena pomocí
srovnání vypočtených expozic s referenčními hodnotami a nejvyššími přípustnými hodnotami, protože
u všech prokázaných biologických účinků se jedná o účinky prahové, které nejsou kumulativní ani
stochastické.
Podle tohoto konceptu expozice pod prahovými hodnotami znamenají pro lidský organismus
zanedbatelné riziko, tzn. při expozicích pod referenčními hodnotami ke stimulaci centrální anebo
periferní nervové tkáně nedojde. Takové expozice lze očekávat na všech místech mimo ochranná pásma
vedení 400 kV. Hodnoty šířek ochranných pásem jak pro samostatné dvojité vedení 400 kV, tak i pro
oba souběhy na posuzované trase jsou uvedeny v Dokumentaci EIA.
Při posouzení zdravotního rizika samostatného vedení V439/440 (scénář 1) a souběhu dvou vedení
(expoziční scénář 2 a 3) je ve všech případech uvnitř ochranného pásma výpočtem zjišťováno
překračování limitní referenční hodnoty pro intenzitu elektrického pole Elim, ale její překračování není
důkazem o reálném zdravotním riziku expozice elektromagnetickým polem. V takových případech se ve
smyslu NV č. 291/2015 Sb. a metodického pokynu (Věstník MZ ČR 8/2017) počítá hodnota modifikované
intenzity elektrického pole Emod, jenž slouží jako nejvyšší přípustná hodnota ve vztahu ke zdravotním
rizikům expozice elektromagnetického pole. Její hodnoty byly ve všech případech menší než polovina
nejvyšší přípustné hodnoty definované v NV č. 291/2015 Sb..
Dodržení stanovené nejmenší výše spodních fázových vodičů nad terénem v posuzované trase v
hodnotě 12,5 m dovoluje konstatovat, že budou dodrženy podmínky pro ochranu veřejného zdraví a
realizací záměru nedojde k neakceptovatelnému navýšení zdravotního rizika neionizujícím zářením.
Toto konstatování je relevantní pro všechny tři posuzované expoziční scénáře, tedy jak pro
samostatné vedení V439/440, tak i pro různé souběhy s již existujícími vedeními v některých částech
trasy posuzovaného záměru.“
Na str. 15 je pak jako poslední věta dílčího závěru uvedeno: „Rizika náhodné expozice neionizujícím
zářením v posuzovaných oblastech včetně souběhu vedení ZVN lze pro všechny posuzované
konfigurace považovat za nízká a ze zdravotního hlediska akceptovatelná.“
Je tedy zřejmé, že ostatní, již existující ZVN v území při hodnocení vlivů na veřejné zdraví byla vzata
v potaz.
Záměr TEE05 není z hlediska kumulativních vlivů problematický, protože varianta 2 je součástí záměru
a v souladu se ZÚR, přičemž varianta 1 je z hlediska vlivů záměru na ŽP mírně vhodnější. Nikoli však
natolik, aby to vylučovalo realizaci varianty 2.
Záměr TEE25 není v kumulativních vlivech zohledněn. Vzhledem k charakteru obou záměrů to však
nelze považovat za tak zásadní nedostatek, aby bylo nezbytné dokumentaci doplnit. Dostačující bude,
když budou kumulace řešeny v navazujících stupních projektové přípravy záměru. V tomto smyslu je
tedy do podmínek návrhu závazného stanoviska EIA doplněn požadavek na vyhodnocení kumulativních
vlivů zejména v rámci Posouzení vlivů neionizujícího záření.
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Připomínka:
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Vypořádání zpracovatelů posudku:
Obecně platí, a takto je i použitá metodika doc. Vorla koncipována, že pokud hodnotitel v některém
případě podhodnotí významnost znaku (uvede např., že znak je z hlediska celkových charakteristik
krajiny pouze "doplňující", zatímco ve skutečnosti je "spoluurčující" či dokonce "zásadní"), pak to
nezakládá automaticky možnost zpochybnit celkové závěry o únosnosti záměru. Tabelární hodnocení
rozdělené na jednotlivé znaky je zvoleno právě proto, aby, když by jiný hodnotitel určil významnost
znaku odlišně, toto bylo možné do tabulky jednotlivě promítnout, přičemž tyto změny nemusí
znamenat, že záměr je celkově neúnosný. V hodnocení manželů Ondrouchových je patrná poměrně
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vysoká míra subjektivního negativního vnímání vedeni ZVN, které je dáno jejich odporem vůči těmto
technickým zařízením.
Připomínka ke kapitole 7.1, tabulce na str. 22
Vedení ZVN nezasahuje přírodní hodnoty žádným zásadním způsobem (pouze patky), tudíž není na
místě hodnotitele kritizovat za to, že vedení ZVN do této tabulky neuvedl.
Připomínka ke kapitole 7.3, tabulce na str. 36
Identifikace znaků krajinného rázu je vždy vztažena k celému hodnocenému místu krajinného rázu
(krajinnému prostoru), které je vymezeno v rámci potenciálně dotčeného krajinného prostoru, a to na
základě shodných, převažujících charakteristik (přírodní X kulturně-historická X vizuální). V tomto
konkrétním případě jsou identifikované znaky (resp. znak „Hustá síť nadzemního technického vedení“)
vyhodnoceny (význam a cennost) vůči celému místu krajinného rázu Rajhradsko.
Výše uvedená připomínka se zjevně týká blízkého okolí sídelního útvaru Telnice. V hypotetickém
případě vymezení dílčího krajinného prostoru (tj. místa krajinného rázu) takovým způsobem, že by se
hodnotily vlivy v blízkém okolí sídelního útvaru Telnice, může u jednotlivých definovaných znaků
logicky dojít ke změně jejich významu a cennosti. Je dokonce vysoce pravděpodobné, že by došlo k
vymezení zcela jiných, nových, pro dané území (MKR) charakteristických znaků krajinného rázu.
Diferenciace území pro účely hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz má ovšem určitá pravidla a při
vymezení jednotlivých míst krajinného rázu je potřeba uvažovat širší krajinný kontext, zejména shodné,
zásadní či významné aspekty krajiny utvářející její jednotný charakter. Přílišná podrobnost vymezení
zkresluje samotné hodnocení, které pak ztrácí vypovídací hodnotu vůči krajinně jako celku.
Samotným „zahuštěním“ sítě nadzemního vedení v okolí transformační stanice nelze definovat místo
krajinného rázu, resp. samostatný krajinný prostor. Vzhledem k předmětnému funkčnímu typu a
rozsahu záměru je taktéž neúčelné vymezovat dílčí krajinné prostory tvořené jednotlivými sídelními
útvary, popř. jejich blízkým okolím (např. katastrální územím). Takové vymezení má smysl v případě,
kdy záměr přímo zasahuje do intravilánu nebo konkuruje nějakému pozitivnímu indikátoru/znaku
utvářejícímu charakteristický rys zástavby.
Vzhledem k výše uvedenému a v kontextu s identifikovanými významnými znaky a dominantními rysy
vymezeného MKR Rajhradsko nelze znak „Hustá síť nadzemního technického vedení“ vyhodnotit jako
zásadní a jedinečný.
Pozn. Znak krajinného rázu zásadní významem a jedinečný významem je takový, který utváří
dominantní rys krajiny (v jakémkoliv krajinném prostoru) rozlišující ji minimálně v regionálním měřítku
(např. horský masiv v kontrastu s širokou říční nivou nebo zalesněné údolí přírodně meandrujícího toku
v kontrastu se zemědělskou krajinou s absencí prvků zeleně).
Připomínka ke kapitole 8.2, tabulce na str. 51 a 52
Jednotlivé indikátory vizuální charakteristiky krajinného rázu, tj. i „Estetická hodnota, harmonické
měřítko a vztahy v krajině", „Výraznost, neopakovatelnost, zapamatovatelnost scenerie", „Výraznost a
nezaměnitelnost významu prvků krajiny ve vizuální scéně" nebo „Výraznost či nezaměnitelnost
způsobů hospodářského využití krajiny“ jsou hodnoceny v rámci celého vymezeného MKR.
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Samotná nadzemní síť technického vedení není v rámci MKR Rajhradsko krajinným prvkem, který utváří
výjimečné, výrazné krajinné scenérie (pozitivní či negativní dle projevu). Toto je dáno jak charakterem
a rozsahem záměru v kontextu předmětné krajiny, tak všeobecnou přítomností nadzemních sítí
technického vedení v krajině, včetně jejich krajinářsky hodnotných (chráněných) částí, např. NP, ZCHÚ.
Popis současného stavu krajiny v rámci MKR Rajhradsko, uvedený v předmětném hodnocení
krajinného rázu, zcela jasně definuje terciární krajinnou strukturu s mnoha negativními vlivy, což odráží
její skutečný stav. V rámci plně kulturní krajiny Rajhradska s výrazným vlivem intenzivního zemědělství
na straně jedné, průmyslu a dopravy na straně druhé, bez významných krajinných hodnot, nelze
identifikovat významně rozlišitelné prvky krajiny (pozitivní či negativní dle projevu). Vzhledem k
širokému spektru využití krajiny (zemědělská činnost, průmysl a doprava) nelze definovat
nezaměnitelnost či výraznost hospodářského využití krajiny, tj. v daném území není krajina využívána
natolik specifickým způsobem, aby tento způsob obhospodařování utvářel její rys.
„Kvalita“ vlivu záměru na zákonná kritéria krajinného rázu dle standardizovaných indikátorů je
verbálně popsána v rámci hodnocení.

Připomínka:
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Vypořádání zpracovatelů posudku:
V rámci předmětného hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz jsou použity postupy dané všeobecně
uznávanou metodikou doc. Vorla.
V předmětném hodnocení je zcela respektována legislativní úprava ochrany krajinného rázu tak, jak je
uvedena v ZOPK a souvisejících předpisech. Hodnotiteli (znalci) zcela jistě nepřísluší hodnotit samotné
právní předpisy, případně uplatňovat subjektivní výklad zákona. Pravomoc výkladu zákona mají v České
republice pouze a jenom soudy.
Aby bylo možné vyhodnotit vliv konkrétního záměru na krajinný ráz, je nezbytné tento ráz nejprve
popsat. Součástí popisu krajinného rázu (krajiny) je určení přítomnosti standardizovaných indikátorů,
které odrážejí jeho nejvýznamnější hodnoty (viz ZOPK). Samotné standardizované indikátory jsou
vztaženy k pozitivním hodnotám krajiny. Oproti tomu mohou být v hodnoceném (popisovaném)
krajinném prostoru přítomny aspekty s negativním projevem, popř. specificky se uplatňující aspekty s
pozitivním projevem. Tyto prvky s pozitivním nebo negativním projevem jsou v rámci hodnocení
popsány jako znaky krajinného rázu. Vzhledem k jejich uplatnění v předem definovaném rámci (místo
krajinného rázu) je potřeba vyhodnotit také jejich význam, cennost.
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Ve vymezeném území (krajinném prostoru) je nezbytné popsat a hodnotit současný, skutečný stav
krajiny, k němuž je následně vztažen a vyhodnocen vliv konkrétního záměru. Logicky je zcela nemožné,
aby hodnotitel sám o osobě definoval nějaký hypoteticky „ideální“ nebo „cílový“ stav kulturní krajiny
a k němu následně vztahoval hodnocení vlivu konkrétního záměru. Stanovení takového „cílového“
stavu krajiny by bylo čistě subjektivní a u každého hodnotitele rozdílné. Každé jednotlivé Hodnocení
zpracované různými hodnotiteli by tak vycházelo z jiných podkladů, což by byl krajně nevědecký,
neřízený a zcela nepřezkoumatelný postup.
Pro krajinnou tvorbu (obnova krajiny, revitalizace) jsou využívány zcela jiné prostředky, a to například
studie krajiny a územní plány.
Fakt, že hodnotitel vlivu záměru na krajinný ráz musí vycházet ze současného stavu krajiny, dokládá i
striktní vyjmutí územních plánů z podkladů pro hodnocení.
Ze subjektivního hlediska je poměrně pochopitelné, že vnímání technických prvků v krajině může být
pro některé obyvatele této krajiny velmi negativní. Tyto hodnotové soudy jsou velmi individuální a
závislé na osobních preferencích, hodnotách a zálibách. Hodnocení vlivů záměru na KR se však musí
pokoušet o maximální objektivitu, což se v tomto případě dle našeho názoru podařilo.

Připomínka:

Vypořádání zpracovatelů posudku:
Ochranná pásma jsou popsána v textové části dokumentace. V hodnocení vlivů neionizujícího záření
však již budou v souladu s podmínkou č. 2 návrhu stanoviska EIA do mapových podkladů zakreslena.
Využití stávajícího vedení znamená, že budou v převážné míře zachovány stožáry daného vedení a
budou využity pro druhé vedení. Zřejmě tedy dojde k výměně vodičů a zemnících lan, případně
k úpravám stožárů. Domníváme se, že v tomto je dokumentace EIA dostatečně konkrétní (viz např. str.
42 až 44 dokumentace EIA).
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
Záměr je nevýrobního charakteru a jeho realizací dojde ke zvýšení celkové přenosové schopnosti
přenosové soustavy pro oblast Jihomoravského kraje a dále záměr zaručí spolehlivost a efektivnost
provozu přenosové soustavy.
Po seznámení se s dokumentací, včetně jejích příloh, vyjádření doručených k dokumentaci a po
veřejném projednání lze významné vlivy záměru posoudit takto:
Vlivy na kvalitu ovzduší
Záměr s sebou nese velmi omezené vlivy na kvalitu ovzduší během výstavby záměru vzhledem k tomu,
že zemní práce jsou omezeny pouze na budování patek stožárů.
Intenzita těchto vlivů je nízká, rozsah lokální. Tyto vlivy jsou přijatelné vzhledem k potřebě záměru.
Vlivy hluku
Pro účely posouzení hluku generovaného záměrem ve fázi výstavby i provozu byla zpracována hluková
studie, která tvoří přílohu dokumentace. Byly identifikovány pouze nevýznamné vlivy na hlukovou
situaci v území.
Intenzita těchto vlivů je nízká, rozsah lokální. Tyto vlivy jsou přijatelné vzhledem k potřebě záměru.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Při dodržení podmínek v návrhu závazného stanoviska EIA není důvodné předpokládat významnější
vlivy na povrchové či podzemní vody. Takové vlivy by mohly nastat v případě havárie. Riziku těchto
vlivů bude v maximální možné míře předejito opatřeními stanoveným v ZOV a havarijním plánu.
Intenzita těchto vlivů (mimo havarijních stavů) je nízká, rozsah lokální. Tyto vlivy (či jejich rizika) jsou
přijatelné vzhledem k potřebě záměru.
Vlivy na půdu
Kvůli záměru dojde k poměrně omezenému záboru PUPFL a ZPF v ploše stožárů a k omezení
hospodaření v ochranném pásmu vedení na PUPFL.
Intenzita těchto vlivů je střední, rozsah lokální. Tyto vlivy jsou přijatelné vzhledem k potřebě záměru.
Vlivy na biodiverzitu
V této oblasti je situace relativně méně přehledná, protože biologické průzkumy provedené pro účely
dokumentace vykazují určité rezervy. Přesto není významných pochyb, že záměrem přímo dotčená
plocha pod stožáry je poměrně omezená a byla věnována pozornost optimalizaci umístění stožárů
z hlediska biodiverzity a přírodních hodnot území. Z tohoto pohledu je však určitou výhodou
mnohovrstevnatost českého povolovacího procesu, který se této problematice bude znovu a
podrobněji věnovat v rámci řízení o vydání výjimek dle § 56 ZOPK a dalších stanovisek dle ZOPK .
V rámci žádosti o vydání těchto výjimek a stanovisek, by měl být potvrzen předpoklad, že dotčené
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území nehostí významnější vzácné druhy živočichů a že vlivy záměru na biodiverzitu tedy nejsou
nepřijatelné. V rámci tohoto řízení bude navíc nezbytné prokázat, že veřejný zájem na realizaci záměru
výrazně převyšuje veřejný zájem na ochraně přírody. Tomu mohou výrazně napomoci vhodná
minimalizační a kompenzační opatření, která budou uvedena v žádosti o výjimky dle § 56 ZOPK.
Intenzita těchto vlivů je střední, rozsah lokální. Vlivy na biodiverzitu jsou při naplnění podmínek návrhu
závazného stanoviska EIA přijatelné vzhledem k potřebě záměru.
Vlivy na krajinu
Vlivy záměru na KR byly vyhodnoceny v samostatné a poměrně rozsáhlé příloze. Se závěry této studie,
že vlivy záměru na krajinný ráz jsou slabé až středně silné a tedy, že nejde o neúnosné ovlivnění kritérií
ochrany KR dle § 12 odst. 1 ZOPK, lze souhlasit.

Při celkovém posouzení jsou vlivy záměru z hlediska vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví
akceptovatelné vzhledem k potřebě záměru.
Tento záměr s sebou nese poměrně nepříliš veliké a významné vlivy na hlukovou situaci a ZPF. O něco
významnější a velikostí rozsáhlejší vlivy lze identifikovat v případě PUPFL, krajinného rázu a
biodiverzity, kde je třeba se těmto vlivům ještě podrobněji věnovat v rámci řízení a stanovisek
potřebných dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (dále též jen ZOPK).
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VII. NÁVRH STANOVISKA
Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy VII
Mezírka 1
602 00 Brno

V Brně dne
Č. j.:
Sp. zn.:
Vyřizuje: RNDr. Miroslav Rokos
Tel.: +420 267 123 705
E-mail: Miroslav.Rokos@mzp.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - NÁVRH
(dále jen „závazné stanovisko“)
podle § 9a odst. 1 až 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů ve znění účinném od 01.01.2018 (dále jen „zákon“)

VÝROKOVÁ ČÁST
I.

POVINNÉ ÚDAJE

I.1 Název záměru
SLV – SOK – V439/440 – nové dvojité vedení
I.2 Kapacita (rozsah) záměru
Záměrem je dle dokumentace EIA (str. 24) výstavba nového dvojitého vedení o napěťové hladině
400 kV v úseku od lomového bodu R7 (lokalita Prašnice – okres Znojmo) po TR Sokolnice (okres Brno venkov) v Jihomoravském kraji. Úsek nového dvojitého vedení od TR Slavětice až k lomovému bodu R7
(lokalita Prašnice) je součástí záměru „SLV – rozšíření a rekonstrukce vč. přeústění vedení“, pro který v
současnosti probíhá proces EIA. Celková délka nového dvojitého vedení pro řešení zaústění do TR
Sokolnice 1 je cca 47,3 km, navrženo vč. nutných úprav je celkem 145 ocelových stožárů (105 stožárů
nosných a 40 stožárů kotevních) tvaru Dunaj se základní výškou 46 m (nosné stožáry) a 44 m (kotevní
stožáry) a tvaru Soudek se základní výškou 54 m (nosné stožáry) a 49,1 m (kotevní stožáry). Celková
délka nového dvojitého vedení pro řešení zaústění do TR Sokolnice 2 je cca 47,0 km, navrženo vč.
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nutných úprav je celkem 143 ocelových stožárů (104 stožárů nosných a 39 stožárů kotevních) tvaru
Dunaj se základní výškou 46 m (nosné stožáry) a 44 m (kotevní stožáry).
Záměr je nevýrobního charakteru a jeho realizací dojde ke zvýšení celkové přenosové schopnosti
přenosové soustavy pro oblast Jihomoravského kraje a dále záměr zaručí spolehlivost a efektivnost
provozu přenosové soustavy.
I.3 Zařazení záměru dle přílohy č. 1
Zařazení podle přílohy č. 1 zákona:
kategorie:

I

bod:

84

název:

Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 220 kV s délkou od stanoveného limitu
15 km

sloupec:

MŽP

I.4 Umístění záměru
Z hlediska územní správy je lokalizace následující:
Kraj:

Jihomoravský

Okres:

Znojmo a Brno – venkov
Tabulka 1: Přehled záměrem dotčených územních jednotek (str. 27, dokumentace EIA)
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I.5 Obchodní firma oznamovatele
ČEPS, a.s.
I.6 IČ oznamovatele
257 02 556
I.7 Sídlo oznamovatele
Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10
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Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 21 písm. c) zákona
na základě § 9a odst. 1 a dle přílohy č. 6 k zákonu
vydává:

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
k záměru:

„SLV – SOK – V439/440 – nové dvojité vedení“
s následujícími podmínkami:
I.8 Podmínky pro fázi přípravy záměru, výstavby záměru, provozu záměru za účelem prevence,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzace negativních vlivů záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví
Podmínky pro fázi přípravy záměru
1.

2.

3.

4.

Součástí dokumentace pro územní řízení záměru bude aktualizovaná hluková studie, v níž budou
vyhodnoceny předpokládané vlivy zdrojů hluku související se stavební činností a s provozem
záměru na veřejné zdraví v lokalitách, kde trasa nového dvojitého vedení V439/440 bude zejména
v blízkosti nově vzniklých chráněných venkovních prostorů staveb a chráněných venkovních
prostorů nebo ploch nově navržených podle územně plánovacích dokumentací obcí k rozšíření
obytné a obdobně hlukově chráněné zástavby (tzn. změny oproti r. 2018). V hlukové studii budou
stanoveny podmínky, za kterých bude dán reálný předpoklad dodržení hygienických limitů hluku
v dotčených chráněných venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech v
denní a noční době, vyplývajících z § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a stanovených
nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve
znění pozdějších předpisů.
Součástí dokumentace pro územní řízení záměru bude aktualizované vyhodnocení
předpokládaných vlivů neionizujícího záření z provozu dvojitého vedení V439/440 především na
fyzické osoby v komunálním prostředí exponované v konkrétních lokalitách dotčených záměrem,
zejména v nově osídlených plochách (tzn. změna stavu oproti r. 2018), kde může docházet k
expozici obyvatelstva. Budou stanoveny podmínky pro plnění požadavků vyplývajících z nařízení
vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění pozdějších předpisů.
V grafické části dokumentace pro územní řízení bude zakreslena linie ochranného pásma nového
dvojitého vedení VN, resp. linie dosahu úrovně neionizujícího záření pro exponované fyzické
osoby v komunálním prostředí, kde lze očekávat splnění nejvyšších přípustných hodnot
stanovených nařízením vlády č. 291/2015 Sb.
V hlukové studii a vyhodnocení vlivů neionizujícího záření (případně dalších relevantních
podkladech) budou zohledněny kumulativní vlivy záměrů uvedených v tabulce č. 2 a 3 na str. 25 a
26 dokumentace EIA.
Pro vydání stanovisek a rozhodnutí dle zák. č. 114/1992 Sb. (ZOPK) bude coby podklad v souladu
s § 67 ZOPK zpracováno metodicky i věcně úplné a správné hodnocení dle § 67 ZOPK. V tomto
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5.

6.

hodnocení budou identifikovány vzácné (dle aktuálních červených seznamů) a zvláště chráněné
druhy ze všech relevantních skupin organismů. V hodnocení bude stanoveno, která stanoviska a
rozhodnutí je pro které druhy či fenomény ochrany třeba žádat a bude popsána intenzita a rozsah
jejich dotčení záměrem.
K územnímu řízení budou mimo jiné doloženy pravomocné výjimky z ochranných podmínek
zvláště chráněných druhů (ZCHD) dle § 56 ZOPK. Součástí žádosti o tyto výjimky bude pečlivě
zpracované hodnocení dle § 67 ZOPK, včetně doplňujících průzkumů a rešerší. V hodnocení budou
jasně identifikovány a kvantifikovány vlivy záměru na ochranné podmínky jednotlivých ZCHD, tedy
dotčení zájmu ochrany přírody. Identifikovaným vlivům na jednotlivé ZCHD budou odpovídat
navržená minimalizační a kompenzační opatření. Otázku zviditelnění zemnících lan a vodičů bude
oznamovatel řešit v rámci řízení o udělení výjimek dle § 56 ZOPK. V rámci žádosti o výjimky dle
§ 56 ZOPK oznamovatel předloží v rámci hodnocení dle § 67 ZOPK podrobnou analýzu nebezpečí
střetů avifauny se zemnícími lany i vodiči a odůvodněný návrh řešení předcházení těmto kolizím.
V rámci hydrogeologického posouzení bude posouzeno podloží vzhledem k umístění stožárových
míst a s ohledem na možné ovlivnění podzemní vody, popř. budou stanovena opatření k ochraně
těchto vod; dále bude zvolen vhodný způsob zakládání stožárových konstrukcí vzhledem ke
geologické stavbě podloží.

Podmínky pro fázi výstavby záměru
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

Při stavbě musí být v dostatečné míře přítomna odborně způsobilá osoba (autorizace dle § 45i
ZOPK či profesní biolog z dostatečnou praxí) vykonávající biologický dozor. V případě zjištění rizika
negativních jevů na přírodní prostředí okamžitě přijme opatření na pro zamezení těchto rizik či
důsledků těchto jevů. Biologický dozor se zaměří zejména na rizika vůči vodnímu prostředí.
Biologický dozor bude mít právo v dané lokalitě v nezbytném rozsahu zastavit stavbu. Kácení
dřevin bude provedeno v nezbytně nutném rozsahu v mimohnízdním období, dle požadavků ČIŽP
a KÚ JmK tedy od 15. srpna do konce února.
K provádění nátěrů ocelových konstrukcí v místě stavby budou používány barvy s nízkým obsahem
organických rozpouštědel.
K nátěru konstrukcí všech stožárů vedení (s výjimkou výstražného značení) použít matnou
šedozelenou barvu v odstínech RAL 6011, případně DB 601 a DB 602.
V průběhu stavební činnosti nebudou v oblasti záplavových území parkovány stavební stroje a
mechanizmy a nebude v těchto lokalitách prováděn jejich oplach. Veškeré stavební mechanizmy
budou v řádném technickém a provozním stavu, budou dodržovány pracovní postupy a
preventivní opatření k zabránění případným úkapům ropných látek. Dále bude postupováno v
souladu se zásadami organizace výstavby (ZOV) tak, aby se minimalizovaly negativní dopady na
povrchové a podzemní vody v důsledku stavební činnosti.
Zhotovitel v rámci ZOV zpracuje havarijní plán pro případ havárie při úniku pohonných
látek a olejů, který zajistí, aby se znečištění nedostalo dále po toku vodotečí.
Při stavebních pracích budou použity pouze stroje s biologicky odbouratelnými mazivy tam, kde
je použití takového maziva technicky možné.
Přes vodní toky a plochy, významné lokality aj. budou vodiče natahovány na stožáry technikou
zatahování pomocným lankem bez kontaktu se zemí a bez nutnosti pojezdu těžké techniky.
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14. Stavební činnosti v okolí dotčených EVL provádět mimo období rozmnožování ryb a mimo období
hnízdění ptáků, tedy v období od 15. srpna do konce února, pokud nebude daná činnost
konzultována s biologickým dozorem a ten nenazná, že při ní nemohou být ohroženy předměty
ochrany dané EVL.
15. Před zahájením stavebních prací na území EVL a ve vzdálenosti 100 m od jejich hranic, budou
vytyčeny přístupové komunikace pro pohyb mechanizace, které budou schváleny biologickým
dozorem.
16. Na území EVL ani v těsné blízkosti vodních toků nebudou umisťována zařízení staveniště a
nebudou zde vytvářeny žádné manipulační ani skladovací plochy.
17. Žádné deponie zeminy nebudou umisťovány v místech, kde by při vyšších srážkách mohlo dojít ke
splachu do vodotečí ústících bezprostředně do koryta Rokytné nebo Jihlavy či do těchto řek.
18. Hranice staveniště bude maximálně dodržována a bude dbáno o minimalizaci škod na
zemědělských pozemcích.
19. Pro přístupové cesty budou v maximální míře využívány stávající komunikace.
20. Bude zajištěno čištění vozidel před výjezdem ze staveniště na určených místech, případné
znečištění komunikací bude ihned odstraněno.
21. V trase vedení nebudou zřizovány stavební dvory ani dočasné sklady materiálu.
22. Pro omezení nepříznivých vlivů hluku a vibrací na okolí bude zhotovitel stavebních prací používat
především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje
hodnoty stanovené v technickém osvědčení. V noci (21:00 - 7:00) je stavební činnost v okolí výše
sledované obytné zástavby vyloučena. Z pohledu vlivu hluku ze stavební činnosti na zdraví
postačuje včasné projednání s potenciálně byť mírně exponovanými osobami.
Podmínky pro fázi provozu záměru
23. Odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného
stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení přenosové
soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník
či uživatel.
24. Udržovat volný pruh pozemků o šířce 4 m pro zajištění údržby vedení pouze ve stanoveném
nezbytně nutném rozsahu.
25. Kácení a redukce dřevin bude prováděna v nezbytně nutném rozsahu v mimohnízdním období,
dle požadavků ČIŽP a KÚ JmK tedy od 15. srpna do konce února.

II.

ODŮVODNĚNÍ

II.1 Odůvodnění vydání souhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení uvedených podmínek
Posuzovaný záměr má charakter standardní liniové stavby technické infrastruktury pro přenos
elektrické energie.
Cílem záměru je posílení profilu přenosové soustavy mezi stávajícími rozvodnami 400 kV Slavětice a
Sokolnice prostřednictvím výstavby dvojitého vedení 400 kV. Dále zajistí vyvedení nově připojovaného
výkonu z lokality Slavětice (výstavba nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany). Realizace tohoto
nového dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV je proto systémovým opatřením v rozvoji
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přenosové soustavy, které zvýší a zaručí spolehlivost a efektivnost provozu přenosové soustavy.
Celková délka vedení je 47,3 km pro zaústění vedení do TR Sokolnice 1 a 47,0 km pro zaústění vedení
do TR Sokolnice 2.
Záměr výstavby nového dvojitého vedení Slavětice – Sokolnice je uveden v PÚR ČR a ZÚR
Jihomoravského kraje. V PÚR ČR, ve znění aktualizace č. 1 je vymezen koridor E12 pro dvojité vedení
400 kV v souběhu se stávajícím vedením Slavětice – Sokolnice. ZÚR Jihomoravského kraje vymezují
koridor TEE02 pro nové vedení v souběhu se stávající linkou 400 kV (Slavětice) – hranice kraje –
Sokolnice.
Průběh posuzování:
Dne 22.6.2018 bylo na MŽP předloženo oznámení záměru zpracované podle příl. č. 3 zákona Dr. Ing.
Vladimírem Skoumalem, držitelem autorizace dle § 19 zákona (osvědčení o odborné způsobilosti č.j.
102570/ENV/09, rozhodnutí o prodloužení autorizace č.j. 40092/ENV/14).
Dne 2.7.2018 MŽP rozeslalo oznámení dotčeným územním samosprávným celkům (dále jen „DÚSC“) a
dotčeným orgánům ke zveřejnění a k vyjádření. Informace o oznámení byla zveřejněna dne 10.7.2018
na úřední desce Jihomoravského kraje.
Dne 24.8.2018 bylo zjišťovací řízení ukončeno vydáním závěru zjišťovacího řízení, které bylo zveřejněno
na úřední desce Jihomoravského kraje dne 29.8.2018
Dne 9.11.2018 byla na MŽP předložena dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen
„dokumentace“) s náležitostmi dle přílohy č. 4 k zákonu zpracovaná opět Dr. Ing. Vladimírem
Skoumalem.
Dne 16.11.2018 MŽP rozeslalo dokumentaci DÚSC a dotčeným orgánům ke zveřejnění a k vyjádření.
Informace o dokumentaci byla zveřejněna dne 22.11.2018 na úřední desce Jihomoravského kraje.
K dokumentaci bylo příslušnému úřadu doručeno celkem 12 vyjádření (4 vyjádření DÚSC, 7 vyjádření
dotčených orgánů a 1 vyjádření z řad veřejnosti).
Dne 29.1.2019 byla uzavřena smlouva o zpracování posudku s Ing. Pavlem Obrdlíkem, držitelem
autorizace dle § 19 zákona (osvědčení o odborné způsobilosti č.j. 87742/ENV/15) a byla mu předána
dokumentace a vyjádření k ní.
Dne 31.1.2019 rozeslalo MŽP informaci o konání veřejného projednání DÚSC a dotčeným orgánům ke
zveřejnění. Informace o konání veřejného projednání byla zveřejněna dne 5.2.2019 na úřední desce
Jihomoravského kraje.
Dne 25.2.2019 byl zpracovateli posudku předán zápis z veřejného projednání záměru, které se konalo
dne 18. 2. 2019 v budově Obecního úřadu Telnice. Součástí zápisu z veřejného projednání bylo i
písemné vyjádření obce Bratčice k záměru, které bylo dle dohody z veřejného projednání v posudku
zohledněno a vypořádáno.
Dne 17.6.2019 byl MŽP předán posudek.
Na základě dokumentace, průběhu veřejného projednání, tohoto posudku a vypořádání připomínek k
dokumentaci se příslušný úřad ztotožnil se závěry posudku a dospěl k závěru, že negativní vlivy
posuzovaného záměru nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími předpisy a že předmětný záměr
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lze při respektování podmínek tohoto stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné závazné
stanovisko.
Odůvodnění stanovení jednotlivých podmínek:
Podmínky pro fázi přípravy záměru
Podmínka č. 1:
Součástí dokumentace pro územní řízení záměru bude aktualizovaná hluková studie, v níž budou
vyhodnoceny předpokládané vlivy zdrojů hluku související se stavební činností a s provozem záměru
na veřejné zdraví v lokalitách, kde trasa nového dvojitého vedení V439/440 bude zejména v blízkosti
nově vzniklých chráněných venkovních prostorů staveb a chráněných venkovních prostorů nebo ploch
nově navržených podle územně plánovacích dokumentací obcí k rozšíření obytné a obdobně hlukově
chráněné zástavby (tzn. změny oproti r. 2018). V hlukové studii budou stanoveny podmínky, za kterých
bude dán reálný předpoklad dodržení hygienických limitů hluku v dotčených chráněných venkovních
prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech v denní a noční době, vyplývajících z § 30 odst.
1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
Odůvodnění:
Tato podmínka je přejata z vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje k dokumentaci
a jejím účelem je zajištění zákonné ochrany veřejného zdraví.

Podmínka č. 2:
Součástí dokumentace pro územní řízení záměru bude aktualizované vyhodnocení předpokládaných
vlivů neionizujícího záření z provozu dvojitého vedení V439/440 především na fyzické osoby v
komunálním prostředí exponované v konkrétních lokalitách dotčených záměrem, zejména v nově
osídlených plochách (tzn. změna stavu oproti r. 2018), kde může docházet k expozici obyvatelstva.
Budou stanoveny podmínky pro plnění požadavků vyplývajících z nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o
ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění pozdějších předpisů. V grafické části dokumentace
pro územní řízení bude zakreslena linie ochranného pásma nového dvojitého vedení VN, resp. linie
dosahu úrovně neionizujícího záření pro exponované fyzické osoby v komunálním prostředí, kde lze
očekávat splnění nejvyšších přípustných hodnot stanovených nařízením vlády č. 291/2015 Sb.
Odůvodnění:
Tato podmínka je přejata z vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje k dokumentaci
a jejím účelem je zajištění zákonné ochrany veřejného zdraví.
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Podmínka č. 3:
V hlukové studii a vyhodnocení vlivů neionizujícího záření (případně dalších relevantních podkladech)
budou zohledněny kumulativní vlivy záměrů uvedených v tabulce č. 2 a 3 na str. 25 a 26 dokumentace
EIA.
Odůvodnění:
Tato podmínka vychází z požadavku uvedeném ve vyjádření manželů Ondrouchových, str. 26
dokumentace a potřeby vyhodnotit v navazujících řízeních podrobněji všechny kumulativní vlivy
záměru.

Podmínka č. 4:
Pro vydání stanovisek a rozhodnutí dle zák. č. 114/1992 Sb. (ZOPK) bude coby podklad v souladu s § 67
ZOPK zpracováno metodicky i věcně úplné a správné hodnocení dle § 67 ZOPK. V tomto hodnocení
budou identifikovány vzácné (dle aktuálních červených seznamů) a zvláště chráněné druhy ze všech
relevantních skupin organismů. V hodnocení bude stanoveno, která stanoviska a rozhodnutí je pro
které druhy či fenomény ochrany třeba žádat a bude popsána intenzita a rozsah jejich dotčení
záměrem.
Odůvodnění:
Tato podmínka reaguje na metodickou a věcnou nedostatečnost hodnocení dle § 67 ZOPK přiloženého
k dokumentaci a zajišťuje minimalizaci vlivů záměru na biodiverzitu.

Podmínka č. 5:
K územnímu řízení budou mimo jiné doloženy pravomocné výjimky z ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů (ZCHD) dle § 56 ZOPK. Součástí žádosti o tyto výjimky bude pečlivě zpracované
hodnocení dle § 67 ZOPK, včetně doplňujících průzkumů a rešerší. V hodnocení budou jasně
identifikovány a kvantifikovány vlivy záměru na ochranné podmínky jednotlivých ZCHD, tedy dotčení
zájmu ochrany přírody, a identifikován a kvantifikován veřejný zájem na realizaci záměru, aby bylo
možné tyto dva veřejné zájmy porovnat. Identifikovaným vlivům na jednotlivé ZCHD budou odpovídat
navržená minimalizační a kompenzační opatření. Otázku zviditelnění zemnících lan a vodičů bude
oznamovatel řešit v rámci řízení o udělení výjimek dle § 56 ZOPK. V rámci žádosti o výjimky dle § 56
ZOPK oznamovatel předloží v rámci hodnocení dle § 67 ZOPK podrobnou analýzu nebezpečí střetů
avifauny se zemnícími lany i vodiči a odůvodněný návrh řešení předcházení těmto kolizím.
Odůvodnění:
Tato podmínka reaguje na metodickou a věcnou nedostatečnost hodnocení dle § 67 ZOPK přiloženého
k dokumentaci a zajišťuje minimalizaci vlivů záměru na biodiverzitu.
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Podmínka č. 6:
V rámci hydrogeologického posouzení bude posouzeno podloží vzhledem k umístění stožárových míst
a s ohledem na možné ovlivnění podzemní vody, popř. budou stanovena opatření k ochraně těchto
vod; dále bude zvolen vhodný způsob zakládání stožárových konstrukcí vzhledem ke geologické stavbě
podloží.
Odůvodnění:
Tato podmínka byla uložena za účelem ochrany podzemních vod při realizaci záměru.

Podmínka č. 7:
Pro případ havárie při úniku pohonných látek a olejů bude v rámci ZOV připraven havarijní plán, který
zajistí, aby se znečištění nedostalo dále po toku vodotečí.
Odůvodnění:
Tato podmínka byla uložena za účelem ochrany povrchových vod při realizaci záměru a havarijních
stavech.

Podmínky pro fázi výstavby záměru
Podmínka č. 8:
Při stavbě musí být v dostatečné míře přítomna odborně způsobilá osoba (autorizace dle § 45i ZOPK či
profesní biolog z dostatečnou praxí) vykonávající biologický dozor. V případě zjištění rizika negativních
jevů na přírodní prostředí okamžitě přijme opatření na pro zamezení těchto rizik či důsledků těchto
jevů. Biologický dozor se zaměří zejména na rizika vůči vodnímu prostředí. Biologický dozor bude mít
právo zastavit stavbu.Kácení dřevin bude provedeno v nezbytně nutném rozsahu v mimohnízdním
období, dle požadavků ČIŽP a KÚ JmK tedy od 15. srpna do konce února.
Odůvodnění:
Tato podmínka je uložena za účelem předcházení vlivů záměru na přírodu a krajinu a biodiverzitu a
střetů se zákonnými podmínkami jejich ochrany.

Podmínka č. 9:
K provádění nátěrů ocelových konstrukcí v místě stavby budou používány barvy s nízkým obsahem
organických rozpouštědel.
Odůvodnění:
Tato podmínka je uložena za účelem snížení vlivů záměru na veřejné zdraví a přírodu.
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Podmínka č. 10:
K nátěru konstrukcí všech stožárů vedení (s výjimkou výstražného značení) použít matnou šedozelenou
barvu v odstínech RAL 6011, případně DB 601 a DB 602.
Odůvodnění:
Tato podmínka je uložena za účelem ochrany krajinného rázu, aby stožáry co nejvíce splynuly
s krajinou.

Podmínka č. 11:
V průběhu stavební činnosti nebudou v oblasti záplavových území parkovány stavební stroje a
mechanizmy a nebude v těchto lokalitách prováděn jejich oplach. Veškeré stavební mechanizmy budou
v řádném technickém a provozním stavu, budou dodržovány pracovní postupy a preventivní opatření
k zabránění případným úkapům ropných látek. Dále bude postupováno v souladu se zásadami
organizace výstavby (ZOV) tak, aby se minimalizovaly negativní dopady na povrchové a podzemní vody
v důsledku stavební činnosti.
Odůvodnění:
Tato podmínka je uložena za účelem minimalizace vlivů na povrchové a podzemní vody během
výstavby záměru.

Podmínka č. 12:
Při stavebních pracích budou použity pouze stroje s biologicky odbouratelnými mazivy tam, kde je
použití takového maziva technicky možné.
Odůvodnění:
Tato podmínka je uložena za účelem minimalizace vlivů na povrchové a podzemní vody během
výstavby záměru.

Podmínka č. 13:
Přes vodní toky a plochy, významné lokality aj. budou vodiče natahovány na stožáry technikou
zatahování pomocným lankem bez kontaktu se zemí a bez nutnosti pojezdu těžké techniky.
Odůvodnění:
Tato podmínka je uložena za účelem minimalizace vlivů na přírodu a biodiverzitu.

Podmínka č. 14:
Stavební činnosti v okolí dotčených EVL provádět mimo období rozmnožování ryb a mimo období
hnízdění ptáků, tedy v období od 15. srpna do konce února, pokud nebude daná činnost konzultována
s biologickým dozorem a ten nenazná, že při ní nemohou být ohroženy předměty ochrany dané EVL.
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Odůvodnění:
Tato podmínka byla uložena za účelem vyloučení vlivů záměru na soustavu lokalit Natura 2000.

Podmínka č. 15:
Před zahájením stavebních prací na území EVL a ve vzdálenosti 100 m od jejich hranic, budou vytyčeny
přístupové komunikace pro pohyb mechanizace, které budou schváleny biologickým dozorem.
Odůvodnění:
Tato podmínka byla uložena za účelem vyloučení vlivů záměru na soustavu lokalit Natura 2000.

Podmínka č. 16:
Na území EVL ani v těsné blízkosti vodních toků nebudou umisťována zařízení staveniště a nebudou
zde vytvářeny žádné manipulační ani skladovací plochy.
Odůvodnění:
Tato podmínka byla uložena za účelem vyloučení vlivů záměru na soustavu lokalit Natura 2000.

Podmínka č. 17:
Žádné deponie zeminy nebudou umisťovány v místech, kde by při vyšších srážkách mohlo dojít ke
splachu do vodotečí ústících bezprostředně do koryta Rokytné nebo Jihlavy či do těchto řek.
Odůvodnění:
Tato podmínka je uložena za účelem minimalizace vlivů na povrchové vody během výstavby záměru.

Podmínka č. 18:
Hranice staveniště bude maximálně dodržována a bude dbáno o minimalizaci škod na zemědělských
pozemcích.
Odůvodnění:
Tato podmínka je uložena za účelem minimalizace vlivů na přírodu, biodiverzitu, ZPF a PUPFL.

Podmínka č. 19:
Pro přístupové cesty budou v maximální míře využívány stávající komunikace.
Odůvodnění:
Tato podmínka je uložena za účelem minimalizace vlivů na přírodu, biodiverzitu, ZPF a PUPFL.
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Podmínka č. 20:
Bude zajištěno čištění vozidel před výjezdem ze staveniště na určených místech, případné znečištění
komunikací bude ihned odstraněno.
Odůvodnění:
Tato podmínka je uložena za účelem snížení znečištění ovzduší a zajištění bezpečnosti provozu na
veřejných komunikacích.

Podmínka č. 21:
V trase vedení nebudou zřizovány stavební dvory ani dočasné sklady materiálu.
Odůvodnění:
Tato podmínka je uložena za účelem minimalizace vlivů na přírodu, biodiverzitu, ZPF a PUPFL.

Podmínka č. 22:
Pro omezení nepříznivých vlivů hluku a vibrací na okolí bude zhotovitel stavebních prací používat
především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty
stanovené v technickém osvědčení. V noci (21:00 - 7:00) je stavební činnost v okolí výše sledované
obytné zástavby vyloučena. Z pohledu vlivu hluku ze stavební činnosti na zdraví postačuje včasné
projednání s potenciálně byť mírně exponovanými osobami.
Odůvodnění:
Tato podmínka je uložena za účelem minimalizace vlivů na hlukovou situaci v území a veřejné zdraví.

Podmínky pro fázi provozu záměru
Podmínka č. 23:
Odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného
stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení přenosové soustavy
v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel.
Odůvodnění:
Tato podmínka vychází z návrhu v dokumentaci a jejím účelem je minimalizace vlivů záměru na hmotný
majetek dotčený realizací záměru.

Podmínka č. 24:
Udržovat volný pruh pozemků o šířce 4 m pro zajištění údržby vedení pouze ve stanoveném nezbytně
nutném rozsahu.
Odůvodnění:
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Tato podmínka je uložena za účelem minimalizace vlivů na přírodu, biodiverzitu, ZPF a PUPFL.

Podmínka č. 25:
Kácení a redukce dřevin bude prováděna v nezbytně nutném rozsahu v mimohnízdním období, dle
požadavků ČIŽP a KÚ JmK tedy od 15. srpna do konce února.
Odůvodnění:
Tato podmínka je uložena za účelem minimalizace vlivů na přírodu a biodiverzitu.

II.2 Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví z
hlediska jejich velikosti a významnosti
Záměr je nevýrobního charakteru a jeho realizací dojde ke zvýšení celkové přenosové schopnosti
přenosové soustavy pro oblast Jihomoravského kraje a dále záměr zaručí spolehlivost a efektivnost
provozu přenosové soustavy.
Po seznámení se s dokumentací, včetně jejích příloh, vyjádření doručených k dokumentaci a po
veřejném projednání lze významné vlivy záměru posoudit takto:
Vlivy na kvalitu ovzduší
Záměr s sebou nese velmi omezené vlivy na kvalitu ovzduší během výstavby záměru vzhledem k tomu,
že zemní práce jsou omezeny pouze na budování patek stožárů.
Intenzita těchto vlivů je nízká, rozsah lokální. Tyto vlivy jsou přijatelné vzhledem k potřebě záměru.
Vlivy hluku
Pro účely posouzení hluku generovaného záměrem ve fázi výstavby i provozu byla zpracována hluková
studie, která tvoří přílohu dokumentace. Byly identifikovány pouze nevýznamné vlivy na hlukovou
situaci v území.
Intenzita těchto vlivů je nízká, rozsah lokální. Tyto vlivy jsou přijatelné vzhledem k potřebě záměru.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Při dodržení podmínek v návrhu závazného stanoviska EIA není důvodné předpokládat významnější
vlivy na povrchové či podzemní vody. Takové vlivy by mohly nastat v případě havárie. Riziku těchto
vlivů bude v maximální možné míře předejito opatřeními stanoveným v ZOV a havarijním plánu.
Intenzita těchto vlivů (mimo havarijních stavů) je nízká, rozsah lokální. Tyto vlivy (či jejich rizika) jsou
přijatelné vzhledem k potřebě záměru.
Vlivy na půdu
Kvůli záměru dojde k poměrně omezenému záboru PUPFL a ZPF v ploše stožárů a k omezení
hospodaření v ochranném pásmu vedení na PUPFL.
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Intenzita těchto vlivů je střední, rozsah lokální. Tyto vlivy jsou přijatelné vzhledem k potřebě záměru.
Vlivy na biodiverzitu
V této oblasti je situace relativně méně přehledná, protože biologické průzkumy provedené pro účely
dokumentace vykazují určité rezervy. Přesto není významných pochyb, že záměrem přímo dotčená
plocha pod stožáry je poměrně omezená a byla věnována pozornost optimalizaci umístění stožárů
z hlediska biodiverzity a přírodních hodnot území. Z tohoto pohledu je však určitou výhodou
mnohovrstevnatost českého povolovacího procesu, který se této problematice bude znovu a
podrobněji věnovat v rámci řízení o vydání výjimek dle § 56 ZOPK a dalších stanovisek dle ZOPK .
V rámci žádosti o vydání těchto výjimek a stanovisek, by měl být potvrzen předpoklad, že dotčené
území nehostí významnější vzácné druhy živočichů a že vlivy záměru na biodiverzitu tedy nejsou
nepřijatelné. V rámci tohoto řízení bude navíc nezbytné prokázat, že veřejný zájem na realizaci záměru
výrazně převyšuje veřejný zájem na ochraně přírody. Tomu mohou výrazně napomoci vhodná
minimalizační a kompenzační opatření, která budou uvedena v žádosti o výjimky dle § 56 ZOPK.
Intenzita těchto vlivů je střední, rozsah lokální. Vlivy na biodiverzitu jsou při naplnění podmínek návrhu
závazného stanoviska EIA přijatelné vzhledem k potřebě záměru.
Vlivy na krajinu
Vlivy záměru na KR byly vyhodnoceny v samostatné a poměrně rozsáhlé příloze. Se závěry této studie,
že vlivy záměru na krajinný ráz jsou slabé až středně silné a tedy, že nejde o neúnosné ovlivnění kritérií
ochrany KR dle § 12 odst. 1 ZOPK, lze souhlasit.

Při celkovém posouzení jsou vlivy záměru z hlediska vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví
akceptovatelné vzhledem k potřebě záměru.
Tento záměr s sebou nese poměrně nepříliš veliké a významné vlivy na hlukovou situaci a ZPF. O něco
významnější a velikostí rozsáhlejší vlivy lze identifikovat v případě PUPFL, krajinného rázu a
biodiverzity, kde je třeba se těmto vlivům ještě podrobněji věnovat v rámci řízení a stanovisek
potřebných dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (dále též jen ZOPK).
II.3 Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde o
znečišťování životního prostředí
Technické řešení záměru je dle všeho v souladu s dosaženým stupněm poznání z hlediska vlivů na ŽP a
dokonce je nezbytným předpokladem k vyššímu využití obnovitelných a čistých zdrojů energie.
Z technického hlediska je nezbytné dořešit označení lan a vodičů v místech zvýšeného rizika střetů
ptáků s nimi.
V rámci dokumentace i posudku bylo prokázáno, že podzemní vedení ZVN by znamenalo významnější
vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.
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II.4 Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Záměr je předložen variantně v úsecích mezi lomovými body 15 – 16 a 16 – 17. Vzhledem k tomu, že
varianta 2 znamená o téměř 3 ha menší zásah do lesních porostů a technická náročnost varianty 2 není
zásadně vyšší, je k realizaci doporučujena v obou úsecích varianta 2.
Dále je záměr předložen variantně z hlediska zaústění vedení do rozvodny Sokolnice. Zde vykazuje
mírně nižší vlivy na ŽP varianta 1, která však není v souladu se ZÚR. Varianta 2 je však již v rámci ZÚR
projednaná a schválená (včetně procesu SEA) a její vlivy na ŽP nejsou zásadně vyšší. Z tohoto důvodu
je možná realizace obou variant zaústění vedení do rozvodny Sokolnice.
II.5 Vypořádání vyjádření k dokumentaci
K dokumentaci záměru se vyjádřilo celkem 13 subjektů, z toho 12 je institucí státních (dotčené správní
úřady a územní samosprávné celky) a 1 dotčená veřejnost (viz tabulka níže).
Tabulka 3: Přehled vyjádření k dokumentaci záměru

DÚSC
Jihomoravský kraj, Vít Rajtšlégr, člen Rady JmK
Obec Bratčice
Obec Holasice
Obec Měnín
Obec Lesonice
DSÚ
Česká inspekce životního prostředí – Oblastní inspektorát Brno
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Krajský úřad Jihomoravského kraje
- odbor životního prostředí
Městský úřad Šlapanice, OŽP
Ministerstvo životního prostředí
- odbor obecné ochrany přírody a krajiny
- odbor energetiky a ochrany klimatu
- odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
Dotčená veřejnost
Ing. arch. Martin Ondrouch, Ph.D. a Ing. Martina Ondrouchová, Ph.D., občané obce Telnice
Níže jsou uvedeny pouze ty části jednotlivých vyjádření, které vyžadují vypořádání. Části vyjádření,
které opakují či shrnují informace uvedené v dokumentaci, konkretizují další zákonné procesní kroky či
konstatují, že subjekt k nějaké oblasti dokumentace či celé dokumentaci nemá připomínek, zde
uvedeny nejsou.
Vyjádření MěÚ Šlapanice bylo zasláno po termínu, ale neobsahuje připomínky, které by bylo třeba
vypořádat. Vyjádření obce Bratčice bylo předloženo až v rámci veřejného projednání, kde se jednalo o
jediný zásadní nesouhlas s realizací záměru. Na veřejném projednání bylo dohodnuto, že vyjádření
obce Bratčice bude ve stanovisku zohledněno a vypořádáno.
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Obec Bratčice
Připomínka:

Vypořádání:
Dokumentace řeší záměr variantně mezi lomovými body 15-17 a při zaústění vedení do TR Sokolnice.
Varianta podzemního vedení je uvedena B.I.5.3., ale je odmítnuta jako ekonomicky, provozně i
environmentálně méně výhodná. Dále budou porovnány argumenty obce Bratčice a oznamovatele
z hlediska oprávněnosti odmítnutí této varianty již v kapitole B.I.5.3.
Připomínka:

Vypořádání:
Ve vyjádření k dokumentaci je třeba se vyjadřovat k obsahu dokumentace. Vyjadřování k oznámení
bylo možné před ukončením zjišťovacího řízení. Je pravda, že toto tvrzení o odnětí PUPFL v celé šíři
60m koridoru uvedené v oznámení není pravdivé, ale v dokumentaci se již nenachází. V dokumentaci
je však na str. 31 vysvětleno, jak bylo oněch 60 m zřejmě myšleno. Pokud by mělo být dvojité nadzemní
vedení nahrazeno podzemním, bylo by třeba vykopat mezi dvěma vedeními vybudovat technologickou
komunikaci, provést výkop na obou stranách této komunikace, na obou stranách výkopu vytvořit
komunikaci pro pohyb techniky a za tyto komunikace opět oboustranně dočasně uložit výkopek.
Takovýto koridor by zcela reálně mohl zabírat 60 m. Přibližně z poloviny by se přitom jednalo o zábor
trvalý a přibližně z poloviny o zábor dočasný.

Připomínka:
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Vypořádání:
Obec Bratčice orovnává na jedné straně celou šíři dvojitého nadzemního vedení vč. ochranného pásma
(reálně cca 70 m - vyložení vodičů 2x 14,7 m + ochranné pásmo 20,0 m na obě strany) s pouze
ochranným pásmem podzemního vedení, aniž by bylo zohledněno to, že kabely musí být někde uloženy
a musí být zřízena technologická komunikace, což je na str. 30 uvedeno. Šířka podzemního vedení i
s ochranným pásmem by dle zde uvedených informací byla cca 24 m (cca 4 m technologická
komunikace + 2x 7 m kabelová trasa + 2x 3 m ochranné pásmo). Na těchto 24 m by dle požadavků
energetického zákona bylo vyloučeno vysazování dřevin a vjezd mechanizmů nad 6 t. Malé moderní
traktory váží cca 5 tun. Zemědělské obhospodařování by tedy bylo v podstatě nemožné, protože pokud
by k traktoru bylo připojeno nějaké zařízení (radlice, brány, žací stroje atd.) byla by váha celého
mechanizmu pravděpodobně vyšší, než 6 t.
V citaci z dokumentace není shledána nepravda. V připomínce je hned několik nepravd či logických
chyb.

Připomínka:

Vypořádání:
Oznamovatel zřejmě vychází ze znalosti věci a zpracovatel dokumentace z údajů uvedených na str. 30
a 31 dokumentace. Tyto informace jsou věrohodné. Je třeba si uvědomit, že porovnáváme všechny ve
výše uvedené citaci zmíněné stavby s pouhými patkami stožárů. To je z hlediska záboru, vlivu na
přírodu a krajinu i ZPF (na k.ú. obce Bratčice záměr PUPFL nezasahuje) velmi rozdílný vliv.
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Připomínka:

Vypořádání:
Oznamovatel zřejmě vychází ze znalosti věci a zpracovatel dokumentace z údajů uvedených na str. 32
dokumentace. Tyto informace jsou věrohodné. Naopak není zřejmé, z čeho vychází tvrzení obce
Bratčice, že „technické provedení a nové materiály toto eliminují“. Není nám známo, že by existoval
použitelný kabel, který by se při vedení ZVN nezahříval.

Připomínka:

Vypořádání:
Z výše uvedeného je zřejmé, že podzemní vedení je problematické nejen ekonomicky, ale též
environmentálně a provozně.

Připomínka:

Vypořádání:
Vliv hluku při realizaci i provozu je v dokumentaci (zejména příloze č. 4 – Akustické studii) podrobně
vyhodnocen. Hluk při realizaci podzemního vedení by byl řádově vyšší (výkop, dovoz a odvoz materiálu,
zasypávání, hutnění atd.)

Připomínka:
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Vypořádání:
V příloze č. 10 je umístění stožárů určeno. Pokud se bude v navazujících řízeních měnit, bude nezbytné
ověřit vliv těchto změn na životní prostředí v rámci tzv. verifikačního stanoviska.
Vliv na ZPF je v dokumentaci popsán dostatečně a bude ještě předmětem procesů dle zák. č. 334/1992
Sb.

Připomínka:

Vypořádání:
V příloze č. 10 je umístění stožárů určeno. V příloze č. 9 jsou věrohodně vyhodnoceny vlivy záměru na
KR.

Připomínka:

Vypořádání:
Závazné stanovisko EIA k tomuto záměru je řádně odůvodněno. Lze očekávat, že odůvodněno bude i
stanovisko dle § 12 ZOPK k zásahu do KR, které bude pravděpodobně nezbytné pro vydání ÚR. Není
jasné, k čemu připomínka směřuje.
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Připomínka:

Vypořádání:
Tyto námitky byly uvedeny na pravou míru výše.

Připomínka:

Vypořádání:
Jak vyplývá z dokumentace i vypořádání připomínek obce uvedených výše, je zřejmé, že argumenty
obce jsou liché a realizace podzemního vedení by měla výrazně větší dopady na hlukovou situaci a
veřejné zdraví (v období výstavby) i do majetkové sféry (trvalý zábor v šířce 18 m v celé délce
podzemního vedení + 6 m zásadního omezení pro zemědělské hospodaření – 6 t pro celý
mechanizmus).
V tomto kontextu jsou zajímavé informace proces EIA záměru „Zdvojení stávajícího vedení V430“, kde
byl záměr navržen na území CHKO ve dvou variantách, nadzemní i podzemní, a příslušný úřad i
zpracovatel posudku dospěli též k závěru, že podzemní vedení vykazuje výrazně vyšší negativní vlivy na
ŽP, než nadzemní.

Připomínka:

Vypořádání:
Jak je prokázáno výše, obec v naprosté většině případů neidentifikovala reálnou chybu. Šířka stožárů
nemá vliv na celkovou šířku vedení (viz foto na úvodní straně posudku či řadu nákresů v dokumentaci).
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Z vyjádření obce je zřejmé, že se s hodnocením vlivů na ŽP provedeným v dokumentaci vůbec
neseznámila, ač provedeno bylo. Umístění stožárů není hypotetické, ale jasně navržené např. v příloze
č. 10. Pokud se bude v navazujících řízeních měnit, bude nezbytné ověřit vliv těchto změn na životní
prostředí v rámci tzv. verifikačního stanoviska.
Obec se ve svém vyjádření nedrží faktů uvedených v dokumentaci a vytýká oznamovateli pochybení,
kterých se nedopustil. Není pravda, že by dokumentace nebyla přezkoumatelná a trpěla by věcnými či
právními vadami. To mimo jiné svým způsobem prokazují i ostatní vyjádření odborných institucí, které
jsou vypořádány níže.

Obec Lesonice
Připomínka:

Vypořádání:
S připomínkou obec Lesonice lze souhlasit a oznamovateli doporučit v tomto vstoupit s obcí do
jednání. Z hlediska procesu EIA je však připomínka irelevantní.
Česká inspekce životního prostředí – Oblastní inspektorát Brno
Připomínka:

Vypořádání:
Podmínka navrhovaná ČIŽP je přijata do podmínek závazného stanoviska EIA pro fázi realizace záměru.
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Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Připomínka:
Součástí dokumentace pro územní řízení záměru bude aktualizovaná hluková studie, v níž budou
vyhodnoceny předpokládané vlivy zdrojů hluku související se stavební činností a s provozem záměru
na veřejné zdraví v lokalitách, kde trasa nového dvojitého vedení V439/440 bude zejména v blízkosti
nově vzniklých chráněných venkovních prostorů staveb a chráněných venkovních prostorů nebo ploch
nově navržených podle územně plánovacích dokumentací obcí k rozšíření obytné a obdobně hlukově
chráněné zástavby (tzn. změny oproti r. 2018). V hlukové studii budou stanoveny podmínky, za kterých
bude dán reálný předpoklad dodržení hygienických limitů hluku v dotčených chráněných venkovních
prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech v denní a noční době, vyplývajících z § 30 odst.
1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
Vypořádání:
Tyto požadavky KHS byly převzaty do podmínek závazného stanoviska EIA pro fázi přípravy záměru.

Připomínka:
Součástí dokumentace pro územní řízení záměru bude aktualizované vyhodnocení předpokládaných
vlivů neionizujícího záření z provozu dvojitého vedení V439/440 především na fyzické osoby v
komunálním prostředí exponované v konkrétních lokalitách dotčených záměrem, zejména v nově
osídlených plochách (tzn. změna stavu oproti r. 2018), kde může docházet k expozici obyvatelstva.
Budou stanoveny podmínky pro plnění požadavků vyplývajících z nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o
ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění pozdějších předpisů. V grafické části dokumentace
pro územní řízení bude zakreslena linie ochranného pásma nového dvojitého vedení VN, resp. linie
dosahu úrovně neionizujícího záření pro exponované fyzické osoby v komunálním prostředí, kde lze
očekávat splnění nejvyšších přípustných hodnot stanovených nařízením vlády č. 291/2015 Sb.
Vypořádání:
Tyto požadavky KHS byly převzaty do návrhu závazného stanoviska EIA pro fázi přípravy záměru.
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Krajský úřad JmK, OŽP
Připomínka:

Vypořádání zpracovatelů posudku:
Hodnocení dle § 67 opravdu nerespektuje strukturu požadovanou zákonem a je velmi nepřehledné, až
zmatené. S připomínkou Mgr. Škorpíkové lze souhlasit.

Připomínka:

Vypořádání zpracovatelů posudku:
S připomínkou Mgr. Škorpíkové se zpracovatelé posudku ztotožňují a v tomto smyslu koncipují
podmínky návrhu závazného stanoviska EIA, aby významná redukce či kácení dřevin probíhalo
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výhradně v období od 15. srpna do konce února (dle požadavku ČIŽP). Nejde o neúměrné investiční
zatížení oznamovatele, protože kácení zejména listnatých dřevin je v zimě provozně jednodušší a při
kácení v zimním období dochází k méně intenzivnímu narušení půdy a dalším škodám na okolní
vegetaci.

Připomínka:

Vypořádání zpracovatelů posudku:
Z výše uvedených informací i z obecně známých skutečností je zřejmé, že může docházet ke kolizím
ptáků se zemnícími lany i vodiči a následné mortalitě. Z tohoto důvodu považujeme za nezbytné otázku
zviditelnění lan a vodičů řešit v rámci řízení o udělení výjimek dle § 56 ZOPK, které budou doloženy
k územnímu řízení. V rámci žádosti o výjimky dle § 56 ZOPK oznamovatel předloží podrobnou analýzu
nebezpečí střetů avifauny se zemnícími lany i vodiči a odůvodněný návrh řešení. V tomto smyslu je do
podmínek návrhu závazného stanoviska EIA zařazen požadavek ohledně obsahu žádosti o výjimky dle
§ 56 ZOPK a hodnocení dle § 67 ZOPK, coby odborného podkladu této žádosti.
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MŽP, odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
Připomínka:
„k předložené dokumentaci ve výše uvedené věci a jejím přílohám nemáme za předpokladu
respektování podmínek vyplývajících z "naturového screeningu" (na str. 29 a 30, které jsou
zapracovány do dokumentace) a dokumentace (na str. 179 - 181) z hlediska námi chráněných zájmů
připomínek.“
Vypořádání zpracovatele posudku:
Podmínky uvedené na str. 29 a 30 „naturového screeningu“ jsou v návrhu stanoviska respektovány.
Opatření uvedená v kapitole D.IV jsou respektována či konkretizována a doplněna. Předpoklad odboru
druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP je tedy naplněn.

Ing. arch. Martin Ondrouch, Ph.D. a Ing. Martina Ondrouchová, Ph.D., občané obce Telnice
Připomínka:

Vypořádání zpracovatelů posudku:
Vypořádání výše uvedených bodů a) až f) je uvedeno níže pod odůvodněním jednotlivých důvodů
nesouhlasu se záměrem.
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Připomínka:
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Vypořádání zpracovatelů posudku:
Výše uvedené vybrané obecné pasáže zásad pro zpracování PÚR by mohla pro podobnou argumentaci
použít libovolná osoba libovolné obce, kde by byl podobný záměr navrhován. Faktem však zůstává, že
koncová TR Sokolnice je v těsné blízkosti obce Telnice a pokud by do ni ZVN mělo být připojeno z jiného
směru, znamenalo by to zbytečný zásah většího území a tedy reálný rozpor se zásadami územního
plánování.
Podstatné však je, že trasa záměru je stabilizována v platných ZÚR JmK a dané území je tedy
prostřednictvím ZÚR pro realizaci záměru vymezeno. Výjimkou je varianta 1 zaústění ZVN do TR
Sokolnice, které v souladu se ZÚR není. Nesouhlas měl být vyjeven v rámci schvalování ZÚR ideálně
prostřednictvím obce. V současnosti není v silách jednotlivce ZÚR legálně zvrátit, což je z hlediska
stability ÚPD zcela správné a z hlediska celospolečenských zájmů oprávněné.
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Připomínka:

Vypořádání zpracovatelů posudku:
Varianta 2 je v souladu se ZÚR a v tomto kontextu platí výše uvedené.
Citace uvedená v připomínce se vztahuje na záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny
v ZÚR. Záměr však v ZÚR řešen je. Obáváme se tedy, že změna ZÚR bude nezbytná. Rozhodnutí je věcí
KÚ JmK. Každopádně to nic nemění na tom, že varianta 2 je v souladu se ZÚR a její realizace není
v rozporu s žádným zpracovatelům posudku známým zákonným požadavkem.
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Vypořádání zpracovatelů posudku:
Na str. 14 přílohy č. 6 Posouzení vlivů na veřejné zdraví (RNDr. Bohumil Pokorný, CSc., 10/2018) je
uvedeno:
„Při posouzení vlivů předmětného záměru na veřejné zdraví byla charakterizace rizik provedena pomocí
srovnání vypočtených expozic s referenčními hodnotami a nejvyššími přípustnými hodnotami, protože
u všech prokázaných biologických účinků se jedná o účinky prahové, které nejsou kumulativní ani
stochastické.
Podle tohoto konceptu expozice pod prahovými hodnotami znamenají pro lidský organismus
zanedbatelné riziko, tzn. při expozicích pod referenčními hodnotami ke stimulaci centrální anebo
periferní nervové tkáně nedojde. Takové expozice lze očekávat na všech místech mimo ochranná pásma
vedení 400 kV. Hodnoty šířek ochranných pásem jak pro samostatné dvojité vedení 400 kV, tak i pro
oba souběhy na posuzované trase jsou uvedeny v Dokumentaci EIA.
Při posouzení zdravotního rizika samostatného vedení V439/440 (scénář 1) a souběhu dvou vedení
(expoziční scénář 2 a 3) je ve všech případech uvnitř ochranného pásma výpočtem zjišťováno
překračování limitní referenční hodnoty pro intenzitu elektrického pole Elim, ale její překračování není
důkazem o reálném zdravotním riziku expozice elektromagnetickým polem. V takových případech se ve
smyslu NV č. 291/2015 Sb. a metodického pokynu (Věstník MZ ČR 8/2017) počítá hodnota modifikované
intenzity elektrického pole Emod, jenž slouží jako nejvyšší přípustná hodnota ve vztahu ke zdravotním
rizikům expozice elektromagnetického pole. Její hodnoty byly ve všech případech menší než polovina
nejvyšší přípustné hodnoty definované v NV č. 291/2015 Sb..
Dodržení stanovené nejmenší výše spodních fázových vodičů nad terénem v posuzované trase v
hodnotě 12,5 m dovoluje konstatovat, že budou dodrženy podmínky pro ochranu veřejného zdraví a
realizací záměru nedojde k neakceptovatelnému navýšení zdravotního rizika neionizujícím zářením.
Toto konstatování je relevantní pro všechny tři posuzované expoziční scénáře, tedy jak pro
samostatné vedení V439/440, tak i pro různé souběhy s již existujícími vedeními v některých částech
trasy posuzovaného záměru.“
Na str. 15 je pak jako poslední věta dílčího závěru uvedeno: „Rizika náhodné expozice neionizujícím
zářením v posuzovaných oblastech včetně souběhu vedení ZVN lze pro všechny posuzované
konfigurace považovat za nízká a ze zdravotního hlediska akceptovatelná.“
Je tedy zřejmé, že ostatní, již existující ZVN v území při hodnocení vlivů na veřejné zdraví byla vzata
v potaz.
Záměr TEE05 není z hlediska kumulativních vlivů problematický, protože varianta 2 je součástí záměru
a v souladu se ZÚR, přičemž varianta 1 je z hlediska vlivů záměru na ŽP mírně vhodnější. Nikoli však
natolik, aby to vylučovalo realizaci varianty 2.
Záměr TEE25 není v kumulativních vlivech zohledněn. Vzhledem k charakteru obou záměrů to však
nelze považovat za tak zásadní nedostatek, aby bylo nezbytné dokumentaci doplnit. Dostačující bude,
když budou kumulace řešeny v navazujících stupních projektové přípravy záměru. V tomto smyslu je
tedy do podmínek návrhu závazného stanoviska EIA doplněn požadavek na vyhodnocení kumulativních
vlivů zejména v rámci Posouzení vlivů neionizujícího záření.
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Připomínka:
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Vypořádání zpracovatelů posudku:
Obecně platí, a takto je i použitá metodika doc. Vorla koncipována, že pokud hodnotitel v některém
případě podhodnotí významnost znaku (uvede např., že znak je z hlediska celkových charakteristik
krajiny pouze "doplňující", zatímco ve skutečnosti je "spoluurčující" či dokonce "zásadní"), pak to
nezakládá automaticky možnost zpochybnit celkové závěry o únosnosti záměru. Tabelární hodnocení
rozdělené na jednotlivé znaky je zvoleno právě proto, aby, když by jiný hodnotitel určil významnost
znaku odlišně, toto bylo možné do tabulky jednotlivě promítnout, přičemž tyto změny nemusí
znamenat, že záměr je celkově neúnosný. V hodnocení manželů Ondrouchových je patrná poměrně
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vysoká míra subjektivního negativního vnímání vedeni ZVN, které je dáno jejich odporem vůči těmto
technickým zařízením.
Připomínka ke kapitole 7.1, tabulce na str. 22
Vedení ZVN nezasahuje přírodní hodnoty žádným zásadním způsobem (pouze patky), tudíž není na
místě hodnotitele kritizovat za to, že vedení ZVN do této tabulky neuvedl.
Připomínka ke kapitole 7.3, tabulce na str. 36
Identifikace znaků krajinného rázu je vždy vztažena k celému hodnocenému místu krajinného rázu
(krajinnému prostoru), které je vymezeno v rámci potenciálně dotčeného krajinného prostoru, a to na
základě shodných, převažujících charakteristik (přírodní X kulturně-historická X vizuální). V tomto
konkrétním případě jsou identifikované znaky (resp. znak „Hustá síť nadzemního technického vedení“)
vyhodnoceny (význam a cennost) vůči celému místu krajinného rázu Rajhradsko.
Výše uvedená připomínka se zjevně týká blízkého okolí sídelního útvaru Telnice. V hypotetickém
případě vymezení dílčího krajinného prostoru (tj. místa krajinného rázu) takovým způsobem, že by se
hodnotily vlivy v blízkém okolí sídelního útvaru Telnice, může u jednotlivých definovaných znaků
logicky dojít ke změně jejich významu a cennosti. Je dokonce vysoce pravděpodobné, že by došlo k
vymezení zcela jiných, nových, pro dané území (MKR) charakteristických znaků krajinného rázu.
Diferenciace území pro účely hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz má ovšem určitá pravidla a při
vymezení jednotlivých míst krajinného rázu je potřeba uvažovat širší krajinný kontext, zejména shodné,
zásadní či významné aspekty krajiny utvářející její jednotný charakter. Přílišná podrobnost vymezení
zkresluje samotné hodnocení, které pak ztrácí vypovídací hodnotu vůči krajinně jako celku.
Samotným „zahuštěním“ sítě nadzemního vedení v okolí transformační stanice nelze definovat místo
krajinného rázu, resp. samostatný krajinný prostor. Vzhledem k předmětnému funkčnímu typu a
rozsahu záměru je taktéž neúčelné vymezovat dílčí krajinné prostory tvořené jednotlivými sídelními
útvary, popř. jejich blízkým okolím (např. katastrální územím). Takové vymezení má smysl v případě,
kdy záměr přímo zasahuje do intravilánu nebo konkuruje nějakému pozitivnímu indikátoru/znaku
utvářejícímu charakteristický rys zástavby.
Vzhledem k výše uvedenému a v kontextu s identifikovanými významnými znaky a dominantními rysy
vymezeného MKR Rajhradsko nelze znak „Hustá síť nadzemního technického vedení“ vyhodnotit jako
zásadní a jedinečný.
Pozn. Znak krajinného rázu zásadní významem a jedinečný významem je takový, který utváří
dominantní rys krajiny (v jakémkoliv krajinném prostoru) rozlišující ji minimálně v regionálním měřítku
(např. horský masiv v kontrastu s širokou říční nivou nebo zalesněné údolí přírodně meandrujícího toku
v kontrastu se zemědělskou krajinou s absencí prvků zeleně).
Připomínka ke kapitole 8.2, tabulce na str. 51 a 52
Jednotlivé indikátory vizuální charakteristiky krajinného rázu, tj. i „Estetická hodnota, harmonické
měřítko a vztahy v krajině", „Výraznost, neopakovatelnost, zapamatovatelnost scenerie", „Výraznost a
nezaměnitelnost významu prvků krajiny ve vizuální scéně" nebo „Výraznost či nezaměnitelnost
způsobů hospodářského využití krajiny“ jsou hodnoceny v rámci celého vymezeného MKR.
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Samotná nadzemní síť technického vedení není v rámci MKR Rajhradsko krajinným prvkem, který utváří
výjimečné, výrazné krajinné scenérie (pozitivní či negativní dle projevu). Toto je dáno jak charakterem
a rozsahem záměru v kontextu předmětné krajiny, tak všeobecnou přítomností nadzemních sítí
technického vedení v krajině, včetně jejich krajinářsky hodnotných (chráněných) částí, např. NP, ZCHÚ.
Popis současného stavu krajiny v rámci MKR Rajhradsko, uvedený v předmětném hodnocení
krajinného rázu, zcela jasně definuje terciární krajinnou strukturu s mnoha negativními vlivy, což odráží
její skutečný stav. V rámci plně kulturní krajiny Rajhradska s výrazným vlivem intenzivního zemědělství
na straně jedné, průmyslu a dopravy na straně druhé, bez významných krajinných hodnot, nelze
identifikovat významně rozlišitelné prvky krajiny (pozitivní či negativní dle projevu). Vzhledem k
širokému spektru využití krajiny (zemědělská činnost, průmysl a doprava) nelze definovat
nezaměnitelnost či výraznost hospodářského využití krajiny, tj. v daném území není krajina využívána
natolik specifickým způsobem, aby tento způsob obhospodařování utvářel její rys.
„Kvalita“ vlivu záměru na zákonná kritéria krajinného rázu dle standardizovaných indikátorů je
verbálně popsána v rámci hodnocení.

Připomínka:
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Vypořádání zpracovatelů posudku:
V rámci předmětného hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz jsou použity postupy dané všeobecně
uznávanou metodikou doc. Vorla.
V předmětném hodnocení je zcela respektována legislativní úprava ochrany krajinného rázu tak, jak je
uvedena v ZOPK a souvisejících předpisech. Hodnotiteli (znalci) zcela jistě nepřísluší hodnotit samotné
právní předpisy, případně uplatňovat subjektivní výklad zákona. Pravomoc výkladu zákona mají v České
republice pouze a jenom soudy.
Aby bylo možné vyhodnotit vliv konkrétního záměru na krajinný ráz, je nezbytné tento ráz nejprve
popsat. Součástí popisu krajinného rázu (krajiny) je určení přítomnosti standardizovaných indikátorů,
které odrážejí jeho nejvýznamnější hodnoty (viz ZOPK). Samotné standardizované indikátory jsou
vztaženy k pozitivním hodnotám krajiny. Oproti tomu mohou být v hodnoceném (popisovaném)
krajinném prostoru přítomny aspekty s negativním projevem, popř. specificky se uplatňující aspekty s
pozitivním projevem. Tyto prvky s pozitivním nebo negativním projevem jsou v rámci hodnocení
popsány jako znaky krajinného rázu. Vzhledem k jejich uplatnění v předem definovaném rámci (místo
krajinného rázu) je potřeba vyhodnotit také jejich význam, cennost.
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Ve vymezeném území (krajinném prostoru) je nezbytné popsat a hodnotit současný, skutečný stav
krajiny, k němuž je následně vztažen a vyhodnocen vliv konkrétního záměru. Logicky je zcela nemožné,
aby hodnotitel sám o osobě definoval nějaký hypoteticky „ideální“ nebo „cílový“ stav kulturní krajiny
a k němu následně vztahoval hodnocení vlivu konkrétního záměru. Stanovení takového „cílového“
stavu krajiny by bylo čistě subjektivní a u každého hodnotitele rozdílné. Každé jednotlivé Hodnocení
zpracované různými hodnotiteli by tak vycházelo z jiných podkladů, což by byl krajně nevědecký,
neřízený a zcela nepřezkoumatelný postup.
Pro krajinnou tvorbu (obnova krajiny, revitalizace) jsou využívány zcela jiné prostředky, a to například
studie krajiny a územní plány.
Fakt, že hodnotitel vlivu záměru na krajinný ráz musí vycházet ze současného stavu krajiny, dokládá i
striktní vyjmutí územních plánů z podkladů pro hodnocení.
Ze subjektivního hlediska je poměrně pochopitelné, že vnímání technických prvků v krajině může být
pro některé obyvatele této krajiny velmi negativní. Tyto hodnotové soudy jsou velmi individuální a
závislé na osobních preferencích, hodnotách a zálibách. Hodnocení vlivů záměru na KR se však musí
pokoušet o maximální objektivitu, což se v tomto případě dle našeho názoru podařilo.

Připomínka:

Vypořádání zpracovatelů posudku:
Ochranná pásma jsou popsána v textové části dokumentace. V hodnocení vlivů neionizujícího záření
však již budou v souladu s podmínkou č. 2 návrhu stanoviska EIA do mapových podkladů zakreslena.
Využití stávajícího vedení znamená, že budou v převážné míře zachovány stožáry daného vedení a
budou využity pro druhé vedení. Zřejmě tedy dojde k výměně vodičů a zemnících lan, případně
k úpravám stožárů. Domníváme se, že v tomto je dokumentace EIA dostatečně konkrétní (viz např. str.
42 až 44 dokumentace EIA).

II.6 Okruh dotčených územních samosprávných celků
V případě záměru jsou dotčeny tyto územně samosprávné celky:
Jihomoravský kraj a obce uvedené v tabulce 2.
Tabulka 2: Přehled záměrem dotčených územních jednotek (str. 27, dokumentace EIA)
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