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termín MAČKA. V českém jazyce je tento typ nazýván KOČKA a vyznačuje se
následujícím vzhledem, připomínajícím kočičí hlavu v horní části:
Snímek pochází od rozvodny Sokolnice.

Obdobně jsou označovány některé stožáry jako typ DONAU a jinde jako typ DUNAJ.
Jedná se o konstrukčně zcela shodné zařízení.
Použité symboly a zkratky jsou shodné s těmi, které jsou v Dokumentaci.
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1.1

Název záměru

V417/817 - zdvojení vedení

1.2

Kapacita (rozsah) záměru

Předmětem záměru je přestavba stávajícího jednoduchého nadzemního vedení o
napěťové hladině 400 kV s označením V417 na dvojité nadzemní vedení o napěťové
hladině 400 kV v úseku mezi TR Otrokovice (okres Zlín) ve Zlínském kraji a TR
Sokolnice (okres Brno-venkov) v Jihomoravském kraji s cílem posílit přenosovou
schopnost a spolehlivost energetické soustavy ČR. Maximální proudové zatížení je
dimenzováno na 2500 A.
Posuzované dvojité vedení bude po realizaci provozně označeno jako V417/817.
Celková délka navrhovaného dvojitého vedení je cca 74 km, přičemž trasou záměru
nebo jeho ochranných pásem bude dotčeno 40 obcí. Stožáry pro dvojité vedení
budou číslovány vzestupně od transformovny Otrokovice k Sokolnicím.
Stávající vedení 400 kV s označením V417 bylo uvedeno do provozu v roce 1978 a
jeho maximální proudové zatížení je v současné době jen 1740 A.
V trase zdvojeného vedení V417/817 je navrženo celkem 205 ocelových stožárů
(169 stožárů nosných a 36 stožárů kotevních) tvaru Dunaj se základní výškou 46,0 m
(nosné stožáry) a 44,0 m (kotevní stožáry). Jedno vedení je tvořeno třemi fázovými
vodiči, tj. dvojité vedení představuje šest fázových vodičů s tím, že každá fáze je
vedena trojsvazkem. Ochranu před atmosférickou elektřinou zajišťují dvě zemnící
lana, která jsou umístěna nad fázovými vodiči.
Ochranné pásmo zdvojeného vedení bude vymezeno svislými rovinami vedenými po
obou stranách ve vodorovné vzdálenosti 20 m od průmětu krajního vodiče. Dvojité
vedení V417/817 o napěťové hladině 400 kV bude v celé trase realizováno na
stožárové konstrukci tvaru Dunaj s celkovou šířkou koridoru vedení 69,4 m v běžné
trase. Realizace záměru předpokládá v maximální možné míře zachování osy
stávajícího vedení V417 včetně zachování stávajících stožárových míst. Koridory
jsou uvedeny v platných územních koncepcích krajů.
Předpokládaný termín realizace záměru zdvojení vedení V417/817 je v letech 2029 2030.

1.3

Umístění záměru

Kraj: Zlínský kraj, okresy Zlín, Kroměříž
Jihomoravský kraj, okresy Vyškov, Brno - venkov
Obec a katastrální území:
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Přehled dotčených územních jednotek je uveden v příloze Dokumentace č.1,
převzato na následující straně.

Pro přehlednost je vložena také mapa se zákresem trasy vedení (červeně, záměr
v původní trase z TR Otrokovice po lomový bod R6 je plně):
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Přehledná mapa trasy záměru

Účelem posuzovaného záměru, který je navržen jako součást přenosové soustavy
ČR, je posílit přenosovou schopnost a spolehlivost energetické soustavy v oblasti
Olomouckého a Zlínského kraje, a to i v kontextu nároků propojené soustavy
Evropské unie.
Zdvojené vedení 400 kV V417/817 Otrokovice – Sokolnice je nedílnou součástí
komplexního posílení východní části přenosové soustavy ČR, které společně se
zdvojeným vedením 400 kV V418/818 Otrokovice – Prosenice, V403 Prosenice Nošovice a novým dvojitým vedením 400 kV V798/499 Otrokovice – Ladce
(Slovensko) představuje jeden budoucí synergicky fungující celek s dostatečnou
přenosovou kapacitou.

1.4

Obchodní firma oznamovatele

ČEPS a.s.

1.5

IČ oznamovatele

2570 2556

1.6

Sídlo oznamovatele

Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10

Posouzení zpracovatele Posudku:
K této části přepracované dokumentace nejsou připomínky, uvedené údaje
jsou správné (odpovídají údajům uvedeným v obchodním rejstříku).
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2. Posouzení dokumentace
2.1

Úplnost dokumentace

Předmětem tohoto posouzení je předložený záměr OV7196 označený jako V417/817
– zdvojení vedení.
Předložená Dokumentace je zpracována oprávněnou osobou Dr. Ing. Vladimír
Skoumal, č.oprávnění 102570/ENV/09 s prodloužením č.j. 40092/ENV/14 a
MZP/2019/710/10218.
Spolupracující osobou na Dokumentaci je Ing. Markéta Krobotová za ČEPS Invest
a.s. Dokumentace je datována 16.12.2020 a bez příloh obsahuje 323 stran.
Náležitosti Dokumentace jsou stanoveny v Příloze č.4 zákona č.100/2001 Sb.
v platném znění po poslední novele zákonem č. 403/2020.
Část A obsahuje všechny náležitosti v plném znění.
Část B – Údaje o záměru - popisuje základní charakteristiky stavby a splňuje po
formální stránce požadavky přílohy číslo 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Z hlediska věcné náplně je tato kapitola komentována v další části předkládaného
posudku. Obsahuje předepsané kapitoly včetně naposledy novelizovaného
požadavku na hodnocení vlivu na biologickou rozmanitost v bodě B.II.5 Vstupy, který
ale nemá samostatně odpovídající protějšek v kap. B.III.5 Výstupy. Objevuje se však
v kapitolách C a D, takže je věc vyhodnocena jinde, což není na překážku věci.
Část C obsahuje všechny náležitosti a body, včetně naposledy novelizovaného
požadavku na hodnocení vlivu na biologickou rozmanitost dle metodického pokynu
MŽP k tomu vydaného v bodě C.II.5.
Část D obsahuje všechny náležitosti a body, včetně naposledy novelizovaného
požadavku na hodnocení vlivu na biologickou rozmanitost dle metodického pokynu
MŽP.
V části E je vyhodnocena jediná varianta stavby, která je předložena. Z důvodů
technických a historických nejsou jiné varianty uvažovány.
Části F, G, H jsou standardní součástí Dokumentace.
Textová část je doplněna 59 obrázky převážně dílčích mapových podkladů a 81
tabulkami. V úvodu je rozsáhlý pětistránkový seznam zkratek a je předřazena
obsáhlá část Vypořádání požadavků a připomínek ze zjišťovacího řízení.
Samostatně je uvedeno 11 příloh včetně stanovisek k územnímu plánování, ochraně
přírody a Závěrů zjišťovacího řízení a Dokumentace tedy obsahuje všechny části
uvedené v Příloze č.4 zákona.
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Předložená Dokumentace má ve svazku celkem 323 stran a z hlediska formálního
obsahu i celkového rozsahu ji lze označit za úplnou a vyhovující.
Posouzení zpracovatele Posudku:
Úplnost dokumentace je po formální stránce v souladu s obsahem
požadovaným Přílohou č. 4 Zákona 100/2001 Sb. a ve vztahu k vlivům záměru
„V417/817 – zdvojení vedení“ na životní prostředí a veřejné zdraví je v dané
etapě přípravy záměru dostačující k možnosti posoudit vlivy na životní
prostředí a veřejné zdraví, formulovat návrh závazného stanoviska pro
příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí a ukončit posuzování podle
zákona č. 100/2001 Sb.

2.2

Správnost údajů uvedených v Dokumentaci včetně použitých
metod hodnocení

Realizace záměru zdvojení vedení představuje kompletní demontáž stávajícího
vedení o napěťové hladině 400 kV v celé trase (tj. mezi rozvodnou Otrokovice Sokolnice) a následně výstavbu nových stožárových konstrukcí tvaru Dunaj vč.
nových betonových základů, montáž izolátorových závěsů, fázových vodičů,
zemnících lan, apod.
Rekonstrukce vedení V417 z roku 1978 je součástí rozsáhlého investičního
programu Oznamovatele. Jeho cílem je obnova a rozvoj přenosové soustavy ČR tak,
aby byla připravena na rostoucí nároky spojené s dynamickým vývojem
energetického sektoru nejen na území ČR, ale i v rámci evropského území.
Přestavbu stávajícího vedení 400 kV s označením V417 na dvojité vedení 400 kV
V417/817 lze rozdělit do dvou úseků, a to na úsek vedení v nové trase, tj. mezi TR
Otrokovice (vstupní Portál rozvodny) až po lomový bod R6 - stožár č. 23 a na úsek
vedení ve stávající trase, tj. mezi lomovým bodem R6 - stožár č. 23 až po TR
Sokolnice (vstupní Portál transformovny).
Popis záměru v nové trase
Trasa dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV s označením V417/817 bude v
úseku mezi TR Otrokovice (vstupní Portál transformovny) až po lomový bod R6
(stožár č. 23) v k. ú. Tlumačov na Moravě vedena v novém koridoru z důvodu
uvolnění stávajícího koridoru o napěťové hladině 400 kV s označením V417/418 pro
připravované nové dvojité vedení o napěťové hladině 400 kV s označením V498/499,
které bude v budoucnu propojovat TR Otrokovice a Ladce (Slovensko).
Nová trasa dvojitého vedení V417/817 od TR Otrokovice bude vycházet z nově
rozšířené 400 kV části TR Otrokovice až po lomový bod R3 (stožár č. 13) a bude
umístěna ve vzdálenosti cca 100 m nalevo ve vzájemném osovém souběhu se
stávající osou vedení V417/418. Z důvodu uvolnění stávajícího koridoru vedení s
Posudek V417/817
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označením V417/418 je připravovaný záměr zdvojení vedení s označením V418/818
v tomto úseku veden rovněž v novém koridoru, který bude osově souběžný s
vedením V417/817 ve vzdálenosti cca 50 m napravo a cca 50 m nalevo od
stávajícího koridoru s označením V417/418, tj. připravovaný záměr V418/818 (vedení
propojuje TR Prosenice a TR Otrokovice) bude umístěn uprostřed mezi záměrem
V417/817 a stávajícím koridorem vedení V417/418 (v budoucnu bude tento koridor
využit pro připravovaný mezinárodní záměr V498/499).
Délka dvojitého vedení V417/817 v úseku mezi rozvodnou Otrokovice (vstupní Portál
transformovny) až po lomový bod R3 (stožár č. 13) činí cca 4,3 km.
V současné době je vedení s označením V417 v úseku mezi TR Otrokovice až
stávajícím stožárem č. 2 a to včetně (poblíž nového lomového bodu R5, stožár č. 22)
umístěno na společné stožárové konstrukci tvaru Donau s vedením V418. Přestavba
na dvojité vedení V417/817 bude představovat demontáž stávajícího vedení V417 na
stožárové konstrukci tvaru Donau, včetně izolátorových závěsů, fázových vodičů a
zemnících lan a následnou výstavbu nového dvojitého vedení V417/817 s kompletně
novou stožárovou a základovou konstrukcí tvaru Dunaj včetně všech příslušných
komponent (tj. izolátorové závěsy, fázové vodiče, zemnící lana, apod.). Stávající
vedení V418 bude v době výstavby záměru V417/817 ponecháno do doby realizace
jeho vlastní výstavby na dvojité vedení.
Vedení je od stávajícího stožáru č. 1A realizováno na stožárové konstrukci tvaru
Portál jako samostatné vedení V417, které směřuje až do TR Sokolnice.
Délka dvojitého vedení V417/817 v úseku nové trasy mezi rozvodnou Otrokovice
(vstupní Portál transformovny) až po lomový bod R6 (stožár č. 23) činí cca 7,6 km.
Předpokládaný termín realizace záměru V417/817 je v letech 2029 - 2030.
V případě přestavby vedení V418 na dvojité vedení V418/818 v nové trase, které
bude řešeno v rámci samostatného projektu, bude stávající vedení V418 kompletně
demontováno a to včetně stávající stožárové konstrukce tvaru Donau, betonových
základů, izolátorových závěsů, fázových vodičů, zemnících lan atd. Následně bude
realizována výstavba nového dvojitého vedení V418/818 na nové stožárové a
základové konstrukci tvaru Dunaj včetně izolátorových závěsů, fázových vodičů,
zemnících lan apod. Předpokládaný termín realizace záměru zdvojení vedení
V418/818 je v letech 2030 - 2031, což znamená, že záměr V418/818 bude navazovat
na výstavbu posuzovaného záměru zdvojení vedení V417/817. Vyhodnocení vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví u záměru V418/818 je řešeno samostatně v rámci
posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Vzhledem k umístění zdvojených vedení V418/818 a V417/817 do nových koridorů
pro přenos elektrické energie bude umožněno uvolnění stávajícího koridoru s
označením V417/418 pro plánované nové dvojité mezinárodní vedení 400 kV s
označením V498/499 směřující na Slovensko. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví u záměru výstavby mezinárodního dvojitého vedení bude řešeno
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samostatně v rámci posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Realizace záměru V498/499 je plánována až po výstavbě obou zdvojených
vedení V417/817 a V418/818 a to nejdříve po roce 2035. Plánovaný záměr výstavby
nového mezinárodního dvojitého vedení V498/499 na Slovensko je v současné době
ve fázi zpracování územní studie, jejímž pořizovatelem je Krajský úřad Zlínského
kraje.
Trasa záměru je v předkládané podobě navržena v souladu s článkem (23) Politiky
územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 (MMR ČR, 2020) a to z
důvodu zachování propustnosti krajiny a minimalizace rozsahu fragmentace krajiny;
je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně.
Oproti zpracovanému Oznámení EIA k danému záměru (ČEPS Invest, a.s., 10/2019)
došlo v úseku mezi lomovými body R3 - R4 k drobné úpravě trase vedení z důvodu
vyhnutí se objektu, který byl umístěn přímo pod osou vedení v k. ú. Tlumačov na
Moravě (objekt č. 3a). Na základě této drobné úpravy trasy vedení došlo v
Dokumentaci EIA k navýšení číslování stožárů o jeden navíc. Celkový počet stožárů
použitých v trase záměru V417/817 mezi TR Otrokovice a TR Sokolnice je 205 ks v
předkládané Dokumentaci EIA. Navýšení počtu stožárů bylo projekčně navrženo v
nezbytně nutném rozsahu s ohledem na technickou proveditelnost, křížení s dalšími
prvky technické infrastruktury (křížení s dvojitým vedením 110 kV) a respektování
platných technických norem.
Popis části záměru ve stávající trase
Trasa dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV s označením V417/817 bude v
úseku mezi lomovým bodem R6 (stožár č. 23) až po rozvodnu Sokolnice (vstupní
Portál transformovny) vedena ve stávající trase vedení V417 s maximálním
zachováním stávajících stožárových míst, s výjimkou úseků v nové trase vedení. V
tomto případě se jedná o úsek vedení v blízkosti obce Nevojice (mezi stožáry č. 126 128, lomové body R18a - R18b) z důvodu vymístění objektů pro trvalé bydlení mimo
budoucí ochranné pásmo dvojitého vedení. Další úsek, kdy je vedení umístěno v
nové trase, je úsek nového zaústění trasy vedení V417/817 do TR Sokolnice z
důvodu připravované rekonstrukce a rozšíření el. stanice vč. přeústění zaúsťovaných
vedení (mezi stožáry č. 202 - 205, lomové body R26b - R28). Odchýlení trasy
dvojitého vedení V417/817 oproti stávajícímu stavu je tak v nezbytně nutném
rozsahu s maximálním respektováním stávajícího stavu.
V úseku mezi stávajícím stožárem č. 2 stávajícího vedení V417/418 (v blízkosti
nového lomového bodu R5, stožár č. 22) až po rozvodnu Sokolnice (vstupní Portál
transformovny) je trasa vedena na stožárové konstrukci tvaru Portál jako jednoduché
vedení 400 kV. Ve stávající trase vedení V417 jsou dále použity i další stožárové
konstrukce, a to tvaru Kočka na stávajícím stožáru č. 273 jako jednoduché vedení
400 kV a tvaru Donau na stávajících stožárech č. 274 - 275 jako dvojité vedení 400
kV společně s vedením 400 kV s označením V424. V rámci přestavby na dvojité
vedení V417/817 bude stávající vedení V417 na stožárové konstrukci tvaru Portál,
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Kočka a Donau komplet demontováno včetně izolátorových závěsů, fázových vodičů
a zemnících lan a následně bude vystavěno dvojité vedení V417/817 s kompletně
novou stožárovou a základovou konstrukcí tvaru Dunaj včetně všech příslušných
komponent (tj. izolátorové závěsy, fázové vodiče, zemnící lana, apod.).
V úseku mezi stožárem č. 202 (lomový bod R26b) až po vstupní portál v TR
Sokolnice bude z důvodu plánovaného rozšíření a rekonstrukce rozvodny Sokolnice
vedení V417/817 dočasně realizováno jako provizorní vedení na společné stožárové
konstrukci tvaru Dunaj s vedení V424 (viz Příloha č. 10.2). Dočasné provizorní
propojení vedení V417 je součástí jiné akce Oznamovatele, tj. akce „R 420 kV
Sokolnice - rozšíření a rekonstrukce, vč. přeústění vedení“, u které probíhají
navazující povolovací procesy v rámci územního řízení. V rámci této akce bylo MŽP
ČR mj. i k tomuto předmětnému úseku dočasného provizorního vedení V417 vydáno
vyjádření ze dne 10. 3. 2017 pod č. j. 8069/ENV/17, ve kterém mj. předmětný úsek
zaústění vedení V417 nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí
podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Délka vedení V417/817 v úseku stávající trasy mezi lomovým bodem R6 (stožár č.
23) až po zaústění do TR Sokolnice (vstupní Portál transformovny) činí cca 66,4 km.
Celková délka dvojitého vedení V417/817 mezi transformovnami Otrokovice až
Sokolnice činí cca 74 km.

Posouzení zpracovatele Posudku:
K této části Dokumentace nejsou zásadní připomínky. Údaje o záměru jsou i s
ohledem na přílohovou část dokumentace a podklady a další uváděné údaje,
dostačující pro posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Vzhledem k posuzovanému záměru je třeba konstatovat, že podle § 2 odst. 2 písm.a)
bodu 10. zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve
znění pozdějších novelizací, je přenosová soustava zřizována a provozována stále
ve veřejném zájmu.
Ve vztahu k výčtu navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
na str. 91 - 92 Dokumentace se uvádí, že ve smyslu § 9a odst. 3 a § 3 písm. g)
zákona č. 100/2001 Sb. je závazné stanovisko podkladem pro vydání rozhodnutí v
následujících navazujících řízeních (připadajících do úvahy pro daný případ):
- územní řízení,
- stavební řízení,
- popřípadě společné územní a stavební řízení.
Přitom v případě územního řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je podle
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§ 13 odst. 6 citovaného zákona k vedení řízení o územním řízení příslušný obecní
úřad obce s rozšířenou působností. Pokud jde ale o stavby dvou nebo více
stavebních úřadů, pak podle odst.4 § 13 provede řízení a rozhodnutí vydá nejblíže
vyšší společně nadřízený stavební úřad. Ten ale může stanovit, že řízení provede a
rozhodnutí vydá některý ze stavebních úřadů, v jehož správním obvodu se má
stavba uskutečnit. Územní a stavební řízení lze v daném případě spojit a může
nastat více variant dalšího postupu s ohledem na ust. § 94 a a násl., a to zejména
pro liniové stavby s posouzením vlivu na životní prostředí. Zde je příslušným
stavebním úřadem MPO ČR.
Ve vztahu k vyjádřením příslušných úřadů územního plánování k záměru z hlediska
územně plánovací dokumentace, která jsou uvedena v příloze č. 1 Dokumentace, je
nutno k záležitosti vztahu záměru k územně plánovací dokumentaci, resp. souladu
záměru s územně plánovací dokumentací konstatovat, že účelem posuzování podle
zákona č. 100/2001 Sb. je objektivní posouzení předpokládaných vlivů záměru na
životní prostředí a veřejné zdraví a nikoliv vydání rozhodnutí o povolení záměru.
Rozhodnutí o povolení záměru je vydáváno až na základě příslušných následných
řízení k povolení záměru, ve kterých bude kromě jiných hledisek posuzován i soulad
záměru s příslušnými územně plánovacími dokumentacemi, a to i ve vztahu k § 18
odst. 5, § 31 odst. 4 a § 36 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Z věcného hlediska posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví totiž
nemůže samotný soulad či nesoulad záměru s příslušnou územně plánovací
dokumentací ovlivnit velikost a významnost vlivů záměru na životní prostředí a
veřejné zdraví, které se v rámci posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.
vyhodnocují. Jedná se zřetelně o dva různé aspekty záměru. Proto pouze aspekt
ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví může být jediným relevantním
hlediskem, které je možno v procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.
použít při návrhu závazného stanoviska vydávaného výhradně z hlediska přijatelnosti
vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví (tj. nikoliv z hlediska
územně plánovací dokumentace). Všeobecně známé jsou tyto problémy např. u
povolovacích řízení dálnic s vlastníky pozemků.
Část B.I lze považovat za úplnou a pravdivou v souladu s popisem záměru a
mapovými podklady.

Hodnocení vstupů – část B.II.
Vzhledem k charakteru záměru je zřejmé, že z hlediska údajů o vstupech mají pro
hodnocení vlivů na životní prostředí potenciální význam zejména údaje o záboru
půdy ze zemědělského půdního fondu, záboru pozemků určených k plnění funkcí
lesa, resp. omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa, a dále údaje týkající
se biologické rozmanitosti.
Posudek V417/817
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Zábory půdy
Protože navrhované dvojité vedení je v maximální možné míře vedeno v koridoru
stávajícího vedení, nelze aspekty záboru půdy (z hlediska pozemků zemědělského
půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa, resp. omezení využívání
pozemků pro plnění funkcí lesa) a biologické rozmanitosti v dotčeném území spojené
s posuzovaným záměrem považovat za vysloveně limitující faktory ve vztahu k
ochraně životního prostředí. Zábory půdy pro stožáry Dunaj představují vždy více
než 30 m2, což je limit stanovený v §9 odst.2 písm. b) zákona 334/1992 Sb. o
ochraně ZPF. K trvalému záboru ZPF dojde ve všech místech, kde trasa prochází
přes ZPF. Stávající stožáry zabírají 0,8 ha ZPF, v novém zdvojeném vedení bude na
ZPF 195 stožárů s potřebným záborem cca 1,7 ha ZPF. Výsledné navýšení tedy
bude činit kolem 0,9 ha, přesné výměry budou známy až v dalším stupni PD.
S ohledem na délku trasy a její význam lze tento zábor považovat za ještě přijatelný.
Investor bude postupovat standardně v souladu platnými předpisy, přičemž bude
třeba se věnovat i ochraně před erozí větrnou i vodní v místech umístění stožárů a
skrytí a opětnému navrácení ornice podle standardních postupů. V Dokumentaci je
trvalé vynětí podrobně rozepsáno včetně tabulky dotčených BPEJ v trase, kdy je
uvedeno, že 18 stožárů bude na I. tř. ochrany a 60 stožárů na II.tř. ochrany.
Doba výstavby jednotlivě budovaných úseků zdvojeného vedení (od vyhloubení
základů stožárů do uvedení zemědělské půdy do původního stavu po ukončení
stavby) nepřesáhne dobu 1 roku (dle § 9 odst. 2, písm. d) zákona č. 334/1992 Sb. v
platném znění). Není zde tedy zapotřebí projednávat dočasný zábor ZPF.
Časově omezený zásah do zemědělského půdního fondu bez nutnosti dočasného
odnětí půdy ze ZPF se předpokládá na ploše cca 78 ha. Uvažovaná plocha je
stanovena pouze odborným odhadem, přesná plocha dočasného záboru ze ZPF
bude blíže specifikována v dalším stupni projektové dokumentace. Zásah do ZPF
bude nutný jednak pro provoz dopravní techniky a stavebních mechanizmů při
provádění základů a odvozu vytěženého materiálu, následně pak při betonování
základů a montážních činnostech v období výstavby. Pro dopravu, manipulaci a
montáž stožárů na jednotlivých stožárových místech bude potřebné ještě zajištění
montážních ploch, které budou situovány převážně ve vymezeném koridoru vedení.
Tím bude zajištěno, že při realizaci předmětného záměru nevzniknou další
požadavky na odnětí z důvodu stavebních a montážních činností. Obvykle se
postupuje přímo v trase vedení a příjezdy se vedou z místních komunikací.
Pro přístupové cesty budou v maximální míře využívány stávající komunikace. V
případě potřeby budou komunikace před stavbou zpevněny a podle potřeby budou
zřízeny provizorní sjezdy. Od existujících komunikací budou do trasy vedení a ke
stožárovým místům stanoveny příjezdové cesty výhradně v koridoru vedení.
Příjezdové cesty budou detailně stanoveny v ZOV a v dalším stupni projektové
dokumentace, na dodržování využívání stanovených příjezdových cest bude
důsledně dbáno. Hranice staveniště bude maximálně dodržována a bude dbáno o
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minimalizaci škod na zemědělských pozemcích. Při zpracování dokumentace pro
územní řízení v ZOV, který musí obsahovat jednoznačně určení přístupových cest,
montážních ploch, ploch zařízení staveniště a nepřehlédnutelně musí specifikovat
lokality s nařízeným omezením pohybu těžké kolové techniky, případně s úplným
zákazem vjezdu této techniky, je nutno formulovat již zásadní opatření realizace
stavby. Dodavatel stavby je povinen tento plán projednat s dotčenými obcemi a
příslušnými orgány státní správy.
Po dokončení prací v úseku se uvede staveniště do původního stavu. Příjezdové
cesty po zemědělských pozemcích a montážní plochy ve stožárových místech se
rekultivují dle podmínek uvedených v souhlasu s odnětím podle zákona č. 334/1992
Sb. ve znění pozdějších předpisů.
V rámci výstavby vedení dojde ke skrývce ornice na ploše dotčené stožárovými místy
(z důvodu výkopu pro betonové patky) o předpokládaném objemu cca 6.000 m3. V
maximální možné míře bude vytěžená zemina využita při konečných terénních
úpravách staveniště. S vytěženou zeminou se bude nakládat v souladu se zákonem
č. 334/1992 Sb. v platném znění.
Dočasné uložení materiálu potřebného pro demontáž a výstavbu nadzemního vedení
zvn je řešeno formou pronájmu potřebných ploch či objektů u cizích organizací v
blízkém okolí trasy vedení 400 kV.
Provoz zdvojeného vedení o napěťové hladině 400 kV si nevyžádá další nároky na
zábor ZPF oproti záboru vzniklému v rámci výstavby záměru. V případě oprav může
dojít ke krátkodobému dotčení ZPF pojezdem dopravní a mechanizační techniky.
Zemědělsky obhospodařované pozemky pod vedením a v jeho koridoru mohou být i
nadále využívány ke svému účelu, byť s mírným omezením. Vzrostlá zeleň pod
vedením i v celém koridoru vedení musí být v souladu s energetickým zákonem (č.
458/2000 Sb. v platném znění) z provozních a bezpečnostních důvodů pravidelně
odstraňována, přesáhne-li její výška 3 m. Vlastní provoz vedení nebude způsobovat
žádnou kontaminaci ani erozi půdy.
Požadavky na zábor PUPFL
V případě pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) po vydání územního
rozhodnutí (příp. jiného navazujícího řízení) zajistí provozovatel přenosové soustavy
ČEPS, a.s. vydání příslušných rozhodnutí o odnětí nebo omezení PUPFL dle platné
legislativy vč. zpracování znaleckého posudku podle vyhlášky č. 55/1999 Sb. v
platném znění.
Podle § 3 odst. 1) zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů v platném znění, jsou pozemky určené k plnění funkcí lesa pozemky s
lesními porosty a plochy, na nichž byly lesní porosty odstraněny za účelem obnovy,
lesní průseky a nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m, a pozemky, na nichž
byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy
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lesů. Mezi PUPFL dále patří zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, ostatní
plochy, pozemky nad horní hranicí dřevinné vegetace, s výjimkou pozemků
zastavěných a jejich příjezdových komunikací, lesní pastviny a políčka pro zvěř,
pokud nejsou součástí ZPF a jestliže s lesem souvisejí nebo slouží lesnímu
hospodářství.
Plocha bude překročena u všech stožárových míst, které se nacházejí na lesních
pozemcích. Stávající stožáry u jednoduchého vedení 400 kV V417 si nárokují trvalý
zábor PUPFL o ploše celkem cca 0,02 ha.
V případě posuzovaného vedení představuje plochu pro vynětí z PUPFL cca 0,06 ha
půdorysu základů pro 6 ks stožárů, což představuje navýšení o cca 0,04 ha oproti
stávajícímu stavu. Jde ve všech případech o lesy hospodářské (lesy, které nejsou
zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení). V tomto případě
se jedná o nevýznamné navýšení oproti stávajícímu stavu. Uvažované počty a
plochy stožárů mohou být zpřesněny v dalším stupni projektové přípravy.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) budou trasou záměru dotčeny v
omezené míře, jelikož výstavba dvojitého vedení v převážné většině využívá stávající
koridor vedení, s výjimkou úseků vedení v nové trase. Zároveň z důvodu změny
stávající stožárové konstrukce pro jednoduché vedení (stávající šíře koridoru se
stožáry tvaru Portál činí 74,4 m, se stožáry tvaru Donau činí 79,4 m a stožárem č.
273 tvaru Kočka činí 64,4 m) na dvojité vedení (šíře koridoru se stožáry tvaru Dunaj
činí 69,4 m), dojde při výstavbě dvojitého vedení v převážné většině trasy záměru k
zúžení koridoru vedení v rozsahu o cca 5 - 10 m oproti stávajícímu stavu. Celkové
trvalé omezení lesních pozemků určených k plnění funkcí lesa se pro dvojité vedení
400 kV předpokládá v rozsahu cca 26,0 ha, což představuje uvolnění lesních
pozemků o předpokládané ploše cca 2,0 ha oproti stávajícímu stavu.
Během provozu vedení bude probíhat v souladu s platnými právními předpisy
(zejména energetický zákon č. 458/2000 Sb. a prováděcí předpisy) běžná údržba
vedení správcem vedení, která bude spočívat v průběžné kontrole a odstraňování
náletových a jiných dřevin o výšce přesahující 3 m v prostoru ochranného pásma
vedení. Dle § 46 energetického zákona může v lesních průsecích provozovatel
přenosové soustavy udržovat na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 4 m po
jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení.
Voda
Záměr nemá zvláštní požadavky na odběr užitkové ani pitné vody, přesnější
specifikace spotřeby užitkové a pitné vody včetně vodních zdrojů vyplyne až z další
fáze projektové přípravy.
Menší potřeba užitkové vody k úpravě dovezených betonových směsí a
k technologickému ošetřování betonových patek bude při tuhnutí a ke zkrápění
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příjezdových cest za suchých období ke snížení prašnosti (užitková voda bude
zajištěna mobilními cisternami). Za provozu nejsou žádné nároky.
Ostatní přírodní zdroje
Materiály a suroviny používané při výstavbě, následném provozu a údržbě vedení
nemohou negativně působit na životní prostředí a zdraví obyvatel.
Záměr si nevyžádá žádné dodatečné nároky na těžbu nerostných surovin. Pro
výstavbu vedení se předpokládá spotřeba cca 15 600 m3 betonu (cca 75 m3 na 1
stožár), cca 6 000 t ocelových konstrukcí, armovacího železa, spojovacích materiálů
atd., cca 1 330 km fázových vodičů (ocelohliníkových lan) typu trojsvazek 490Al1/64-ST1A, dále KZL v délce 150 km a dále potřeba izolátorových závěsů,
stavebního dřeva, plastových výrobků a ostatních stavebních materiálů.
Záměr při provozu spotřebovává pouze energii plynoucí ze ztrát vyvolaných
fyzikálními jevy, a tudíž nevyžaduje žádné surovinové zdroje.
V rámci údržby vedení budou zapotřebí nátěrové hmoty pro ocelové konstrukce
stožárů (předpokládá se obnova nátěrů cca po 15 letech, množství není uvedeno).
Energetické zdroje
Na dobu výstavby a demontáže stávajícího systému lze odhadovat spotřebu asi
2800 l motorové nafty pro mechanizaci. Na místě budou k dispozici mobilní
energocentrály s očekávanou spotřebou asi 19 MWh na celou trasu vč. demontáží.
Biologické rozmanitost
Kapitola je zpracována i s ohledem na Metodický výklad MŽP (č.j.:
MZP/2017/710/1985 z října 2017) k aplikaci vybraných nových pojmů a požadavků
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění jeho novely č. 326/2017 Sb. v platném znění.
Biologickou rozmanitost (biodiverzitu) lze charakterizovat jako rozmanitost živých
organismů, přírodních zdrojů a ekosystémů, jejichž jsou součástí. Zahrnuje
ekosystémy, druhy, geny a jejich relativní četnost. Jedná se o rozmanitost života ve
všech jeho formách, úrovních a kombinacích.
Přitom nejde o pouhý součet všech genů, druhů a ekosystémů, ale spíše o variabilitu
uvnitř a mezi nimi. Biologická rozmanitost bývá nejčastěji dělena do těchto
hierarchických kategorií: ekologická diverzita, genetická diverzita, diverzita
organismů a kulturní nebo molekulární diverzita.
Zásadním dokumentem zabývajícím se ochranou biologické rozmanitosti na území
ČR je Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky pro období 2016–
2025. Tato strategie představuje základní koncepční dokument definující priority v
oblasti ochrany a udržitelného využívání biodiverzity na území ČR.
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Vlivy na biologickou rozmanitost se dle novely zákona č. 100/2001 Sb. (§ 2) posuzují
se zvláštním zřetelem na evropsky významné druhy, ptáky a evropská stanoviště.
Pro potřeby zpracování Dokumentace EIA byl pro předkládaný záměr zpracován
podrobný biologický průzkum včetně hodnocení vlivů na faunu, flóru a ekosystémy
(viz Příloha č. 7). V rámci provedeného průzkumu byly identifikovány všechny
evropsky významné druhy a stanoviště, která se v dotčeném území nacházejí vč.
vyhodnocení vlivu záměru na tyto druhy a stanoviště. Při tomto typu záměru je vždy
brán velký zřetel na ochranu volně žijících ptáků.
Záměr se nedotýká žádné ptačí oblasti, nejbližší ptačí oblast CZ07211024 Hostýnské
vrchy je vzdálena od trasy záměru cca 18 km. Trasa vedení prochází přes území
dvou evropsky významných lokalit – EVL Horní Mouřínovský rybník CZ0623358 v
úseku mezi stožáry č. 143 – 144 a EVL Mušenice CZ0622168 v úseku mezi stožáry
č. 149 - 150, která je zároveň i přírodní rezervací.
K záměru byla vydána dvě stanoviska příslušných orgánů ochrany přírody podle §
45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Krajský
úřad Jihomoravského kraje ve svém stanovisku pod č. j. JMK 98132/2020 ze dne 13.
07. 2020 potvrdil, že hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
Předtím již ale orgán ochrany přírody ve stanovisku č.j. JMK 3535/2019 OŽP/Čer ze
dne 18.12.2018 upozorňuje na skutečnost, že výměna stožárů bude probíhat
v ochranném pásmu zvláště chráněného území přírodní rezervace Mušenice,
přírodní památky Jalový dvůr, přírodní památky Baračka a přírodní rezervace
Podsedky. K činnostem v ochranném pásmu zvláště chráněného území je dle § 37
odst. 2 ZOPK nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Z tohoto důvodu je nutné
podat samostatnou žádost o souhlas orgánu ochrany přírody, kterým je Krajský úřad
Jihomoravského kraje, spolu s detailním popisem záměru včetně popisu sledu
činností prováděných v dotčených územích. Hodnocený záměr nemůže mít
významný vliv na PO nebo EVL. Jedná se o odůvodněné stanovisko, které se vydává
postupem podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a nejedná se o
rozhodnutí ve správním řízení. Protože v tomto stanovisku byly úřadem omylem
opomenuty katastrální území Újezd u Brna, Žatčany, Sokolnice a Telnice, bylo
vydáno nové stanovisko s jinak stejným zněním.
Krajský úřad Zlínského kraje vydal stanovisko pod č. j. KUZL 87015/2018 ze dne 08.
01. 2018, že uvedený záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Oba příslušné
orgány ochrany přírody dle § 45i ZOPK tak vyloučily vliv záměru na předměty
ochrany u lokalit zařazených do soustavy Natura 2000 (viz Příloha č. 8). V blízkosti
záměru se nacházejí některé EVL:


CZ0724091 Chřiby, která je navržená pro ochranu přírodních nebo přírodě
blízkých lesních i nelesních společenstev a předmětných evropsky
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významných druhů: ohniváčka černočerného (Lycaena dispar), páskovce
velkého (Cordulegaster heros), tesaříka alpského (Rosalia alpina) a vrkoče
útlého (Vertigo angustior). Lokalita se nalézá mezi městy Kroměříž, Uherské
Hradiště a Koryčany.
CZ0624069 Strabišov – Oulehla s předměty ochrany: Polopřirozené suché
trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco - Brometalia),
význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště; Polopřirozené suché
trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco - Brometalia);
Dubohabřiny asociace Galio - Carpinetum; Eurosibiřské stepní doubravy;
střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus). Lokalita se nalézá mezi
obcemi Chvalnov - Lísky, Kunkovice a Litenčice.
EVL Střížovice CZ0723426, která je navržená pro ochranu evropsky
významného druhu žáby - kuňky ohnivé (Bombina bombina). Lokalita se
nalézá přibližně 0,7 km JV od obce Střížovice.
EVL CZ0723409 Kurovice – lom, kde předmětem ochrany je čolek velký
(Triturus cristatus). Lokalita se nachází přibližně 2,6 km SV od Tlumačova.

KÚ Zlín, OŽPZ potvrdil, že nepodstatné změna v Dokumentaci záměru nemá na
hodnocení vliv a stanovisko zůstává v platnosti.
Nepůvodní a invazní druhy
Za nepůvodní druhy rostlin a živočichů jsou označovány (viz např. § 5 odst. 4
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů)
druhy, které nejsou součástí přirozených společenstev určitého regionu - tedy Evropy
či ČR, ale v některých případech se může jednat o druhy nepůvodní pouze v určité
části našeho území. Historicky nepůvodními druhy u nás jsou například i brambory a
kukuřice pocházející z Ameriky nebo kapr, který je asijského původu. Za invazní
druh lze považovat druh na daném území nepůvodní, člověkem zavlečený, který se
zde nekontrolovaně šíří, přičemž vytlačuje původní druhy. Mezi nejznámější invazní
druhy v ČR patří bolševník velkolepý, křídlatky, netýkavky, zlatobýly, topinambur či
trnovník akát, ze živočichů pak norek americký (mink), ondatry, nutrie, nepůvodní
druhy raků aj.
Řešení problematiky invazních druhů je v posledních letech věnována zvýšená
pozornost i na úrovni Evropské unie. K 1. lednu 2015 vstoupilo v účinnost Nařízení
EP a Rady č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření
invazních nepůvodních druhů, které stanovuje základní pravidla k nejvíce
problematickým invazním druhům z hlediska EU. Evropská komise zveřejnila v
Úředním věstníku Evropské Unie Prováděcí nařízení komise (EU) 2016/1141 ze dne
13. července 2016, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů
s významným dopadem na Unii („unijní seznam“) podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014. Dne 2. 8. 2017 nabylo účinnosti Prováděcí
nařízení komise (EU) 2017/1263, kterým se rozšiřuje unijní seznam o dalších 12
druhů. Dne 15. 8. 2019 vstoupilo v účinnost prováděcí nařízení Evropské Komise, v
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rámci druhé aktualizace unijního seznamu invazních nepůvodních druhů se dostalo
na seznam dalších 17 nových druhů. Z pohledu ČR je doplnění významné pouze
dvěma rozšířenými invazními druhy, zejména pajasanem žláznatým (Ailanthus
altissima), který se u nás intenzivně šíří. Dále se na seznamu objevil i invazní druh
ryby slunečnice pestré (Lepomis gibbosus). Ostatní navržené druhy se v ČR
vyskytují ojediněle a jejich zařazení na unijní seznam bylo především z principu
předběžné opatrnosti, nebo se předpokládá jejich šíření vlivem oteplujícího se
klimatu.
V rámci provedeného zoologického a botanického průzkumu byly v trase dvojitého
vedení V417/817 identifikovány nepůvodní a invazní druhy rostlin a živočichů.
Přehled nejčastějších invazních druhů rostlin a živočichů v ČR, které byly
identifikovány v trase záměru V417/817 je uveden v tabulkách v Dokumentaci.
Zastoupení biotopů v trase záměru
S výjimkou nivy Moravy a několika údolí s křovinným nebo lesnatým povrchem, a
také s výjimkou několika lučních porostů, a to včetně porostů teplomilné vegetace
strání v západní části trasy, prochází trasa záměru intenzivně využívanou
zemědělskou krajinou, v jejímž rámci kříží některé polopřírodní a přírodní krajinné
skladebné prvky v podobě alejí, mezí a stromořadí, a to i jako lemy toků a kanálů.
Významným vodním tokem v trase záměru je řeka Morava, doprovázena nivním
lesem s fragmenty původního toku s výskytem tůní. Ekosystémy drobných vodních
toků a jejich niv jsou značně deformované melioračními úpravami, kdy nivy jsou
zpravidla zorněné a toky napřímené. Jsou ve stavu odpovídajícímu jejich trase a v
závislosti na míře komunálního a průmyslového znečištění. Z vodních ploch jsou
dotčeny nadzemním vedením pískovny u Kvasic a pak výtopy nebo okolí rybníků
Horní Mouřínovský a Jalovák.
Agroekosystémy, které pokrývají převážnou většinu území trasy elektrovodu, jsou až
na výjimky v některých úsecích v blízkosti sídel členěny do rozsáhlých půdních bloků
postižených erozí a dalšími negativy vyplývajícími z intenzivního hospodaření. V
blízkosti obcí jsou v sousedství trasy elektrovodu i drobné záhumenky, sady či
drobnější půdní bloky, jejichž přítomnost se promítá do mírného zvýšení druhové
pestrosti společenstev živočichů – zejména ptáků.
Z hlediska přírodních biotopů lze dotčené území rozdělit do dvou oblastí, západní
s projevy Panonika a teplými elementy flóry a fauny, které se zde projevují na jižně
exponovaných svazích.
Jde zejména o Panonské sprašové stepní trávníky T3.3B a o Širokolisté suché
trávníky, bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus
communis) T3.4D, výjimečně Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným
výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) T3.4C.
Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny K3 které doplňují Panonsko-karpatské
dubohabřiny L3.3. Východní chladnější část trasy a jinak než jižně a jihozápadně
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exponované svahy obsazují Panonsko-karpatské dubohabřiny L3.3, Vysoké
mezofilní a xerofilní křoviny K3 a luční porosty s T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky.
Vlhká místa a nivy toků vyplňují Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů K2.1.
Vegetace vysokých ostřic M1.7 nebo zpravidla druhově uniformní Rákosiny
eutrofních stojatých vod M1.1. Z lesní vegetace jsou tu zastoupeny Údolní jasanovoolšové luhy L2.2B, kterou v nivě Moravy střídají Smíšené jasanovoolšové lužní lesy
temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) L2.3B se
sníženou kvalitou.
Nepřírodní biotopy zpravidla mapované v pásu průseku ochranného pásma jsou
v území klasifikovány jako Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami X9A,
Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty X12B, nebo Paseky s nitrofilní vegetací
X11. Sady pak jako Nelesní stromové výsadby mimo sídla X13. Průseky ochranného
pásma elektrovodu v lesích a mimo ornou půdu jsou mapovány velmi často jako
nepřírodní stanoviště řady X, i když jejich biotopová hodnota, ale je pro mnoho rostlin
a živočichů v krajině zásadní. Vlivy na biologickou rozmanitost druhů, ekosystémů i
chráněných území jsou podrobně vyhodnoceny v textu Dokumentace, v kapitole
D.I.7. Stručný přehled dotčených území je v následující tabulce:

Doprava
V území je bezproblémově dostupná veškerá infrastruktura nezbytná pro demontáž
stávajícího vedení, výstavbu a provoz zdvojeného vedení, zejména komunikační síť.
Potřebné transporty budou prováděny v předem stanovených trasách, navazujících
na stávající veřejné komunikace, s maximálním využitím vymezeného koridoru
vedení. Příjezdové cesty budou detailně stanoveny v ZOV a v dalším stupni
projektové dokumentace (dokumentace pro územní řízení, tzv. DUR).
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Při realizaci záměru bude potřeba zajistit transport potřebného materiálu a techniky
ke stožárovým místům a naopak odvoz demontovaného materiálu stávajícího vedení
a přebytečné vytěžené zeminy k dalšímu opětovnému využití, případně k odstranění.
Pro přístupové cesty budou v co největší míře využívány stávající komunikace. V
případě potřeby budou komunikace před stavbou zpevněny a podle potřeby budou
zřízeny provizorní sjezdy. Hranice staveniště bude maximálně dodržována a bude
dbáno na minimalizaci škod na dotčených zemědělských pozemcích.
Příjezdové trasy ke stožárovým místům budou mít charakter časově omezeného
zásahu do dotčených pozemků v průběhu jednoho vegetačního období a po
skončení výstavby budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu a vráceny
k původnímu užívání. S ohledem na liniový charakter stavby a nízkou intenzitu
stavebních i montážních činností nebude touto stavbou nepříznivě ovlivněna
současná běžná intenzita dopravy na dotčených pozemních komunikacích.
Stávající stav dopravní infrastruktury je ve vztahu k předmětnému záměru vyhovující.
Odhad pohybu mechanismů je proveden velmi detailně pro fázi demontáže, výstavby
i provozu vedení.
Nároky na jinou infrastrukturu (například potřeba souvisejících staveb)
Zaústění vedení V417/817 do TR Otrokovice
Trasa zdvojeného vedení bude vycházet z nově rozšířené 400 kV části TR
Otrokovice v nové trase v osovém souběhu s dvojitým vedením V418/818 ve
vzdálenosti cca 50 m od osy vedení. Vedení bude vycházet z nových polí elektrické
stanice č. 09 a 10, rozhraním budou vstupní portály v TR Otrokovice. V koridoru
stávajícího vedení 400 kV s označením V417/418 bude po roce 2035 vystavěno
nové mezinárodní dvojité vedení 400 kV směřující na Slovensko s označením
V498/499. Dvojité vedení V417/817 bude od osy plánovaného dvojitého vedení
V498/499 umístěno ve vzdálenosti cca 100 m
Zaústění vedení V417/817 do TR Sokolnice
Dvojité vedení V417/817 bude z důvodu rekonstrukce a rozšíření TR Sokolnice nově
zaústěno do polí elektrické stanice č. 05 a 06, rozhraním budou vstupní portály v TR
Sokolnice.
Provizorní zaústění vedení do TR Sokolnice
V rámci plánovaného rozšíření a rekonstrukce elektrické stanice Sokolnice vč.
přeústění souvisejících vedení se předpokládá mj. i s dočasným provizorním
zaústěním vedení V417 do TR Sokolnice. Tento provizorní stav představuje dočasné
zaústění vedení V417 v úseku mezi stožárem č. 202 (stávající stožár č. 272) až
vstupním portálem v TR Sokolnice, vedení bude v tomto úseku realizováno na
společné stožárové konstrukci tvaru Dunaj s vedením V424.
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Provizorní zaústění spočívá v odklonu trasy vedení od stožáru č. 202
severozápadním směrem k novému lomovému bodu R6 (předpokládaný typ RV+8),
odkud vedení pokračuje jihozápadně k lomovému bodu R7 a do polí ACA 12 a ACA
05 (viz obrázek č. 10). Úsek stávajícího vedení V417 od stožáru č. 202 (stávající
stožár č. 273) až po vstupní portál TR Sokolnice bude v rámci přestavby záměru
kompletně demontován. Provizorní stav bude ukončen přestavbou stávajícího vedení
o napěťové hladině 220 kV s označením V243/244 na napěťovou hladinu 400 kV
s ohledem na přeústění souvisejících vedení v rámci rozšíření a rekonstrukce
transformovny Sokolnice.

Stanovisko zpracovatele Posudku k části BII:
Uvedenou část je možno považovat za úplnou z hlediska informací, které je
třeba znát pro další hodnocení. Údaje o lokalitách, kde to je zapotřebí, jsou
doplněny mapovými nebo tabulkovými přehlednými doplňky.

Hodnocení výstupů – část B.III.
Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží
Tato kapitola Dokumentace záměru je zpracována s ohledem na Metodický výklad
MŽP (č. j.: MZP/2017/710/1985 z října 2017) k aplikaci vybraných nových pojmů a
požadavků zákona č. 100/2001 Sb., ve znění jeho novely č. 326/2017 Sb.
Stavba a provoz elektrického vedení se řadí mezi záměry s nevýznamným vlivem na
kvalitu ovzduší. Zvýšené emise lze očekávat pouze během demontáže stávajícího
vedení a výstavbě dvojitého vedení, kdy budou v důsledku potřebných transportů,
montážních a stavebních činností produkovány emise výfukových plynů z dopravních
prostředků a stavebních mechanismů. Složení výfukových plynů je závislé na typu a
seřízení motoru, přídatných zařízeních (katalyzátor) a na použitém palivu (u
stavebních mechanismů se jedná zejména o naftu).
Emise skleníkových plynů
Mezi skleníkové plyny, které jsou součástí výfukových plynů, se řadí: vodní pára,
CO2 a oxid dusný N2O. Zatímco voda se neřadí mezi antropogenní skleníkové plyny,
oxid uhličitý i dusný ano. CO2 je (dle Politiky ochrany klimatu ČR, 2017)
nejvýznamnějším skleníkovým plynem v emisní bilanci ČR, v roce 2014 odpovídal za
více než 82 % celkových emisí skleníkových plynů (následuje metan s téměř 11%
podílem a oxid dusný s podílem téměř 5 %, fluorované plyny se podílí na celkových
emisích méně než 2 %). Sektor dopravy je právě jedním z významných producentů
emisí skleníkových plynů. Vlastní stavba stožárů je považována za bodové zdroje
znečištění ovzduší, zatímco doprava v trase za zdroj liniový.
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V případě výstavby zdvojeného vedení V417/817 se předpokládá spotřeba 2 800 tis.
l nafty, což představuje produkci cca 7.504 t CO2. Další emise jsou vypočteny
v programu MEFA 13 pro celé období výstavby včetně demontáží:

Při provedení výpočtu bylo zjištěno, že produkované emise z osobních a lehkých
nákladních vozidel představují při realizaci záměru oproti množství emisím z těžkých
nákladních vozidel zanedbatelný podíl.
V průběhu výstavby budou dále používány barvy k provádění nátěrů ocelových
konstrukcí v místě stavby. V současnosti jsou již používány barvy s nízkým obsahem
organických rozpouštědel a množství takto uvolněných emisí VOC do ovzduší bude
nevýznamné.
Vlastní provoz nadzemního vedení není zdrojem znečištění ovzduší.
Kontrola a údržba ochranného pásma a samotného vedení si vyžádá užití
dopravních a mechanizačních prostředků emitujících do ovzduší výfukové plyny.
Množství takto uvolněných emisí bude s ohledem na prostorové a časové rozložení
prováděných činností minimální.
Prováděné činnosti mají zanedbatelný vliv na znečištění ovzduší v okolí vedení. V
rámci provozu a údržby vedení budou prováděny nátěry ocelových konstrukcí v místě
stavby. Při aplikaci nátěrových hmot bude docházet k emisím VOC, toto množství
však bude zanedbatelné.
Opatření proti změně klimatu
Emise skleníkových plynů se sledují v souvislosti s probíhající změnou klimatu. V
reakci na změnu klimatu je možné přijímat dva základní typy opatření:
1) mitigační opatření - přímá či nepřímá opatření ke snížení emisí skleníkových plynů
(např. efektivnější využití zdrojů energie, využití solární či větrné energie, zateplení budov,
apod.). Za proveditelné mitigační opatření lze v souvislosti s navrhovaným záměrem zmínit
využití dopravních a stavebních prostředků s co nejnižšími emisemi CO2, dále nenechat tyto
prostředky ve zbytečném běhu, provádět důslednou kontrolu technického stavu používaných
strojů a zařízení a správnou organizací výstavby zkrátit výstavbu na co nejkratší dobu.
2) adaptační opatření – opatření k přizpůsobení přírodního nebo antropogenního systému
skutečné nebo předpokládané změně klimatu vč. jejích dopadů. Adaptační opatření v
elektroenergetickém odvětví byly definovány ve Strategii přizpůsobení se změně klimatu v
podmínkách ČR (2015) a následně zapracovány do specifických cílů Národního akčního
plánu adaptace na změnu klimatu, což je implementační dokument výše zmíněné Strategie.
Mezi tyto specifické cíle patří:
SC26 Zajištění možnosti ostrovního provozu
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SC27 Zajištění vysoké odolnosti přenosové sítě ČR, diverzifikace přepravních tras a
zdrojových teritorií
SC31 Zvýšení ochrany kritické infrastruktury
Realizací předkládaného záměru výstavby dvojitého vedení V417/817 v úseku mezi
transformovnami Otrokovice a Sokolnice dojde k posílení elektroenergetické přenosové
soustavy ČR, čímž dojde k plnění schválených adaptačních opatření k přizpůsobení se
změně klimatu v elektroenergetickém sektoru.

Znečištění vody
Záměr svým charakterem a způsobem provádění výstavby nemá schopnost
významnějšího znečištění povrchových, popř. podzemních vod. Stávající stožárová
místa budou maximálně respektována, přičemž všechny stožáry jsou umisťovány v
dostatečné vzdálenosti od břehů vodních toků, rybníků, apod. Vodní toky nebudou
během demontáže a výstavby záměru přejížděny mimo stávající mostní objekty.
Překonávání vodních toků bude bezkontaktní. Budou minimalizovány možnosti vodní
eroze na odkrytých plochách během výstavby a demontáží.
Používané dopravní a mechanizační prostředky mají být v dobrém technickém stavu
a budou dodržovány pracovní postupy a preventivní opatření k zabránění případným
úkapům či únikům ropných látek. Tímto bude riziko lokálního znečištění povrchových
i podzemních vod minimalizováno.
Provoz nadzemního vedení nemá na povrchové i podzemní vody žádný vliv.
Odpadní vody za dobu výstavby ani provozu nevznikají, během výstavby bude pro
zaměstnance k dispozici mobilní vyvážená toaleta.
Znečištění půdy a půdního podloží
Během demontáže a výstavby vedení bude s půdou nakládáno v rámci skrývky
orniční vrstvy a výkopových prací, popř. demontáže základových jam. Během těchto
činností nelze zcela vyloučit možnost znečištění půdy a půdního podloží úkapem
ropných aj. látek ze stavebních mechanismů. Toto riziko lze minimalizovat zajištěním
dobrého technického stavu používaných dopravních prostředků, dodržováním
legislativních předpisů (zejména § 8 zákona č. 334/1992 Sb. v platném znění) a
technologické kázně.
Vlastní provoz vedení zvn nebude způsobovat žádnou kontaminaci půdy, popř.
půdního podloží. V úvahu přichází pouze možnost úkapu ropných (aj.) látek během
provozu stavebních mechanismů a dopravních strojů při údržbě vedení. Toto riziko
lze stejně jako během demontáže a výstavby vedení minimalizovat zajištěním
dobrého technického stavu používaných dopravních prostředků, dodržováním
legislativních předpisů a technologické kázně.
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Případné havárie v době výstavby a provozu vedení spojené s úkapy látek
znečišťujících půdu (např. pohonné hmoty, maziva apod.) budou neprodleně
sanovány podle zpracovaného havarijního plánu.
Odpady
Před samotnou realizací záměru dojde k údržbě ochranného pásma vedení od
náletových dřevin. Z důvodu změny trasy vedení V417/817 mimo stávající koridor v
úseku mezi stožáry č. 126 – 128 bude nutné provést kácení dřevin vyskytujících se v
koridoru vedení v souladu s energetickým zákonem. Takto vzniklá dřevní hmota bude
po dohodě s vlastníkem pozemku rozřezána a ponechána na místě k využití
vlastníkem a nestává se tudíž odpadem. Dřevní hmota (větve a kmeny),
odstraňovaná při řezu a kácení stromů s průměrem pod 70 mm včetně je chápaná
jako klest a zbytky po těžbě. Klest a zbytky po těžbě odstraňuje dle § 25 odst. 9
energetického zákona č. 458/2000 Sb. na své náklady jeho původce (v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb.), pokud se s vlastníkem nedohodne jinak. Dřevní hmota
(větve a kmeny) s průměrem nad 70 mm je chápaná jako produkční dřevní hmota,
která je majetkem vlastníka.
Obdobně je tomu s výkopovou zeminou, která se obvykle deponuje na místě
odděleně od ornice a po skončení stavebních prací se opět použije na úpravu terénu.
Přebytky a nedostatky se mohou v rámci stavby vyrovnat, takže jen zcela výjimečně
je třeba zeminu odvážet jako přebytečnou. Jediná skutečně odpadní zemina může
být produkována v případě havarijního úniku např. minerálního oleje, což se může
někdy stát při poškození hydraulických systémů stavebních mechanismů.
Samozřejmostí je respektování § 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, a to
konkr. písm. a) skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji
uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a zajistit jejich hospodárné
využití nebo řádné uskladnění pro účely rekultivace anebo zajistit na vlastní náklad
jejich odvoz a rozprostření na plochy určené orgánem ochrany ZPF a písm. e) učinit
opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících
zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. Při zahájení stavby bude provedena
skrývka ornice na ploše výkopu u jednotlivých stožárových míst v mocnosti orničního
profilu na základě rozhodnutí příslušného orgánu ochrany ZPF. Odborným odhadem
stanovené množství skrývané ornice činí cca 6 000 m3.
V průběhu realizace záměru dojde ke vzniku odpadů převážně ve formě zbytků
zeminy, betonu, ocelového materiálu a obalů. Žádný z těchto uvedených odpadů
však není zařazen do kategorie nebezpečných odpadů. Jediným N odpadem budou
obaly od nátěrových hmot. V případě znečištění je však nutné přistoupit k neprodlené
sanaci dle havarijního plánu např. použití sorbentu a následné odbagrování
kontaminované zeminy a dále s ní nakládat dle zákona o odpadech (např. zajistit
odvoz na skládku nebezpečného odpadu). Výkopový materiál nevhodný k recyklaci
(zemina, případně jíl, kamení, písek) se ukládá na skládce tuhého komunálního
odpadu (TKO). Při provádění zemních prací bude kvalita vytěžených zemin
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sledována a bude s nimi nakládáno dle jejich skutečných vlastností. Nádoby od
barev budou předávány oprávněným likvidátorům a demoliční ocel nepřejde vůbec
do režimu odpadů, bude se ihned prodávat jako dobrá komodita.
Hluk a vibrace
Součástí předkládané Dokumentace záměru je Hluková studie zpracovaná
Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě (viz Příloha č. 4), která hodnotí vliv stávající
hlukové situace v dané lokalitě a vliv projektovaného záměru jak z hlediska jeho
provozu, tak z hlediska vlivu jeho výstavby na hlukovou situaci v nejbližších
obydlených lokalitách podél trasy záměru.
Posouzení hlukových limitů v průběhu demontáže, výstavby a provozu vedení je
provedeno zejména ve vztahu k nejbližší hlukově chráněné zástavbě, tj. k nejbližším
obytným objektům, a to ve smyslu § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
V období demontáže stávajícího jednoduchého a výstavby dvojitého vedení budou
zdrojem hluku dopravní mechanizmy a stavební stroje (viz tabulka č. 15). Jelikož je
trasa vedení situována v maximální možné míře v dostatečné vzdálenosti od
obydlených oblastí, doprava a činnosti související s demontáží a výstavbou vedení
nebudou intenzivní a budou časově i prostorově rozprostřeny, lze toto hlukové
zatížení považovat za vliv nevýznamný.
Dle prostoru záměru byly vytipovány nejbližší a nejvíce postižené chráněné venkovní
prostory staveb (CHVePS) a chráněné venkovní prostory (CHVeP). V blízkosti trasy
záměru bylo vytipováno celkem 10 lokalit, ve kterých byly identifikovány nejbližší
objekty určené k bydlení nebo rodinné rekreaci, jejich výčet je uveden v tabulce č. 15
Dokumentace.
Jelikož je trasa vedení situována v maximální možné míře v dostatečné vzdálenosti
od obydlených oblastí, doprava a činnosti související s demontáží a výstavbou
vedení nebudou intenzivní a budou časově i prostorově rozprostřeny, lze toto
hlukové zatížení považovat za vliv nevýznamný. Hluková zátěž v předmětném území
byla stanovena na základě počítačového modelu. Ve zvolených výpočtových bodech
byly vypočteny očekávané hodnoty výhledového hlukového zatížení během
stavebních a demoličních prací.
Hlukovou studií (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 06/2020) byl dále posouzen
proces demontáže a výstavby vedení samostatně formou stanovení tzv. „bezpečné
vzdálenosti“ pro jednotlivé fáze demontáže a výstavby v rámci záměru, tedy
vzdálenosti, od kterých jsou již chráněná místa spolehlivě mimo dosah nadlimitního
působení hluku (viz tabulka č. 16). V každé fázi procesu bylo uvažováno se
synergickým působením všech použitých mechanizmů, jedná se hypoteticky o
nejhorší možný stav, který může v rámci realizace záměru nastat:
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Na základě zjištěných skutečností lze konstatovat, že největší tzv. „bezpečná
vzdálenost“ byla vypočítána při demontáži stávajících základů - fáze 3 u demontáže
stávajícího vedení (60 m). Tato fáze patří v rámci celého procesu realizace záměru
na základě obdobných záměrů obecně mezi ty nejhlučnější. Ve zpracované Hlukové
studii byl dále proveden modelový výpočet hluku, který zohledňuje nejhlučnějších
část procesu realizace záměru a tou je demontáž stávajících betonových základů
(fáze 3 u demontáže stávajícího vedení) v 10 posuzovaných lokalitách podél trasy
záměru. Nejhorší vypočtené hodnoty jsou shrnuty do tabulky č.17 Dokumentace:

Na základě výsledků provedených výpočtů je patrné, že celkové hodnoty hluku ze
stavebních prací souvisejících s realizací projektovaného záměru nebudou
překračovat ve venkovním prostoru okolních stávajících hlukově chráněných staveb
hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ze stavební činnosti (LAeq,14h
= 65,0 dB) ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě provedených výpočtů jsou pro omezení případného negativního vlivu
stavebních prací navržena pouze preventivní obecná protihluková opatření pro
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období výstavby a to navíc v denní době. V noci je stavební činnost v okolí výše
sledované obytné zástavby zásadně vyloučena.
Během provozu vedení může v ojedinělých případech občas docházet k emitování
hluku vedení - tzv. koróna (širokopásmový, slyšitelný hluk obvykle jen při mlze, dešti,
vlhkosti) a k sršení stožárů. Koróna vodičů je modelována jako liniový zdroj, sršení u
izolátorů pak jako bodový zdroj. Při posouzení hlukové zátěže při provozu vedení se
z hlediska bezpečnosti výpočtů vycházelo z předpokladu nejhoršího stavu, tj. sršení
na stožárech a zároveň koróna na vedení.
Vzhledem ke skutečnosti, že posuzované zdvojené vedení V417/817 je prozatím ve
fázi předprojektové přípravy, byla kalibrace výpočtového modelu provedena dle
akreditovaného měření hluku z provozu konstrukčně identického dvojitého vedení
400 kV, jaké bude použito u záměru, a to konkrétně u vedení V443/444 v blízkosti
Petrovic u Karviné - část obce Závada. Měření hluku z provozu u konstrukčně
identického dvojitého vedení je součástí Hlukové studie (viz Příloha č. 4).
Při posuzování hlukové zátěže z provozu dvojitého vedení V417/817 byly z důvodu
ochrany veřejného zdraví do modelového výpočtu zahrnuty i souběhy s dalšími
vedeními 400 kV, 220 kV a 110 kV, tak aby to odpovídalo plánovanému stavu při
provozu posuzovaného záměru. Na základě provedeného měření hladin hluku v
blízkosti stávajícího vedení V443/444 Nošovice - hranice Polska byla namodelována
hluková situace ve zvolených 10 lokalitách, ve kterých je trasa zdvojeného vedení
V417/817 situována do blízkosti CHVePS a CHVeP. Provoz vedení zvn je
nepřetržitý. Modelace hlukové situace při provozu vedení byla modelována jak pro
denní, tak i noční dobu, včetně hluku pozadí. V porovnání s denní dobou platí pro
noční dobu daleko přísnější limity, které však posuzovaný záměr i v souvislosti s
uvažovanými souběžnými vedeními dodrží.
Vypočtená a vymodelovaná hluková situace z provozu dvojitého vedení V417/817
nevyvolá v posuzovaných lokalitách Chlum, Karolín, Lhotka, Cvrčovice, Divoky,
Nesovice, Nevojice, Heršpice, Nížkovice a Telnice, tedy v lokalitách situovaných
nejblíže zdvojenému vedení, překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině
akustického tlaku A ani při společném působení hluku se současnými vedeními ve
smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Nejvyšší predikovaná hodnota hlukové
zátěže z provozu vedení 33,6 dB byla identifikována ve vztahu k platným
hygienickým limitům ve výpočtovém bodě VB 16 v lokalitě Nevojice. Tato vypočtená
hodnota je nicméně daleko pod stanoveným hygienickým limitem.
Z výše uvedených výsledků u jednotlivých výpočtových bodů je patrné, že hluková
zátěž z provozu posuzovaného záměru na hranici nejbližších chráněných venkovních
prostorů staveb a chráněných venkovních prostorů nepřekročí hygienický limit v
ekvivalentní hladině akustického tlaku A ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších
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předpisů. Tzn., že nepřekročí hodnoty LAeq,8h = 50 dB v denní době a hodnoty LAeq,1h =
40 dB v noční době pro chráněný venkovní prostor staveb.
V lokalitě Machová dojde k souběhu tří dvojitých vedení 400 kV a jednoho dalšího
vedení 110 kV (v majetku EG.D). V Dokumentaci jsou uvedeny hodnoty dopadající
hladiny akustického tlaku A při výstavbě výkopů základů stožárů u vedení V498/499.
Vedení V417/817 a V418/818 jsou v této fázi již v provozu (výpočty odpovídají situaci
po roce 2035). Imise hluku z provozu záměru a stavební činnost budoucího záměru
nemají ale společný hygienický limit. Hodnocení společného vlivu je přesto
provedeno. Je zřejmé, že vlivem provozu záměru společně se stavební činností
nedojde k hodnotitelnému navýšení imisí, celkový akustický tlak nepřevýší za
provozu nikde hodnotu 45 dB.
Celkově je možno uzavřít, že vliv imisí hluku z uvažovaného záměru i v kombinaci
s jinými záměry nepřekročí stanovené hygienické limity. Krátkodobě během
výstavby mohou vznikat také vibrace, avšak ve značné vzdálenosti od obydlených
lokalit a vliv vibrací v dotčeném území je považován za nevýznamný, za provozu
nulový.
Vlivy záření
Během demontáže, výstavby i provozu nadzemního vedení o napěťové hladině 400
kV nebude vznikat ionizující záření.
Provoz vedení o napěťové hladině 400 kV bude zdrojem elektromagnetického
neionizujícího záření. Neionizující záření je definováno dle Nařízení vlády č.
291/2015 Sb. v platném znění jako statická elektrická a magnetická a časově
proměnná elektrická, magnetická a elektromagnetická pole a elektromagnetická
záření z umělých zdrojů s frekvencemi od 0 Hz do 1,7∙1015 Hz.
Neionizující záření je charakteristické nedostatečnou energií k vytržení elektronu
z elektronového obalu atomu nebo molekuly, záření tak nezpůsobuje vznik nabitých
iontů. Pro posouzení vlivu neionizujícího záření na zdraví je v Nařízení vlády č.
291/2015 Sb. v platném znění zavedena veličina modifikovaná intenzita
elektrického pole Emod, která komplexně postihuje vliv elektrického i magnetického
nízkofrekvenčního pole. Nepřekročení nejvyšších přípustných hodnot modifikované
intenzity elektrického pole zaručuje, že osoby, které jsou vystaveny neionizujícímu
záření, jsou bezpečně chráněny proti všem známým zdraví škodlivým účinkům zdroje
elektromagnetického pole (energetického vedení). Pro zaměstnance je stanovena
nejvyšší modifikovaná intenzita elektrického pole Emod = 1 V/m, pro fyzické osoby
v komunálním prostředí Emod = 0,2 V/m. Podrobné řešení je v kap. D.1.1.2
Dokumentace (str. 231 a násl. A Příloha č.5). Je zde uvedeno 7 různých expozičních
scénářů pro různé prostorové varianty. Všechny varianty splňují požadavky NV
291/2015 Sb. s tím, že musí být dodržena minimální výška vodičů nad zemí 12,5 m.
Současně musí být dodržena šířka ochranného pásma a tím bude zaručeno, že
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osoby nacházející se v blízkosti posuzovaného vedení jsou chráněny proti všem
známým zdraví škodlivým účinkům zdroje elektromagnetického pole.
Zápach a jiné výstupy
Demontáž stávajícího vedení ani vlastní výstavba a provoz dvojitého vedení 400 kV
nejsou zdrojem žádného zápachu ani jiných nežádoucích výstupů.
Doplňující údaje
Navrhované dvojité vedení 400 kV si oproti stávajícímu jednoduchému vedení 400
kV vyžádá montáž vyšších stožárů v rozmezí výšek od 44,0 m do 57,8 m (resp. 67,8
m u stožárů tvaru RV+24 z důvodu křížení s vedeními 220 kV a 110 kV), což se
projeví ve vizuálním projevu zejména při dálkových pohledech. I přes to posuzovaný
záměr z hlediska kritérií stanovených dle § 12 ZOPK nepředstavuje zásadní zásah
do podstatných znaků a hodnot krajinného rázu, neboť bude využit stávající koridor
vedení V417. Realizací záměru tedy nedojde ke změně nebo narušení krajinného
rázu a posuzovaný záměr je pro dané území únosný. Součástí Dokumentace EIA je
zpracované Posouzení vlivu navrhované stavby a využití území na krajinný ráz (viz
Příloha č. 9), které se touto problematikou detailně zabývá a navrhuje i opatření pro
snížení negativních vlivů na krajinný ráz v dotčeném území v podobě vhodného
barevného nátěru stožárových konstrukcí. Popis potenciálně dotčených znaků a
hodnot krajinného rázu a vyhodnocení vlivu posuzovaného záměru na krajinný ráz je
podrobně řešeno v textu Dokumentace EIA, v kapitole D.I.8.
Kácení dřevin rostoucích mimo les
Vzhledem ke skutečnosti, že převážná část trasy záměru bude realizována v koridoru
stávajícího jednoduchého vedení 400 kV V417 a šíře koridoru pro dvojité vedení
bude v rozsahu o cca 5 - 10 m užší oproti stávajícímu koridoru pro jednoduché
vedení, předpokládá se kácení dřevin rostoucích mimo les pouze v úsecích nové
trasy vedení (tj. mezi TR Otrokovice až lomovým bodem R6, místní úprava trasy
vedení v lokalitě Nevojice a zaústění do TR Sokolnice). Přesné počty a plochy dřevin
na nelesní půdě, které bude nutné vykácet, vyplynou z dalšího stupně projektové
dokumentace.
Dle odborného odhadu se bude jednat o jednotlivé dřeviny až porosty dřevin v
koridoru vedení, většinou se jedná o doprovodné dřeviny dotčených vodních toků,
polních cest, místních silnic, různých remízků apod.
Ochranná pásma vedení
Dle § 46 energetického zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění vznikne dnem
nabytí právní moci územního rozhodnutí (příp. společného povolení), kterým se
stavba umisťuje a povoluje, ochranné pásmo (OP), které má zajistit kromě
spolehlivého provozu nadzemního vedení i ochranu života, zdraví a majetku osob.
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Záměr zdvojení V417/817
Celková šířka koridoru včetně OP pro dvojité vedení o napěťové hladině 400 kV v
úseku mezi TR Otrokovice a TR Sokolnice se stožáry tvaru Dunaj činí 69,4 m v
běžné trase mezi nosnými stožáry, podrobně viz kapitola B.I.6.1 v textu
Dokumentace EIA.
Stávající vedení V417
V úseku mezi rozvodnou Otrokovice a stávajícím stožárem č. 2 je stávající vedení
V417 realizováno na stožárové konstrukci tvaru Donau (společně s vedením V418).
Celková šíře koridoru včetně OP vedení 400 kV vč. OP činí 79,4 m v běžné trase
mezi nosnými stožáry. Stávající vedení V417 je v úseku mezi stávajícím stožárem č.
1A až po zaústění do TR Sokolnice převážně realizováno na stožárové konstrukci
tvaru Portál. Celková šíře koridoru včetně OP pro vedení 400 kV tvaru Portál činí
74,4 m v běžné trase s nosnými stožáry. V úseku mezi stávajícími stožáry č. 274 275 je vedení realizováno na stožárové konstrukci tvaru Donau (společně s vedením
V424). Celková šíře koridoru včetně OP pro vedení 400 kV tvaru Donau činí 79,4 m v
běžné trase mezi nosnými stožáry. Stožár č. 273 stávajícího vedení V417 je oproti
předchozím stožárům realizován na stožárové konstrukci tvaru Kočka, přičemž
celková šíře koridoru vedení včetně OP pro vedení 400 kV činí 64,4 m v běžné trase
mezi nosnými stožáry.
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že v rámci záměru zdvojení vedení v
téměř převážné trase dojde ke snížení rozsahu ochranného pásma oproti stávajícímu
stavu.
Pro ochranné pásmo nadzemního vedení vyplývají z energetického zákona (§ 46)
některé povinnosti, popř. zákazy. Jedná se především o tyto ustanovení:




V lesních průsecích udržuje provozovatel přenosové soustavy na vlastní
náklad volný pruh pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných
bodů nadzemního vedení, pokud je takový volný pruh třeba; vlastníci či
uživatelé dotčených nemovitostí jsou povinni jim tuto činnost umožnit.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a
jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto
zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k
těmto zařízením.
e) vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
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Při výstavbě vedení budou dotčena ochranná pásma stávající technické
infrastruktury. Jedná se především o ochranná pásma vedení elektrické energie,
sdělovacího vedení (vše dle energetického zákona), dále ochranné pásmo
vodovodů, plynovodů a ochranné pásmo pozemních komunikací atd. Případné střety
s technickou infrastrukturou budou řešeny v dalším stupni projektové dokumentace.

Stanovisko zpracovatele Posudku k části B.III:
Část o výstupech je podrobně zpracována ve všech známých aspektech.
Všechny jsou popsány a kvantifikovány, pokud to stávající stav znalostí o
projektu dovoluje.
Pro hodnocení vlivů na ovzduší není provedena bilance nátěrových hmot
v závislosti na složení a spotřebě pro povrchovou ochranu ocelových
konstrukcí, přestože se počítá s použitím „krycích“ nátěrů pro zmírnění
negativního vlivu viditelnosti vedení a v některých místech bude třeba použít
výstražné červeno-bílé nátěry, zejména u přechodů silnic a dálnic a v blízkosti
letišť. Produkce VOC z těchto hmot je obvykle alespoň srovnatelná s emisemi
stavebních mechanismů, kterým je v Dokumentaci věnována významnější
pozornost. Celkový vliv jednoho i druhého faktoru je ale dle zkušenosti malý až
zanedbatelný.
Nejsou zde uvedeny požadavky na zvýraznění vedení samotného např.
výstražnými koulemi na vedení v noci případně světélkujícími (požadavky
letového provozu a záchranářů).
Za terminologickou nepřesnost lze označit užívání termínů „mobilní WC“ nebo
„chemické WC“ běžně užívané ve smyslu přemístitelné toalety. Označení WC
pochází z anglického Water Closet, což je označení pro toaletu splachovací.
V případě běžně užívaných zařízení (u nás např. firma TOI-TOI) se nikdy
nejedná o splachovací záchod, ale o zařízení s akumulační jímkou, jejíž obsah
je odsáván do servisního vozidla a vyvážen na čistírnu splaškových odpadních
vod.
V případě hodnocení vznikajících odpadů je třeba uvést, že v průběhu řízení
došlo ke změně zákona o odpadech, takže namísto v Dokumentaci uváděného
zákona 185/2001 Sb. je od 1.1.2021 je v platnosti zákon 541/2020 Sb. o
odpadech, a dále pak nový zákon 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou
životností a novela zákona 477/2001 Sb. o obalech. Z hlediska hodnocení vlivů
odpadů a jejich produkce na ŽP se nejedná o nijak převratné změny
v hodnoceném záměru, detaily budou řešeny v dalším stupni projektové
dokumentace. Dotčená katalogová čísla odpadů uváděných v Dokumentaci
podle vyhl. 93/2016 Sb. se v nové vyhlášce 8/2021 Sb. nemění.
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S ohledem na charakter záměru, který je v maximální možné míře veden v
koridoru stávajícího vedení, nejsou k této části přepracované dokumentace
zásadní připomínky. Vzhledem k tomu, že záměr nepředstavuje nový základní
znak dotčeného krajinného prostoru (vedení elektrické energie jsou již nyní
charakteristickým znakem krajinného rázu v zájmovém území), nedojde k
významné změně oproti stávajícímu stavu, i když posuzovaný záměr svým
charakterem a i s ohledem na kumulaci s příslušnými vedeními samozřejmě
přispívá k určitému zesílení vlivu na krajinný ráz oproti současné situaci, z
hlediska § 12 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, zejména ve vztahu k jeho estetické hodnotě.
Vzhledem k tomu, že charakter záměru, který představuje liniovou stavbu v
území (navíc z větší části vedenou v původní trase), neumožňuje významně
omezit vliv záměru na krajinný ráz, doporučuje se v rámci další přípravy
záměru věnovat zvýšenou pozornost výběru barevné úpravy stožárových
konstrukcí. S ohledem na specifickou situaci danou kumulativními vlivy všech
uvažovaných záměrů vedení ve vztahu k některým obcím se doporučuje
zpracovat a realizovat jako součást projektové dokumentace dalšího stupně i
projekt výsadby dřevin ke snížení vizuálních a estetických vlivů vedení.
Relevantní opatření týkající se omezení vlivu vedení na krajinný ráz jsou
zahrnuta do podmínek návrhu závazného stanoviska pro příslušný úřad –
Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.
Pokud jde o vlastní obsah a rozsah části B Dokumentace, je tento podle názoru
zpracovatele posudku vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci
akceptovatelný k možnosti posoudit vlivy předloženého záměru na životní
prostředí a ukončit proces posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném
znění. Drobné nedostatky uvedené v této části hodnocení nejsou zásadního
rázu a nejsou důvodem k požadavku na přepracování Dokumentace-
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Část C Dokumentace – Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území.
V této části dokumentace je uveden přehled nejvýznamnějších environmentálních
charakteristik dotčeného území, charakteristika současného stavu životního
prostředí, resp. krajiny v dotčeném území a popis jeho složek nebo charakteristik,
které mohou být záměrem ovlivněny a 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.

Posouzení zpracovatele posudku
Údaje v této části dokumentace jsou i s ohledem na podklady obsažené v přílohové
části přepracované dokumentace v podstatě dostačující k posouzení vlivů záměru na
životní prostředí a veřejné zdraví. Podrobně je popsána část ochrany přírody a
chráněných území, pozornosti zpracovatele ale poněkud unikl aspekt klimatický,
zejména teplot a srážek, který se významně podílí na modelování celého životního
prostředí v dosahu záměru ovlivněním vegetačních poměrů. Vzhledem k charakteru
záměru a jeho umístění byla ale v rámci dokumentace věnována pozornost všem
ostatním významným a dostupným environmentálním charakteristikám dotčeného
území, které by mohly být vlivy posuzovaného záměru potenciálně významně
ovlivněny. Poněkud nevyváženě působí rozsah popisu chráněných území vůči
popisu zemědělské krajiny (zemědělského využití), když v kap. C.I.1 je na str. 129
uvedeno, že trasa záměru prochází v převážné míře po zemědělsky využívaných
pozemcích. Dokumentuje to i počet 195 stožárů na ZPF z 205 celkem (tab. na
str.94).
V kapitole C.I.3 je na str 131 nepřesně uvedeno, že trasa záměru prochází dle vyhl.
393/2010 Sb. mezinárodní oblastí povodí Dunaje, což je pravda, avšak záměr je jen
nepatrnou částí umístěn v dále deklarovaném dílčím povodí Dyje – zhruba po
Bučovice, zatímco od Nesovic po Otrokovice již spadá celý do dílčího povodí Moravy
4-12-01 Morava od Bečvy po Hanou (do Kroměříže) a 4-12-02 Haná a Morava od
Hané po Dřevnici (do Otrokovic) (závod Střední Morava a z části nad Kroměříží
Horní Morava). Toto není v Dokumentaci uvedeno správně. Na výsledné hodnocení
vlivů na povrchové vody tato chyba nemá (krom případných vyjádření správce
povodí) podstatný vliv, ale neměla by se zkušenému hodnotiteli stát, zejména když
dále na str. 132 popisuje přechod vedení přes CHOPAV Kvarter řeky Moravy mezi
stožáry 25 – 32. V dalším popisu a výčtu chráněných území je zpracovatel jinak velmi
přesný a uvádí detailní údaje o jednotlivých lokalitách.
Hodnocení vlivů na vody lze takto akceptovat, vliv bude zanedbatelný.
V dalších částech je podrobně popsán kontakt s prvky ÚSES a VKP, včetně kontaktu
s lesy, dále s rašeliništi, rybníky a jezery – těch se záměr nedotýká. Pokud jde trasa
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v kontaktu s lesy, jedná se většinou o jejich okraj nebo o stávající lesní průseky. Jde
celkem o 24 lokalit.
Dotčené lesní pozemky jsou v rámci stávajícího koridoru vedení V417 v převážné
většině vedeny jako bezlesí s výskytem křovin. Důvodem je pravidelná údržba
ochranného pásma stávajícího vedení (vyřezávání dřevin v souladu s energetickým
zákonem). Zdvojené vedení V417/817 bude vedeno v koridoru stávajícího
jednoduchého vedení V417, v důsledku změny tvaru stožárových konstrukcí v trase
vedení a zúžení ochranného pásma vedení z 25 m na 20 m, dojde v převážné trase
k uvolnění části doposud omezených lesních pozemků a PUPFL. Vyjímkou je změna
trasy vedení u obce Tlumačov v úseku mezi stožáry č. 14 - 15 a v blízkosti obce
Nevojice v úseku mezi stožáry č. 126 - 128, kde z důvodu změny trasy dojde v rámci
koridoru zdvojeného vedení k novému záboru a omezení lesních pozemků. Změna
trasy při zaústění do TR Sokolnice se nedotkne žádných lesních pozemků. V případě
změny trasy vedení u Tlumačova je dotčený lesní pozemek, který bude nově dotčen
ochranným pásmem vedení, v současné době vykácen. V této části se v současné
době nacházejí převážně invazní druhy křovin a dřevin. V případě lokality Nevojice
byla dílčí změna trasy vedení v rámci předprojektové přípravy záměru odsouhlasena
mj. Ministerstvem zemědělství jako akceptovatelná za předpokladu oddálení trasy
záměru dál od objektů určených pro trvalé bydlení. Zábor PUPFL je jinak podrobně
popsán v textu Dokumentace EIA, v kapitole B.II.1.2.
Vzhledem k existenci udržovaného průseku ochranného pásma vedení zvn
nebudou lesní pozemky dotčeny nad stávající stav oproti výše uvedeným
úsekům změny trasy. Zmenší se šířka ochranného pásma 0.5 m na každou
stranu, což kompenzuje větší zábor mpatkami stožárů.
Kontakt s ÚSES
Na území Zlínského a Jihomoravského kraje je trasa záměru v územním střetu (nebo
se v blízkosti trasy záměru nachází) s nadregionálními i regionálními prvky ÚSES.
Přehled nadregionálních i regionálních prvků ÚSES v okolí záměru je podrobně
uveden v příloze č. 8.
Nadregionální ÚSES
o Nadregionální biokoridor NRBK 142 Chropyňský luh - Soutok - vymezený v údolí
řeky Moravy a tvořený vodní a nivní osou s břehovými porosty. Vedení zvn kříží
NRBK východně od obce Tlumačov a jižně od Hulína v úseku mezi stožáry č. 29 32.
o Nadregionální biokoridor NRBK 134 Buchlovské lesy - K132. Trasa záměru
protíná NRBK u obce Chvalnov-Lísky a Cetechovice v úseku mezi stožáry č. 87 - 89.
o Nadregionální biokoridor NRBK 132T Vrapač, Doubrava-Přední kout. Dvojité
vedení kříží teplomilný NRBK jihozápadně od obce Otnice v úseku mezi stožáry č.
180 - 182 a 184 - 186.
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o Nadregionální biokoridor NRBK Ždánický les - K 132. Vedení zvn přechází okraj
ochranného pásma NRBK jižně od obce Mouřínov v úseku mezi stožáry č. 137 - 144.
Regionální ÚSES
o Regionální biokoridor RBC 344 Filena. Trasa vedení zasahuje do území
vymezeného RBC mezi obcemi Tlumačov a Kvasice v úseku mezi stožáry č. 27 - 31.
o Regionální biokoridor RBK 1581 Hrabůvka - Na skále. Vedení zvn prochází RBK
východně od obce Tlumačov v úseku mezi stořáry č. 14 - 15.
o Regionální biokoridor RBK 1586 Hrabůvka - Hřeben. Trasa záměru protíná tento
RBK západně od obce Machová v úseku mezi stožáry č. 10 - 11.
o Regionální biokoridor RBK 083 (označení ze ZÚR JMK - RK 1514) Milonický les –
Ždánický les. Vedení zvn prochází RBK jihozápadně od obce Nevojice v úseku mezi
stožáry č. 128 - 130.
o Regionální biokoridor RBK 1589 - RK 1583 - Hvězda. Vedení zvn kříží RBK
severně od obce Karolín a jihovýchodně od obce Bařice - Velké Těšany v úseku mezi
stožáry č. 43 - 44.
o Regionální biokoridor RBK 154 (označení ze ZÚR JMK - RK JM046). Trasa
vedení kříží RBK severně od obce Kožušice v úseku mezi stožáry č. 100 - 102.
o Regionální biokoridor RBK 155 (označení ze ZÚR JMK - RK JM045). Vedení zvn
protíná RBK západně od obcí Brankovice a Nesovice v úseku mezi stožáry č. 108 110 a 112 - 115.
o Regionální biocentrum RBC 226 (označení ze ZÚR JMK - RBC JM46). Trasa
záměru prochází přes RBC jihozápadně od obce Otnice v úseku mezi stožáry č. 183
- 186.
Za nejdůležitější je třeba považovat tři křížení, a to křížení NRBK 142
Chropyňský luh, křížení NRBK 174 Buchlovských lesů a křížení NRBK 132T
Vrapač před Žatčany. Kontakt s NRBK Ždánický les je nepatrný, záměr jde po
jeho hranici. Hodnocení lze akceptovat.
Lokální ÚSES
Základní rámec ekologické stability tvoří vyšší prvky ÚSES. Od této koncepce se
vyvíjí detailní ÚSES místní úrovně, který je podrobně upravován v rámci schvalování
územních plánů jednotlivých obcí. Lokální prvky ÚSES (biocentra a biokoridory) tvoří
hustou síť v krajině. Biocentra místního významu jsou od 1 do 3 ha. Zahrnují lesní,
luční případně mokřadní biocentra. Minimální šířka biokoridorů je 15 – 20 m o délce
max. 2 000 m a jsou vymezeny podél toků, na orné půdě a v lesních porostech.
Identifikované prvky lokálního ÚSES byly převzaty z platné ÚPD obcí dotčených
trasou záměru.
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Lokální úroveň ÚSES je díky délce záměru poměrně složitá a pestrá. I zde liniové
prvky kopírují zejména údolí a vodní toky. Jedná se o liniové skladebné prvky –
biokoridory. V místech průchodů lesnatými oblastmi, nebo zachovalými loukami pak
dochází i k protínání biocenter. Převážná část nadregionálních, regionálních a
lokálních prvků ÚSES dotčených trasou záměru je protnuta stávajícím energetickým
koridorem vedení 400 kV, s výjimkou drobných úseků v nové trase vedení. Dotčení
prvků ÚSES je řešeno v nezbytně nutném rozsahu.
V Dokumentaci je dále podrobně rozepsán kontakt s VKP. Jedná se o 5 VKP
registrovaných: VKP Sad v k. ú. Chvalnov mezi stožáry č. 86 - 87, VKP Tobolky v k.
ú. Kožušice mezi stožáry č. 99 - 101, VKP Podhájí v k. ú. Brankovice mezi stožáry č.
108 - 109, VKP Brankovické Padělky v k. ú. Brankovice mezi stožáry č. 109 - 110,
VKP 461 Baby v k. ú. Otnice mezi stožáry č. 174 – 175 a VKP Nad Loučkami v k. ú.
Telnice mezi stožáry č. 200 - 201.
Hranice registrovaného VKP Sad plynule navazuje na hranici přírodní památky
Přehon. Předmětem ochrany tohoto reg. VKP je populace vstavače a prvosenky
jarní. Registrované VKP Tobolky, VKP Podhájí, VKP Brankovické Padělky a VKP
Nad Loučkami se shodují s vymezenými VKP ze zákona - lesem. Registrovaný VKP
461 Baby je vyhlášen ve svahu v místě, kde jsou realizovány terasovité vinohrady.
Vzhledem k tomu, že trasa záměru je v maximální možné míře vedena ve stávajícím
koridoru pro jednoduché vedení 400 kV (tj. stožáry nejsou umístěny do vymezeného
území registrovaného VKP) a registrované VKP pouze přechází jako nadzemní
vedení, bude ovlivnění z pohledu umístění stožárových míst nevýznamné.
V průběhu výstavby je možno provést potřebná opatření k tomu, aby tyto VKP
nebyly dotčeny, stožáry jsou umístěny mimo jejich pozemky.
Evropsky významné lokality
Evropsky významná lokalita (EVL) je právně podložena v zákoně č. 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny v platném znění, který implementuje evropskou směrnici o
stanovištích (92/43/EHS). Evropsky významná lokalita je zařazena nařízením vlády
ČR do tzv. národního seznamu. Po schválení Evropskou Komisí je zapsána do tzv.
evropského seznamu.
Trasa dvojitého vedení V417/817 prochází přes území EVL Horní Mouřínovský
rybník CZ0623358 v úseku mezi stožáry č. 143 – 144 a EVL Mušenice CZ0622168
v úseku mezi stožáry č. 149 – 150. Okraj ochranného pásma vedení prochází v
blízkosti hranice EVL Chřiby CZ0724091, nicméně stožáry ani ochranného pásmo
do této EVL nezasahují. V úvahu je třeba vzít i skutečnost, že EVL byly vyhlášeny až
v době, kdy zde vedení existovalo a také to, že EVL je vedením protínáno jen
okrajově.
EVL Horní Mouřínovský rybník CZ0623358 (v titulku v Dokumentaci uvedeno
místo rybník slovo potok)
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Evropsky významná lokalita Horní Mouřínovský rybník byla vyhlášena v roce 2005 a
nachází se cca 300 m jihozápadně od obce Mouřínov v okrese Vyškov. Předmětem
ochrany v EVL Horní Mouřínovský rybník rozkládající se na ploše cca 4,5 ha je
lokalita žáby kuňky ohnivé (Bombina bombina) a dalších obojživelníků. Trasa záměru
protíná tuto vyhlášenou EVL přibližně v její polovině mezi stožáry č. 143 - 144.
V samotné lokalitě není umístěn žádný stožár navrhovaného vedení zvn. Vedení a
jeho ochranné pásmo vytváří pro předmět ochrany podmínky spíše příznivější, než
negativní.
EVL Mušenice CZ0622168
EVL Mušenice se nachází cca 350 m jihozápadně od obce Rašovice v okrese
Vyškov. Předmětem ochrany v EVL je lokalita střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium
calceolus). Tato EVL byla vyhlášena v roce 2005 a rozkládá se na ploše cca 14,4 ha.
Trasa záměru protíná tuto vyhlášenou EVL na jejím jižním okraji mezi stožáry č. 149
- 150 (viz obrázek č. 28). V lokalitě není umístěn žádný stožár zdvojeného vedení.
EVL Mušenice je zároveň chráněna formou maloplošného zvláště chráněného území
PR Mušenice, přičemž hranice EVL a MZCHÚ je identická.
V blízkosti koridoru vedení se nachází evropsky významná lokalita Chřiby
CZ0724091 (ve vzdálenosti cca 52 m od osy vedení), nicméně ochranné pásmo
vedení zvn do vymezeného území EVL Chřiby nezasahuje.
EVL Chřiby CZ0724091
EVL Chřiby se rozprostírají severovýchodně až jihozápadně mezi městy Kroměříž,
Uherské Hradiště a Koryčany. Tato EVL byla vyhlášena v roce 2005 a rozkládá se na
ploše 19 226,5 ha. Trasa záměru neprotíná vymezené území EVL Chřiby, žádný
stožár tedy není umístěn v této lokalitě. Ochranné pásmo vedení se však v úseku
mezi stožáry č. 67 - 69 v blízkosti obce Divoky přibližuje k hranici EVL. EVL Chřiby
představuje rozsáhlý soubor převážně lesních společenstev na pravém břehu
Moravy, kam ještě zasahuje typická karpatská lesní fauna. Vyšší polohy nebyly
prakticky nikdy osídleny.
Trasa vedení V417/817 prochází ale Přírodním parkem Chřiby a Přírodním parkem
Ždánický les.
Přírodní park Chřiby
Trasa záměru protínána rozdíl od EVL přírodní park Chřiby v úseku mezi stožáry č.
61 - 72, jižně od obcí Cvrčovice, Zdounky a Divoky. Přírodní park Chřiby se rozkládá
na území stejnojmenné vrchoviny a zasahuje do 3 okresů: Uherské Hradiště, Zlín a
Kroměříž. Jeho rozloha je cca 26 ha.
Na území okresu Kroměříž byl PP vyhlášen jako oblast klidu dne 3. dubna 1991. V
roce 1996 byl vyhlášen přírodním parkem. V roce 2000 došlo k jeho rozšíření i na
území okresů Uherské Hradiště a Zlín.
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Přírodní park Ždánický les
Trasa vedení prochází přírodním parkem Ždánický les v úseku mezi stožáry č. 116 161, 163 - 165 a 175 - 178. Trasa záměru protíná přírodní park v jeho severní části,
jižně od obcí Nesovice, Nevojice, Kloboučky, Mouřínov, Rašovice, Heršpice,
Nížkovice a Otnice.
Přírodní park Ždánický les se nachází na území okresů Vyškov, Hodonín, Kroměříž a
Břeclav v oblasti Středomoravských Karpat o rozloze cca 68 km2. Byl zřízen 24.
dubna 1996 jako klidová oblast přírodního parku. Rozprostírá se mezi Bošovicemi na
západě, Koryčany na východě, Bučovicemi na severu a Dambořicemi nebo
Bukovany na jihu. Jedná se o oblast, kde nejvyšší vrchol zvaný U Slepice dosahuje
pouze 437 m. n. m. Celá oblast je odvodňována řekami Svratkou a Dyjí. Jejich
největšími přítoky jsou říčky Litava a Trkmanka.
Zvláště chráněné druhy v trase záměru
Identifikace zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v území dotčeném trasou
záměru proběhla na základě zpracovaného Hodnocení podle § 67 zákona č.
114/1992 Sb. v platném znění. Toto hodnocení zpracované autorizovanou osobou
probíhalo v průběhu vegetační sezóny 2018 a 2019 s dílčími průzkumy na jaře 2020
a je součástí předkládané Dokumentace EIA (viz Příloha č. 7).
V celém hodnoceném koridoru, tj. 100 m na každou stranu od osy vedení, bylo
identifikováno celkem 65 ZCHD cévnatých rostlin - z toho 9 druhů je chráněno
vyhláškou č. 359/1992 Sb. v platném znění (všechny identifikované druhy jsou z
kategorie ochrany „O“) a 56 druhů je chráněno dle Červeného seznamu ohrožených
druhů cévnatých rostlin ČR a dle kategorie IUCN; dále pak 54 ZCHD živočichů - z
toho 3 druhy savců, 4 druhy plazů, 6 druhů obojživelníků, 8 druhů bezobratlých a 33
druhů ptáků, které jsou chráněny vyhláškou č. 359/1992 Sb. v platném znění. Bližší
informace o identifikovaných ZCHD rostlin a živočichů v trase záměru jsou uvedeny
v textu Dokumentace EIA, v kapitole C.II.5.1.
V koridoru záměru se aktuálně nenacházejí žádné památné stromy.
Dále je hodnocena průchodnost záměru z hlediska migrace ZCHD velkých savců.
Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců byl zpracován v rámci
projektu Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před
fragmentací krajiny v ČR (EHPCZ02- OV-1-028-2015). Vymezení biotopu vybraných
zvláště chráněných druhů velkých savců navazuje na dříve používané označení
migračně významná území, dálkové migrační koridory a bariérová místa dálkových
migračních koridorů, poskytované v minulosti v rámci ÚAP.
Biotop se vztahuje na následující vybrané druhy velkých savců: vlka obecného,
rysa ostrovida, medvěda hnědého a losa evropského. Všechny tyto druhy mají
specifické nároky na svůj biotop a součástí jejich životní strategie jsou migrace na
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velké vzdálenosti, které jsou nezbytné pro jejich přežití. Biotop předmětných druhů
byl vymezen v nezbytném (minimálním) rozsahu zajišťujícím jejich trvalou existenci
na našem území. Z hlediska ochrany uvedených velkých savců jsou jejich biotopy
členěny na jádrová území, migrační koridory a kritická místa.
Záměr zdvojení vedení ve své trase přechází přes všechny biotopy vymezené pro
vybrané ZCHD velkých savců, tj. jádrové území, migrační koridory a kritická místa.
Trasa vedení protíná migrační koridor západně od obce Machová, přičemž osa
tohoto migračního koridoru odpovídá ose RBK 1586 (v úseku mezi stožáry č. 8 – 10).
V úseku mezi obcemi Roštín a Divoky (v úseku mezi stožáry č. 72 - 74) přechází
trasa místo vymezené jako kritické, přičemž osa tohoto biotopu koresponduje s
pravobřežním přítokem řeky Kotojedky. Na území obce Chvalnov-Lísky protíná trasa
vedení migrační koridor, jehož osa je umístěna v místě NRBK 134 Buchlovské lesy K132 (v úseku mezi stožáry č. 90 - 93). Na území obcí Nevojice a Kloboučky kříží
trasa vedení pouze okrajovou část vymezeného jádrového území, a to v úsecích
mezi stožáry č. 127 - 130 a 137 - 138. Průchod trasy zdvojeného vedení V417/817
přes biotopy určené pro vybrané zvláště chráněné druhy velkých savců je znázorněn
v Dokumentaci v mapě. Vzhledem k charakteru záměru zdvojení nadzemního
vedení 400 kV nepředstavuje ze své podstaty překážku z hlediska průchodnosti
vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců.
Dále jsou hodnocena území historického a kulturního významu. S ohledem na to, že
se v území vyvíjela kultura obyvatel této země po dobu více než 2000 let, je celá
oblast na památky, chráněná území a archeologické nálezy velmi bohatá. Aktuálně
žije v dotčeném území asi 92.600 obyvatel.
Trasa záměru zasahuje do krajinné památkové zóny (KPZ) Bojiště bitvy u
Slavkova z roku 1805 v k. ú. Sokolnice, Telnice a Újezd u Brna v úseku mezi stožáry
č. 194 - 202. Centrální část bojiště je mimo koridor zdvojovaného vedení 400 kV.
Trasa záměru je vedena mimo centrální část bojiště, které je vyhlášeno jako pietní
místo. Záměr zdvojení je v úseku průchodu přes tuto KPZ navrženo ve stávající trase
vedení 400 kV s maximálním možným respektováním stávajících stožárových míst.
Trasa záměru jinak neprochází přes žádnou další památkovou zónu. Posuzovaný
záměr nezasahuje do žádného vymezeného památkového ochranného pásma.
Trasa záměru včetně ochranného pásma nezasahuje do žádné vyhlášené
památkové rezervace nebo památkového ochranného pásma ve smyslu zákona č.
20/1987 Sb. v platném znění. Trasa vedení nepřechází přes žádné zastavěné
obydlené území, tedy ani přes památkové zóny či rezervace.
Nejbližší registrované nemovité kulturní památky nacházející se v blízkosti
posuzovaného záměru jsou uvedeny v tabulce na str.168. Nejbližší k ose vedení je
kamenný kříž ve vzdálenosti 120 m, ten je ale v současné době nezvěstný, a
kaplička Panny Marie Bolestné v Kvasicích. Další památky jsou uvedeny ve větších
vzdálenostech až do 1 km. Jiné nemovité kulturní památky se nacházejí v širším okolí
záměru v intravilánech obcí ve vzdálenosti větší než 1 300 m od osy záměru. Podrobně jsou
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nemovité kulturní památky vypsány v rámci zpracovaného Posouzení vlivu navrhované
stavby na krajinný ráz.

Území archeologických nálezů je uvedeno počínaje stožárem 42 (Chlum u
Karolína) prakticky po celé délce záměru, zejména od pozice stožáru 109 dále,
celkem 21 lokalit.
V případě zjištění výskytu archeologických památek bude nezbytné umožnit
záchranný archeologický výzkum resp. zpracování dokumentace. V průběhu
zemních prací bude prováděn záchranný archeologický výzkum formou
archeologického dohledu, zejména v lokalitě vymezené jako ÚAN I, příp. ÚAN II. V
případě odkrytí archeologických nálezů při provádění zemních prací bude příslušný
orgán státní památkové péče informován a bude umožněno provedení záchranného
archeologického výzkumu dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů.
Popisy území a hodnocení vlivů záměru na ně lze považovat za úplné bez
potřeby dalších doplnění.
Staré ekologické zátěže
Za starou ekologickou zátěž se považuje závažná kontaminace horninového
prostředí, podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným
nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti (zejména se jedná např. o ropné
látky, pesticidy, PCB, chlorované a aromatické uhlovodíky, těžké kovy apod.).
Zjištěná kontaminace může být považována za starou ekologickou zátěž pouze v
případě, že původce kontaminace neexistuje nebo není znám.
Hlavním zdrojem informací je evidence starých ekologických zátěží, resp.
kontaminovaných míst, a to veřejně přístupná databáze Systém evidence
kontaminovaných míst (SEKM). Trasa vedení V417/817 je v územním střetu se
dvěma takto registrovanými lokalitami, které se nacházejí v k. ú. Zdounky a
Kožušice. Vzhledem ke skutečnosti, že stožáry zdvojeného vedení budou v těchto
lokalitách umístěny v místě stávajících stožárových míst, nepředpokládá se
významné ovlivnění těchto evidovaných kontaminovaných míst oproti stávajícímu
stavu. Na základě dostupné databáze SEKM bylo dále zjištěno, že u obou lokalit byla
vzorkováním potvrzena neexistence nadpozaďové kontaminace. Přehled nejbližších
evidovaných kontaminovaných míst v trase záměru je uveden v tabulce
v Dokumentaci, kde je uvedeno celkem 9 lokalit, většinou skládek, některé jsou
neprozkoumané.
Území zatěžovaná nad míru únosného
vymezena, protože se v území nenacházejí.
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Svahové nestability a extrémní poměry v dotčeném území
Sesuvná území jsou charakterizována jako plochy, kde dochází k sesuvným
pohybům, které vznikají při porušení stability svahů působením zemské tíže. Jejich
vznik a vývoj je podmíněn místními přírodními poměry (sklon svahu, geologické
poměry, klimatické podmínky atd.) a případně lidskou činností (změny reliéfu krajiny,
změny vodního hospodářství atd.).
Svahové pohyby patří mezi potenciálně rizikové geofaktory na území ČR. Za ně se
považují takové přírodní stavy nebo procesy v horninovém prostředí, které mohou
znamenat významné přírodní riziko pro člověka a jeho činnosti, a které jsou uvedeny
v příloze č. 9 vyhlášky č. 369/2004 v platném znění.
Trasa záměru přechází přes 8 území, vymezených jako registrační plošné a
bodové sesuvy a mapované plošné nestability, jsou uvedeny v tabulkách č. 30
a 31 Dokumentace. V rámci další projektové přípravy záměru bude proveden
podrobný geologický průzkum posuzovaného záměru s prověřením lokalit s
výskytem sesuvných území a jejich případné posouzení s ohledem na volbu
vhodných způsobů zakládání stožárových konstrukcí.
Trasa záměru V417/817 neprochází přes žádné poddolované území.
Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném
území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny,
jsou uvedeny v dalších kapitolách v části C.II.
V části Ochrana ovzduší a klima jsou uvedena relevantní data o imisní situaci podle
sítě průměrných hodnot koncentrací znečišťujících látek (v síti 1 x 1 km) za
předchozích 5 kalendářních let, které vydává ČHMÚ podle zákona o ochraně ovzduší
č. 201/2012 Sb. v platném znění. V tabulce je uveden rozptyl průměrných hodnot
koncentrací znečišťujících látek za období 2015– 2019. Hodnoty jsou uvedeny pro
oblast do vzdálenosti cca 3 km od osy zdvojeného vedení V417/817.

Imisní limity pro ochranu zdraví jsou stanoveny nejen pro dobu průměrování jednoho
roku, ale i 24 hod, a to konkrétně u látek SO2 a PM10. U oxidu siřičitého je stanoven
imisní limit 125 μg.m-3, přičemž je povoleno tuto hodnotu za rok 3 x překročit. V
dotčeném území se 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2 pohybovala v rozmezí
hodnot 10,4 – 16,5 μg.m-3 (5 letý průměr 2015 – 2019).
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U PM10 je stanoven imisní limit 50 μg. m-3a počet možných překročení imisního limitu
je stanoven na 35 x za rok. V dotčeném území se 36. nejvyšší 24hod koncentrace
částice PM10 pohybovala v rozmezí hodnot 38,2 – 47,7 μg. m-3 (5 letý průměr 2015 –
2019).
U hodnoty TZL PM 2,5 je třeba dodat, že od poslední novely zákona 403/2020 Sb.
o ovzduší je hodnota 25 nahrazena zpřísněnou hodnotou 20 μg.m-3 . Tato novela
vyšla až po zpracování hodnocené Dokumentace.
Záměr prochází třemi klimatickými oblastmi – začátek úseku trasy vedení mezi TR
Otrokovice až po obec Kvasice se nachází v teplé klimatické oblasti (podoblast T2),
od obce Kvasice přechází vedení do mírně teplé klimatické oblasti (podoblast MT11)
až po hranici mezi obcemi Brankovice a Nesovice, odkud trasa prochází opět teplou
klimatickou oblastí (podoblast T2) až na území obce Otnice. Odtud vedení přechází
do teplé oblasti (podoblast T4) a pokračuje v ní až do TR Sokolnice. Průměrná
teplota v lednu je ve všech třech -2 až -3°C a počet mrazových dnů kolem 110
v roce, ale v této části není uvedena námrazová oblast, která je důležitá pro
návrh zatížení vodičů.
Oblast voda je podrobně řešena z hlediska dotčených vodních toků, jejich kvality a
dosažení stavu útvarů povrchových vod, aniž by na ně měl záměr v budoucnu nějaký
vliv. Důležitější je otázka vymezení vztahu k záplavovým oblastem kvůli zakládání a
základové konstrukci stožárů. Trasa záměru leží v záplavových oblastech řek
Morava, Kotojedka, Litava (Cézava) a Říčka (Zlatý potok). Umístěním stožárů
v záplavových lokalitách nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v záplavových
územích. Kvalita vod je v oblasti dle HEIS všeobecně nepříliš dobrá s ohledem na to,
že ve většině toků krom Moravy je většinu roku velmi malý průtok a vody jsou značně
zatíženy především nutriety.
Trasa dvojitého vedení V417/817 vč. ochranného pásma přechází přes stanovená
záplavová území a aktivní zóny záplavových území následující vodních toků:
Řeka Morava
přechod trasy záměru v úseku vedení mezi stožáry č. 25 - 33
trasa záměru přechází řeku Moravu v záplavovém území mezi 102,0 - 104,0 řkm
Řeka Kotojedka
přechod trasy záměru v úseku vedení mezi stožáry č. 81 - 82
trasa záměru přechází řeku Kotojedku v záplavovém území mezi 20,0 - 21,0 řkm
Řeka Litava (Cézava)
přechod trasy záměru v úseku vedení mezi stožáry č. 92 - 93 a 192 - 196
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trasa záměru přechází řeku Litavu (Cézavu) v záplavovém území mezi 12,0 - 13,0
řkm (mezi stožáry č. 192 - 193) a 52,0 - 53,0 řkm (mezi stožáry č. 92 - 93)
Řeka Říčka (Zlatý potok)
přechod trasy záměru v úseku vedení mezi stožáry č. 200 - 201
trasa záměru přechází řeku Říčku (Zlatý potok) v záplavovém území mezi 4,0 - 5,0
řkm
Popsán je také stav a kvalita podzemních vod v dotčených útvarech. Jejich stav je
dobrý a rovněž chemický stav je dle HEIS dobrý až na Dyjskosvratecký úval (ID
22410). Žádný z nich nebude záměrem ohrožen nebo funkčně dotčen.
Půda
Právním předpisem, kterým se stanovuje charakteristika bonitovaných půdně
ekologických jednotek (BPEJ), postup pro jejich vedení a aktualizaci je Vyhláška
Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb. v platném znění.
Popis dotčených skupin půdních typů
1. Skupina půd převážně černozemního charakteru – černozemě (HPJ 01-08) do této skupiny patří všechny černozemě, dále k této skupině byly přiřazeny půdy
podobných vlastností. V této skupině se nevyskytuje větší skeletovitost, pokud
existuje, má původ v terasovitých štěrcích nebo je původu flyšového. Výskyt půd
černozemního typu je v naprosté většině soustředěn ve velmi teplém a v teplých
klimatických regionech, výjimku tvoří nečernozemní půdy v rámci erodovaných půd.
2. Skupina hnědozemí – hnědozemě (HPJ 09-13) - do této skupiny patří převážně
hnědozemě a slabě oglejené hnědozemě s méně výrazným procesem illimerizace.
Půdy této skupiny jsou středně těžké až těžké, většinou bez skeletu, velmi hluboké.
Vlhkostní poměry jsou převážně příznivé.
3. Skupina luvizemě - luvizemě (HPJ 14-17) - skupina půd s výrazným procesem
illimerizace. Luvizemě mají pod ornicí plavý eluviální horizont, sahající do hloubky
0,3-0,4 m. Přechodný horizont s poprašky často jazykovitě proniká do iluviálního
horizontu. Připouští se jen slabý znak oglejení. Charakteristickým substrátem jsou
sprašové pokryvy a svahoviny, většinou bezskeletovité, vyskytující se převážně v
rovinatém reliéfu.
4. Skupina půd rendzin a pararendzin – rendzimy, pararendzimy (HPJ 18-20) –
skupina zahrnuje renziny hnědé a pararendziny, včetně slabě oglejených variet,
vytvořené na typických karbonátových horninách nebo zeminách. Půdní profil
středně hluboký až hluboký. Obsah skeletu je závislý na půdotvorném substrátu.
Vláhové poměry jsou dobré až dočasně nepříznivé.
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5. Skupina půd na píscích a štěrkopíscích a substrátech jim podobných, včetně
slabě oglejených variet – regozemě (HPJ 21-23) - skupina, která sdružuje všechny
půdy na uvedených substrátech, popř. s podložím méně propustným, lehkého nebo
lehčího středně těžkého zrnitostního rázu, značně závislé na srážkách během
vegetačního období.
6. Skupina kambizemě – kambizemě (HPJ 24-33) - tato skupina zahrnuje převážně
půdy na pevných horninách. Z této skupiny byly vyčleněny půdy silně skeletovité –
mělké, silně sklonité a některé lehké i těžké půdy jako samostatné skupiny.
Kambizemě jsou typické půdy pahorkatin a nižších a středních poloh vrchovin.
7. Skupina půd velmi sklonitých poloh – silně svažité půdy (HPJ 40-41) - tato
skupina zahrnuje půdy o sklonitosti větší než 12°. Tuto skupinu rozlišujeme do dvou
kategorií: kód sklonitosti 4 (nad 12°) a 5-6 (nad 17°).
8. Skupina půd pseudogleje - pseudogleje (HPJ 42 - 54) - základním znakem této
skupiny půd je periodické převlhčení profilu, především v jarním období. Na rozdíl od
luvizemí musí mít půdní profil výrazné znaky periodického povrchového převlhčení.
Tyto půdy jsou rozšířené v mírně teplé až chladné oblasti, kde se vyskytují v
rovinatém nebo mírně sklonitém či depresním terénu.
9. Skupina půd nivních poloh – fluvizemě (HPJ 55-59) - půdy v rovinatém území
na nevápnitých i vápnitých usazeninách podél vodních toků, včetně glejových a
oglejených subtypů a variet. Vnitřní třídění je založeno na zrnitostním složení, na
hloubce hladiny vody spojené s tokem a na výskytu v klimatických regionech. Jsou to
většinou půdy bezskeletovité.
10. Skupina lužních půd – černice (HPJ 60-63) - skupina je charakteristická
hlubokými mocnými humusovými horizonty, vždy přesahující hloubku 30 cm, s
vyšším až vysokým obsahem humusu. Hladina podzemní vody zpravidla v hloubce
1-2 m. Černice se vyskytují v rovinatých částech niv, v depresních polohách plošin v
klimatickém regionu velmi teplém a teplém.
Trasa zdvojeného vedení V417/817 nekříží žádnou plochu ZPF, kde by byla
zaznamenána erozní událost.
Z hlediska vztahu ke koncepci DZES 5 (GAEC 2) přechází převážná část trasy
záměru V417/817 po vodní erozí neohrožených půdách, v menší míře trasa vedení
protíná vodní erozí půdy mírně ohrožené. Silně erozně ohrožené půdy vodní erozí
budou v trase záměru přímo dotčeny stožáry dvojitého vedení nebo v jejich v
blízkosti v následujících katastrálních územích: Sazovice (st. č. 8), Tlumačov na
Moravě (st. č. 15), Karolín (st. č. 42), Bařice (st. č. 45), Vrbka u Sulimova (st. č. 47 a
49), Lhotka u Kroměříže (st. č. 52 a 54), Soběsuky (st. č. 56 a 57), Cvrčovice u
Zdounek (st. č. 61), Divoky (st. č. 70), Roštín (st. č. 74 a 76), Střílky (st. č. 96),
Brankovice (st. č. 104), Nesovice (st. č. 113), Nevojice (st. č. 127), Vícemilice (st. č.
130), Kloboučky (st. č. 137 a 138), Mouřínov (st. č. 145), Rašovice (st. č. 149),
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Heršpice (st. č. 151), Nížkovice (st. č. 157 a 160), Kobeřice u Brna (st. č. 165, 166 a
168), Lovčičky (st. č. 176 a 178).
Z hlediska větrné eroze je území ČR rozděleno celkem do 5. kategorií podle stupně
míry rizika ohrožení. Trasa záměru prochází po půdě ohrožené větrnou erozí, která
se řadí do následujících kategorií (dle dotčených katastrálních území):
o Kategorie 1 - zanedbatelná míra rizika ohrožení - na území k. ú. Otrokovice,
Sazovice, Machová, Kurovice, Bařice, Lhotka u Kroměříže, Soběsuky, Cvrčovice u
Zdounek, Divoky, Roštín, Chvalnov, Nevojice, Mouřínov, Heršpice;
o Kategorie 2 - mírná míra rizika ohrožení - na území k. ú. Tečovice, Tlumačov na
Moravě, Hulín, Střížovice u Kvasic, Kvasice, Karolín u Sulimova, Vrbka, Lubná u
Kroměříže, Zlámanka, Milovice, Zdounky, Kožušice, Malínky, Vícemilice, Kloboučky,
Kobeřice u Brna, Milešovice, Otnice, Lovčičky, Újezd u Brna, Žatčany, Sokolnice;
o Kategorie 3 - střední míra rizika ohrožení - na území k. ú. Cetechovice, Lísky,
Střílky, Brankovice, Nesovice, Letošov, Rašovice u Bučovic, Nížkovice, Bošovice,
Telnice u Brna. Trasa záměru neprochází katastrálními územími, kde je vysoká nebo
velmi vysoká míra rizika ohrožení z hlediska větrné eroze.
Utužení půdy
Výstavba stožárů na zemědělské půdě si nevyžádá dlouhodobý pojezd těžké
techniky, která by způsobila významné utužení půdy. Z tohoto hlediska je důležité
opatření, aby výstavba stožárů neprobíhala za špatných klimatických podmínek a
půda byla vždy uvedena do původního stavu.
V uvedené části jsou v úplnosti a dostatečně podrobně uvedeny všechny
potřebné údaje. Pro ochranu půdy v průběhu výstavby budou navržena a
přijata příslušná opatření.
Horninové prostředí
Z hlediska geomorfologie spadá zájmové území do provincie Západní Karpaty,
podrobné členění je uvedeno v tabulce 44 na str. 197 Dokumentace.
Geologie krajiny
Na území České republiky zasahují dvě základní geologické jednotky, které jsou
nedílnou součástí větších geologických struktur tvořící základ geologické stavby
Evropy. Mezi tyto dvě základní geologické jednotky patří:
Český masiv
Západní Karpaty
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Tyto dvě geologické jednotky se od sebe liší stářím, horninovou skladbou i
geologickým vývojem. Jejich hranice je tvořena Dyjskosvrateckým úvalem,
Vyškovskou bránou, Hornomoravským úvalem a Moravskou bránou (linie ZnojmoVyškov-Ostrava). Podrobné členění je v rozsáhlé tabulce 45 na str. 198-199.
Z tabulky plyne, že podstatnými oblastmi z hlediska dotčení a stavby základů stožárů
jsou oblasti kvarteru a pásmo flyše.
Přírodní zdroje
Záměr nevznáší nároky na odběry podzemních vod ani ve fázi výstavby, ani ve fázi
provozu, existující odběry vod jsou popsány.
Přírodní léčivé zdroje
Trasa záměru přechází v podobě nadzemního vedení v úseku mezi stožáry č. 187 –
188 vyhlášeným OP I. stupně a v úseku mezi stožáry č. 185 - 191 OP II. stupně
přírodních léčivých zdrojů zřídelní oblasti Šaratice. Umístění stožárů pro dvojité
vedení v maximální možné míře respektují stávající stožárová místa jednoduchého
vedení s označením V417. Stožáry jsou umístěny mimo OP I. stupně přírodních
léčivých zdrojů zřídelní oblasti Šaratice. Prozatímní ochranná pásma přírodních
léčivých zdrojů Šaratice jsou vyhlášena Ministerstvem zdravotnictví ČR, konkrétně
výměrem pod č. j. ČIL-480.4. - 21. 6. 1963 ze dne 13. 08. 1963.
Přírodní lesní oblasti
Přírodní lesní oblasti (PLO) jsou území vymezená v rámci průzkumu lesních
stanovišť na základě geologických, klimatických, orografických a fytogeografických
podmínek. Česká republika je rozčleněna na 41 přírodních lesních oblastí.
Trasa záměru prochází přírodní lesní oblastí:
o Hostýnsko-vsetínské vrchy a Javorníky (kód PLO 41),
o Hornomoravský úval (kód PLO 34),
o Středomořské Karpaty (kód PLO 36),
o Jihomoravské úvaly (kód PLO 35).
Převážná část trasy záměru je umístěna v přírodní lesní oblasti PLO 36 Středomoravské Karpaty.
Biologická rozmanitost (např. stav a rozmanitost fauny, flóry, společenstev,
ekosystémů
V rámci zpracovaného Hodnocení vlivu záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny
podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění (viz Příloha č. 7) bylo provedeno
hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb.
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podle jeho části druhé, třetí a páté. Cílem hodnocení je základní vegetační, floristická
a faunistická analýza zájmového území podél trasy posuzovaného záměru.
Výsledkem tohoto hodnocení je pak stanovení únosnosti dopadů záměru na
biologickou rozmanitost při zohlednění kritické úrovně pro její zachování.
Vyhodnocuje významnost případných negativních vlivů záměru a navrhuje případná
účelná opatření, která negativní vlivy vylučují, snižují, vyrovnávají nebo kompenzují.
Byl proveden botanický výzkum, výzkum vodních živočichů a ryb, výzkum
bezobratlých a výzkum plazů. Popis jednotlivých zkoumaných botanických lokalit je
uveden v samostatné příloze Dokumentace EIA (viz příloha č. 7). Jsou
charakterizovány jednotlivé zkoumané lokality a je vytvořen seznam druhů s lokalitou
výskytu, ale bez další kvantifikace, a to i bez abundance.
Biotopy
Biotop (stanoviště) je místo, v němž žije společenstvo organismů. Je to prostředí,
které splňuje charakteristické nároky pro život pro dané druhy rostlin a živočichů. Je
ovlivněn podmínkami podnebí, půdního podkladu a vlivem okolních organismů.
Habitat (přírodní stanoviště) je soubor biotopů určitého typu (též agregované
biotopy). Ne všechny přírodní biotopy jsou součástí některého z habitatů. Seznam
habitatů je uveden ve Směrnici Rady 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť,
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. V České republice jich je celkem
60. Z těchto přírodních stanovišť byla vytvořena síť lokalit soustavy Natura 2000.
V České republice je vymezeno celkově 161 přírodních biotopů, které jsou členěny
do osmi formačních skupin: Vodní toky a nádrže (zkratka V), Mokřady a pobřežní
vegetace (M), Prameniště a rašeliniště (R), Skály, sutě a jeskyně (S), Alpínské
bezlesí (A), Sekundární trávníky a vřesoviště (T), Křoviny (K) a Lesy (L). Dále je také
14 typů nepřírodních biotopů, které jsou označeny písmenem X.
S výjimkou nivy řeky Moravy a několika údolí s křovinným nebo lesnatým povrchem,
a také s výjimkou několika lučních porostů, a to včetně porostů teplomilné vegetace
strání v západní části trasy, vedení prochází intenzivně využívanou zemědělskou
krajinou, v jejímž rámci kříží některé polopřírodní a přírodní krajinné skladebné prvky
v podobě alejí, mezí a stromořadí, a to i jako lemy toků a kanálů. Významným
vodním tokem v trase záměru je řeka Morava, doprovázena nivním lesem s
fragmenty původního toku s výskytem tůní. Ekosystémy drobných vodních toků a
jejich niv jsou značně deformované melioračními úpravami, kdy nivy jsou zpravidla
zorněné a vodní toky napřímené. Z vodních ploch jsou dotčeny nadzemním vedením,
resp. jeho ochranným pásmem pískovny u Kvasic a pak výtopy nebo okolí rybníků
Horní Mouřínovský a Jalovák.
Agroekosystémy, které pokrývají převážnou většinu území trasy vedení, jsou až na
výjimky v některých úsecích v blízkosti sídel členěny do rozsáhlých půdních bloků
postižených erozí a dalšími negativy vyplývajícími z intenzivního hospodaření. V
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blízkosti obcí jsou v sousedství trasy elektrovodu i drobné záhumenky, sady či drobnější
půdní bloky, jejichž přítomnost se promítá do mírného zvýšení druhové pestrosti
společenstev živočichů – zejména ptáků.

Z hlediska přírodních biotopů lze území rozdělit do dvou oblastí, západní s projevy
Panonika a teplými elementy flóry a fauny, které se zde projevují na jižně
exponovaných svazích. Jde zejména o Panonské sprašové stepní trávníky (T3.3B) a
o Širokolisté suché trávníky, bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce
obecného (Juniperus communis) (T3.4D), výjimečně Širokolisté suché trávníky,
porosty s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus
communis) (T3.4C) a Kostřavové trávníky písčin (T5.3). Vysoké mezofilní a xerofilní
křoviny (K3) doplňují Panonsko-karpatské dubohabřiny (L3.3A) a Údolní
jasanovoolšové luhy (L2.2). Část úseku trasy přechází přes Panonské dubohabřiny
(L3.4). Východní chladnější část trasy a jinak než jižně a jihozápadně exponované
svahy obsazují Panonskokarpatské dubohabřiny (L3.3B), Vysoké mezofilní a xerofilní
křoviny (K3) a luční porosty zastoupené Mezofilními ovsíkovými loukami (T1.1).
Východní chladnější část trasy a jinak než jižně a jihozápadně exponované svahy
obsazují Panonsko-karpatské dubohabřiny (L3.3B), Vysoké mezofilní a xerofilní
křoviny (K3) a luční porosty s T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky.
Vodní ekosystémy jsou v dotčeném území tvořeny vodními toky a jejich biotopy –
Rákosiny eutrofních stojatých vod (M1.1), s ojedinělým výskytem Makrofytní
vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů (V4A). Vodní
ekosystémy nebudou trasou záměru dotčeny.
Nepřírodní biotopy zpravidla mapované v pásu průseku ochranného pásma jsou
v území klasifikovány jako Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami (X9A),
Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami (X9B), Nálety pionýrských dřevin,
ostatní porosty (X12B), nebo Lesní paseky a holiny (X11, resp X10 - sloučení biotopů
X10 a X11). Místy se vyskytují biotopy Ruderální bylinné vegetace mimo sídla,
ochranářsky významné porosty (X7A) a Ruderální bylinné vegetace mimo sídla,
ostatní porosty (X7B). V úsecích trasy, které jsou hospodářsky obdělávané, jsou
zastoupeny biotopy Intenzivně obhospodařovaná pole (X2). Sady pak jako Nelesní
stromové výsadby mimo sídla (X13). Průseky ochranného pásma elektrovodu v
lesích a mimo ornou půdu jsou mapovány velmi často jako nepřírodní stanoviště řady
X, i když jejich biotopová hodnota je pro mnoho rostlin a živočichů v krajině zásadní.
Mapování biotopů je shrnuto podrobně v rozsáhlé tabulce 54 na str. 215
Dokumentace.
Popis příslušných vstupů v této části je proveden velmi podrobně, a s ohledem
na to, že se jedná o výměnu již existujícího vedení a až na malý úsek je vedení
ve stávající trase, je popis až nadměrně podrobný, nicméně je stejně podrobný,
jako by se jednalo o nové vedení v nové trase.
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Krajinný ráz
V rámci zpracování dokumentace EIA bylo zpracováno Posouzení vlivu navrhované stavby a
využití území na krajinný ráz (viz Příloha č. 9). Cílem této studie bylo zhodnotit stavbu
z hlediska míry jeho konfliktnosti s hodnotami krajinného rázu, tedy z hlediska míry zásahu
do krajinného rázu.
Krajinný ráz je definován v § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
v platném znění: „Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická
charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a
přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb,
mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště
chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině“.
Pro vyhodnocení krajinného rázu jako charakteristiky území není stanovena metodika, která
by poskytovala kvantitativní hodnocení – výsledek v číselné podobě. Existující metodiky jsou
závislé na jednotlivých autorech a žádnou z nich nelze označit za méně vhodnou nebo
nesprávnou. Hodnocení je vždy do značné míry subjektivní.

Specifičnost řešeného úkolu je dána také přítomností již stávajícího vedení a ve
značné části jeho trasy zamýšleným využitím již existujících stožárových míst. Tyto
předpoklady dávají již na vstupu s vysokou mírou pravděpodobnosti předpoklad
nevýznamných či málo významných vlivů na vybrané zákonné předměty ochrany
krajinného rázu – zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, přítomné
kulturní a historické dominanty či harmonické vztahy v území. Těžiště předloženého
posouzení se nalézá především v klasifikaci vlivů na harmonické měřítko krajiny.
Objektivní měřitelné a reprodukovatelné hodnocení neexistuje a vždy záleží na
hodnotiteli.
Vliv navrhovaného záměru na krajinný ráz je vždy omezen na určité území, kde se
projevují bezprostřední fyzické vlivy záměru na danou lokalitu, nebo kde se projevují
vlivy vizuální, příp. jiné sensuální. Takové území označujeme jako dotčený krajinný
prostor (DoKP). Vymezení dotčeného krajinného prostoru se v případě kritéria
viditelnosti provádí buď vizuálními bariérami (horizonty terénu, lesních porostů nebo
zástavby) nebo se empiricky stanoví okruhy potenciální viditelnosti (ve dvou
vzdálenostech: 3 km okruh předpokládané silné viditelnosti a 6 km okruh
předpokládané potenciální viditelnosti).
Pro stanovení možné míry vlivů zdvojeného vedení V417/817 na krajinný ráz bylo v
celé jeho trase vymezeno 6 dílčích (potenciálních) dotčených krajinných prostorů
(KP), v nichž se bude projevovat daný segment vedení zvn:
o krajinný prostor A – Otrokovice - Tlumačov
o krajinný prostor B – Tlumačov - Kvasice
o krajinný prostor C – Kvasice - Roštín
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o krajinný prostor D – Roštín - Snovídky
o krajinný prostor E – Snovídky - Otnice
o krajinný prostor F – Otnice – Sokolnice
Příkladem je hodnocení oblasti D:
Krajina měkce zvlněného reliéfu Bučovické pahorkatiny je typická rozsáhlejšími
porosty mimoletní i lesní zeleně lokalizované na prudších svazích i terénních
stupních zemědělské krajiny. Jedná se jak o fragmenty původních hájů a druhotně
založených lesních porostů, tak zejména o bývalé i současné sady a louky, místy
spontánně podléhajících sukcesním procesům v podobě zárostu keři a náletovými
dřevinami. Zbývající plochu tvoří intenzivní zemědělská půda členěná do velkých
bloků, které jsou omezovány pouze přirozenými předěly v podobě toků a komunikací.
Chybí zde i většina původních polních cest. V území je zcela setřená charakteristika
plužin. Zachované jsou pouze záhumenky a přechody zastavěného území do
extravilánu skrze zahrady a sady. Na exponovaných polohách se místy zachovaly
polní sady. V západní části vymezeného KP (Kožušice) se objevují i sady nově
založené – komerční.
Ve vymezeném KP se nalézají vyhlášená chráněná území (EVL Strabišov-Oulehla,
EVL Chřiby, NPR Strabišov-Oulehla, PP Přehon, PP Podsedky, PP Kuče, PP
Bralová). Zároveň do KP zasahuje severní okraj přírodního parku Chřiby a
Ždánického lesa. Vodní plochy jsou v KP zastoupeny v menší míře a spíše
roztroušeně, mezi nejvýznamnější patří Zelinkův rybník, Hlavatka, Pod borky.
Přirozenou osou západní části území je říčka Litava (Cézava), doprovázená silnicí č.
I/50. V západní části krajinného prostoru se zde připojuje i koridor železniční trati.
Sídla jsou vázaná na údolí drobných toků, a jsou vázaná na přirozené komunikační
linie, i volně rozmístěna v krajině. Brankovice a Roštín jsou přirozenými centry této
krajiny venkovského charakteru, do které vstupují technicistní prvky dříve
zemědělských areálů, dnes výrobních zón a ploch fotovoltaických elektráren (Roštín).
Většina obcí je zde zachovalého členění bez výraznějšího vlivu novodobé urbanizace.
Následuje subjektivně kvalitativně hodnotící tabulka :
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Obdobně jsou řešeny všechny uvedené oblasti.
Poznámka zpracovatele posudku: Použitá metodika zde pracuje převážně
s vegetací a s nekvantifikovanými pojmy a nehodnotí rozsah vlivu kvantitativně. Jiné
metody opracují např. s bodovým hodnocením a tak mohou dosáhnout jinak
vyjádřeného výsledku. V zásadě je třeba ale počítat s tím, že jedno vedení bude
nahrazeno jiným s podobnými parametry, co se týče vzhledu a umístění, takže
v důsledku budoucí realizace záměru prakticky nedojde ke změně krajinného rázu.
Obdobně je tomu s ochranou volně žijících živočichů a s vlivem na biotopy nebo na
biodiverzitu.
Hodnocení vlivů na krajinný ráz je provedeno podrobně a s rozdělením na
jednotlivé úseky. Každý z nich je hodnocen samostatně a v dostačující míře.
Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Součástí předkládané Dokumentace EIA je zpracované Posouzení vlivů na veřejné
zdraví (viz Přílohač. 6) autorizovanou osobou, která se zabývá charakteristikou a
vyhodnocením vlivu záměru na veřejné zdraví. Předmětem této odborné studie je
vyhodnocení potenciálních zdravotních rizik z expozice elektromagnetickým zářením
a hlukem z trasy záměru. Při zpracování odborné studie vyhodnocující zdravotní
rizika byly použity základní výstupy a závěry ze zpracovaných odborných studií Posouzení vlivu neionizujícího záření (ČEPS Invest, a.s., 2019 a 2020) a Hluková
studie (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 06/2020) i Akustická studie (EMPLA AG,
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07/2020). Při posuzování vlivu na zdraví obyvatel byla použita třístupňová škála
významnosti potenciálního rizika: významné, málo významné a nevýznamné.
Studie zdravotních rizik posuzuje realizaci záměru z pohledu vlivu EM pole a
expozice hluku na veřejné zdraví, a to jak v období výstavby, tak i po uvedení
soustavy do standardního provozu.
V malých vzdálenostech od posuzovaného záměru se nachází 10 obcí (obec
Machová, Kvasice, Karolín, Kostelany, Zdounky, Nesovice, Nevojice, Heršpice,
Nížkovice a Telnice), u nichž bylo identifikováno 25 objektů/obytných budov,
sloužících ke stálému bydlení. Pro tyto objekty byly v rámci zpracované Hlukové
studie a Akustické studie (viz příloha č. 4) vyhodnoceny hlukové expozice z provozu
posuzované soustavy zvn. Hlukové expozice jsou počítány a také hodnoceny ve
smyslu příslušných legislativních předpisů před fasádami nejbližších chráněných
venkovních prostorů staveb (ChVePS) i chráněných venkovních prostorů (CHVeP).
Vzhledem k výskytu jednoho objektu v ochranném pásmu trasy vedení V417/817
(objekt v zahrádkářské kolonii v k. ú. Nížkovice), byla pro něj vypočtena modifikovaná
intenzita elektrického pole pro kvantifikaci možného zdravotního rizika expozice
neionizujícím zářením. Objekt je dle katastru nemovitostí bez č. p. nebo č. ev,
nejedná se tak o trvalý objekt k bydlení či rekreaci.
Zdravotní rizika jsou hodnocena v dostatečné šíři, avšak podobně jako krajinný
ráz nemají žádnou metodiku, která by poskytovala pro daný případ kvantitativní
výsledky. Jediný kvantifikovatelný parametr je intenzita elektrického pole, která
je uvedena dle vypočtených hodnot, je vyhovující a lze ji ověřit v praxi
měřením.
Vlivy na hmotný majetek
Za hmotný majetek lze pokládat především budovy, stavby a pozemky (ať už ZPF či
PUPFL), lomy, pískovny, pěstitelské celky trvalých porostů nebo plochy jiného
charakteru, které jsou záměrem dotčeny.
Trasa záměru je v převážné většině vedena ve volné krajině mimo zastavěná území
sídel i rekreační oblasti. V koridoru vedení se však vyskytuje několik objektů, které
jsou umístěny přímo pod vedením, nebo v jeho ochranném pásmu. Mezi tyto objekty
jsou zařazeny objekty pro výkon práva myslivosti, trafostanice, dřevěný objekt, zděný
objekt, drobná sakrální stavba, ovocný sad, přístřešek, mobilní objekt, cisterna,
unimobuňka a mobilní přívěs. Tyto objekty jsou situovány v koridoru vedení, čímž
jsou v rozporu s § 46, odst. 8, písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (dále jen Energetický
zákon), v platném znění.
V koridoru vedení se nenacházejí žádné stavby trvalého charakteru určené pro
bydlení či k rodinné rekreaci evidované v KN, s výjimkou jednoho objektu
nacházejícího se v k. ú. Nížkovice v úseku mezi stožáry č. 157 - 158. Tento objekt
Posudek V417/817

54

ING. JIŘÍ KLICPERA, CSC., INŽENÝRSKÁ EKOLOGIE

nacházející se v zahrádkářské kolonii není zanesen v KN, nejedná se tak o trvalý
objekt určený k bydlení či rekreaci.
Příslušný úřad ve svém zaslaném stanovisku k připravovanému suchému poldru
v k.ú. Machová sděluje, že s ohledem na zamítavé stanovisko správce příslušejícího
vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., nebude ke stavbě vydáno stavební povolení,
čímž se záměr výstavby vodní nádrže stává bezcenným. Samotná realizace záměru
výstavby dvojitého vedení nicméně nevylučuje výstavbu suchého poldru a případné
umístění stožáru v něm. V tabulce č.61 je uvedeno celkem 46 objektů, které se
v trase nacházejí, zejména to jsou myslivecké posedy a krmelce, označované jako
objekt pro výkon práva myslivosti.
Kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů
Na území České republiky je do současné doby vyhlášeno celkem 12 památek
zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO. Trasa záměru nezasahuje do
žádné památky zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO.
Trasa dvojitého vedení V417/817 prochází napříč volnou převážně zemědělsky
obhospodařovanou krajinou. V rámci posuzovaného záměru nebudou dotčeny žádné
kulturní památky chráněné ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. a evidované v
Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Trasa vedení rovněž nezasahuje do
žádné městské, vesnické či krajinné památkové zóny, a to včetně památkového
ochranného pásma. Vyhlášené kulturní památky jsou soustředěny do center a
blízkého okolí obcí a měst.
Vlivy na hmotný a kulturní majetek jsou uvedeny v úplnosti.
Změna klimatu a energetika
V sektoru energetiky bude v Evropě vlivem změny klimatu velmi pravděpodobně
docházet k rozdílům v nabídce energie a poptávce po ní. Změna klimatu také ovlivní
distribuci srážek v průběhu roku a to se promítne do výroby elektrické energie z
vodních zdrojů. Nepříznivý vliv na chladící proces tepelných elektráren může mít
předpokládaný nižší objem srážek v letním období a větší četnost extrémně horkých
období. V neposlední řadě mohou mít změny klimatu vliv na distribuční soustavy a
přenosovou soustavu, které mohou být ovlivněny nejen zvýšenou poptávkou po
chlazení v době vzrůstajících letních špiček, ale také dopady extrémních jevů typu
vichřic, povodní a extrémů teplot. S ohledem na celoevropský přesun k obnovitelným
zdrojům, solární a větrné energii, lze očekávat do budoucnosti větší výpadky a
nápory v lokální produkci energií a tedy větší nápor na přenosovou soustavu.
Dlouhodobé extrémně vysoké teploty mají nepříznivý vliv na chladící procesy elektráren
(jaderných, uhelných a paroplynových) a spolu s vyšší spotřebou elektřiny na chlazení a
klimatizace v kumulaci s plánovanou údržbou zdrojů a sítí mohou mít za následek přetížení
sítě a v extrémním případě může dojít k rozpadu sítě. V současné době se tyto problémy
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již občas vyskytují a i v roce 2021 již stála evropská přenosová soustava na pokraji
zhroucení počátkem roku při výpadku balkánského zdroje.
Celkově k části C
Z hlediska části C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území lze uvést, že
kapitola C potřebným způsobem a na dostatečné úrovni koresponduje s obsahovou
náplní této kapitoly dle Přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb., a z hlediska vyhodnocení
velikosti a významnosti vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí to ani při menších
nepřesnostech nemůže mít vliv na závěry procesu posuzování vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví.
Kapitola je vypracována velmi podrobně a detailně i v oblastech, které záměrem již
na první pohled nemohou být ovlivněny. Hodnocení je v takovém případě až
nadbytečné, je však zřejmé, že se žádný aspekt neopomenul.
Byly zjištěny drobné nepřesnosti v určení dotčených povodí v oblasti záměru, ne
však rozhodující. Pokud jde o využití SEKM k identifikaci starých zátěží, je tato
databáze poměrně nepřesná a nespolehlivá a lepší bývá místní šetření při některé
prověrce trasy. Často se při tom objeví např. černé skládky.
Zdroje minerální vody Šaratice jsou umístěny poměrně hluboko a hloubka základů
pro stožáry tyto zdroje nemůže narušit ani ovlivnit.
V zásadě je třeba ale počítat s tím, že jedno vedení bude nahrazeno jiným
s podobnými parametry, co se týče vzhledu a umístění, takže v důsledku budoucí
realizace záměru prakticky nedojde ke změně krajinného rázu. Obdobně je tomu
s ochranou volně žijících živočichů a s vlivem na biotopy nebo na biodiverzitu.
Význam provedených rozsáhlých prací v této části spočívá v podstatě jen
v dokumentování existujícího stavu, potažmo potvrzení stavu ve vyhlašovacím
dokumentu.
Z metodického hlediska je však třeba uvést, že v části C dokumentace mají být
uvedeny výhradně údaje týkající se stavu životního prostředí v dotčeném území a
nikoliv údaje týkající se vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví (tyto údaje jsou předmětem příslušných částí D. dokumentace). Je ovšem
někdy problém se takovému hodnocení hned na místě vyhnout.
Pravděpodobný vývoj stavu životního prostředí v případě neprovedení záměru lze
předpokládat podobný, jako v případě realizace záměru, neboť navrhované zdvojené
vedení V417/817 vede ve stávající trase jednoduchého vedení V417. Současný
koridor vedení V417 je pravidelně udržován výřezem dřevin vyšších než 3 m stejně
tak, jako bude udržován nový koridor zdvojeného vedení V417/817, a tak lze
důvodně očekávat podobný vývoj jednotlivých složek ŽP. Oproti stávající šířce
koridoru vedení V417 (74,4 m v převážné části trasy) však dojde k zúžení koridoru
vedení (69,4 m v běžné trase). U nově začleněného území do koridoru dvojitého
vedení V417/817 lze v případě výskytu lesní i mimolesní zeleně nad 3 m výšky
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očekávat změnu v podobě pravidelného výřezu dřevin. Z širšího pohledu na ochranu
lesů lze očekávat významně menší vliv, než v současnosti nastupující destrukce
kůrovcem, kdy se v lesích těží prakticky jen kalamitní dřevo.

Posouzení zpracovatele posudku
Část C je možno vyhodnotit jako úplnou, vystihující a zaznamenávající
současný stav životního prostředí pro všechny posuzované aspekty (vlivy),
které lze od Záměru očekávat. Není zapotřebí žádných oprav nebo doplňků,
v některých odstavcích této části je Dokumentace až nadměrně detailní a
uvádějící podrobnosti, které nemohou být záměrem ovlivněny.
Zvýšená pozornost je s ohledem na charakter záměru věnována hodnocení
vlivů záměru na přírodu a krajinu a dále hodnocení vlivu na hlukovou situaci a
vlivu neionizujícího záření (tj. vlivu nízkofrekvenčního elektrického a
magnetického pole), na jejichž základě je dále provedeno hodnocení
zdravotních rizik (v přílohové části dokumentace je k dispozici hodnocení vlivu
zamýšleného zásahu na chráněné zájmy ochrany přírody a krajiny).
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K části D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ
MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
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
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
V rámci Dokumentace EIA bylo zpracováno Posouzení vlivů na veřejné zdraví (viz
Příloha č. 6), ve kterém byl hodnocen posuzovaný záměr z pohledu vlivu na
elektromagnetické pole (dále EM pole) a expozice hluku na veřejné zdraví a to jak v
období demontáže a výstavby přenosového vedení, tak i po jeho uvedení do
standardního provozu, tedy potenciálního vlivu na zdraví dotčené populace v obytné
zástavbě podél trasy zdvojeného vedení 400 kV s označením V417/817.
Výstupy z této studie jsou uvedeny v textu Dokumentace EIA. Zásadním aspektem
předkládaného záměru je skutečnost, že záměr představuje výstavbu dvojitého
vedení o napěťové hladině 400 kV v rámci stávajícího již vymezeného koridoru pro
přenos elektrické energie, který se v území nachází již od roku 1978.
V období demontáže stávajících vedení a výstavby nového dvojitého vedení dojde
v dotčeném území ke zvýšenému pohybu pracovních skupin, což se může projevit ve
zvýšené poptávce po sociálních, stravovacích a ubytovacích službách. V důsledku
toho může dojít k navýšení ekonomiky v dané oblasti. Tento vliv bude však časově a
prostorově omezený pouze na dobu realizace záměru.
Stěžejním vlivem na obyvatelstvo vyskytující se v blízkosti vedení bude hluk
z demontáže stávajícího vedení a výstavby nového zdvojeného vedení. Stavební
práce budou soustředěny v okolí stožárových míst, která se ve většině případů
nacházejí v dostatečné vzdálenosti od obytných objektů. Pro ty objekty, které se
nacházejí nejblíže (viz seznam v tabulce č. 16 v kap. B.III.4.1), byla v rámci Hlukové
studie (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 06/2020) zhodnocena nehlučnější fáze
výstavby a v případě potřeby navržena adekvátní protihluková opatření (blíže viz kap.
D.I.1.3).
V průběhu provozu nadzemního vedení nebude zapotřebí zvýšený výskyt pracovních
skupin, ojedinělý výjezd pracovníků se předpokládá v případě revize nadzemního
vedení nebo oprav na vedení v důsledku vzniklé havárie. Z tohoto důvodu se
nepředpokládá ovlivnění sociálně ekonomické úrovně obyvatelstva v dotčeném
území.
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Všeobecně je dnes známo, že vedení zvláště vysokého napětí vyzařuje do okolí
určité množství elektromagnetického záření. V povědomí obyvatel jsou různé věcné i
zkreslené představy o zdravotních účincích expozice elektromagnetickým polem,
často (a záměrně) šířené i komunikačními médii. Lidé bydlící v blízkosti podobného
vedení se proto mnohdy cítí znepokojeni, nepříznivě ovlivněni resp. jím i ohroženi. Je
to často tím, že problematiku dostatečně neznají a podléhají určité víře, proti které
nepomáhá žádné technické vysvětlování ani objektivní měření. Může se to týkat i lidí
v blízkosti posuzovaného nového vedení. Často se také projevuje tzv. NIMBY
syndrom, a to zejména u nového vedení.
Omezení činností v OP vedení
Jako významný vliv elektrického vedení může být vnímáno veřejností omezení
činností v ochranném pásmu vedení (blíže viz kap. B.III.5), a to hlavně v případě
zásahu OP vedení do zastavěného území. Pro ochranná pásma vyplývají z
energetického zákona (§ 46 zákona č. 458/2000 Sb.) některé povinnosti, popř.
zákazy. Lze zmínit zákaz:
zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením.
vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m.

Po realizaci záměru dojde oproti současnému stavu k zúžení ochranného pásma z
25 m na 20 m od krajního vodiče, přičemž největší rozdíl v celkové šíři koridoru bude
v úseku vedení mezi TR OTR až po stávající stožár č. 2 a úsek mezi stávajícími st. č.
274 - 275 (zúžení ze stávajících 79,4 m v běžné trase na nových 69,4 m). Ve většině
trasy vedení bude rozdíl celkové šíře koridoru menší – ze stávajících 74,4 m v běžné
trase na nových 69,4 m. V tomto ohledu dojde ke zlepšení situace.
Sociálně ekonomické vlivy na obyvatelstvo jsou z hlediska celkové
významnosti, časového a prostorového rozvržení posuzovaného nadzemního
provedení nevýznamné. Při dodržení platných hygienických limitů se
nepředpokládají nepříznivé vlivy na zdraví osob vyskytující se v blízkosti
posuzovaného záměru.
Elektromagnetické pole - možné vlivy vedení zvn na zdraví
Posuzované vedení je případem, kdy kolem něj vznikající elektrická (EF) a
magnetická pole (MF), mají frekvenci 50 Hz a jsou zařazována do oblasti polí
Posudek V417/817

59

ING. JIŘÍ KLICPERA, CSC., INŽENÝRSKÁ EKOLOGIE

extrémně nízkých frekvencí ELF (s frekvencemi <300 Hz). V tomto nízkofrekvenčním
pásmu se odděleně hodnotí stimulace nervové soustavy elektrickým a magnetickým
polem.
EF pronikající do lidského těla je značně zeslabeno z důvodu elektrických vlastností
kůže a orgánů. Na povrchu lidského těla se v relativně silných EF může kumulovat
elektrický náboj, který může být příčinou nepříjemných pocitů, vstávání vlasů či
ježení chlupů. I mnohem slabší EF však může indukovat uvnitř těla vnitřní elektrické
pole (Eie) a způsobovat tak vznik indukovaných elektrických proudů v organismu.
Magnetické pole MF, jež lehce proniká do tkání, se v těle významně nezeslabuje a
rovněž indukuje vnitřní magnetické pole (Eim) a elektrický proud.
Biologické účinky vnitřního elektrického pole, indukovaného jak vnějším elektrickým,
tak magnetickým polem, se projevují především stimulací periferní a centrální
nervové tkáně, která pak může ovlivňovat neurobehaviorální funkce (narušení
stability a koordinace pohybů, tj. ovlivnění vestibulárního aparátu) a sítnicové fosfeny
v oku (mžitky, hvězdičky před očima, tj. ovlivnění centrální nervové soustavy). Tyto
účinky jsou pouze okamžité (akutní), žádné dlouhodobé (chronické) účinky nebyly
prokázány.
Byly rovněž zkoumány další možné účinky obou polí v intenzitách, které lze běžně
očekávat v pracovním nebo komunálním prostředí. Byly to např. možné vlivy na
neuroendokrinní systém, neurodegenerativní onemocnění, kardiovaskulární
onemocnění, reprodukční systém, vývoj jedince a karcinogenní onemocnění. Některé
slabé asociace mezi expozicemi EMF a těmito biologickými účinky byl zjištěny pouze
u velmi silných polí, kterými nemůže být běžné obyvatelstvo exponováno.
Legislativní požadavky
Při expozici osob EMF s frekvencí nižší než 100 kHz se do roku 2015 hodnotily vlivy
na zdraví působením v těle indukované proudové hustoty (podle původního Nařízení
vlády č. 1/2008 Sb.). V účinnosti nařízení vlády č. 291/2015 Sb. je však zrušující
ustanovení pro toto starší NV z roku 2008 a pro posouzení vlivu na zdraví je nově
zavedena nejvyšší přípustná hodnota – NPH, jíž je modifikovaná intenzita
elektrického pole Emod, která komplexně postihuje vliv zdravotního rizika expozice
elektrického i magnetického nízkofrekvenčního pole v pásmu od 0 Hz do 10 MHz.
K bezpečnému omezení expozic elektromagnetickými poli jsou v Nařízení vlády č.
291/2015 Sb. stanoveny i referenční hodnoty pro intenzitu elektrického pole Elimit a
magnetickou indukci Blimit. Následující tabulka (pro 50 Hz) již byla v tomto posudku
dříve uvedena, avšak připomíná se znovu z důvodu vyjasnění problematiky:
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V tabulce a dále značí
Emod – nejvyšší přípustná hodnota modifikované intenzity elektrického pole uvnitř těla, aktuálně platná
v ČR
Elimit – referenční hodnota pro vnější elektrické pole
Blimit – referenční hodnota pro vnější magnetické pole

Expozice slabšími poli, než jsou stanovené referenční hodnoty pro vnější elektrická a
magnetická pole v kontextu tohoto NV tedy znamená, že v takovém případě nelze
uvažovat o zdravotním riziku. Pokud jsou tyto referenční hodnoty překračovány,
neznamená to ovšem automaticky neakceptovatelné zdravotní riziko.
K postupu k hodnocení zdravotního rizika expozice NIZ se v Nařízení vlády 291/2015
Sb. uvádí, že pokud intenzita elektrického pole a magnetická indukce nepřesáhnou
referenční úrovně, není nutné počítat modifikovanou intenzitu elektrického pole v
tkáni Emod, která je definována jako nejvyšší přípustná hodnota expozice. V případě,
že z porovnání vypočtených nebo měřených hodnot příslušných veličin vyplyne, že
referenční hodnoty jsou překračovány, musí být výpočtem nebo měřením prokázáno,
že nedojde k překračování této nejvyšší přípustné hodnoty Emod indukované v tkáni.
Její nepřekročení pak zaručuje, že osoby, které jsou vystaveny neionizujícímu záření,
jsou chráněny proti všem známým zdraví škodlivým účinkům zdroje
elektromagnetického pole (energetického vedení).
Tedy pouze při překročení nejvyšší přípustné hodnoty Emod, lze hovořit o zvyšujícím
se zdravotním riziku. Zároveň je na tomto místě nutné uvést, že nedodržením
referenčních hodnot, ale dodržením nejvyšších přípustných hodnot, není zcela
eliminováno riziko možné interakce magnetického pole od elektrického vedení s
některými elektronickými zařízeními implantovanými do těla exponovaných osob,
např. kardiostimulátorů, protéz z feromagnetických materiálů apod. Intenzita pole
může za jistých okolností také ovlivnit indukcí kovové vodiče v dlouhém souběhu
(plynovody, ropovody).
Dále je třeba uvést, že hodnota Emod může být v případě nadzemních vedení závislá
na geometrii vedení (uspořádání vodičů), které mohou interakcemi mezi sebou
výslednou hodnotu mírně zvyšovat nebo snižovat. Největší vliv má výška vedení nad
zemí, resp. nad sledovaným místem.
Požadavky jsou uvedeny v technické normě ČSN 33 2040 „Ochrana před účinky EM
pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy“, kde je pro zařízení
elektrizační soustavy definováno:
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o pásmo vlivu elektrického pole - jako prostor v okolí zařízení, kde intenzita
elektrického pole ve výši 1,8 m nad zemí je vyšší než 1 kV/m;
o pásmo vlivu magnetického pole - jako prostor v okolí zařízení elektrizační
soustavy, kde je magnetická indukce vyšší než 0,1 mT.
Současně tato norma požaduje pro veřejně přístupná místa a trvale obývané objekty
v blízkosti zařízení elektrizační soustavy, aby se nacházela mimo uvedená pásma
vlivu. Norma také požaduje (v pásmech vlivu energetických zařízení), aby na veřejně
přístupných místech intenzita elektrického pole ve výši 1,8 m nad zemí nepřekročila
hodnotu 10 kV/m a magnetická indukce nepřevýšila hodnotu 0,5 mT.
Rozhodující podmínkou pro provozování elektrizačních soustav je dodržení zákonem
požadovaného bezpečnostního ochranného pásma (podle zákona č. 458/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů). V tomto zákoně se říká, že ochranným pásmem
zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení,
určený k zajištění spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob.
Zároveň se definuje ochranné pásmo nadzemního vedení jako souvislý prostor
vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné
vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě
jeho strany pro elektrizační soustavy se zvlášť vysokým napětím nad 220 kV do 400
kV včetně 20 m.
Z uvedených požadavků lze potom stanovit podmínky pro šířku ochranného koridoru.
Přitom platí, že při pobytu osob v prostoru mimo stanovené ochranné pásmo se
s možným vlivem EMF pole na zdraví osob již neuvažuje (zajištěná dostatečná
vzdálenost od zdroje neionizujícího záření).
Ve vztahu k minimalizaci zdravotních rizik vyplývá pro provozovatele elektrických
soustav ze zákona povinnost dodržení ustanovení uvedených v Nařízení vlády č.
291/2015 Sb. a tomuto faktu příslušně přizpůsobit i výšku vodičů nad terénem, která
zabezpečí nepřekročitelnou hodnotu Emod.

Expoziční scénáře
Vzhledem k situaci, kdy se posuzované dvojité vedení zvn 400 kV V417/817 setkává
také s již existujícími vedeními v různých konfiguracích, bylo současně posouzeno
několik možných expozičních scénářů charakterizovaných jednak jako samostatné
dvojité vedení zvn 400 kV, dále různé kombinace souběžných dvojitých vedení 400
kV vedených na stožárech tvaru Dunaj, křížení dvojitého vedení 400 kV na stožárech
tvaru Dunaj s vedením 220 kV na stožárech Donau a nakonec i dvojité vedení 400
kV na stožárech Dunaj v souběhu s dvojitým vedením 110 kV na stožárech Soudek,
vč. výskytu objektu v ochranném pásmu dvojitého vedení V417/817.
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Minimální výška fázových vodičů napěťového systému 400 kV nad terénem je
projektována na 12,5 m nad terénem.
Pro hodnocení zdravotních rizik expozice NIZ bylo definováno celkem sedm
expozičních scénářů, které jsou v Dokumentaci a v příloze vyhodnoceny takto:
Expoziční scénář 1: Samostatné dvojité vedení 400 kV na stožárech tvaru
Dunaj (V417/817)
Posuzováno je dvojité vedení o napěťové hladině 400 kV umístěné na stožárových
konstrukcích tvaru Dunaj (základní výška kotevního stožáru 44 m, nosného 46 m),
podle potřeby zvyšovaných tak, aby byla dodržena minimální bezpečná výška vodičů
nad terénem 12,5 m. Šířka ochranného pásma je 20 m od průmětu krajní fáze 400
kV. Šíře koridoru tohoto vedení 69,4 m v běžné trase.
Z výsledků výpočtů je zřejmé, že intenzita elektrického pole pod posuzovaným
vedením dosahuje maximálních hodnot cca 5800 V/m, což překračuje limitní hodnotu
Elimit 2000 V/m. Tu model dosahuje v oboustranné vzdálenosti přibližně 28 m od osy
vedení. Z tohoto důvodu byl vypočten a modelován průběh modifikované intenzity
elektrického pole Emod pod vedením. Z výsledků je zřejmé, že hodnota modifikované
intenzity elektrického pole Emod v celém průběhu nedosahuje ani poloviny
stanoveného limitu (max. cca 0,085 V/m), ve vzdálenosti na hranici ochranného
pásma je hodnota Emod cca 0,015 V/m. Tím je splňován hygienický limit pro
modifikovanou intenzitu elektrického pole dle NV č. 291/2015 Sb.
Výpočet pro magnetickou indukci dokladuje, že maximálních hodnot dosahuje
magnetická indukce B ve vzdálenostech cca 10 m oboustranně od osy vedení a to
v hodnotách do 40 μT, čímž naplňuje pouze necelou ¼ referenční hodnoty Blimit dle
NV č. 291/2015 Sb.
Z výše uvedeného plyne, že při dodržení minimální projektované výšky
spodních fázových vodičů 12,5 m nad normálním terénním profilem vedení zvn
V417/817 vyhovuje hygienickému limitu nejvyšší přípustné hodnota
modifikované intenzity elektrického pole Emod a limitu pro magnetickou indukci
stanovených dle NV č. 291/2015 Sb.

Expoziční scénář 2: Dvojité vedení 400 kV V417/817 v souběhu s dvojitým
vedením 400 kV V418/818 tvaru Dunaj
V tomto expozičním scénáři je modelována situace souběhu dvojitého vedení
V417/817, jenž je v úseku mezi st. č. 1 – 13 doprovázeno zprava souběžným
dvojitým vedením 400 kV V418/818 tvaru Dunaj. Výška vodičů nad terénem je v obou
případech 12,5 m, šířka ochranného pásma vždy 20 m od průmětu krajní fáze 400 kV
a šíře koridoru 69,4 m v běžné trase. Osová vzdálenost od posuzovaného vedení je
50 m.
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Z výsledků výpočtů je zřejmé, že maximální hodnota intenzity elektrického pole pod
posuzovaným vedením V417/817 v případě nejméně příznivého uspořádání
fázových vodičů na stožárech Dunaj dosahuje hodnoty 6000 V/m, což zároveň
překračuje limitní hodnotu Elimit 2000 V/m. Tu model dosahuje vlevo od středové osy
posuzovaného vedení ve vzdálenosti cca 27 m. Vzhledem k dalšímu vedení
nacházejícím se vpravo od posuzované trasy není dosaženo hodnoty 2000 V/m ani
ve vzdálenosti 50 m od osy posuzovaného vedení. Z tohoto důvodu byl také pro
tento souběh vypočten a modelován průběh modifikované intenzity elektrického pole
Emod. Z modelu je zřejmé, že hodnota modifikované intenzity elektrického pole Emod v
celém průběhu nedosahuje ani poloviny hygienického limitu (max. cca 0,09 V/m). Na
hranicích ochranného pásma vedení V417/817 je hodnota Emod. cca 0,08 V/m vpravo,
resp. 0,015 V/m vlevo od osy posuzovaného vedení. Tím je s rezervou splňován
hygienický limit modifikované intenzity elektrického pole dle NV č. 291/2015 Sb.
Výpočet pro magnetickou indukci dokladuje, že maximálních hodnot dosahuje B ve
vzdálenostech cca 10 m oboustranně od osy vedení a to v hodnotách do 40 μT vlevo
a 50 μT vpravo od osy posuzovaného vedení. Tím s rezervou splňuje referenční
hodnotu pro Blimit dle NV č. 291/2015 Sb.
Z uvedeného plyne, že i souběh obou vedení zvn při dodržení minimální
projektované výšky spodních fázových vodičů nad normálním terénním
profilem a stranové vzdálenosti os těchto vedení vyhovuje hygienickému limitu
nejvyšší přípustné hodnoty modifikované intenzity elektrického pole Emod a
limitu pro magnetickou indukci stanovených dle NV č. 291/2015 Sb.

Expoziční scénář 3: Dvojité vedení 400 kV V417/817 na stožárech tvaru Dunaj
v souběhu s dvojitým vedením 110 kV tvaru Soudek
Tento expoziční scénář modeluje EMF vedení V417/817 jenž je v úseku mezi st. č.
30 – 65 trasy v souběhu s dvojitým vedením 110 kV V5575/5576 zleva k vedení
V417/817. Šířka ochranného pásma vedení 110 kV je 15 m od průmětu krajní fáze
(podle zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny), šíře koridoru
37,6 m v běžné trase. Osová vzdálenost obou vedení je 45 m.
Z výsledků výpočtů plyne, že hodnota intenzity elektrického pole pod posuzovaným
vedením V417/817 dosahuje maxima cca 5800 V/m v ose posuzovaného vedení a
převyšuje tak hodnotu Elimit. Vliv vedení 110 kV se stranově projevuje malým
nárůstem hodnoty na cca 1400 V/m vlevo od osy vedení V417/817. V maximu je
převýšena hodnota Elim, avšak limitní hodnoty 2000 V/m model dosahuje
oboustranně v cca 27 - 28 m od osy posuzovaného vedení V417/817. I pro tento
souběh byl vypočten a modelován průběh modifikované intenzity elektrického pole
Emod. Z modelu je zřejmé, že hodnota modifikované intenzity elektrického pole Emod v
celém souběhu obou vedení nedosahuje ani poloviny stanoveného limitu (cca 0,08
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V/m). Tím je splněn hygienický limit pro modifikovanou intenzitu elektrického pole dle
NV č. 291/2015 Sb.
Výpočet pro magnetickou indukci dokladuje, že magnetické indukce B v celém
posuzovaném rozsahu vzdáleností od os posuzovaných vedení nabývá hodnot do 40
μT, čímž naplňuje necelou ¼ referenční hodnoty Blimit dle NV č. 291/2015 Sb.
Z toho plyne, že i souběh obou vedení při dodržení minimální projektované
výšky spodních fázových vodičů vedení V417/817 nad normálním terénním
profilem a stranové vzdálenosti obou vedení vyhovuje hygienickému limitu
nejvyšší přípustné hodnoty modifikované intenzity elektrického pole Emod a
limitu pro magnetickou indukci stanovených dle NV č. 291/2015 Sb. v celé
délce tohoto souběhu obou tras.

Expoziční scénář 4: Dvojité vedení 400 kV V417/817 v souběhu s dvojitým
vedením tvaru Dunaj
Tento expoziční scénář modeluje EMF vedení V417/817 v úseku mezi st. č. 189 –
202 této trasy v souběhu s dvojitým vedením V424/497 zprava. Šířka ochranného
pásma obou vedení 400 kV je 20 m od průmětu krajní fáze a šíře koridoru 69,4 m v
běžné trase. Osová vzdálenost obou vedení je 55 m.
Z výsledků výpočtů je zřejmé, že maximální hodnota intenzity elektrického pole pod
posuzovaným vedením V417/817 v případě nejméně příznivého uspořádání
fázových vodičů na stožárech Dunaj dosahuje hodnoty 6000 V/m, což zároveň
překračuje limitní hodnotu Elimit . Limitní hodnoty 2000 V/m model dosahuje vpravo od
středové osy posuzovaného vedení ve vzdálenosti cca 27 m. Vzhledem k dalšímu
vedení nacházejícím se vlevo od posuzované trasy není dosaženo hodnoty 2000
V/m ani ve vzdálenosti 50 m od osy posuzovaného vedení. Z tohoto důvodu byl pro
tento souběh vypočten a modelován průběh modifikované intenzity elektrického pole
Emod. Z modelu je zřejmé, že hodnota modifikované intenzity elektrického pole Emod v
celém průběhu nedosahuje ani poloviny hygienického limitu (max. cca 0,09 V/m). Na
hranicích ochranného pásma vedení V417/817 je hodnota Emod. cca 0,08 V/m vlevo,
resp. 0,015 V/m vpravo od osy posuzovaného vedení. Tím je s rezervou splňován
hygienický limit modifikované intenzity elektrického pole dle NV č. 291/2015 Sb.
Výpočet pro magnetickou indukci dokladuje, že maximálních hodnot dosahuje B ve
vzdálenostech cca 10 m oboustranně od osy vedení a to v hodnotách do 40 μT
vpravo a 50 μT vlevo od osy posuzovaného vedení. Tím s rezervou splňuje
referenční hodnotu pro Blimit dle NV č. 291/2015 Sb.
Z uvedeného plyne, že i souběh obou vedení zvn při dodržení minimální
projektované výšky spodních fázových vodičů nad normálním terénním
profilem a stranové vzdálenosti os těchto vedení vyhovuje hygienickému limitu
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nejvyšší přípustné hodnoty modifikované intenzity elektrického pole Emod a
limitu pro magnetickou indukci stanovených dle NV č. 291/2015 Sb.

Expoziční scénář 5: Dvojité vedení 400 kV V417/817 na stožárech tvaru Dunaj a
dvojité vedení 220 kV (V243/244) tvaru Donau v místě křížení „lokalita Újezd u
Brna“
V lokalitě Újezd u Brna dochází ke křížení posuzovaného vedení V417/817 s
dvojitým vedením 220 kV V243/244 vyloženým na stožárech tvaru Donau. Šířka
ochranného pásma a koridoru posuzovaného vedení je standardní, daná příslušnou
legislativou. Minimální projektovaná výška fázových vodičů vedení V417/817 nad
terénním profilem 27,0 m je dána součtem minimální výšky nad normálním terénním
profilem podcházejícího vedení V243/244 8,5 m, vzdáleností mezi spodním fázovým
vodičem a zemnícím lanem podcházejícího vedení V243/244 14,2 m a minimální
normovou vzdáleností 4,3 m obou vedení.
Z výsledků vzájemného ovlivňování obou přenosových soustav je zřejmé, že vedení
220 kV, které v tomto místě kříží posuzovanou trasu, poněkud ovlivňuje průběh
intenzity elektrického pole V417/817. Hodnota intenzity elektrického pole E v ose
posuzovaného vedení 400 kV však vzhledem k jeho výšce nad terénem dosahuje
maxima pouze 3700 V/m a to oboustranně ve vzdálenosti cca 4 m od osy vedení
V417/817, čímž i v tomto případě překračuje referenční hodnotu této veličiny 2000
V/m. Pod hodnotu 2000 V/m se dostává oboustranně teprve v cca 18 m od osy
posuzovaného vedení V417/817.
Proto byl i pro tento souběh vypočten a modelován průběh modifikované intenzity
elektrického pole Emod. Hodnoty Emod však dosahují v maximu pouze cca 0,06 V/m a
dosahují tak přibližně pouze čtvrtinu stanoveného limitu 0,2 V/m. Na hranicích
ochranného pásma vedení V417/817 je hodnota Emod. 0,015 V/m. Tyto hodnoty
spolehlivě vyhovují příslušnému hygienickému předpisu.
Výpočet stranového rozložení magnetické indukce dokladuje, že její maximální
hodnoty B dosahují oboustranně nejvýše cca 30 μT ve vzdálenosti cca 6 m od osy
posuzovaného vedení. Tyto hodnoty tvoří pouze třetinu referenční hodnoty Blimit dle
NV č. 291/2015 Sb.
Rovněž pro toto uspořádání plyne, že při dodržení minimální projektované
výšky spodních fázových vodičů a dodržení požadovaného stranového
odstupu obou soustav hodnoty modifikované intenzity elektrického pole i
magnetické indukce vyhovují hygienickým limitům stanoveným v NV č.
291/2015 Sb.
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Expoziční scénář 6: Dvojité vedení 400 kV tvaru Dunaj (V417/817) v souběhu
s dvěma dvojitými vedeními tvaru Dunaj
Tento expoziční scénář hodnotí průběh veličin elektrického a magnetického pole
v lokalitě Machová, kde se postupně zprava k vedení V417/817 nachází souběh
dalších dvou vedení zvn V418/818 a V498/499. Šířka ochranného pásma všech tří
vedení je 20 m od průmětu krajní fáze 400 kV (podle zákona č. 458/2000 Sb.,
energetický zákon v platném znění) a šíře každého koridoru 69,4 m v běžné trase.
Osová vzdálenost každého ze tří vedení od následujícího je vždy 50 m.
Z výsledků výpočtů je zřejmé, že maximální hodnota intenzity elektrického pole pod
posuzovanými vedeními v případě nejméně příznivého uspořádání fázových vodičů
na stožárech Dunaj, dosahuje v ose prostředního vedení V418/818 hodnoty 6000
V/m, což zároveň překračuje limitní hodnotu Elimit 2000 V/m. V ochranném pásmu
vedení V417/817 je dosahováno maximální hodnoty intenzity elektrického pole E cca
4600 V/m. Na hranicích ochranného pásma tohoto vedení je potom dosahováno
1000 V/m resp. 5200 v/m. Tuto hodnotu model dosahuje vpravo od osy
posuzovaného vedení a vzhledem k dalším vedením nacházejícím se vpravo od
posuzované trasy není vpravo dosahováno limitní hodnoty 2000 V/m ani ve
vzdálenosti 50 m od osy posuzovaného vedení.
Z důvodu překračování limitní hodnoty elektrického pole byl také pro souběh všech tří
vedení zvn vypočten a modelován průběh modifikované intenzity elektrického pole
Emod. Z modelu je zřejmé, že hodnota modifikované intenzity elektrického pole Emod v
celém průběhu nedosahuje ani poloviny hygienického limitu (max. cca 0,09 V/m) v
ose prostředního vedení, jímž je V418/818. Na hranicích ochranného pásma vedení
V417/817 je hodnota Emod. cca 0,015 V/m vlevo, resp. 0,08 V/m vpravo od osy
posuzovaného vedení. Tím je jak pro posuzované vedení, tak i pro ostatní dvě
soustavy s rezervou splňován hygienický limit modifikované intenzity elektrického
pole dle NV č. 291/2015 Sb.
Výpočet pro magnetickou indukci dokladuje, že maximálních hodnot dosahuje
B ve vzdálenostech cca 10 m oboustranně od osy prostředního vedení
V418/818 a to v hodnotách do 50 μT. Hodnoty pro posuzované vedení V417/817
potom nepřekračují 35 μT. Tím vedení s rezervou splňuje referenční hodnotu
pro Blimit dle NV č. 291/2015 Sb.

Expoziční scénář 7: Objekt v ochranném pásmu dvojitého vedení 400 kV tvaru
Dunaj (V417/817)
Posledním expozičním scénářem je řešen objekt nacházející se v ochranném pásmu
posuzovaného vedení. Scénář modeluje hodnotu modifikované intenzity elektrického
pole Emod tohoto objektu. Jde o jeden objekt (zahradní domek) v trase V417/817
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nacházející se v k. ú. Nížkovice. Projektovaná minimální výška fázových vodičů nad
normálním terénním profilem je i v tomto případě 12,5 m.
Pro všechny výše definované expoziční scénáře byly vypočteny průběhy limitních
hodnot elektrického a magnetického pole posuzovaného dvojitého vedení V417/817.
Ve všech případech byla zadavatelem stanovena minimální výška fázových vodičů
vedení 400 kV nad profilem terénu 12,5 m. Tyto hodnoty byly použity pro výpočty
elektrického pole a magnetické indukce a jejich porovnání s referenčními hodnotami
intenzity elektrického a magnetického pole a s nejvyšší přípustnou hodnotou Emod pro
výši 1,8 m nad terénem s akceptováním přísnějšího hodnocení pro případ expozice
oka a hlavy.
Hodnota modifikované intenzity elektrického pole Emod byla vypočítána pro osobu
stojící na nejvyšším místě objektu, tedy v bodě, který je nejblíže ose vedení.
Výsledek je uveden v následující tabulce:

Pro výpočet Emod je předpokládán trvalý pobyt osob na nejvyšším místě objektu, což
představuje z pohledu expozice neionizujícím zářením hygienicky nejméně příznivý
případ. Působení na osoby nacházející se uvnitř sledovaných objektů tedy bude vždy
nižší. Navíc je, protože se jedná o nezkolaudovaný objekt bez č.p., který není určen a
schválen pro trvalé užívání, hodnocení tohoto objektu nad rámec projektu a zákona.
Lze tedy konstatovat, že i v tomto elektrickým polem potenciálně ohroženém
objektu je zajištěno, že při dodržení minimální projektované výšky spodních
fázových vodičů 12,5 m, dojde ke splnění hygienického limitu pro nejvyšší
přípustnou hodnotu modifikované intenzity elektrického pole Emod s
dostatečnou rezervou.
Šíře ochranného pásma pro posuzovaná vedení zvn v terénu
V celém pásmu vlivu elektrického pole posuzovaného vedení 400 kV V417/817
nepřekračuje intenzita elektrického pole v žádném bodě ve výšce 1,8 m nad zemí
hodnotu 10 kV/m (ve smyslu ČSN 33 2040) a vliv magnetického pole nedosahuje v
žádném bodě ve výšce 1,8 m nad zemí limitní hodnoty 100 μT (tj. 0,1 mT), kterou je
pásmo vlivu magnetického pole tímto předpisem vymezeno.
Ve všech konfiguracích souběžných vedení se pásmo vlivu posuzované soustavy
s různou intenzitou prolíná s pásmy vlivu těchto souběžných vedení jak v případě
vedení 400 kV V417/817, tak i v případě jeho souběhů či křížení s vedeními 400 kV,
220 kV a 110 kV.
Šířka požadovaného bezpečnostního ochranného pásma je určena dle
energetického zákona č. 458/2000 Sb., kterým je myšlen prostor v bezprostřední
blízkosti tohoto zařízení, určený k zajištění spolehlivého provozu a k ochraně života,
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zdraví a majetku osob (§ 46 odst. 1). Šířka pásna je závislá na napětí ve vodičích.
Ochranné pásmo nadzemního vedení je definováno jako souvislý prostor vymezený
svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti
měřené kolmo na vedení, která u zvn 400 kV činí 20 m od krajního vodiče vedení
na obě jeho strany. Stávající vedení mají stanoveno ochranné pásmo ještě podle
původního znění energetického zákona, tj. 25 m od krajního vodiče. Výstavbou
nových vedení tedy dojde k zúžení ochranného pásma oproti stávajícímu stavu.
Při pobytu osob v prostoru mimo stanovené ochranné pásmo se s možným vlivem
elektromagnetického pole na zdraví osob již neuvažuje, neboť je zajištěna
dostatečná vzdálenost od zdroje neionizujícího záření. Pro případný pobyt osob v
prostoru ochranného pásma je potom pro vliv rozhodující minimální výška fázových
vodičů nad terénem. Pro předkládaný záměr je projektována minimální výška 12,5
m spodních fázových vodičů nad terénem.
Předkládaný záměr – zdvojení vedení 400 kV V417/817 byl posouzen z hlediska
možného vlivu elektrických a magnetických polí o frekvenci 50 Hz na veřejné zdraví.
Bylo zjištěno, že ve všech reálných případech expozic vně ochranného pásma
posuzovaného vedení, které nabývá pro různé kombinace vzájemně se ovlivňujících
vedení různých hodnot, nebudou obyvatelé tímto záměrem ohroženi na zdraví. Uvnitř
ochranného pásma, tzn. při nejvyšších možných expozicích, je zjišťováno
překračování referenční hodnoty platné v ČR pro vnější elektrická pole (Elim). Tyto
expozice však pro obyvatele neznamenají významné zdravotní riziko, protože
v těchto nejhorších případech (blízko os posuzovaných vedení) je rovněž díky
projektované výšce nadzemních vodičů 12,5 m s rezervou dodržována nejvyšší
přípustná hodnota (NPH) pro modifikovanou intenzitu elektrického pole uvnitř těla
Emod, platná v ČR. K výpočtu intenzity elektrického pole indukovaného v tkáni je navíc
volen přísnější filtr (G = 6,4) pro oči a střední ucho a hodnoty jsou počítány pro
standardní výšku člověka 1,8 m.
Nepřekročení limitní hodnoty Emod bylo zjištěno i u jednoho objektu určeného
k přechodnému obývání, nacházejícím se uvnitř ochranného pásma posuzovaného
vedení zvn. To znamená, že i tento objekt bude dostatečně chráněn před účinky
elektromagnetického pole vedení V417/817.
Zvýšené riziko nelze předpokládat ani pro osoby s kardiostimulátory nebo jinými
obdobnými přístroji implantovanými do těla, protože ani v nejhorším případě nebudou
překročeny referenční hodnoty pro vnější magnetická pole, které by mohly, na rozdíl
od elektrických polí, s uvedenými zařízeními interagovat.
Minimální projektovaná výška spodních fázových vodičů je rovněž volena s ohledem
na umožnění zemědělských a jiných aktivit a zajištění požadavků na bezpečnost
osob, zvířat a objektů pod vedením a jeho těsné blízkosti (v prostoru ochranného
pásma). Dodržením minimální výšky fázových vodičů nad zemí 12,5 m a dodržením
šíře ochranného pásma bude tedy zaručeno, že osoby, které se nacházejí v blízkosti
posuzovaného energetického vedení, jsou chráněny proti všem známým zdraví
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škodlivým účinkům zdroje elektromagnetického pole v souladu s nařízením vlády č.
291/2015 Sb.
Tyto závěry je možno učinit pro případ normální provozní situace (tj. mimo případy
havárií nebo živelných katastrof, např. spadlých vodičů pod napětím) a při dodržení
pravidel pro ochranná pásma podle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon),
jinak může hrozit úraz elektrickým proudem. Do prostoru ochranného pásma nelze
tedy například vjíždět se zemědělskou technikou typu kombajn, sekačka s fukarem,
ani s jeřábem. Pokud je taková činnost nezbytně zapotřebí, je v naléhavých
případech možné po dohodě s provozovatelem vedení na potřebnou dobu vypnout.
Rizika náhodné expozice neionizujícím zářením v posuzovaných oblastech včetně
souběhů vedení zvn lze pro všechny posuzované konfigurace a za standardního
provozu považovat za nízká a ze zdravotního hlediska zanedbatelná.
Dodržením minimální výšky fázových vodičů nad zemí 12,5 m a dodržením šíře
ochranného pásma bude tedy zaručeno, že osoby, které se nacházejí v
blízkosti posuzovaného energetického vedení, jsou chráněny proti všem
známým zdraví škodlivým účinkům zdroje elektromagnetického pole v souladu
s NV č. 291/2015 Sb.
Při dodržení podmínek stanovené šířky ochranného pásma a minimální
projektované výšky spodních fázových vodičů nad normálním terénním
profilem lze konstatovat, že tím budou zároveň dodrženy podmínky pro
ochranu veřejného zdraví a realizací záměru nedojde k žádnému navýšení
zdravotního rizika neionizujícím zářením.
Hluk
V textu Dokumentace EIA v kap. B.III.4.1 (Hluk) jsou v tabulkách podrobně uvedené
výsledky všech výpočtů nezbytných k vyhodnocení vlivu hluku na dotčené
obyvatelstvo. Pro hodnocení vlivu záměru z hlediska hluku bylo vybráno celkem 11
lokalit, v rámci nichž bylo umístěno celkem 25 referenčních bodů (RB). V těchto
lokalitách (resp. referenčních bodech) byla zhodnocena stávající hluková situace na
základě akreditovaného měření hluku pozadí.
Epidemiologické studie prokázaly, že u více než 95 % exponované populace
nedochází k poškození sluchového aparátu ani při celoživotní expozici hluku v
životním prostředí a aktivitách ve volném čase do 24 hodinové ekvivalentní hladiny
hluku LAeq,24h = 70 dB. S vyššími hladinami hluku v mimopracovním prostředí se
můžeme setkat jen ve velmi specifických případech. Hodnota LAeq,24h = 70 dB je
přibližně dosahována uvnitř v osobním autě za jízdy po dálnici.
Hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti v ekvivalentní hladině akustického
tlaku A je stanovený dle vztahu části B přílohy č. 3 nařízení vlády 272/2011 Sb.:
LAeq,s = 65 dB ve dne v době 7:00 - 21:00 hod
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LAeq,s = 60 dB ve dne v době 6:00 – 7:00 a 21:00 – 22:00 hodin
LAeq,s = 45 dB ve dne v době 22:00 – 6:00 hodin
Demontáž i výstavba bude probíhat pouze v době od 7:00 - 21:00 hod, tzn., že pro
vyhodnocení platí limit 65 dB.
Hygienický limit pro hluk z vlastního provozu navrhované stavby v ekvivalentní
hladině akustického tlaku A je stanovený dle vztahu části A přílohy č. 3 nařízení vlády
272/2011 Sb.:
o V chráněném venkovním prostoru stavby LAeq, 8 h = 50 dB v denní době (6:00 –
22:00) – pro 8 na sebe navazujících nejhlučnějších hodin
LAeq, 1 h = 40 dB v noční době (22:00 – 6:00) – pro nejhlučnější hodinu
o V chráněném venkovním prostoru LAeq, 8 h = 50 dB v denní době (6:00 – 22:00) –
pro 8 na sebe navazujících nejhlučnějších hodin
LAeq, 1 h = 50 dB v noční době (22:00 – 6:00) – pro nejhlučnější hodinu
Z logaritmické definice decibelu (dB) plyne, že rozdíl 3 dB znamená dvojnásobnou
úroveň akustického tlaku. Pro posouzení vlivu na zdraví je však rozhodující skutečná
expozice v chráněných prostorech, kde lidé mohou skutečně dlouhodobě pobývat.
Takováto expozice z venkovního hluku je navázána na veličiny (deskriptory hluku)
stanovené měřením nebo výpočtem v místě před exponovanou fasádou bez
uvažování odrazů od posuzovaného objektu. V chráněném venkovním prostoru a v
chráněném vnitřním prostoru stavby se pro hodnocení reálného zdravotního rizika
proto korekce na odraz zvukové vlny neprovádí.
Posuzovaná trasa vedení V417/817 prochází Zlínským a Jihomoravským krajem.
Zde se často přibližuje k obydleným oblastem, přičemž velice blízko se trasa záměru
nachází pouze v několika lokalitách obcí Kvasice, Karolín, Lhotka, Cvrčovice, Divoky,
Nesovice, Nevojice, Heršpice, Nížkovice a Telnice. U některých těchto lokalit navíc
dochází k souběhu s jinými elektrickými vedeními o napěťové hladině 400 kV a 110
kV, případně dochází ke křížení s vedeními 220 kV.
V rámci zpracované Hlukové studie (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 06/2020)
bylo z hlediska ochrany zdraví před hlukovými imisemi z vedení zvn definováno
celkem 20 referenčních výpočetních bodů (RB) v 10 obcích nebo jejich místních
částech, které by mohly být potenciálně ohroženy hlukem. Součástí předkládané
Dokumentace EIA je rovněž vypracovaná Akustické studie (EMPLA AG, 07/2020),
která vyhodnocuje specifickou situaci hlukových expozic při souběhu tří dvojitých
vedení 400 kV a jednoho vedení 110 kV nacházející se západně od obce Machová
(viz příloha Dokumentace č. 4).
Podkladová Hluková studie (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 06/2020) a
Akustická studie (EMPLA AG, 07/2020) společně definovaly celkem 25 referenčních
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bodů v 11 obcích, ve kterých bude elektrické vedení vedeno v relativně malé
vzdálenosti od stávající obytné zástavby s možností hlukové expozice zde bydlících
obyvatel či se jí bude přibližovat. Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T po
realizaci záměru [dB] je uvedena v tabulce na str. 248 Dokumentace. Nejvyšší
hodnoty pro provoz vedení jsou uvedeny pro Nevojice č.p. 155 (30,8 dB) a Nevojice
č.p. 160 (31,6 dB). Ostatní hodnoty jsou mezi 20 – 30 dB.
Dokumentace uvádí dle studií odstupy změřených a vypočtených hodnot hlukových
expozic ve 25 referenčních bodech v definovaných jedenácti obcích nebo jejich
místních částí.
Ze vzájemného odstupu obou hlukových hladin lze vyhodnotit, která z dílčích
hlukových expozic je pro lokalitu určující a tedy i lokální význam hlukové imise
pocházející z vedení zvn V417/817 včetně souběhů s již existujícími dalšími
vedeními v dané lokalitě. Pro odstupy denního hluku a hluku z posuzovaného vedení
je téměř ve všech referenčních bodech dosahováno hodnot o více než 4 dB vyšších
pro hluk pozadí, což znamená, že v těchto lokalitách je v denní době dominantním
hlukem již existující hluk pozadí. Je jím obvykle také hluk z blízké i vzdálenější
dopravy na přilehlých komunikacích, což tyto lokality určuje jako lokality alespoň v
denní době převážně exponované dopravním hlukem.
Poněkud jiná je situace v noční době. Protože prakticky ve všech případech jde o
okraje obcí s převažujícími místními komunikacemi, jsou odstupy pro noční hlukové
hladiny podstatně nižší. V celé řadě referenčních bodů je noční hluk pozadí sice také
vyšší, ale o méně než 3 - 4 dB a v těchto referenčních bodech je tedy obtížné
rozhodnout, který z obou hlukových zdrojů je v nočním období dominantním. Lokality,
ve kterých je odstup nočních hlukových imisí menší než cca 3 dB i při stále vyšší
hladině hlukového pozadí, je možné, že za jistých okolností budou tyto dva hlukové
zdroje sluchem odlišitelné. Lze předpokládat, že hluk pozadí bude nabývat v čase
proměnných hodnot, tedy pokud budou existovat meteorologické podmínky pro hluk
na vedení a stožárech zvn, může být tento hluk dominantním v lokalitě a tedy i
samostatně slyšen. Míru obtěžování lze potom kvantifikovat standardním postupem.
V referenčních bodech č. 14 - 16 - rodinné domy v lokalitě Nevojice, je hluk pozadí v
noční době dokonce nižší než je hluk pocházející ze soustavy V417/817. To
znamená, že v noční době je tento hluk v lokalitě Nevojice dominantní. Platí o něm
pochopitelně vše, co bylo řečeno předchozím odstavci. Je však nutné si uvědomit, že
stacionární hluk pocházející z vedení zvn bude nabývat těchto modelem vypočtených
hodnot pouze při souběhu hlukových jevů koróny mezi stožáry a sršení u stožáru. Dá
se však oprávněně předpokládat, že tato situace je sice možná, ale pravděpodobně
zřídkavá.
Hodnoty celodenního hluku LAeq,24 jsou v referenčních bodech výsledkem
logaritmického součtu obou hlukových zdrojů. Významnost hlukové expozice v denní
a noční době lze potom kvantifikovat standardními postupy. Pro zajištění větší
bezpečnosti těchto výpočtů jsou pro referenční body, ve kterých je alespoň v jednom
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denním období rozdíl obou dílčích deskriptorů pro součtový denní nebo noční hluk
menší než 3 dB, použit přísnější postup výpočtu pro hlukové obtěžování
průmyslovými zdroji hluku.
Pokud jde o hluk ze stavby (demolice, bagrování nových základů), je zřejmé, že
podíly tímto hlukem silně obtěžovaných osob jsou naprosto zanedbatelné (prakticky
vždy < 1 %). Výjimkou jsou hodnoty pro výkopové práce nejvíce ovlivněné dopravou.
Ale i v těchto případech je nejvyšší hodnotou 1,6 % silně rušených osob v místě
referenčního bodu 21 (rodinný dům Machová č. p. 80) a to je rovněž zanedbatelný
podíl, který se nijak neblíží doporučované hranici max. 10 % silně hlukem rušených
osob. I tato situace je významně časově omezená, s předpokladem maximálního
trvání výkopových a stavebních prací v lokalitě nepřevyšující jeden týden. V případě
stavebních prací spojených s realizací V417/817 v této lokalitě jsou navíc výše
uvedené výsledky nejvyšším odhadem skutečnosti. Nicméně i přes tyto nevýrazné
hlukové expozice bude vhodné alespoň osoby v exponovaných lokalitách o situaci
informovat a na tento postup prací je připravit.
Kvalitativní vyhodnocení rizika hlukové expozice dvojitého vedení 400 kV v trase
V417/817 Hodnoty celodenní hlukové expozice dopadajícího hluku na fasády objektů
definovaných jako referenční body v trase vedení V417/817 pocházejícího pouze z
provozu soustavy v dané lokalitě, jsou uvedeny v tabulce č. 64. Celodenní hluk
vyjádřený jako LAeq,24h je v mezích 20,0 - 31,6 dB. Tedy žádný RB/objekt k bydlení,
případně ChVeP, není vlivem provozu posuzované soustavy vystaven celodennímu
hluku vyššímu než 35 dB, jenž je prahovou hodnotou pro rušení spánku, případně
počáteční hodnotou pro výpočet podílů celodenním hlukem obtěžovaných osob ze
stacionárních zdrojů hluku.
Lze tedy konstatovat, že hluková expozice pocházející pouze z blízkého vedení
zvn V417/817, včetně jeho souběhů s dalšími vedeními nemůže být (podle
současných odborných úvah) příčinou hlukového obtěžování celodenním
hlukem, případně příčinou rušení spánku.
hlukovou expozicí jsou ve všech lokalitách silně obtěžovány pouze zcela
zanedbatelné podíly exponovaných osob. Vypočtené podíly celodenním hlukem
obtěžovaných osob se totiž pro naprostou většinu referenčních bodů pohybují kolem
kvantifikovatelné hranice 1,0 - 1,4 %, odpovídající hodnotám Ldvn do 40 dB. Riziko
hlukové expozice je tedy v těchto lokalitách zcela zanedbatelné.
Podobně lze kvantifikovat i míru rušení spánku nočním hlukem. S použitím celkových
hodnot pro noční hluk v příslušném referenčním bodě lze vypočítat podíl silně hlukem
ve spánku rušených osob. Noční hlukové imise jsou však tak nízké, že pro naprostou
většinu referenčních bodů nelze podíly ve spánku silně rušených osob matematicky
vyhodnotit. Pro hodnoty Ln < 35 dB již ale nelze výpočet provést s rozumným
výsledkem.
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Situace z hlediska závažnosti zdravotního rizika spojeného s rušením spánku
v těchto lokalitách je tedy plně akceptovatelná.
Pro plochy navržené podle územně plánovacích dokumentací obcí k rozšíření obytné
zástavby v lokalitách byla hluková zátěž z provozu záměru vypočtena stejným
způsobem jako pro hodnocení hlukové expozice v definovaných ChVePS šesti obcí,
ve kterých je plánována tato pozdější zástavba. Jsou to obce: Kvasice, Karolín,
Kostelany, Nesovice, Nevojice a Telnice.
Pro tento nejvíce hlukem exponovaný referenční bod byl vypočten podíl silně hlukem
obtěžovaných osob, který činí pouze 2,2 %. To je ještě hluboko pod odborníky
panelu WHO doporučovanou hranicí 10 % silně obtěžovaných osob, pro kterou je
možné uvažovat o určitých zdravotních konsekvencích. Lze tedy důvodně
předpokládat, že i v případě, že by byla nejvíce exponovaná fasáda budoucí
zástavby umístěna přímo na hranici budoucí zástavby v lokalitě (což není příliš
pravděpodobné), budou i v takovém případě hodnoty silně obtěžovaných osob
naprosto marginální, tedy zanedbatelné. Nelze tedy také z tohoto důvodu očekávat –
a zkušenost z jiných lokalit to potvrzuje – že dojde k cenovému znehodnocení
pozemků či nemovitostí.
Závěrem lze z hlediska vlivů na veřejné zdraví konstatovat, že se jedná o
standardní liniovou stavbu technické infrastruktury pro přenos elektrické
energie, jejíž vyvolaná případná zdravotní rizika jsou při dodržení daných
podmínek při realizaci stavebních prací a dodržení všech organizačních
podmínek málo významná, a při budoucím provozu zdvojeného vedení
V417/817 jsou rizika expozice EM polem a hlukem z této soustavy nevýznamná.
Na základě provedených modelových výpočtů pro jednotlivé lokality v dotčených
CHVeP bylo prokazatelně zjištěno, že hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti
ve výši 65 dB nebude ani v nejhlučnější fázi demontáže a výstavby prokazatelně
překročen. Žádná opatření ke snížení hlukových emisí v období výstavby vedení
nejsou navrhována. Stavební práce budou probíhat pouze v denní dobu tak, aby
všechna zařízení a stroje byly maximálně využity a práce tak byly co nejvíce časově
omezeny. 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.
Na základě provedeného měření hladin hluku v blízkosti stávajícího vedení V443/444
Nošovice - hranice Polska byla namodelována hluková situace ve zvolených 10
lokalitách, ve kterých je trasa zdvojeného vedení V417/817 situována do blízkosti
CHVePS a CHVeP. Provoz vedení zvn je nepřetržitý. Modelace hlukové situace při
provozu vedení byla modelována jak pro denní, tak i noční dobu, včetně hluku
pozadí. V porovnání s denní dobou platí pro noční dobu daleko přísnější limity, které
však posuzovaný záměr i v souvislosti s uvažovanými souběžnými vedeními dodrží.
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Na základě výše uvedených výpočtů lze konstatovat, že uvažovaný výhledový stav
po zdvojení vedení V417/817 bude limit 50 dB pro denní dobu a limit 40 dB pro noční
dobu v chráněném venkovním prostoru posuzovaných objektů prokazatelně
nepřekročen.
Vypočtená a vymodelovaná hluková situace z provozu dvojitého vedení V417/817
nevyvolá v posuzovaných lokalitách Chlum, Karolín, Lhotka, Cvrčovice, Divoky,
Nesovice, Nevojice, Heršpice, Nížkovice a Telnice, tedy v lokalitách situovaných
nejblíže zdvojenému vedení, překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině
akustického tlaku A ani při společném působení hluku se současnými vedeními ve
smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Nejvyšší predikovaná hodnota hlukové
zátěže z provozu vedení 33,6 dB byla identifikována ve vztahu k platným
hygienickým limitům změřena ve výpočtovém bodě VB 16 v lokalitě Nevojice. Tato
vypočtená hodnota je nicméně daleko pod stanoveným hygienickým limitem.
Z výše uvedených výsledků u jednotlivých výpočtových bodů je patrné, že
hluková zátěž z provozu posuzovaného záměru na hranici nejbližších
chráněných venkovních prostorů staveb a chráněných venkovních prostorů
nepřekročí hygienické limity v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ve
smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, tedy že nepřekročí hodnoty LAeq,8h = 50 dB v denní době a
hodnoty LAeq,1h = 40 dB v noční době pro chráněný venkovní prostor staveb. To
platí i pro prostor obce Machová.
Vliv vibrací
V souvislosti s demontáží a výstavbou zdvojeného vedení mohou vibrace krátkodobě
vznikat ze stavební činnosti. Nepředpokládá se, že by takto vzniklé vibrace měly
významný charakter a dokázaly negativně ovlivnit dotčené prostředí a obyvatelstvo v
daném území.
Vliv vibrací lze považovat za nevýznamný vzhledem k prostorovému a
časovému rozprostření stavebních činností a vzdálenosti zdrojů vibrací od
obytných budov.
Vlivy na ovzduší a klima
S ohledem na charakter záměru lze předpokládat, že kvalita ovzduší v dotčeném
území může být ovlivněna pouze v období demontáže a výstavby vedení v důsledku
produkce emisí výfukových plynů způsobených dopravními mechanizmy a
stavebními stroji v prostoru prováděných činností. Množství uvolněných emisí z
prováděných nátěrů ocelových konstrukcí do ovzduší bude v důsledku používání
barev s nízkým obsahem organických rozpouštědel nevýznamné. Vliv posuzovaného
záměru na klima je zcela vyloučen. Vlivy na ovzduší budou časově i prostorově velmi
omezeny.
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S ohledem na liniový charakter stavby, prostorové a časové rozprostření s nízkou
intenzitou prováděných činností v jednotlivých lokalitách nebude množství emisí z
hlediska vlivů na kvalitu ovzduší významné. Během realizace vedení lze
předpokládat produkci škodlivin uvolněných do ovzduší při pohybu dopravních a
stavebních mechanizmů, avšak tento vliv na stav a kvalitu ovzduší bude časově i
prostorově omezen.
V průběhu provozní údržby budou používány barvy k provádění nátěrů ocelových
konstrukcí opět s nátěry s nízkým obsahem organických rozpouštědel.
Výstavba ani provoz záměru nebudou mít významný vliv na kvalitu ovzduší a
klimatu v daném území.
Vznik rušivých vlivů
Za určitých klimatických podmínek mohou v okolí stožárů vznikat akustické jevy v
důsledku tzv. koróny, ta je doprovázena slyšitelným zvukovým efektem (tzv. sršením
vodičů). Hlavním zdrojem tohoto slyšitelného hluku jsou za špatného počasí vodní
kapky (zvýšit hluk na vedení může rovněž jinovatka). Oproti stávajícímu stavu budou
na vedení použity vodiče o větším průměru, což omezuje korónu a za nevhodných
klimatických podmínek tedy i sršení vodičů.
Rušení signálů televize, radia, mobilních telefonů a mobilního internetu provozem
zvn je málo pravděpodobné. Izolátorové závěsy, navrhované pro nové dvojité
vedení, prošly zkouškou rádiového rušení podle IEC, ČSN a oborových norem a
musí požadavkům norem vyhovovat. Další používané armatury musí obdobně
splňovat požadavky na rádiové rušení. Používané svazkové vodiče splňují podmínky
minimálního průměru vodičů a svazkového kroku s ohledem na rádiové rušení.
Pokud by přesto došlo výstavbou záměru nebo jeho provozem ke snížení kvality
přijímaného signálu, bude po provedení měření provedeno nápravné opatření.
Obecně zásadní vliv na kvalitu přijímaných signálů mají např. zařízení sítě LTE, která
byla jako zdroj rušení identifikována řádově ve stovkách případů ročně, oproti tomu
bylo vedení zvn jako zdroj rušení identifikováno za posledních cca 5 roků v řádu
jednotek.
Pokud je zjištěn zdroj rušení, musí být opatření provedeno na straně majitele nebo
provozovatele tohoto zdroje. Provozovateli zdroje rušení je vydána výzva k
odstranění rušení s termínem. Tento je stanoven dle povahy rušícího zdroje, kdy
např. u zvn je brán ohled na technické možnosti odstávky vedení. Na straně
„stěžovatele“ se provádějí opatření, pokud je „rušení“ identifikováno např. jako
neodolnost přijímacího zařízení.
Zápach a jiné výstupy
V průběhu demontáže a výstavby vedení nedojde ke vzniku žádného zápachu.
Vlastní provoz nadzemního vedení 400 kV není zdrojem zápachu.
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Žádné jiné výstupy nejsou v průběhu realizace vedení zvn známy.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Trasa dvojitého vedení V417/817 vč. ochranného pásma kříží celkem 48 vodních
toků. Mezi nejvýznamnější vodní toky patří Morava, Litava (Cézava) a Říčka (Zlatý
potok), které jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky č. 178/2012 v platném znění,
kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností
souvisejících se správou vodních toků. Trasa záměru protne jednu vodní plochu.
Základy stožárových konstrukcí jsou umisťovány zásadně mimo koryta vodních toků,
takže nebudou ovlivněny hydraulické parametry vodních toků. Za normálních vodních
stavů zůstávají stožárová místa trvale a bezpečně mimo dotyk s povrchovými
vodami.
Trasa záměru prochází přes záplavové území a aktivní zónu záplavových území řeky
Morava, Kotojedka, Litava (Cézava) a Říčka (Zlatý potok). Z důvodu maximálního
možného zachování stávajících stožárových míst a technické realizovatelnosti
zdvojeného vedení v souladu s technickými normami jsou stožáry č. 25 - 31 umístěny
v záplavovém území i aktivní zóně záplavového území řeky Moravy a stožáry č. 192 194 v záplavovém území i aktivní zóně záplavového území řeky Litava (Cézava).
Umístěním stožárů nedojde k zásadní změně odtokových poměrů v dotčeném území
oproti stávajícímu stavu, příhradové stožárové konstrukce nepředstavují zásadní
překážku přirozenému odtoku povodňových vod.
Trasa dvojitého vedení V417/817 prochází přes chráněnou oblast přirozené
akumulace vod Kvartér řeky Moravy (ID 219) v úseku mezi stožáry č. 24 - 31.
Zdvojené vedení prochází přes ochranné pásmo vodního zdroje Kvasice JÚ Kvasice
štěrkoviště (stupeň 1), Kvasice JÚ Kvasice vrty (stupeň 1), Kvasice JÚ Tlumačov
jímací území Tlumačov- Kvasice (stupeň 2), Bařice prameniště (stupeň 2b),
Soběsuky farma podzemní zdroj (stupeň 2b), Soběsuky farma podzemní zdroj
(stupeň 1), Skržice farma podzemní zdroj (stupeň 2b), Divoky farma podzemní zdroj
(stupeň 2b), Slavkov u Brna - Ligary podzemní zdroj (stupeň 2a), Nížkovice studna
S1, S2 (stupeň 2b). Lze předpokládat, že záměr neovlivní významným způsobem
kvalitu těchto vodních zdrojů.
Trasa záměru prochází v úseku mezi stožáry č. 186 - 187 vyhlášeným OP I. stupně a
v úseku mezi stožáry č. 184 - 190 OP II. stupně přírodních léčivých zdrojů zřídelní
oblasti Šaratice. Stožáry jsou umístěny mimo OP I. stupně PLZ Šaratice.
Trasa záměru prochází na území Zlínského a Jihomoravského kraje zranitelnými
oblastmi v katastrálních územích Tlumačov na Moravě, Kurovice, Hulín, Kvasice,
Střížovice u Kvasic, Karolín u Sulimova, Bařice, Chvalnov, Lísky, Střílky, Kožušice,
Malínky, Nížkovice, Kobeřice u Brna, Milešovice, Otnice, Lovčičky, Bošovice, Újezd u
Brna, Žatčany, Telnice u Brna, Sokolnice. Celá trasa vedení se nachází v citlivé
oblasti.

Posudek V417/817

77

ING. JIŘÍ KLICPERA, CSC., INŽENÝRSKÁ EKOLOGIE

Riziko lokálního znečištění povrchových a/nebo podzemních vod drobnými úkapy
ropných látek z dopravních mechanizmů během výstavby a údržby vedení bude
minimalizováno dodržováním pracovních postupů, zhotovitel stavby je povinen
používat pouze dopravní a mechanizační prostředky s platnou kontrolou technického
stavu vozidel a během demontáže a výstavby vedení udržovat co nejlepší technický
stav těchto prostředků. Případné úkapy ropných látek budou neprodleně sanovány.
Během demontáže a výstavby záměru nejsou produkovány žádné splaškové
odpadní vody, které by mohly ohrozit kvalitu povrchových vod. Tyto vlivy lze proto
považovat za minimální.
Jedná se o vliv krátkodobý, srovnatelný s působením provozu lepší zemědělské
techniky. Velikost i významnost tohoto dočasného vlivu na povrchové vody se proto
hodnotí jako přijatelné.
Záměr neovlivní míru znečistění ani množství povrchových ani podzemních
vod. Nemá vliv na změnu průchodnosti toků a nezpůsobuje kontaminace
vodního prostředí.
Vlivy na půdu - ZPF
Pro realizaci záměru bude nutný trvalý zábor zemědělské půdy (ZPF) pro umístění
základů stožárů a dočasný zábor po dobu realizace díla pro transportní, stavební a
montážní činnosti.
K trvalému záboru ZPF dojde v jednotlivých stožárových místech v rozsahu základů
stožárové konstrukce. Trvalé odnětí půdy ze ZPF se předpokládá v rozsahu cca 1,7
ha pro předpokládaný počet 194 ks stožárů umístěných na ZPF. Oproti současnému
stavu dojde tedy k navýšení trvalého záboru ZPF o cca 0,9 ha, což nepředstavuje tak
zásadní zásah do pozemků zemědělské půdy a je tak splněno ustanovení § 7 odst. 3
zákona č. 334/1992 Sb. v platném znění. Dočasný zábor pozemků ZPF v období
výstavby (menší ovšem než 1 rok) bude nutný pro vytvoření dočasných přístupových
a pojezdového pruhu pod vedením pro provoz dopravní techniky a stavebních
mechanizmů a pro manipulační prostory pro montáž stožárů.
Realizace přístupových cest do manipulačních prostorů v bezprostředním okolí
stožárů, bude respektovat závěry a doporučení vycházející ze zpracovaného
biologického hodnocení záměru (viz Příloha č. 8). Po ukončení stavební činnosti
budou takto dotčené pozemky uvedeny zpět do původního stavu a vráceny jejich
původnímu využití. Předběžně lze dobu mezi zahájením stavebních prací a
uvedením pozemků do původního stavu stanovit maximálně ve výši několika týdnů.
Stavbou vyvolaný zábor pozemků má převážně dočasný charakter. Trvalý zábor
pozemků zastavěním pro základy stožárů je rozptýlený a v celkovém rozsahu
minimální. Z tohoto důvodu je možné hodnotit zábor zemědělských půd jako málo
významný.
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Zábor ze ZPF bude posuzovaným záměrem dotčen ve všech třídách ochrany. Na
zábor ZPF v I. a II. třídě ochrany se nevztahuje omezení podle § 4 odst. 3 zákona č.
334/1992 Sb. v případě, je-li veřejná technická infrastruktura umisťována v koridoru
vymezeném v platných zásadách územního rozvoje (dle § 9 odst. 5 písm. a). Při
terénních pracích, které budou prováděny během demontáže a výstavbě vedení, je
důležité dodržovat ustanovení podle § 8 zákona č. 334/1992 Sb. v platném znění.
Opatření k ochraně ZPF je nutno specifikovat v dalším stupni projektové
dokumentace. Jedná se o minimalizaci manipulačních pásů v úsecích po spádnici s
ohledem na umístění stožárových míst. Tyto zásady včetně návrhu protierozních
opatření je nutné zapracovat do ZOV stavby. V prostoru jednotlivých stožárových
míst šetrně skrýt ornici, dle inženýrsko-geologického průzkumu a po ukončení stavby
skrytou orniční vrstvu rozprostřít v okolí výstavby v rámci terénních úprav.
V průběhu výstavby vedení se nepředpokládá, že by měla nastat významná
kontaminace nebo eroze půdy. Případné havárie v době výstavby spojené s úkapy
ropných látek (např. pohonné hmoty, maziva apod.) budou průběžně sanovány podle
zpracovaného havarijního plánu.
Při realizaci výstavby dojde k manipulaci s ornicí a drnem zhruba v rozsahu základů
stožárových konstrukcí. Ve stožárových místech budou hloubeny výkopy pro
základové patky. Přesná bilance zemních prací není v této fázi projektové přípravy k
dispozici. Tyto zemní práce budou spojeny s vlivy na zemědělský a lesní půdní fond
a nepředstavují významný zásah do půdního fondu ani do horninového prostředí. Při
dodržení standardních stavebních postupů a zásad stanovených v ZOV, s ohledem
na rozsah zemních prací, nelze předpokládat dotčení půdního povrchu větrnou ani
vodní erozí, což je dáno zejména rychlostí výstavby a bezprostřední rekultivací ihned
po dokončení stavebních prací.
Vlivy na půdu – PUPFL
Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) budou posuzovaným záměrem
dotčeny jen v minimální míře vzhledem k malému zastoupení lesních pozemků ve
stávající trase záměru.
Trvalé odnětí PUPFL se předpokládá v úsecích, kde bude vedení realizováno v nové
trase (zejména místní úprava trasy vedení u Nevojic). Předpokládaná plocha trvalého
odnětí PUPFL je v rozsahu cca 0,07 ha půdorysu pro 7 ks stožárů, což představuje
navýšení o cca 0,05 ha oproti stávajícímu stavu.
Z důvodu změny stávající stožárové konstrukce pro jednoduché vedení (stávající šíře
koridoru se stožáry tvaru Portál činí 74,4 m, se stožáry tvaru Donau činí 79,4 m a
stožárem č. 273 tvaru Kočka činí 64,4 m) na dvojité vedení (šíře koridoru se stožáry
tvaru Dunaj činí 69,4 m), dojde při výstavbě dvojitého vedení v převážné většině
trasy záměru k zúžení koridoru vedení v rozsahu o cca 5 – 10 m oproti stávajícímu
stavu. Trvalé omezení PUPFL pro zdvojené vedení předpokládá v rozsahu cca 26,0
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ha, což představuje uvolnění lesních pozemků o předpokládané ploše cca 2,0 ha
oproti stávajícímu stavu. Kácení dřevin na lesní půdě se předpokládá v úseku vedení
v blízkosti obce Nevojice mezi lomovými body R18a - R18b (stožáry č. 125 - 127),
kde je vedení umístěno v nové trase a zasahuje do PUPFL. V tomto úseku se
předpokládá kácení zeleně na lesní půdě v rozsahu cca 0,3 ha více oproti
stávajícímu stavu. Výše uvažované rozsahy záboru ZPF a PUPFL jsou pouze
odborným odhadem. Konkrétní zábory půdy budou specifikovány v dalším stupni
projektové přípravy záměru na základě geometrického zaměření stavby. Doporučuje
se, aby tam, kde to je možné, byly využity plochy pod vedením pro lesní školky
k přípravě nového lesního materiálu k obnově lesů po kůrovcové kalamitní těžbě.
Zemědělsky obhospodařované pozemky pod vedením a v jeho ochranném pásmu
mohou být i nadále využívány ke svému účelu, byť s mírným omezením pro jiné než
pěstební účely. Vzrostlá zeleň pod vedením i v celém ochranném pásmu musí být z
provozních a bezpečnostních důvodů pravidelně odstraňována přesáhne-li její výška
3 m, čímž je omezena produkční funkce lesních pozemků, s výhodou však může být
využito těchto pozemků pro školkaření.
Trasa záměru přechází přes registrované plošné a bodové sesuvy a mapované
plošné nestability, které je nutno respektovat.
Vlivy na půdu v období výstavby záměru lze celkově hodnotit jako malé a časově a
prostorově omezené.
Stavbou vyvolaný zábor ZPF nebo PUPFL má převážně dočasný charakter.
Trvalý zábor pozemků zastavěním pro základy stožárů je rozptýlený a v
celkovém rozsahu minimální. Realizace záměru nezvyšuje významně riziko
vzniku vodní nebo větrné eroze v daném území. Úrodnost ani mimoprodukční
vlastnosti půdy nebudou záměrem významně ovlivněny. Z hlediska ochrany
půd lze tedy předpokládat minimální omezení vzhledem k uvažovanému
záměru. V průběhu výstavby záměru se nepředpokládá významné utužení
půdy. Z tohoto důvodu je možné hodnotit celkový vliv záměru na půdu jako
málo významný.
Vlivy na přírodní zdroje
Zdvojené vedení V417/817 prochází přes území vymezená jako chráněné ložiskové
území, průzkumná území, dobývací prostory těžené, ložiska výhradní plochy, ložiska
nevyhrazených nerostů, ostatních prognózních zdrojů a oblasti negativního
průzkumu a neperspektivní zdroje.
Koridor zdvojeného vedení V417/817 je veden přes chráněné ložiskové území
Bařice, Kostelany, Mouřínov a Borkovany v trase stávajícího vedení V417, takže
omezení vyplývající z ochranného pásma vedení nebude nad rámec stávajícího
stavu. Trasa záměru nezasahuje do žádné geologicky významné lokality ani důlního
díla.
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Koridor vedení přímo nezasahuje do žádného místa odběru podzemních, popř.
povrchových vod. Trasa záměru prochází vyhlášeným OP I. stupně a OP II. stupně
přírodních léčivých zdrojů zřídelní oblasti Šaratice. Stožáry jsou umístěny mimo OP I.
stupně PLZ Šaratice. Vzhledem k malému rozsahu terénních prací a časovému i
prostorovému rozložení lze za dodržení standardních podmínek pro výstavbu
předpokládat minimální riziko ohrožení tohoto zdroje přírodních minerálních vod.
Trasa vedení nezasahuje do pramenů termálních a radioaktivních vod, výronů plynů
ani ložisek peloidů, považované za léčivé zdroje podle zákona č. 164/2001 Sb. v
platném znění. Záměr si nevyžádá žádné dodatečné nároky na těžbu nerostných
surovin (otvírání nových ložisek, zemníky, navýšení těžby ze stávajících zdrojů
apod.). Všechny potřebné materiály (beton, ocelové konstrukce stožárů a
technologie, lana, izolátory apod.) budou na staveniště dovezeny dodavatelským
způsobem. V průběhu výstavby je vždy postupováno v souladu s platnými právními
předpisy a technickými normami, čímž je minimalizováno riziko vlivu na přírodní
zdroje.
Vzhledem k tomu, že trasa zdvojeného vedení V417/817 je maximálně vedena v
trase stávajícího vedení V417, lze vliv záměru na přírodní zdroje považovat za
nevýznamný. V průběhu demontáže, výstavby a vlastního provozu zvn se
nepředpokládá, že by mohlo nastat znehodnocení přírodních zdrojů oproti
stávajícímu stavu.
Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)
Pro potřeby zpracování Dokumentace EIA bylo provedeno autorizované Hodnocení
záměru dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění (viz příloha č. 7), v rámci
kterého byly provedeno posouzení stavu dotčeného území v trase záměru z hlediska
jeho vlivu na faunu, flóru a ekosystémy. Biologický průzkum byl proveden v šíři 100
m od osy vedení na každou stranu (v některých případech byl rozsah zkoumání
rozšířen) a probíhal na podzim roku 2018, ve vegetační sezóně roku 2019 a dílčím
doplňkem jarního aspektu v roce 2020. Provedené průzkumy jsou průřezem
biologických hodnot dotčeného prostoru, vystihují jeho oživení jak z hlediska
přítomnosti druhů, tak kvality ekosystémů.
Hlavní závěry ze zpracovaného Hodnocení jsou převzaty do níže uvedeného
vyhodnocení. Jako relevantní vlivy byly v rámci realizace záměru (demontáž a
výstavba, provoz záměru) zvažovány přímé a nepřímé vlivy, které svojí podstatou
mohou ovlivnit charakteristiky zvláště chráněných druhů. Možné vlivy záměru byly
rozděleny podle jednotlivých etap realizace záměru. Během demontáže a výstavby
záměru byly uvažovány tyto vlivy:
- negativní ovlivňování živočichů a zánik biotopů a stanovišť organismů a rostlin
v důsledku kácení porostů (náletů) a křovin,
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- zánik biotopů a stanovišť organismů a rostlin, narušování půdního povrchu
v důsledku provádění zemních prací, deponií materiálu nebo pojezdu techniky v
rámci příjezdových tras a pojezdového pásu pod vedením,
- poškození biotopů dopravou, montáží a další realizační činností,
- negativní ovlivňování živočichů hlukem, pohybem osob a techniky v okolí staveniště
a příjezdových tras,
- vliv prašnosti v okolí stavby a komunikací,
- narušení pozemních migračních koridorů v průběhu realizace záměru,
- přímá likvidace jedinců v důsledku prací a pojezdů – týká se zejména rostlin a
bezobratlých, v případě nevhodného načasování i ostatních druhů.
Během provozu záměru byly uvažovány tyto vlivy:
- údržba ochranného pásma a okolí základů stožárů – kácení dřevin, mýcení keřové
vegetace nad 3 m výšky,
- migrační bariéra,
- možnost teoretické kolize ptáků s vedením při migraci.
Vlivy na faunu
Součástí zpracovaného Hodnocení dle § 67 ZOPK (viz příloha č. 7) byl posouzen vliv
záměru na faunu (obratlovci i bezobratlí) v dotčeném území. V rámci biologických
průzkumů bylo v území identifikováno celkem 136 druhů živočichů, z toho bylo 95
druhů ptáků, 7 druhů obojživelníků, 4 druhy plazů, 7 druhů ryb, 15 druhů savců a 8
druhů hmyzu.
Z celkového výčtu identifikovaných druhů živočichů jich celkem 53 druhů patří mezi
zvláště chráněné, přičemž 26 druhů mezi ohrožené, 23 druhů mezi silně ohrožené a
4 druhy mezi kriticky ohrožené na základě vyhlášky č. 395/1992 Sb. Největším
ptákem byl zjištěn orel mořský (ojediněle) a čáp bílý a největším savcem veverka
obecná a bobr evropský. Nebyl indikován žádný z velkých divokých savců s potřebou
ochrany migračních koridorů (Vlk, los, medvěd…)
V intenzivně obhospodařované zemědělské krajině se na bohatosti druhů pozitivně
projevuje přítomnost drobných záhumenek a sídel, včetně zahrádkářských a
chatových kolonií. Již z tohoto titulu – vedení je v trase mimo tyto pozemky – nebude
mít vedení významný vliv na druhovou rozmanitost. V Dokumentaci i ve zdrojových
zprávách jsou uváděny rozsáhlé seznamy zjištěných taxonů a jejich popis. Seznamy
však nejsou doplněny jakoukoli kvantifikací, takže do budoucna by je bylo možno
použít nanejvýše jako inventární seznam s vyhodnocením, které druhy zmizely nebo
přibyly. Takové změny však nelze připisovat bez potřebného důkazu hodnocenému
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záměru a podle takových seznamů také nelze zjistit, zda některých druhů přibylo
nebo ubylo, a zda jde o změnu významnou či nikoli a zda to je v důsledku existence
záměru.
V případě ptáků se často diskutuje o opatřeních proti srážkám ptáků s vedeními, aniž
by ale existovaly jasné a přesvědčivé práce o tom, jak to s těmi srážkami je ve
skutečnosti. Tažní ptáci létají ve „svých“ výškách, většinou výše, než nejvyšší
elektrovody. Přesto se navrhují opatření ke snížení těchto srážek. Navrhují se různé
výstražné systémy, zejména optické signalizace, přičemž není jisté, zda tato
signalizace naopak ptactvo nepřitahuje. Toto téma je často diskutováno i u větrných
elektráren, včetně nátěrů konců vrtulí. V případě elektrovodů může být za účinné
považováno umístění trasy do koridoru podél tažné trasy ptactva, pokud je to
alespoň z části v souladu s požadovaným směrem přenosové trasy. Silné trojsvazky
vedení 400 kV napříč jsou pro tažné ptáky ale obvykle dostatečně viditelné.
Výstražné nátěry stožárů s kontrastními barvami naopak vzbuzují odpor při
hodnocení vlivů na krajinný ráz a není jisté, zda ptáci (a kteří) vidí všechny nebo
alespoň některé barvy. Kontrastní červenobílé nátěry stožárů jsou ale užívány spíše
kvůli leteckému provozu, protože se předpokládá, že piloti tyto barvy rozpoznají.
Za jedno z mála skutečně účinných opatření je možno označit zamezení přisedání
ptactva na stožáry a závěsy vodičů pomocí různých mechanických zábran.
S ohledem na určitý vztah mezi napětím na vodičích a velikostí ptactva (resp.
rozpětím křídel kvůli přeskoku výboje) je toto opatření účinné jen v některých
případech, zejména u napětí 6-35 kV. Může být totiž účinné jen tam, kde je velikost
rozepjatých křídel taková, aby mohlo dojít k přeskoku výboje. U vedení 400 kV jsou
vodiče tak daleko od sebe (kolem 4 m nejméně), že ani naši největší ptáci již tak
velké rozpětí křídel nemají a menší ptáci na výboj prostě nedosáhnou. Za
samozřejmě vysoce účinné je třeba považovat opatření k ochraně sídelních lokalit
ptactva, zejména při jejich hnízdění, a podobně např. v ochraně obojživelníků.
V nedávné době byl publikován případ, kdy do lokality obojživelníků na jaře úmyslně
vjeli ochranáři s kolovým bagrem, aby zde nadělali co nejvíce stop v mokřině, kde si
budou obojživelníci lépe zakládat své množivé body. Podobně jsou léta známé
lokality louží, ve kterých přežívají méně známé a nepočetné kolonie vodních
bezobratlých, zejména korýšů. V Dokumentaci je dále uvedeno:
Na základě provedených průzkumů nelze identifikovat konkrétní druhy, které by byly
dotčeny realizací záměru. Dotčeny nebudou ani jejich populace. Na žádném místě,
kterým záměr prochází, nebylo zjištěno vážné přímé či nepřímé ohrožení existence
zjištěných druhů. Stavební a terénní zásahy budou prováděny pouze bodově –
nebude degradována významnější plocha nebo nebude zasažena celá sledovaná
linie vedení. Z hlediska živočichů lze předpokládat, že až na výjimky nepohyblivých a
málo pohyblivých druhů, budou živočichové z dotčeného území stavby vytlačeni
stavebním ruchem.
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Vzhledem k tomu, že největší potenciální negativní dopady záměru na faunu lze
očekávat během výstavby záměru, popř. během údržby ochranného pásma vedení,
jsou navržena zmírňující opatření zaměřená především na termínová omezení prací
– omezení kácení dřevin na mimovegetační období a stanovení autorizované osoby
k provádění biologického dozoru v prostoru stavby a na dalších dotčených plochách
(viz kapitola D.IV)
Z charakteru záměru a z umístění jeho aktivit vyplývá, že přímé dotčení zvláště
chráněných druhů záměrem lze prakticky úplně vyloučit. Dotčeny budou některé
další druhy, které nepodléhají zákonné ochraně, a jejichž populace jsou v okolí
hojné. Toto dotčení lze dále zmírnit aktuálnímu opatřeními přijatými na místě zásahu
se znalostí použitých technologií a postupů.
Ani žádný z nepřímých vlivů nelze klasifikovat jako natolik významný, že by přímo
omezoval, nebo dokonce ohrožoval existenci uvedených druhů. Tento předpoklad se
týká jak vlastního záměru realizace výměny a stavby nových stožárů, tak provozu
elektrovodu jako celku. Teoreticky lze připustit možné střety ptáků s vedením
v oblasti koridoru řeky Moravy (mezi stožáry č. 31 – 32) a řeky Litavy (mezi stožáry č.
193 – 194). Pro tento případ jsou zde navržena vhodná technická opatření v podobě
zvýraznění zemnicích vodičů. Při plánované výměně stožárů a instalaci nových není
pravděpodobné dotčení žádného z uvedených druhů, jelikož nebyly zjištěny v jejich
bezprostřední blízkosti, nebo jim mobilita dovoluje se dotčení vyhnout.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti pro realizaci záměru není nutné žádat
o povolení výjimek ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů ve smyslu
§ 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů.
Jelikož provedené průzkumy nepostihují možné nálezy zvláště chráněných i
dalších druhů živočichů v místě stavby v době realizace, je doporučeno
ustanovení biologického dozoru pro vyhodnocování aktuální situace během
realizace záměru.
Vlivy na flóru
S ohledem na praktickou imobilitu flóry je zde situace poněkud jiná, než v případě
fauny. Flora sice nemá možnost úniku před příchodem realizátorů záměru, zato je ale
v předstihu detekovatelná a lze učinit záchranná opatření.
V rámci zpracovaného Hodnocení dle § 67 ZOPK (viz příloha č. 7) byl posouzen vliv
na flóru v dotčeném území. V rámci provedeného botanického průzkumu bylo
zaznamenáno celkem 440 druhů cévnatých rostlin, z nichž 56 náleží mezi druhy
Červeného seznamu (Grulich, 2017), přičemž 9 z nich je zároveň chráněno
vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb. zákona o ochraně přírody a krajiny. Tento velmi
hojný výskyt vzácných druhů souvisí s fytogeografickým umístěním lokalit do oblasti
termofytika, které je obecně na významné druhy bohatší a díky výskytům ostrůvků
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stepních trávníků (některé z nich jsou i přímo v trase vedení) se cenné xerotermní
druhy mohou šířit i na člověkem ovlivněné biotopy, nehledě na to, že nemalou část
významných druhů zaujímají teplomilné polní plevele, tj. druhy na ovlivněná
stanoviště přímo vázané. Jinými slovy, druhy na trase nalézané jsou často vzácné
zejména v kontextu k rozšíření v rámci celé České republiky, ale v rámci studované
oblasti nemusí být ničím ojedinělým. To však nesnižuje jejich význam v rámci
ochrany biodiverzity flóry ČR.
Zjištěné zvláště chráněné druhy patří téměř všechny mezi stepní druhy a jejich výskyt
je koncentrován jen na devět lokalit. Polovina z těchto lokalit je zároveň maloplošným
zvláště chráněným územím. Jsou to PR Mušenice, PP Baračka, PP Podsedky a
okraj PP Přehon, ostatní reprezentují komplex remízků a suchých trávníků, či stráně
zarůstající lesem aj. Všechny zvláště chráněné druhy dle vyhlášky MŽP č. 395/1992
Sb. patří do kategorie ohrožených (O).
Jde o druhy: kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis) (lokalita 32 a 70), zvonek
sibiřský (Campanula sibirica) (lokalita 103), okrotice bílá (Cephalanthera
damasonium) (lokality 36 – za hranicí trasy elektrovodu a 52), dřín jarní (Cornus
mas) (lokalita 36 – spíše mimo trasu vedení a 177), hořec křížatý (Gentiana cruciata)
(lokalita 115), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi) (lokalita 34), len žlutý (Linum
flavum) (lokalita 52), len tenkolistý (Linum tenuifolium) (lokality 61, 99 a 103), kavyl
Ivanův pravý (Stipa pennata) (lokalita 34). Výskyt žádného z těchto druhů není v
blízkosti stožárů elektrického vedení, tím pádem ani v přímém střetu s uvažovaným
záměrem.
Flóra v těsné blízkosti stožárů zvn je ve většině případů ovlivněna působením
člověka, a proto se zde vyskytují téměř výhradně ruderální druhy rostlin. To platí
zejména pro stožáry umístěné v rámci polí, což je v rámci sledované trasy většina. V
některých případech jsou stožáry umístěny v blízkosti polí na okraj přírodních, či
přírodě blízkých biotopů, ale i tam převažuje v jejich přímém okolí ruderální či
druhově chudá vegetace tvořená zcela běžnými druhy. V trase byly nalezeny pouze
dvě výjimky, kdy se kolem stožárů vyskytují vzácnější druhy. Jsou to stožár č. 165
(lokalita 34), kolem kterého je bohatá populace bílojetele německého (Dorycnium
germanicum) (NT/C3). Bílojetel německý je však přítomný i v širším okolí. Dále jde o
podražec křovištní (Aristolochia clematis) (NT/C4a) u stožáru č. 157 (lokalita 45).
Tyto druhy, které nejsou chráněným zájmem z hlediska zákonných požadavků
ochrany přírody ČR, respektive jejich stanoviště budou při demolici stávajících a
instalaci nových stožárů pravděpodobně negativně dotčeny, i když jejich další
existenci, např. ze zásob semenné banky, lze předpokládat po realizaci záměru. V
případě obou druhů nedojde k ohrožení jejich stávajících populací daným záměrem,
a to z důvodu jejich běžného výskytu v blízkém i širším okolí. Nebudou tak dotčeny
jejich lokální ani regionální populace. Z tohoto důvodu se žádná zmírňující či
kompenzační opatření pro tyto druhy nedoporučují.
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K ovlivnění stávajícího stavu flóry dojde výstavbou nových stožárových míst a to
odstraněním vegetačního krytu. Stožárová místa jsou lokalizována v převážné
většině na zemědělské půdě, mimo botanicky cenné lokality. Na některých lokalitách
pak lze spatřit určité riziko v podobě šíření invazivních druhů rostlin. Část trasy v
novém koridoru je umístěna na orné půdě s minimálním zastoupením rozptýlené
zeleně. Jak stávající, tak nový koridor vedení zvn bude pravidelně udržován (výřez
dřevin vyšších jak 3 m) dle platného energetického zákona. Trasa v převážné většině
nezasahuje do větších lesních celků, ve stávajících lesních plochách je porost
udržován do výšky 3 m, v podstatě jako bezlesí. Lesní průseky představují změnu v
druhovém složení rostlinných druhů oproti nedotčeným úsekům. Lesním průsekem
vznikne nové ekotonové prostředí, které však může zvýšit biologickou diverzitu
dotčeného úseku. V rámci zdvojení vedení dojde k zúžení šíře koridoru vedení v
rozsahu cca o 5 - 10 m v běžné trase oproti stávajícímu stavu. Zúžením koridoru
vedení dojde k rozšíření ekotonového pásma na okrajích porostů, což bude mít
pozitivní vliv na biodiverzitu.
Záměrem může být ovlivněn biotop a dotčeny ochranné podmínky celkem 9 zvláště
chráněných druhů rostlin. Dále může být ovlivněno 56 dalších druhů uvedených v
červeném seznamu. Vliv na žádný z těchto druhů nebyl charakterizován jako
významný. Ve všech případech by mohly být ovlivněny pouze jednotlivé exempláře,
nikoliv místní populace rostlin. Vlivy lze částečně zmírnit formou zmírňujících
opatření, zejména zamezení nebo omezení pojezdu těžké mechanizace a asistencí
biologického dozoru při výstavbě záměru. Kácení dřevin bude prováděno mimo
vegetační období. Z hlediska vlivu záměru na zvláště chráněné druhy rostlin a na
druhy z červeného seznamu je klíčové dodržení zmírňujících opatření spočívajících
ve stanovení míst, která by neměla být nijak dotčena při stavební činnosti. Do nich by
se nemělo vjíždět mechanizací ani při napínání vzdušného vedení. Jedná se
zejména o vodní toky a plochy (dílčí úseky) - 17, 32, 34, 47, 57, 61, 70, 77, 99, 108,
115, 117, 132 a 134.
Vliv záměru na památné stromy se nepředpokládá.
Demontáž a výstavba bude probíhat především ve stávajícím ochranném pásmu.
Vlivy na ekosystémy
V rámci zpracovaného Hodnocení dle § 67 (viz příloha č. 7) bylo zmapováno
podrobně celé dotčené území, které bylo rozděleno do 181 dílčích ploch (úseků) dle
zastoupení jednotlivých ekosystémů. Současný stav ekosystémů dotčeného území je
až na výjimky v převážné většině ovlivněn lidskou činností. Nejvíce zastoupeným
ekosystémem v dotčeném území je tzv. agroekosystém, který je tvořen především
zemědělskými plodinami pěstovanými na různě velkých polích v rámci ZPF včetně
pastvin, mezí, remízů a cest. Lesním porostům se vedení maximálně vyhýbá, jejich
dotčení je s ohledem na celkovou délku trasy a zúžení koridoru vedení v rozsahu o
cca 5 - 10 m málo významné. V současnosti jsou lesní ekosystémy již ovlivněny
koridorem stávajícího vedení zvn, výjimkou jsou úseky vedení s úpravou trasy v
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úseku mezi TR Otrokovice až po lomový bod R6, drobná úprava trasy v lokalitě
Nevojice a změna trasy při zaústění vedení do TR Sokolnice. Nicméně ani v těchto
úsecích se nepředpokládá významný zásah do mimolesní zeleně. V lokalitě Nevojice
je nutné kácení lesní zeleně v nezbytně nutném rozsahu, které lze s ohledem na
dotčení lesního celku vyhodnotit za minimální.
Vodní ekosystémy nebudou trasou záměru přímo dotčeny kromě výřezu břehových
porostů podél vodních toků a ploch.
Významný je průchod trasy záměru přes významný tok řeky Moravy a Litavy včetně
souvisejících údolních niv. V místech přechodu přes chráněná území je významné
zastoupení stepních stanovišť s chráněnými druhy rostlin a živočichů.
V důsledku realizace záměru nedojde k bezprostřednímu ovlivnění žádného místa
výstavby, jež by mělo zvýšenou ekosystémovou nebo stanovištní hodnotu. Jediným
rušivým zásahem pak zde může být vlastní demolice a stavba stožáru či přístup k
místu realizace výměny či novostavby stožáru. Vlivy výstavby by mohly být
významné pouze v případě reprezentativních segmentů přírodních a polopřírodních
stanovišť, zjištěných při vegetačním screeningu území. V místě, kde trasa přímo
protíná takové segmenty, jsou proto navržena zmírňující opatření, která spočívají v
eliminaci pojezdové technicky v průběhu výstavby v těchto lokalitách. Jedná se o
následující plochy (dílčí úseky) z provedeného botanického průzkumu: 17, 32, 34,
47, 57, 61, 70, 77, 99, 108, 115, 117, 132 a 134. Je ale nutné brát v úvahu, že právě
údržba pruhu v ochranném pásmu zajišťuje pro většinu zmiňovaných druhů a biotopů
vhodné podmínky k jejich existenci.
Ovlivnění biologické rozmanitosti ve smyslu homogenizace krajiny,
fragmentace biotopů, omezení migrace či snížení kontaktu populací je
vzhledem k charakteru záměru nulové, rostlinné ani živočišné druhy na úrovni
populací nebudou dotčeny. Případná mortalita jedinců je minimalizována řadou
navržených opatření včetně termínového omezení prací a zajištění přítomnosti
biologického dozoru, který bude postup prací monitorovat.
Úbytek biologické rozmanitosti na úrovni druhové, genové i ekosystémové
vlivem záměru se nepředpokládá. Za dodržení navržených opatření, uvedených
v kapitole D.IV, lze hodnotit vlivy na ekosystémy jako omezené a málo
významné.
Vlivy na lokality soustavy Natura 2000
Součástí Dokumentace EIA je zpracované Posouzení vlivů záměru na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti dle § 45 h a i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění, autorizovanou osobou (viz Příloha č. 8). Cílem této
studie bylo zhodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti,
jejich předměty ochrany a celistvost.
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K předmětnému záměru byla vydána stanoviska příslušných orgánů ochrany přírody
podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ve kterých
vyloučily významný negativní vliv záměru na předměty ochrany nebo celistvosti
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Stanoviska orgánů ochrany přírody
jsou součástí přílohové části Dokumentace (viz příloha č. 2). I přes vyloučení
možného významného vlivu příslušnými orgány ochrany přírody bylo zpracováno
autorizovanou osobou expertní posouzení vlivu záměru na lokality soustavy Natura
2000 mimo režim zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění (viz Příloha č. 8).
Trasa záměru, jeho ochranné pásmo ani činnost při výměně a budování nových
stožárů se fyzicky nedotkne lokalit soustavy Natura 2000. Záměr však jako vzdušné
vedení přechází přes EVL Horní Mouřínovský rybník a EVL Mušenice. Trasa záměru
dále vede po hranici EVL Chřiby, do které však fyzicky nezasahuje. EVL Chřiby je do
dotčených lokalit soustavy Natura 2000 zahrnuta zejména díky své rozsáhlosti a tím i
rozsáhlosti hraniční části se záměrem, který by mohl vyvolat případné konflikty na
úrovni nepřímých vlivů a na předměty ochrany, zejména z hlediska jejich migrace
apod.
Jelikož jsou všechny lokality v dosahu vedení identifikovány jako neovlivněné, nelze
kumulativní ani synergické vlivy vyhodnotit jako významné. Ve všech případech
nepřímo dotčených EVL (přechod vzdušného vedení nad EVL je vnímáno jako
nepřímý vliv) je z analýzy předpokládaných vlivů patrné, že záměrem nebudou tyto
EVL dotčeny, a to ani nepřímo. V případě blízkosti vedení u EVL Chřiby toto nijak
neomezuje fungování EVL ani nezasahuje do možného fungování populací předmětů
ochrany. Průseky v ochranném pásmu vedení mohou poskytovat při výskytu vhodné
vegetace zdroje pro ohniváčka černočerného (Lycaena dispar).
Vlivy na integritu lokalit lze vyloučit. Záměr nebude mít zásadní vliv na stav populací
předmětů ochrany, ani na kontinuitu populací a migrační možnosti v rámci
metapopulace.
Vlivy na ZCHÚ
Trasa dvojitého vedení V417/817 přechází přes pět vyhlášených maloplošných
zvláště chráněných území:
Přírodní památka Včelín - průsek ochranného pásma elektrovodu, který zaujímá
podstatnou část PP. Jedná se převážně o bezlesí a křovinaté porosty v ochranném
pásmu, které formuje stávající údržba vedení. Tento management není v rozporu s
předměty ochrany, ale naopak je podporuje. Trasa záměru přechází PP v úseku mezi
stožáry č. 61 - 62, přičemž žádný ze stožárů do území PP nezasahuje. Nejbližší
stožár č. 61 je umístěn v orné půdě mimo PP.
Přírodní rezervace Podsedky - ochranné pásmo elektrovodu prochází prakticky
prostředkem chráněné stráně. Primárně je dané území tvořeno bezlesím a křovinami.
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V prostoru PR ani v jeho bezprostředním okolí nejsou umístěny stožáry. Nejbližší
stožár č. 98 je umístěn na okraji ochranného pásma.
Přírodní památka Baračka - elektrovod prochází nad strání, která tvoří chráněné
území. Průchod elektrovodu územím je tvořen bezlesím a křovinami, které jsou v
rámci koridoru stávajícího vedení udržovány. Vedení protíná PP v úseku mezi
stožáry č. 133 - 134, přičemž nejbližší stožár č. 133 je umístěn na okraji ochranného
pásma PP.
Přírodní rezervace Mušenice - průsek ochranného pásma elektrovodu prochází
lesnatou částí chráněné stráně a je tvořen křovinami v důsledku pravidelní údržby
koridoru elektrovodu. Záměr přechází PR v úseku mezi stožáry č. 149 - 150, přičemž
stožár č. 149 je umístěn na okraji ochranného pásma PR.
Přírodní památka Jalový dvůr - přechod elektrovodu přes údolí je mimo louku
v ochranném pásmu pokryt křovinami a nálety. Prostor je periodicky udržován
kácením vzrostlé zeleně. Vzdušné vedení překonává PP mezi stožáry č. 151 - 153,
přičemž stožár č. 152 je umístěn v trvalém travním porostu na okraji ochranného
pásma PP.
Pro zachování příznivého stavu je nutné při plánovaných pracích nepoužívat těžkou
techniku a vyvarovat se narušení půdního povrchu lučních enkláv. Jelikož v prostoru
uvedených zvláště chráněných území nejsou lokalizovány žádné stožáry zvn, je
možným zásahem pouze tažení zaváděcích lan, které je nutno natahovat s
respektováním výše uvedené šetrnosti k půdnímu pokryvu.
Na základě zpracovaného Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. v platném
znění (viz příloha č. 7) nebyl shledán negativní vliv záměru na dotčené
předměty ochrany. V rámci zpracovaného hodnocení jsou nicméně navržena
zmírňující opatření, které jsou zároveň zapracována do textu Dokumentace EIA
(viz kapitola D.IV.).
Vlivy na krajinný ráz
Pro vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz území byla zpracována samostatná
studie Posouzení vlivu navrhované stavby a využití území na krajinný ráz ve smyslu
znění § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (viz
příloha č. 9). Cílem této studie bylo vyhodnocení míry vlivu posuzovaného záměru z
hlediska zásahu do krajinného rázu.
Vyhodnocení vlivů je rozděleno na jednotlivé dotčené krajinné prostory:
Krajinný prostor KP A - Otrokovice - Tlumačov (zahrnující úsek V417/817 mezi
transformovnou Otrokovice a stožárovým místem č. 27 (R7) – tabulka 76.
Krajinný prostor KP B - Tlumačov - Kvasice (zahrnující úsek V417/817 mezi
stožárovým místem č. 27 (R7) a stožárovým místem č. 37 – tabulka 77.
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Krajinný prostor KP C - Kvasice - Roštín (zahrnující úsek V417/817 mezi
stožárovým místem č. 33 a stožárovým místem č. 75) – tabulka 78.
Krajinný prostor KP D - Roštín - Snovídky (zahrnující úsek V417/817 mezi
stožárovým místem č. 75 a stožárovým místem č. 117) – tabulka 79.
Krajinný prostor KP E - Snovídky - Otnice (zahrnující úsek V417/817 mezi
stožárovým místem č. 113 a stožárovým místem č. 177 (R24)) – tabulka 80.
Krajinný prostor KP F - Otnice - Sokolnice (zahrnující úsek V417/817 mezi
stožárovým místem č. 147 a stožárovým místem č. 205 (R28)) – tabulka 81.
Poslední dva úseky jsou nejdelší. Záměr zasahuje do přírodního parku Ždánický les
a prochází okrajem přírodního parku Chřiby. Na dohled je pak od přírodního parku
Záhlinické rybníky. Přírodní park Chřiby je dotčen průchodem vedení mezi stožáry č.
61 - 72. Přírodní park Ždánický les protíná průsek elektrovodu mezi stožáry č. 116 161, č. 163 – 165 a č. 175 - 178. Ve všech případech jde o zachování stávající trasy
elektrovodu, tj. budou zde zachovány šířky a délky průseků stromovou vegetací a
lesy. Výjimku tvoří krátký úsek s posunem trasy u Nevojic (Ždánický les), kdy zde
bude osa vedení a tím i trasa ochranného pásma posunuta v řádu metrů, což
nezpůsobí žádný znatelný zásah do hodnot území.
Relevantní vliv plánovaného záměru lze spatřovat z pohledu možného ovlivnění
vizuální charakteristiky území, vyplývající ze změny použité konstrukce příhradových
stožárů, jako prvků vytvářejících v některých částech trasy vedení prostorové
dominanty. Oproti stávajícímu stavu jde ve většině případů o stožáry vyšší. Z
hlediska vlivu na krajinný ráz lze tak jako nejvýznamnější vliv hodnotit zvýraznění
stožárových konstrukcí v krajinné scéně díky zvýšení jejich projevu v pohledech ze
středních vzdáleností právě z důvodu změny stožárové konstrukce a z toho plynoucí
navýšení stožárů a zvýšení rozpětí výložníků oproti stávajícímu stavu. Navýšení
stožárů je poněkud kompenzováno zúžením ochranného pásma elektrovodu.
Zdvojení posuzovaného vedení, tak jeho souběh s plánovanými elektrovody
V418/818 a V498/499, je z hlediska ochrany krajinného rázu akceptovatelné.
Realizací záměru nedojde k zásadnímu negativnu ovlivnění krajinného rázu v
územích chráněných ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů (přírodní park Chřiby a Ždánický les), ani mimo ně.
Uvedené přírodní parky představují vzhledem ke své funkci ochrany lesní i nelesní
zeleně a krajinných struktur úpatí vrchovin poměrně citlivou část území z hlediska
vnímání liniových staveb. Krajinářské hodnoty, na základě kterých byla tato chráněná
území vyhlášena, nebudou v důsledku navrženého zdvojení vedení významněji
negativně ovlivněny.
Z hlediska dikce zákona č 114/1992 Sb. v platném znění a jeho § 12, v němž je v
odstavci 1 uveden předmět ochrany krajinného rázu v níže uvedených kategoriích,
lze souhrnně klasifikovat míru vlivů následovně:
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Významné krajinné prvky - slabý vliv
Zvláště chráněná území - žádný vliv
Kulturní dominanty - žádný vliv
Harmonické měřítko - středně silný vliv
Harmonické vztahy - slabý vliv

Ke snížení vizuálního projevu stožárů je doporučené věnovat pozornost barevné
úpravě stožárových konstrukcí. Otevřená polní krajina má potenciál lépe absorbovat
světlejší provedení stožárů (světle šedá, světle zelená v matném odstínu).
Respektovat je ale nutné v první řadě požadavky bezpečnosti leteckého provozu,
především v blízkosti letišť, dálnic a možných míst přistávání vrtulníků záchranné
služby.
Ze závěrů provedeného hodnocení významnosti zásahů do jednotlivých znaků
(hodnot) krajinného rázu území vyplývá, že ovlivnění existujících hodnot
krajinného rázu nedosáhne takové velikosti, která by vylučovala uskutečnění
záměru. Změny vyvolané realizací záměru nesníží nepřípustně současnou
kvalitu území v dotčených krajinných prostorech.
Na základě výše uvedených skutečností lze uvažovaný záměr z hlediska
dopadů na krajinný ráz a jeho ochranu podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny považovat za únosný.
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
V rámci zpracovaného Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění
(viz příloha č. 7) bylo provedeno posouzení střetu záměru s vymezenými prvky ÚSES
na všech úrovních, tj. nadregionální, regionální a lokální. Územní střet byl zároveň
prověřen s ohledem na aktuálně platnou územně plánovací dokumentaci na úrovni
obcí.
S ohledem na skutečnost, že se v daném území nebude jednat o nový záměr, ale
bude v maximální možné míře, až na výjimky, respektován stávající energetický
koridor, nepředpokládá se významné ovlivnění již existujících prvků ÚSES. Stávající
vedení V417 bylo vystavěno v roce 1978, tedy v době, kdy ÚSES jakožto veřejný
zájem ochrany přírody ještě neexistoval a všechny současné dotčené prvky ÚSES
byly navrženy s vědomím existence tohoto vedení. Problematiku střetu vedení s
ÚSES je důležité řešit již z pohledu navrhování nových prvků ÚSES (popř. jejich
aktualizaci). V roce 2017 byla vydána nová Metodika vymezování územního systému
ekologické stability (MŽP, 2017).
Z pohledu ovlivnění stávajících skladebních částí ÚSES bylo součástí zpracovaného
Hodnocení dle § 67 ZOPK vyhodnocení vlivu souběhu tří dvojitých 400 kV a jednoho
vedení 110 kV v úseku průchodu přes RBK 1586 západně od obce Machová po
jejich realizaci. Kumulace vlivů těchto vedení 400 kV se zohledněním stávajícího
vedení 110 kV se dotkne přírodního prostředí dotčeného území minimálně a to
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zejména průchody sdruženého koridoru přes liniové prvky zeleně v krajině, kdy je z
hlediska požadavků na parametry vegetace v ochranném pásmu nutnost udržovat
jeho vegetaci v maximální výšce 3 m. To znamená, že ochranné pásmo vedení bude
udržováno ve stavu bez stromové vegetace v podobě bylinného porostu nebo s
porostem keřů, výmladků či náletů, které jsou pravidelně udržovány výřezem tak, aby
nepřesáhly požadovanou bezpečnostní výšku. V trase sdruženého koridoru RBK
1586 dojde k částečnému kácení jeho stávající vegetace a to včetně nových
výsadeb, které však nejsou příliš hodnotné - jedná se o husté monokultury prakticky
bez podrostu bylinným patrem. Dále dojde k omezení stromové vegetace několika
alejí a stromořadí podél cest a mezí. Z hlediska biologických hodnot krajiny je
důležité zachování dotčených ploch s mimoprodukčními funkcemi, kdy lze keřové
porosty a porosty lad v krajině vnímat jako hodnotnější, oproti stromové výsadbě,
jelikož keře zpravidla poskytují úkryty a další zdroje než nereprezentativní stromové
výsadby. Jelikož se kromě zmíněných zásahů do vegetace, které lze vnímat i
pozitivně, sdružené vedení nedotkne přírodních hodnot území, lze jeho budoucí
existenci z biologického hlediska vnímat neutrálně až pozitivně vzhledem k udržování
bezlesých enkláv.
Územní střety záměru s lokálními, regionálními a nadregionálními prvky ÚSES
jsou řešeny podmínkami a zmírňujícími opatřeními na detailnějších úrovních ochrana VKP a přírodních stanovišť a druhů (viz kapitola D.IV.) Při dodržení
těchto opatření nebude vliv záměru na prvky ÚSES významný.
Vlivy na VKP
Trasou záměru jsou dotčeny významné krajinné prvky ze zákona (§ 3 odst 1b zák. č.
114/1992Sb.): vodní toky, údolní niva a les. Ostatní VKP jmenované zákonem
nebudou záměrem dotčeny.
Vodní toky elektrovod přechází vzdušným vedením. Dotčenými údolními nivami
jsou niva řeky Moravy, kde budou demolovány stávající a umístěny nové základy
stožárů, bude zde docházet k pojezdům techniky a pohybu osob (stožáry č. 26 - 32).
K dotčení funkcí nivy řeky Moravy stavbou dojde k ovlivněním stavu nivy v
minimálním rozsahu.
Les bude dotčen posunem ochranného pásma v lokalitě místní úpravy trasy vedení
v lokalitě Nevojice (mezi stožáry č. 126 - 128). Posun pásma bude v tomto úseku
činit cca 10 - 12 m v místě největšího záboru a postupně vyzní po návratu trasy do
stávajícího koridoru. Dotčení okraje masivu Ždánického lesa lze považovat vzhledem
k poměru rozsahu lesního celku a záboru za nevýznamné. V úseku průchodu přes
lesní pozemek v k. ú. Rašovice přechází trasa vedení přes nejjižnější výběžek lesa
ve stávající trase. Při realizaci záměru dojde ke zúžení OP vedení v rozsahu cca o 10
m oproti stávajícímu stavu. Část historického záboru tedy bude vrácena k původnímu
využití.
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Rybníky nejsou trasou záměru dotčeny, nicméně v úseku mezi stožáry č. 29 - 30
dochází k přechodu přes vodní plochu - Kvasické štěrkopísky. V blízkosti trasy
záměru (v úseku mezi stožáry č. 143 - 144) se nachází Horní Mouřínovský rybník a
rybník Jalovák (v úseku mezi stožáry č. 151 - 152). Oba tyto rybníky nejsou trasou
záměru přímo dotčeny.
V trase záměru jsou vyhlášeny i registrované VKP: Registrované VKP, které jsou
situovány v koridoru vedení, budou dotčeny obdobným způsobem jako v současném
stavu (bude zachován stávající stav a způsob údržby). Při přechodu přes
registrované VKP je trasa záměru zachována s respektováním stávajících
stožárových míst. Zúžením koridoru vedení navíc dojde k uvolnění doposud
omezených pozemků pro další možné využití.
Aby realizací záměru nedošlo k trvalému oslabení nebo ohrožení stabilizační
funkce niv a vodních toků a lesů, byla navržena zmírňující opatření spočívající
ve vyloučení nebo minimalizaci pojezdu mechanizace do vodních toků a jejich
niv a lesů (viz kapitola D.IV.). Při dodržení těchto opatření nebude vliv záměru
na VKP významný.

Dřeviny rostoucí mimo les
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 2 Zákona č. 114/1992
Sb. v platném znění není třeba k odstraňování dřevin v koridoru vedení provozované
elektrizační soustavy.
V rámci zdvojení vedení se předpokládá kácení dřevin rostoucích mimo les pouze v
úsecích, kde bude vedení realizováno v nové trase (tj. mezi TR Otrokovice až
lomovým bodem R6 – lemy Hajské příkopy, komunikací a přechody přes sady, místní
úprava trasy vedení v lokalitě Nevojice - keřový a stromový lem zahrady a zaústění
do TR Sokolnice – mezernatý lem ovocných stromů u silnice). Přesné počty a plochy
dřevin na nelesní půdě, které bude nutné vykácet, vyplynou z dalšího stupně
projektové dokumentace. Dle odborného odhadu se bude jednat o jednotlivé dřeviny
až porosty dřevin v koridoru vedení.
Většinou se jedná o doprovodné dřeviny dotčených vodních toků, polních cest,
místních silnic, různých remízků apod. Rozsah kácení bude v rámci nezbytného
zachování ochranného pásma. Památné stromy se v trase elektrovodu nevyskytují.
Udržení retenční schopnosti území
Záměr nebude mít (ani v případě úprav trasy vedení) na tuto funkci prakticky žádný
vliv, a to jak pro fázi výstavby záměru, tak i během provozu.
Funkce půdotvorná a klimatická
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Půdotvorná funkce krajiny bude omezena trvalým záborem půdního fondu v
důsledku výstavby stožárových patek. Zábor nebude oproti stávajícímu významný,
rovněž se neočekávají negativní vlivy na půdní erozi. Klimatická funkce krajiny
nebude záměrem dotčena.
V porovnání se stávajícím stavem nedojde realizací záměru k zásadním
změnám nebo k významnému narušení ekologických funkcí krajiny. Pro
minimalizaci vlivů jsou navržena zmírňující opatření, kterou jsou uvedena v
kapitole D.IV.
Vlivy na hmotný majetek
archeologických aspektů

a

kulturní

dědictví

včetně

architektonických

a

Trasa vedení je umístěna ve stávajícím koridoru vedení V417 mimo zastavěná území
sídel i rekreačních oblastí, pouze v několika málo případech se trasa k zastavěnému
území přibližuje. Ve stávajícím koridoru se nachází řada drobných objektů
nevýznamného charakteru (např. objekty pro výkon práva myslivosti, boží muka
apod.) a objekty trvalejšího charakteru, které nejsou určeny pro trvalé bydlení či
rekreaci.
Po zdvojení vedení dojde k zúžení ochranného pásma vedení, čímž dojde k
zmenšení územního střetu vedení s nezkolaudovaným objektem v k.ú. Nížkovice,
nicméně i po realizaci záměru (a zúžení OPV) se bude objekt nadále vyskytovat
v ochranném pásmu zdvojeného vedení. V souvislosti s tím bude nutné dodržovat
hygienické limity pro neionizující záření, které jsou zpracovány v samostatné příloze
Dokumentace EIA (viz příloha č. 5).
Podle energetického zákona bude k posuzovanému záměru vyhrazeno ochranné
pásmo s charakterem věcného břemena. Kromě toho si posuzovaný záměr vyžádá
trvalý (stožárová místa) i dočasný zábor zemědělské půdy a pozemků určených
k plnění funkcí lesa. Věcná břemena v oblasti ochranného pásma jsou zřizována
pouze na průměty fázových vodičů. Tato omezení budou předmětem vyrovnání mezi
majiteli dotčených pozemků a provozovatelem vedení. Kromě toho si posuzovaný
záměr vyžádá trvalý zábor zemědělské půdy pro stožárová místa.
V trase záměru ani v ochranném pásmu vedení se nenachází žádné kulturní
památky ani památkově chráněná území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České
republiky. Nejbližší vyhlášené kulturní památky jsou soustředěny v intravilánech obcí.
Trasa záměru nezasahuje žádnou památku zapsanou na seznamu světového
dědictví UNESCO.
V trase záměru nebyly identifikovány architektonicky cenné objekty, trasa záměru je
v převážné trase vedena mimo zastavěné území.
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Při realizaci záměru nelze vyloučit výskyt archeologického nálezu, i když vzhledem
k rozsahu prováděných zemních prací a maximálnímu možnému zachování
stávajících stožárových míst je takový nález málo pravděpodobný. Posuzovaný
záměr se vyhýbá známým oblastem, geologickým a paleontologickým památkám.
V případě odkrytí archeologických nálezů při provádění zemních prací bude
umožněno provedení záchranného archeologického výzkumu dle zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči v platném znění.
Realizace a provoz záměru nebude mít významně negativní vliv na hmotný
majetek a kulturní či archeologické památky
Hodnocení kumulativních vlivů
Při posuzování vlivů záměru na obyvatelstvo, veřejné zdraví a životní prostředí se
obvykle rozlišují kumulativní a synergické vlivy.
a) Kumulativní vliv je dán součtem vlivů stejného druhu, přičemž při posuzování
jednotlivých zdrojů izolovaně by takový vliv nemusel být shledán.
b) Synergický (společný) vliv vzniká působením vlivů různého druhu a je od těchto
vlivů odlišný, např. současné působení vícero zdrojů různých emisí může mít za
následek vznik kyselých dešťů nebo kombinované vlivy na lidské zdraví.
Předpokládaný záměr nebude představovat nový technický prvek v krajině, neboť ve
většině trasy dojde k přestavbě stávajícího vedení v rámci současného
energetického koridoru. Výjimkou jsou úseky vedení, kde bude záměr umístěn v
novém koridoru či se drobně odchyluje od koridoru stávajícího (tj. úsek mezi TR OTR
- stožár č. 23, lokalita Nevojice a nové zaústění do TR SOK).
V období výstavby (vč. demontáže) záměru lze o kumulativních, popř. synergických
vlivech uvažovat z hlediska navýšení hlukových emisí a emisí znečišťujících látek z
dopravy a stavebních mechanismů (včetně sekundární prašnosti) v případě
časového a místního souběhu s jiným záměrem. Výstavba dvojitého vedení
V417/817 je plánována na období mezi roky 2029 - 2030, proto není v této fázi
možné určit přesně ty záměry, jejichž realizace se časově a místně sejde s
výstavbou dvojitého vedení. Vzhledem ke krátké době demontáže a výstavby vedení,
relativně malých požadavků na dopravní a stavební techniku, budou případné
kumulativní a synergické vlivy zcela zanedbatelné.
V období provozu záměru lze uvažovat o kumulativních vlivech neionizujícího záření
a hlukových emisí v případě souběhu s jinými elektrickými vedeními a vlivu souběhu
vedení o napěťové hladině 400 kV na krajinný ráz.
Neionizujícímu záření se věnuje podrobně kapitola D.I.1.1 a Příloha č. 5
Dokumentace EIA, ve které jsou počítány modifikované intenzity elektrického pole
(Emod), což je parametr, který komplexně postihuje vliv elektrického i magnetického
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nízkofrekvenčního pole. Kumulativní vliv Emod je vyhodnocen pro všechny známé
záměry souběžných vedení přenosové i distribuční soustavy. Vzhledem k situaci, kdy
se záměr zdvojení vedení setkává také s již existujícími vedeními v různých
konfiguracích, bylo současně posouzeno několik možných expozičních scénářů vlivů
neionizujícího záření z provozu záměru. Hodnocen je konečný stav po roce, tj. po
roce 2035, kdy by měla být vystavěna tři souběžná dvojitá vedení 400 kV v úseku
mezi TR Otrokovice až po stožár č. 13 vedení V417/817. V rámci předpokládaného
záměru se jedná o expoziční scénáře č. 2, 3, 4 a 6 pro souběh s dalšími vedeními. V
případě expozičního scénáře č. 5 se jedná o křížení záměru s jiným již existujícím
vedením a to v lokalitě Újezd u Brna. Vyhodnocení expozičních scénářů je pak
provedeno v kapitole D.I.1.1. a v samostatné příloze č. 6 Dokumentace EIA. Výpočty
bylo prokázáno, že dodržením projektované minimální výšky spodních fázových
vodičů 12,5 m nad zemí bude za všech okolností zaručeno, že osoby, které se
nacházejí v blízkosti posuzovaného energetického vedení, jsou bezpečně chráněny
proti všem známým zdraví škodlivým účinkům zdroje elektromagnetického pole v
souladu s nařízením vlády č. 291/2015 Sb. a platnými technickými normami ČSN 33
2040 a PNE 33 3300.
Z hlediska hlukové situace v období provozu záměru se jako kumulativní vliv
uvažuje hluk pocházející z přenosové soustavy včetně hluku pozadí, který je pro
danou lokalitu specifický svým původem. Pro naprostou většinu lokalit je to hluk z
dopravy na blízkých i vzdálenějších komunikací. V rámci studie bylo provedeno
měření hlukového pozadí v okolí výstavby záměru, kde měřenými zdroji hluku bylo
zjištěno, že hodnota hluku pozadí v denní i noční době je ve většině lokalit větší než
vlastní vliv hlukové zátěže z provozu stávajícího vedení i vedení po realizaci záměru.
Výjimkou je lokalita č. 7, kde bude vliv dvojitého vedení převyšovat hluk stávajícího
pozadí. Na základě provedených výpočtů však bylo zjištěno, že očekávané hodnoty
hlukové zátěže v lokalitě Nevojice jsou i tak pod hodnotou platného hygienického
limitu hluku ze stavební činnosti. (očekávaná hodnota v lokalitě Nevojice je 60,7 dB).
V rámci hlukové studie byly zároveň prověřeny očekávané hodnoty hlukové zátěže u
plánovaných ploch určených k obytné výstavbě v nejbližších lokalitách podél trasy
záměru. Bylo zjištěno, že v jednom výpočtovém bodě (VB7-B2-1 v lokalitě č. 7
Nevojice) dojde k překročení platného hygienického limitu (vypočtená hodnota činí
67,8 dB).
Je však nutné si uvědomit, že daný výpočtový bod byl situován na hranici lokality.
Toto překročení hygienického limitu je vypočteno za předpokladu, že stavební práce
a nejhlučnější posuzovaná činnost by probíhala nepřetržitě po celou denní dobu, tj. v
čase 7:00 - 21:00 hodin. Z hlediska bezpečnosti se jedná o čistě teoretické
překročení stanoveného limitu, nicméně jako zmírňující opatření se doporučuje
omezit demontáž stávajících základů stožárů maximálně na 7 hodin denně. V
souvislosti s realizací souběhu tří dvojitých vedení 400 kV v úseku mezi TR OTR stožár č. 13 bylo v rámci Akustické studie (EMPLA AG) vyhodnoceno posouzení
hlukové zátěže v lokalitě Machová pro všechna tato připravovaná i stávající
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elektrická vedení. Na základě zpracované akustické studie bylo zjištěno, že realizací
všech tří dvojitých vedení 400 kV společně se stávajícím vedením 110 kV budou
splněny požadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů s ohledem na
dotčené chráněné venkovní prostory staveb a chráněné venkovní prostory.
Výhledová hluková situace je vyhodnocena v kap. D.I.1.3.
Z hlediska posouzení kumulativních vlivů na veřejné zdraví lze konstatovat, že v
celé trase posuzovaného vedení nedochází k překročení hygienického limitu při
trvalém pobytu osob (jsou dodrženy NPH - Emod expozice osob podle 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 ani u osob přechodně se
vyskytujících v ochranném pásmu vedení zvn. Toto konstatování je relevantní pro
všechny posuzované expoziční scénáře, tedy jak pro samostatné vedení 400 kV, tak
i pro různé souběhy či křížení s již existujícími či plánovanými vedeními v některých
částech trasy posuzovaného záměru. Vyhodnocení vlivu záměru z pohledu
zdravotních rizik je popsáno v kapitole D.I.1 a v příloze č. 6.
Při souběhu více vedení může nastat další kumulativní vliv z hlediska zesílení
bariérového efektu při migračních tazích ptáků. Zde je obecně lepší plánovat
elektrická vedení v souběhu (shlukovat jich několik k sobě), čímž se zvýší viditelnost
vedení a ptáci musí vystoupat nad ně a vyhnout se jen jednou. Trasa zdvojení
vedení je v maximální možné míře situována ve stávajícím koridoru. Trasa záměru
využívá v části trasy souběhů s dalšími vedeními přenosové i distribuční soustavy, tj.
vedeními 110 kV a 400 kV. Z tohoto hlediska se jeví zdvojení vedení V417/817 v
souběhu s jinými elektrickými vedeními jako menší riziko pro migrující ptáky než
stavba vedení úplně v novém koridoru. Na druhou stranu je ale shlukování koridorů
méně příjemné pro vyhodnocení krajinného rázu, protože to způsobuje vznik nové, a
to velmi významné dominanty technicistního charakteru.
V území dotčeném trasou záměru lze předpokládat migrace ptáků v koridorech
významnějších vodních toků, v případě posuzovaného záměru se jedná o významný
koridor podél řeky Morava a Litava (Cézava). V těchto potenciálně rizikových
lokalitách jsou s ohledem na ochranu ptáků před nárazy do vodičů navržena
preventivní ochranná opatření, tj. umístění vizuálních prvků na vedení, v rozsahu
mezi stožáry č. 31 - 32 a 193 - 194. I toto opatření bývá hodnoceno kriticky z pohledu
zhoršení vlivu na krajinný ráz kvůli vysoké viditelnosti záměru. Z hlediska ochrany
krajinného rázu dojde při souběhu více vedení k navýšení podílu technicistních prvků
v krajině. Souběhem sice dojde ke kumulaci vizuálních vjemů přítomností dvou
vedení zvn, ale jejich souběh a vzniklé vjemy nelze sčítat. Dojde zde k prohloubení
vizuálních a estetických vlivů, které jsou vzhledem k poloze vedení vzhledem k
pohledově exponovaným místům, dominantám a dalším určujícím charakteristikám
krajinného rázu akceptovatelné. Lze tedy konstatovat, že zdvojení posuzovaného
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vedení vč. jeho souběhu a křížení s plánovanými vedeními je z hlediska
ochrany krajinného rázu akceptovatelné. Vyhodnocení vlivu záměru z hlediska
dotčení avifauny je podrobně uvedeno v samostatné příloze Dokumentace EIA v
příloze č. 7. Problematice ochrany krajinného rázu se při tomto typu záměru věnuje
vždy zvýšená pozornost, což je deklarováno samostatnou studií, která je přílohou č.
9 Dokumentace EIA. Výsledky a závěry z této studie jsou zároveň zapracovány do
Dokumentace EIA, kap. D.I.8.1.
Vlivy na ÚSES
Z hlediska posouzení kumulace vlivů na skladební prvky ÚSES se záměr může
nejvíce uplatňovat při přechodu RBK 1586 Hrabůvka - Hřeben západně od obce
Machová, kde je v budoucnu plánovaná výstavba celkem tří dvojitých vedení 400 kV
vedle stávajícího vedení 110 kV. Kumulace vlivů těchto vedení se dotkne přírodního
prostředí dotčeného území minimálně, a to zejména průchody sdruženého koridoru
přes liniové prvky zeleně v krajině, kdy je z hlediska požadavků na parametry
vegetace v ochranném pásmu nutnost udržovat jeho vegetaci v maximální výšce 3
m. V trase sdruženého koridoru RBK 1586 dojde k částečnému kácení jeho stávající
vegetace a to včetně mýcení nových výsadeb, které však nejsou příliš hodnotné jedná se o husté monokultury prakticky bez podrostu bylinným patrem. Dále dojde k
omezení stromové vegetace několika alejí a stromořadí podél cest a mezí.
Z hlediska biologických hodnot krajiny je důležité zachování dotčených ploch
s mimoprodukčními funkcemi, kdy lze keřové porosty a porosty lad v krajině vnímat
jako hodnotnější, oproti stromové výsadbě, jelikož keře zpravidla poskytují úkryty a
další zdroje než nereprezentativní stromové výsadby. Jelikož se kromě zmíněných
zásahů do vegetace, které lze vnímat i pozitivně, sdružené vedení nedotkne
přírodních hodnot území lze jeho budoucí existenci z biologického hlediska vnímat
neutrálně až pozitivně vzhledem k udržování bezlesých enkláv.
Kumulativní vlivy záměru lze hodnotit jako celek z hlediska ochrany přírody
mírně pozitivně, i když z hlediska ochrany krajinného rázu (ne zcela jasně
definovatelného a měřitelného) lze vyslovit hodnocení spíše neutrální až mírně
negativní. Nejedná se však o významné negativní působení, a proto může být
záměr z těchto pohledů hodnocen jako přijatelný.
Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při
možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných
významných vlivů z nich plynoucích
Rizika havárií spojená s výstavbou dvojitého vedení zvn jsou minimální. V době
výstavby existuje riziko znečištění půdy a vody v důsledku úniku ropných látek ze
stavebních mechanismů, běžnou stavební činností nebude docházet ke znečišťování
vod ani půdy. Pokud jde o havarijní plány, není zmíněna možnost havarijního plánu
pro případ povodně a činností v zátopových územích, kdy by musely být práce na
výstavbě vedení přerušeny. Povodňový plán by měl být součástí ZOV.
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Environmentální rizika při haváriích a nestandardních stavech budou
minimalizována, resp. eliminována celou řadou opatření ve fázi výstavby, která
vyplývají z příslušné legislativy v oblasti životního prostředí.
Vlastní provoz vedení nemůže být příčinou havárie ani při výskytu mimořádných
stavů, proti kterým je vedení dobře jištěno a chráněno.
V úsecích, kde se pod novým vedením nebo v jeho ochranném pásmu vyskytují
objekty určené pro rodinnou rekreaci, bude vedení vybudováno se zvýšenou úrovní
spolehlivosti (např. zesílení ocelové konstrukce stožárů, základů, podpěrných bodů,
lan, izolátorových závěsů a dalších opatření). Pouze nepředvídatelné události, jako
například extrémní klimatické podmínky, havárie letadla apod., mohou způsobit
přetržení vodičů vedení či destrukci stožáru. V současné době jsou známy a
dokumentovány destrukce starších stožárů typu Sedlák na vedení 110 kV,
pocházejících z přelomu 60. a 70. let. Při takovéto události by vzniklo krátkodobé
nebezpečí úrazu elektrickým proudem (ve zlomcích vteřiny) pro osoby a živočichy,
případně nebezpečí vzniku požáru, v bezprostřední blízkosti místa pádu vodiče ale
také mechanické účinky dané hmotností vodiče. Časové rozpětí ohrožení je dáno
nastavenou reakční dobou ochran vedení, které zajistí automatické vypnutí vedení
při odchýlení od sledovaných provozních podmínek. Porucha se projeví výpadkem
přenosu elektrické energie na zasaženém vedení. Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem u osob bezprostředně se vyskytujícím v daném momentu u přetrženého
vodiče je velmi krátkodobé a poměrně málo pravděpodobné.
Při výše uvedených událostech spojených s případným přetržením vodičů
vedení či destrukci stožáru se nepředpokládá, že pravděpodobně dojde ke
škodám na zdraví, na životním prostředí nebo kulturním dědictví.
Komplexní charakteristika vlivů záměru dle části D
Přeshraniční vlivy
Přeshraniční vlivy negativní lze u předpokládaného záměru spolehlivě vyloučit, neboť
dojde k posílení přenosového profilu mezi stávajícími transformovnami Otrokovice
(Zlínský kraj) a Sokolnice (Jihomoravský kraj). V případě budoucího propojení
soustavy na Slovensko dojde k zodolnění mezinárodní přenosové soustavy jako
významně pozitivní vliv. Záměr není třeba projednávat s hlediska přeshraničních
vlivů.
Komplexní charakteristika vlivů
Rozsah vlivů záměru je i přes svou celkovou délku převážně lokální a je daný šířkou
koridoru pro zdvojené vedení o napěťové hladině 400 kV. Zásadním faktem je
výstavba dvojitého vedení ve stávajícím koridoru (s výjimkou úseků nové trasy) s
maximálním možným zachováním stožárových míst. Výstavbou dvojitého vedení
dojde oproti stávajícímu stavu k zúžení ochranného pásma vedení, čímž se rozsah
vlivů přímo úměrně zmenší. Širší rozsah vlivů se může projevit pouze v oblasti vlivů
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vizuálních, tj. vlivů na krajinu. V přímo dotčeném území se záměr dotýká trvale
žijících obyvatel, v širším území (vizuální kontakt se záměrem) se může záměr
dotknout řádově až několika tisíců obyvatel.
Ve všech případech budou zajištěny veškeré hygienické požadavky, očekávané vlivy
na obyvatelstvo jsou proto spíše rázu majetkového (obavy o hodnotu nemovitostí) či
estetického.
Vlivem přesahujícím blízké okolí vlastní stavby po jejím dokončení je posílení vlivu
technické dominanty v okolní krajině. Důležitým faktorem je skutečnost, že zdvojením
vedení nevzniká nová, ale jen jiná technická struktura v krajině, v převážné části
trasy je záměr veden ve stávajícím koridoru. Vlivy na hmotný majetek a kulturní
památky nejsou u posuzovaného záměru předpokládány.
Demontáž, výstavba ani vlastní provoz vedení neovlivní kvalitu ovzduší ani klima.
Vliv na množství a jakost povrchových a podzemních vod bude zanedbatelný.
V době demolice starého vedení budou vznikat m.j. standardně odpady z betonu,
odpadní kamenivo z bagrování nových základů, železný šrot ze starých stožárů a
odpadní vodiče ze zrušeného vedení. Všechny tyto prvky budou předávány
k recyklaci, s výjimkou porcelánových izolátorů. Nakládání se vzniklými odpady bude
řešeno novou hierarchií podle nového zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech.
(poznámka hodnotitele: část o odpadech uvedená v kap. B.III.3 je zpracována ještě
podle starého zákona 185/2001 Sb., již neplatného a není převzata do hodnocení
v části D, ale až do plánu navržených opatření. V tomto ohledu působí poněkud
nevyváženě ve srovnání s hodnocením vlivu na přírodu a na veřejné zdraví)
Záměr nebude mít vliv na architektonické památky; taktéž vliv záměru na horninové
prostředí, přírodní zdroje, geologické či paleontologické památky lze považovat za
nevýznamný.
Realizací záměru nelze očekávat negativní vlivy ve vztahu k lokalitám soustavy
Natura 2000. Realizací záměru nedojde k ovlivnění velkoplošného ani maloplošného
zvláště chráněného území. Nepředpokládají se ani významné negativní vlivy na
dotčené ekosystémy a dřeviny rostoucí mimo les. Realizací záměru nebudou dotčeny
jak jedinci, tak populace živočichů ani významných druhů rostlin. Na základě
provedeného hodnocení lze souhrnně konstatovat, že vlivy realizace a provozu
záměru nebudou významné pro druhy flóry a fauny, jejich populace, ekosystémy ani
další zákonem chráněné zájmy přírody. Z hlediska vlivů na obratlovce má stěžejní
význam řešení rizika střetu ptáků s elektrickým vedením. Na základě podrobného
biologického průzkumu je v úseku přechodu vedení přes nivu řeky Moravy
(poznámka hodnotitele: v Dokumentaci na str. 303 je uvedena Bečva, v hodnocení
biologie v příl. Č.7 je na str. 80 a 81 uvedena správně Morava) navržena instalace
optické signalizace, která má riziko střetů ptáku minimalizovat. V průběhu
demontáže, výstavby a vlastního provozu vedení se nepředpokládá, že by mohla
nastat kontaminace přírodních zdrojů. Realizace záměru nemá významné nároky na
veřejnou dopravní infrastrukturu dotčeného území. Realizací záměru nedojde k
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vizuálnímu ovlivnění vesnických památkových zón. Rozsah vlivů na ostatní složky
životního prostředí je malý až zanedbatelný. Není ale zmíněna doprava odpadního
betonu a oceli z demontáže starého vedení a nakládání s odpadním betonem.
Zdravotní riziko celodenní hlukové expozice vyvolané pouze provozem
posuzovaných vedení je nízké, prakticky neměřitelné. Hluková zátěž vlastní
přenosové soustavy (včetně doprovodných vedení) se pohybuje v pásmu
celodenního hluku bezpečně pod 35 dB, který je mimo reálné riziko pocitu silného
obtěžování takto exponovaných osob. Vzhledem k tomu, že navíc dominantním
hlukem je ve většině lokalit již hluk současného pozadí (nejčastěji vzdálený dopravní
hluk), nelze považovat hluk z posuzované přenosové soustavy za hluk, který by se
jakkoliv podílel na potenciálních zdravotních rizicích exponovaných obyvatel z
hlukové expozice.
Pro vyhodnocení odstupové vzdálenosti pro místa možného trvalého pobytu osob, čili
dodržení ochranných pásem (podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů) se u posuzovaného záměru v trase vedení nepředpokládá trvalý pobyt
osob v ochranném pásmu vyjma jednoho objektu užívaného, ale ne určeného pro
trvalý pobyt. Lze však konstatovat, že i v tomto elektromagnetickým polem
potenciálně ohroženém bodě je zajištěno při dodržení minimální projektované výšky
spodních fázových vodičů 12,5 m splnění hygienického limitu pro nejvyšší přípustnou
hodnotu modifikované intenzity elektrického pole Emod s dostatečnou rezervou. Rizika
náhodné expozice neionizujícím zářením v posuzovaných oblastech včetně souběhů
či křížení vedení lze pro všechny posuzované konfigurace a za standardního provozu
považovat za nízká a ze zdravotního hlediska za zanedbatelná.
Jediným závažnějším rizikem je možnost přetržení vodičů, popř. porucha stožárové
konstrukce při extrémních klimatických podmínkách nebo nestandardních stavech
(např. pád letadla nebo teroristický útok, ten také není v rizicích uveden). Při výše
uvedených událostech se ani tak nepředpokládá, že dojde ke škodám na životním
prostředí nebo kulturním dědictví. Porucha se projeví výpadkem přenosu elektrické
energie na zasaženém vedení a mechanickým účinkem spadlého vodiče. Nebezpečí
úrazu elektrickým proudem u osob bezprostředně se vyskytujícím v daném momentu
u přetrženého vodiče je velmi krátkodobé a poměrně málo pravděpodobné.
Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření
Ovlivnitelné nepříznivé vlivy záměru výstavby vedení (včetně demontáže stávajícího)
o napěťové hladině 400 kV lze specifikovat převážně ve stadiu realizace díla. Pro
jejich vyloučení bude vypracován podrobný plán organizace výstavby (ZOV),
obsahující mimo jiné určení a vyčíslení množství vzniklých odpadů včetně
konkrétního způsobu jejich odstranění, optimální stanovení přístupových tras na
staveniště, preventivní opatření a příslušný kontrolní mechanizmus proti úniku
ropných látek z dopravních prostředků a stavebních mechanizmů.

Posudek V417/817

101

ING. JIŘÍ KLICPERA, CSC., INŽENÝRSKÁ EKOLOGIE

Výsledkem procesu posouzení vlivů na životní prostředí může být dále řada
zdůvodněných opatření, zaměřených na ochranu jednotlivých složek životního
prostředí a veřejného zdraví. Tato opatření se stanou součástí podmínek
navazujících správních řízení a budou při přípravě, výstavbě i provozu záměru
respektována.
V rámci uvedených opatření nejsou vyjmenována opatření vyplývající z platné
legislativy (zákonné povinnosti oznamovatele). Navržená opatření jsou rozdělena do
několika částí, podrobněji v kapitole IV tohoto posudku.
Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů
pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí
Při hodnocení záměru zdvojení vedení V417/817 byly využity standardní
mezinárodně ustálené a uznávané metody za užití obecně dostupných vstupních
informací a informací předaných investorem akce. Informace o zájmovém území byly
získány z veřejně dostupných informací (mapové podklady, literatura, webové
zdroje), z konzultací s příslušnými odborníky (zhotovitelé odborných studií),
konzultací s pracovníky státní správy a samosprávy. Technické informace o záměru
vycházejí z podkladů Oznamovatele.
Charakter posuzovaného záměru nevyžaduje pro identifikaci a kategorizace
možných rizik sdělení dalších podstatných informací o předpokládaném záměru.
Jako přílohy Dokumentace EIA jsou přiloženy veškeré dílčí studie, o jejichž
hodnocení a závěry se dokumentace opírá. Přílohy byly zpracovány osobami
s příslušnými autorizacemi:
Hodnocení vlivu záměru na zájmy ochrany přírody podle § 67 zákona č. 114/1192
Sb., Mgr. Stanislav Mudra, autorizovaná osoba k provádění biologického hodnocení
ve smyslu § 67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v
platném znění. Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č. j.: OEKL/1985/05, č. j.
rozhodnutí o prodloužení autorizace 11074/ENV/10-526/630/10; 9776/ENV/15449/630/15 a MZP/2019/2/610/3000 ze dne 18. 5. 2020.
Posouzení vlivu záměru na lokality soustavy Natura 2000 bylo provedeno „navíc“
mimo režim zákona č. 114/1992 Sb., ale s náležitostmi podle vyhlášky MŽP č.
142/2018 Sb., náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného
zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny. Expertní posouzení bylo provedeno
autorizovanou osobou pro hodnocení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném
znění (Mgr. Mgr. Stanislav Mudra, rozhodnutí č. j. 630/66/05, 11074/ENV/10526/630/10, 9776/ENV/15-449/630/15, MZP/2020/630/507, platnost do 8. 3. 2025.
Posouzení vlivu navrhované stavby a využití území na krajinný ráz ve smyslu znění §
12 zákona č. 114/1192 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
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předpisů. Posouzení zpracovali Mgr. Stanislav Mudra, Mgr. Michaela Vallová a Matěj
Mudra. Posouzení nevyžaduje zvláštní autorizaci.
Hluková studie byla zpracována Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě,
vypracoval Ing. Jiří Michalík, Ph.D. Součástí Hlukové studie je Měření hlukového
pozadí v okolí výstavby nového dvojitého vedení v blízkosti vytipovaného ChVePS.
Vyhodnocení hlukové expozice z tří dvojitých vedení 400 kV a jednoho vedení 110
kV v lokalitě Machová (výstavba i realizace) bylo posouzeno doplňkem Akustické
studie, která byla vypracována firmou EMPLA AG s.r.o. Hradec Králové (vypracoval
Ing. Tomáš Bartek). Součástí je Protokol o zkoušce č. F 67/2020 Měření hluku v
mimopracovním prostředí.
Posouzení vlivu neionizujícího záření zpracovali Jan Světlík, DiS., ČEPS Invest,
07/2019 a Dr. Ing. Vladimír Skoumal, ČEPS Invest, 06/2020. Výpočty byly provedeny
pomocí aplikace v programu MS EXCEL, založené na výpočtech elektrických a
magnetických polí pomocí kapacitních koeficientů a Maxwellových rovnic. Přesnost
výstupů této aplikace byla ověřena srovnáním s výsledky měření a rovněž s výstupy
jiných respektovaných výpočetních aplikací.
Posouzení vlivů na veřejné zdraví zpracoval RNDr. B. Pokorný, CSc., autorizovaná
osoba pro hodnocení zdravotních rizik hluku (SZÚ Praha, č. 007/04), (platné do 29.
11. 2021) a držitel osvědčení pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví (č.
6/2010, platné do 17. 6. 2025).
Rozsah předkládaného záměru je doložen v mapové příloze Dokumentace EIA.
Všechny přílohy a zdrojové dokumentace
způsobilými osobami a na potřebné úrovni.

byly

vypracovány odborně

Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve
znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace, a hlavních nejistot z nich
plynoucích
V současné fázi přípravy záměru nejsou doposud známy některé detaily ryze
technického charakteru, které ovšem nemají významný vliv na zpracování této
dokumentace a zásadně neovlivnily formulaci závěrů a doporučení. Příkladem je
absence podrobného inženýrsko-geologického průzkumu, na jehož základě bude u
každého stožárového místa zvolen způsob zakládání stožárové konstrukce.
Vypočtené zábory ZPF a PUPFL jsou odborným odhadem provedeným na základě
znalostí technických výkresů jednotlivých stožárových konstrukcí a šířky koridorů
vedení. Trvalé omezení PUPFL ve svém využívání byly vztaženy na dotčené plochy
pozemků vedených v Katastru nemovitostí jako lesní plocha.
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V současné fázi přípravy záměru dále nejsou přesně známy přístupové trasy
k jednotlivým stožárovým konstrukcím. Přístupové trasy se vytyčují i na základě
dohody s dotčenými vlastníky pozemků a vzhledem k předpokládané době realizace
záměru (v letech 2029 - 2030), není tato dohoda v současné době reálná a účelná.
Podklady pro zpracování Dokumentace záměru obsahují dostatek informací pro
specifikaci předpokládaných vlivů realizace záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Postup hodnocení zdravotních rizik představuje vždy jistá zjednodušení, která se
promítají jak do výběru sledovaných škodlivin, do odhadu a modelování jejich
expozice, tak i do snahy co nejvěrohodněji definovat jejich vztah dávky a účinku. Z
tohoto důvodu je nutné chápat výsledné riziko jen jako nejpravděpodobnější odhad
skutečné situace.
Vztah dávka-účinek pro expozici EM polem se vyznačuje stejně jako pro například
toxicitu tím, že pro jejich účinky existuje práh (odpovídající přirozené odolnosti
člověka), pod nímž se nepříznivé působení na zdraví již neprojevuje. Na tomto
principu jsou také stanoveny referenční hodnoty, které mohou být poněkud odlišné
od reálné hodnoty platné pro danou osobu.
Hodnoty vztahu dávky a účinku pro hlukové expozice jsou počítány s využitím
statistických funkcí, které byly odvozeny na základě šetření velkého počtu
evropských obyvatel. Jsou to tudíž průměrné hodnoty vztahu expozice a jejího
účinku, které nemusí přesně odpovídat reakcím expozicí dotčených obyvatel
hodnocených lokalit.
K zajištění ochrany veřejného zdraví před účinky neionizujícího záření plně postačuje
dodržení odstupové vzdálenosti daného nadzemního vedení zvn od místa možného
pobytu osob. Požadovaná dostatečná stranová vzdálenost nadzemního vedení zvn
je zajištěna jeho ochranným pásmem (pro vedení zvn podle zákona č. 458/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů). K případnému pobytu osob přímo v prostoru
ochranného pásma lze konstatovat, že standardní stavby nadzemních vedení pro
přenos elektrické energie jsou řešeny tak, aby minimální výška fázových vodičů
nadzemního vedení nad terénem splňovala podmínku pro dodržení NPH expozice
osob neionizujícím zářením (podle NV č.291/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
v jakémkoli místě možného pobytu ostatních osob. V modelu se počítá s tím, že
posuzovaná osoba „stojí bosa na vlhké zemi“ aby byly podmínky co nejméně
příznivé.
Model výpočtu předpokládané zátěže EM polem uvažuje s nejvyšším možným
proudovým zatížením přenosové soustavy a nejnepříznivějším nastavením fázových
vodičů a s expozicí hlavy jako vysoce citlivé části lidského organismu. Reálná
expozice osob EMF tak bude vždy nižší, než počítá model.
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Skutečná hluková expozice je poplatná dosažené přesnosti modelového výpočtu
hladin akustického tlaku A, jenž se pohybuje v mezích cca ± 2 dB. Za těchto
podmínek jsou počítány příslušné hlukové deskriptory. Výpočet ekvivalentních hladin
akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru staveb je provedený
počítačovým programem Hluk+ jako matematický model, který se od skutečnosti
může poněkud lišit. Pro modelování hlukové zátěže po realizaci posuzovaného
záměru byl použit maximální hlukový projev přenosové soustavy, jímž je souběh
koróny a sršení mezi stožáry. Tento stav může nastat pouze v případě výrazně
nepříznivých meteorologických podmínek. Jejich četnost a délku trvání neznáme a
proto je použití těchto modelových hodnot hlukové expozice pravděpodobně zatíženo
značným nadhodnocením tohoto rizika.
Lze konstatovat, že v průběhu zpracování dokumentace EIA se nevyskytly takové
nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by znemožňovaly jednoznačnou
specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejného zdraví.

Posouzení zpracovatele posudku
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví
a životní prostředí – obsahuje všechny kapitoly potřebné v této části oznámení.
Závěry jsou srozumitelné a přehledné.
Dle výše uvedených rozborů jednotlivých vlivů lze konstatovat, že záměr
zdvojení vedení nebude mít výrazný dopad na tvorbu odpadů, vody a ovzduší,
veřejné zdraví, lokality soustavy Natura 2000, faunu, flóru, klima a ekosystémy,
což je dokladováno v textu Dokumentace EIA vč. příloh. Veškeré v
Dokumentaci zmiňované negativní vlivy lze minimalizovat nebo zcela
eliminovat na základě realizace všech ve studiích prezentovaných doporučení
a využitím nejlepších dostupných technik (viz kapitola D.IV.).
Stavba je navržena s ohledem na nutnost splnění zákonných kritérií
složkových zákonů a dalších předpisů, a je proto hodnocena jako
akceptovatelná. Rozsah negativních vlivů na složky životního prostředí a na
veřejné zdraví je malý až zanedbatelný. Přínosy záměru jsou větší, než vzniklá
negativa.
Při realizaci ani provozu posuzovaného záměru nedojde k výskytu žádných
nepříznivých vlivů, přesahujících státní hranice. Záměr není třeba projednávat
v přeshraničním režimu.
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POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr je předkládán v jedné aktivní variantě, která představuje zdvojení stávajícího
nadzemního elektrického vedení o napěťové hladině 400 kV s označením V417/817
ve stávajícím koridoru s maximálním zachováním osy vedení a stožárových míst, s
výjimkou úseků mezi TR Otrokovice až lomový bod R6 (stožár č. 23), místní úpravy
trasy vedení v lokalitě Nevojice mezi lomovými body R18a – R18b (stožáry č. 126 128) a místní úpravy trasy vedení v úseku mezi st. č. 202 – TR Sokolnice, kde bude
dvojité vedení umístěno v nové trase. Tyto dílčí úseky úpravy trasy vedení vzešly z
důvodu kolize s prvky technické infrastruktury nebo stavbami určenými k trvalému
bydlení či rodinné rekreaci. Vyvolaná změna trasy vedení oproti stávajícímu koridoru
vedení je tak v nezbytně nutném rozsahu a je navržena s ohledem na minimalizaci
dotčení chráněných území, cenných přírodních a polopřírodních biotopů, dotčení
pozemků určených k plnění funkcí lesa atd. Uvedené změny neovlivní stanovištní
poměry území ani případné výskyty druhů rostlin a živočichů v porovnání se stavem
stávajícím.
Nulová varianta, tedy nerealizace záměru výstavby dvojitého vedení, není uvažována
z důvodu potřebnosti záměru s ohledem na zajištění dostatečné přenosové
schopnosti a spolehlivosti přenosové soustavy na území ČR.
Varianta provedení dvojitého vedení zvn v podobě podzemního kabelového vedení
byla odmítnuta na základě závažných zásahů do jednotlivých složek životního
prostředí (blíže viz kapitola B.I.5.).
Posouzení zpracovatele posudku
Část E - Porovnání variant řešení záměru - V rámci předložené dokumentace EIA je
hodnocena tzv. nulová varianta (zachování stávajícího stavu) s navrhovanou aktivní
variantou cílového stavu navrženou oznamovatelem a s variantou podzemní
kabelové trasy. Realizací záměru bude dosaženo souladu s požadavky na nové
kapacitní údaje v souladu s platnou legislativou. Pokud by nedošlo k realizaci
záměru, provozovatel nebude schopen zabezpečit potřebnou přenosovou kapacitu a
bezpečný provoz přenosové sítě, a znamenalo by to prakticky stav na hranici blackoutu s nadnárodními dopady na celou přenosovou soustavu. Realizace varianty
kabelové trasy je nepřijatelná nejen z ekonomických, ale i technických důvodů a
proto, že negativní vlivy kabelové trasy s potřebnými parametry jsou vysloveně
negativní i z pohledu životního prostředí, zejména na vodu, půdu, stanoviště a
chráněná území.
Předložená dokumentace obsahuje dále požadované kapitoly F. Závěr, G.
Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a H. Přílohy ve
standardním rozsahu.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Předložená Dokumentace splňuje formální požadavky na tento dokument, jak
jsou stanoveny v Příloze č. 4 zákona 100/2001 Sb. ve znění platném k době
podání Dokumentace k hodnocení. Dokumentaci lze považovat za úplnou a
dostačující i z hlediska faktického obsahu, a to bez ohledu na skutečně drobné
nedostatky, které jsou uvedeny v předchozích částech a které nemohou
ovlivnit výsledné hodnocení. Lze konstatovat, že záměr zdvojení vedení
nebude mít výrazný dopad na tvorbu odpadů, vody a ovzduší, veřejné zdraví,
lokality soustavy Natura 2000, faunu, flóru, klima a ekosystémy, což je
dokladováno v textu Dokumentace EIA vč. příloh. Veškeré v Dokumentaci
zmiňované negativní vlivy lze minimalizovat nebo zcela eliminovat na základě
realizace všech ve studiích prezentovaných doporučení a využitím nejlepších
dostupných technik.
Stavba elektrovodu V417/817 Otrokovice - Sokolnice je navržena s ohledem na
nutnost splnění zákonných kritérií složkových zákonů a dalších předpisů, a je
proto hodnocena jako akceptovatelná. Rozsah negativních vlivů na složky
životního prostředí a veřejné zdraví je malý až zanedbatelný. Přínosy záměru
jsou významně větší, než vzniklá negativa.
Při realizaci ani provozu posuzovaného záměru nedojde k výskytu žádných
nepříznivých vlivů, přesahujících státní hranice. Záměr není třeba projednávat
v přeshraničním režimu.
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Samostatně jsou uvedeny tyto přílohy:
2.2.1 Příloha č.1 Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k
záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
K záměru se vyjádřily následující úřady územního plánování:
1. Městský úřad Otrokovice
2. Magistrát města Zlína
3. Městský úřad Holešov
4. Městský úřad Kroměříž
5. Městský úřad Bučovice
6. Městský úřad Slavkov u Brna
7. Městský úřad Šlapanice
8. Městský úřad Židlochovice

Městský úřad Otrokovice ve vyjádření č.j. ORM/11948/2020/ALI ze dne 17.4.2020
sděluje, že
Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3 - zůstává v platnosti
předchozí Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru „V417/817 – zdvojení vedení“ z
hlediska územně plánovací dokumentace (čj. ORM/59954/2018/ALI ze dne 24.01.2019).
Zásady územního rozvoje Zlínského kraje ve znění Aktualizace č. 2 - zůstává v platnosti předchozí
Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru „V417/817 – zdvojení vedení“ z hlediska
územně plánovací dokumentace (čj. ORM/59954/2018/ALI ze dne 24.01.2019).
Územní plán Otrokovice - zůstává v platnosti předchozí Vyjádření příslušného úřadu územního
plánování k záměru „V417/817 – zdvojení vedení“ z hlediska územně plánovací dokumentace (čj.
ORM/59954/2018/ALI ze dne 24.01.2019).
Územní plán Tlumačov Na rozdíl předchozího Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k
záměru „V417/817 – zdvojení vedení“ z hlediska územně plánovací dokumentace (čj.
ORM/43672/2019/ALI ze dne 31.10.2019) není upravený záměr trasy veden přes plochu smíšenou
nezastavěného území (S*). Z tohoto důvodu se toto předchozí vyjádření mění takto:
Na území obce Tlumačov je záměr navržen v zastavěném území, v nezastavěném území a
v zastavitelných plochách, konkrétně v plochách zemědělských (Z), krajinné zeleně (K), přírodních
(P), lesních (L), vodní plochy a toky (WT), silniční dopravy (DS), drážní dopravy (DZ), výroby a
skladování (V), drobné výroby a výrobních služeb (VD) a veřejných prostranství (P*). Pro tento
konkrétní záměr není v územním plánu vymezena plocha, protože dosud nebyla vymezena v
nadřazené územně plánovací dokumentaci, v zásadách územního rozvoje.
U ploch zemědělských (Z), krajinné zeleně (K), přírodních (P), lesních (L), silniční dopravy (DS),
drážní dopravy (DZ), výroby a skladování (V) a drobné výroby a výrobních služeb (VD) podmínky
využití plochy připouštějí související technickou infrastrukturu, přičemž za související technickou
infrastrukturou se považuje technická infrastruktura, zajišťující realizaci dané plochy. V uvedených
plochách nebylo prokázáno, že záměr vedení technické infrastruktury souvisí s využitím ploch, proto
nelze záměr považovat za přípustné využití. V ploše vodní plochy a toky (WT) není přípustné jakékoliv
vedení technické infrastruktury. V ploše veřejných prostranství (P*) je vedení technické infrastruktury
možné.
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Z výše uvedených důvodu se konstatuje, že záměr není v souladu s Územním plánem Tlumačov.
Upozorňujeme, že navrhované ochranné pásmo může být v kolizi s existující zástavbou v zastavěném
území.

záměr není v souladu s platnou ÚPD.
Městský úřad Otrokovice v dalším vyjádření č.j. ORM/25656/2020/ALI ze dne
14.7.2020 k záměru V417/817 zdvojení vedení sděluje, že
Dílčí úprava trasy vedení V417/817 v úseku mezi lomovými body R3 - R6 na katastrálním území
Tlumačov na Moravě nemá vliv na skutečnosti uvedené v předchozím Vyjádření příslušného úřadu
územního plánování k záměru „V417/817 - zdvojení vedení z hlediska územně plánovací
dokumentace (čj. ORM/11948/2020/ALI ze dne 17.04.2020), vyjádření proto zůstává v platnosti.

Magistrát města Zlína ve vyjádření č.j. MMZL 138181/2019 ze dne 18.1.2019 sděluje,
že:
Záměr zdvojení nadzemního vedení V417 pro vedení 400 kV Otrokovice – Sokolnice a Prosenice Otrokovice je sice zanesen v Politice územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1 jako koridor E19,
ale doposud není územně vymezen v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje ve znění
aktualizace č.2 a není ani územně stabilizován v územních plánech obcí Tečovice, Sazovice a
Machová, kde jsme pořizovatelem.
Z výše uvedených důvodů se k záměru nejsme,

z hlediska územně plánovací

dokumentace, schopni vyjádřit.

Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, útvar
územního plánování, sděluje ve vyjádření č.j. HOL-26328/2019/UPA/PK ze dne
3.10.2019, že:
Záměr řeší přestavbu stávajícího jednoduchého vedení o napěťové hladině 400 kV s označením V417
v trase Otrokovice – Sokolnice, které na území k.ú. Kurovice nezasahuje.
Z hlediska územního plánu je předložený záměr mimo dotčené území k.ú. Kurovice.
V opakovaném sdělení č.j. HOL-15034/2020/UPA/PK ze dne 9.6.2020 po předložení dalších dokladů
k záměru V417/817 Zdvojení vedení sděluje, že záměr je přípustný. Původní nové vedení bylo
navrženo tak, že k.ú. Kurovice nebylo tímto záměrem ani ochranným pásmem dotčeno.
V revidované upravené verzi záměr zasahuje okrajově do plochy (K) ve které je hlaví využití krajinná
zeleň s přípustným využitím pro umístění související a nezbytné dopravní a technické infrastruktury.
Z hlediska územního plánu je záměr v této ploše přípustný.

Městský úřad Kroměříž, stavební úřad, oddělení územního plánování ve vyjádření
sp.zn. 02/081325/2019/Fr ze dne 29.10.2019 k záměru V417/817 zdvojení vedení
sděluje, že z územně plánovacího hlediska zůstává Vyjádření pod zn.
02/086178/2018/Fr ze dne 28.1.2019 v platnosti.
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Městský úřad Bučovice, odbor územního plánování, rozvoje a investic podává pod
č.j. MUB/OÚP-53460/2019 trt ze dne 25.9.2019 následující Vyjádření k záměru
V417/817 Zdvojení vedení:
záměr zdvojení nadzemního vedení V417 je zanesen v Politice územního rozvoje ČR ve znění
Aktualizací č. 1, 2 a 3 jako koridor E19, tj. plocha technické infrastruktury pro dvojité vedení 400 kV
Otrokovice - Sokolnice a Prosenice - Otrokovice a souvisejících ploch pro rozšíření el. stanic 400/110
kV Prosenice, Otrokovice a Sokolnice.
Dále byl záměr žadatele posouzen dle připojené situace, textového popisu s platnými ZÚR JMK a
územními plány obcí záměrem dotčených
Záměr zdvojení žádná z těchto dokumentací neobsahuje v návrhu. Koridor jednoduchého
nadzemního vedení o napěťové hladině 400 KV je platnými Zásadami územního rozvoje
Jihomoravského kraje vydanými 05.10.2016 a územními plány evidován jako stávající limit

technické infrastruktury.
Změna trasy vedení se dotýká katastrálního území Nevojice, přičemž jde o změnu řešící
střet OP vedení s plochou zastavěného území. Mimo výše uvedené navržený koridor
respektuje OP stávajícího nadzemního vedení.
Při posuzování záměru a jeho souladu s územním plánem úřad územního plánování, k
posouzení záměru ve smyslu ustanovení § 54 odst. 5 zákona 183/2006 Sb. v platném znění,
konstatuje, že záměr je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací
č. 1, 2 a 3.

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a
životního prostředí sděluje ve vyjádření č.j. SU/76557-19/527-2019/Rol ze dne
25.9.2019 následující:
Nové skutečnosti v předmětném projektu řeší vedení nové trasy v úseku mezi TR Otrokovice
po lomový bod R6 a nová trasa bude též mezi lomovými body R18a a R18b.
Záměr zdvojení vedení prochází katastrálními územími ORP Slavkov u Brna – Heršpice,
Nížkovice, Kobeřice u Brna, Milešovice, Otnice, Lovčičky, Bošovice. Zlomovými body pro
ORP Slavkov u Brna jsou bodyR21-R26. Pro ORP Slavkov u Brna se tak nic nemění a
vyjádření zůstává stejné, tzn.v územních plánech těchto obcí je záměr zdvojení vedení
zanesen a vizuálně odpovídá trasám zaslaných podkladů.

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové
péče podává pod č.j. OV-ČJ/28930-19/KUD ze dne 23.10.2019 pro záměr V417/817
– zdvojení vedení následující Vyjádření:
Trasa záměru prochází přes k. ú. Újezd u Brna, Telnice a Sokolnice. Stavebníkem záměru je ČEPS,
a.s, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 ( IČO 246 70 111). Záměr je lokalizován i na
katastrálním území Obce Sokolnice, Obce Telnice u Brna a Města Újezd u Brna.
Posuzovaný záměr je zanesen v Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1
(schválena usnesením vlády č. 276 dne 15. 4. 2015) jako koridor E19, tj. plochy technické
infrastruktury pro dvojité vedení 400 kV Otrokovice - Sokolnice a Prosenice – Otrokovice a
souvisejících ploch pro rozšíření el. stanic 400/110 kV Prosenice, Otrokovice a Sokolnice. Záměr není
zanesen v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje (nabytí účinnosti dne 03. 11. 2016) z
důvodu prověřování účelnosti a reálnosti rozvojového záměru ministerstvy a jinými ústředními
správními úřady.
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Na území k. ú. Újezd u Brna bude stávající trasa jednoduchého vedení 400 kV s označením V417
využita pro dvojité vedení 400 kV s označením V417/817. Podle platného Územního plánu Újezd u
Brna (úplné znění po vydání změny č. 1A), účinného ode dne 21. 03. 2019, je záměr navržený v
nezastavěném území, ve stabilizované ploše zemědělské (Z), v navrhované ploše krajinné zeleně lokální biokoridor LBK 4 (K 63), v navrhované ploše vodní a vodohospodářské (W 77) a
stabilizovaných plochách silniční dopravy (DS). Záměr zdvojení vedení 400 kV není vymezen v
textové ani v grafické části platného ÚP Újezd u Brna. Pro všechny dotčené výše uvedené typy ploch
připouští Územní plán Města Újezd u Brna využití pro související dopravní a technickou
infrastrukturu.
Na území k. ú. Sokolnice prochází trasa záměru z větší části v trase stávajícího jednoduchého vedení
400 kV a z části v nové trase vedení a to z důvodu plánované rekonstrukce a rozšíření TR Sokolnice
vč. přeústění souvisejících vedení. Trasa záměru prochází podle platného Územního plánu Sokolnice
(úplné znění po změně č. 1), účinného ode dne 27. 06. 2019, nezastavěným územím, ve stabilizované
ploše zemědělské - orná půda (NZ), stabilizované ploše silniční dopravy (Ds). Záměr zdvojení vedení
400 kV není vymezen v textové ani v grafické části platného ÚP Sokolnice. Pro oba dotčené výše
uvedené typy ploch nevylučuje Územní plán Obce Sokolnice využití pro související dopravní a
technickou infrastrukturu.
Na území k. ú. Telnice je trasa záměru vedena částečně v trase stávajícího jednoduchého vedení 400
kV a z části v nové trase vedení a to z důvodu plánované rekonstrukce a rozšíření TR Sokolnice vč.
přeústění souvisejících vedení.
Trasa záměru prochází podle platného Územního plánu Telnice (změna ÚP č. 2), účinného ode dne
01. 06. 2018, nezastavěným územím, ve stabilizované ploše zemědělské - ploše orné půdy (ZO), v
navrhovaném umístění interakčním prvku - stromořadí, keřové porosty, ve stabilizované ploše silniční
dopravy (DS), ve stabilizované ploše přírodní - LBC Pod dráty (NP), ve stabilizované ploše lesní (NL)
a v koridoru technické infrastruktury – energetika s označením K-TEE02 (Slavětice -) hranice kraje Sokolnice, nové vedení převážně v souběhu se stávající linkou 400 kV. Záměr zdvojení vedení 400 kV
není vymezen v textové ani v grafické části platného ÚP Telnice. Pro všechny dotčené výše uvedené
typy ploch připouští Územní plán Obce Telnice využití pro související dopravní a technickou
infrastrukturu.
Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že záměr je z pohledu aktuálně platné
územně plánovací dokumentace v předkládané podobě na katastrálním území Města Újezd u
Brna, Obce Telnice u Brna a Obce Sokolnice přípustný.

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové
péče podává pod č.j. OV-ČJ/44722-20/KUD ze dne 24.6.2020 pro záměr V417/817 –
zdvojení vedení následující Vyjádření:
…. Orgán územního plánování k uvedenému záměru vydal dne 23. 10. 2019 vyjádření z hlediska
územně plánovací dokumentace dle § 8 a přílohy 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění pod čís.
jedn. OV-ČJ/28930-19/KUD a spis. zn. OV/14566-2019/KUD.
Vzhledem k úpravě trasy v úseku 203-204-205 u trafostanice Sokolnice v katastrálním území
obce Telnice vydává orgán aktualizované vyjádření z hlediska územně plánovací dokumentace
dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Záměr změny trasy zdvojeného
vedení v úseku 203-204-205 u trafostanice Sokolnice je z hlediska úplného znění Územního plánu
Telnice u Brna, účinného ode dne 19. 1. 2013, dále jen „ÚP“, ve znění platné změny 1, účinné od 5. 9.
2014, platné změny č. 2, účinné od 1. 6. 2018, a platné změny č. 3, účinné ode dne 7. 1. 2020, i
nadále umístěn v nezastavěném území ve stabilizované ploše zemědělské - orná půda NZ.
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Orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru s územními plány Města Újezd u Brna, Obce
Telnice u Brna a Obce Sokolnice. Posuzovaný záměr podléhá zákonu č. 100/2001 Sb. v platném
znění, oddělení ÚPPP vydává vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska
územně plánovací dokumentace podle přílohy 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že záměr je z pohledu
aktuálně platné územně plánovací dokumentace v předkládané podobě na
katastrálním území Města Újezd u Brna, Obce Telnice u Brna a Obce Sokolnice
přípustný.

Městský úřad Židlochovice vydal pod č.j. OZPSU/18594/2019-2 dne 24.10.2019
následující Sdělení:
ve věci nazvané:
„Žádost o vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru „V417/817 – zdvojení
vedení“ z hlediska územně plánovací dokumentace (ke skutečnostem jiným a novým vzhledem
k oznámení) dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění“ na pozemcích v k. ú.
Žatčany.
K předmětnému záměru bylo vydáno vyjádření MěÚ Židlochovice vedené pod č. j.
OZPSU/22637/2018- 2. Do 24.10.2019 nebyla změněna územně plánovací dokumentace obce
Žatčany, nebyla vydána žádná územní studie ani regulační plán týkající se pozemků záměru.
Podmínky využití nebyly změněny ani žádnou jinou nadřazenou územně plánovací dokumentací, či
Politikou územního rozvoje. Z tohoto důvodu je vyjádření, vedené u MěÚ Židlochovice pod č. j.
OZPSU/22637/2018-2 k 24.10.2019 stále aktuální.

Další vyjádření z hlediska územně plánovací dokumentace nejsou k dispozici
Stanovisko zpracovatele posudku:
Předložená vyjádření nezahrnují celé území záměru. Záměr není v souladu
s územně plánovací dokumentací všech dotčených obcí / území. Záměr je
zanesen v ZUR Jihomoravského kraje, ale není zanesen v Zásadách územního
rozvoje Zlínského kraje. Některá stanoviska se odvolávají na předchozí sdělení,
která zde nejsou k dispozici. V současné době je platná pouze Politika
územního rozvoje ČR, od které se odvíjí ZUR krajů a jejich územní energetické
koncepce. Následně se pak záměry promítají do změn a aktualizací územních
plánů obcí.
V současné době je modernizace V403, V417 a V418 a komplexní rekonstrukce
OTR Otrokovice v plánu společně s napojením na Slovensko v Územní
energetické koncepci Zlínského kraje již z r.2013 na str.127. ZUR ZK je
v současné době v návrhu před schválením.
Plánuje se ukončení provozu linky Sokolnice – Senica 220 kV s tím, že má být
využito nové propojení 400 kV na Povážskou Bystricu.
Je tedy nezbytně třeba dořešit územně plánovací dokumentaci.
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2.2.2 Příloha č. 2 - Stanovisko orgánu ochrany přírody
pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č.
218/2004 Sb.

Stanovisko vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP pod č.j. JMK 98132/2020
OŽP/Zez dne 13.7.2020 s tím, že záměr „V417 – zdvojení vedení Otrokovice Sokolnice“ (dále jen „záměr“), jehož realizace je uvažována na území katastrů obcí
Kožušice, Malínky, Brankovice, Nesovice, Letošov, Nevojice, Vícemilice, Kloboučky,
Mouřínov, Rašovice u Bučovic, Heršpice, Nížkovice, Kobeřice u Brna, Milešovice,
Otnice, Lovčičky, Bošovice, Újezd u Brna, Žatčany, Telnice u Brna, Sokolnice.
Předmětem záměru je přestavba stávajícího jednoduchého nadzemního vedení na
dvojité mezi rozvodnami Otrokovice - Sokolnice. Krajský úřad Jihomoravského kraje
vydává
stanovisko
podle § 45i odstavce 1 téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr
nemůžemítvýznamnývliv
na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
Součástí záměru je demontáž stávajících stožárových míst jednoduchého vedení. V místě stávajících
míst budou umístěny stožárové konstrukce pro dvojité vedení. Zdvojením vedení nedojde k rozšíření
koridoru, jeho trasa bude respektovat osu stávajícího vedení s výjimkou úseků, které jsou vyznačeny
v projektové dokumentaci. Při průzkumu předložené dokumentace bylo zjištěno, že hodnocený záměr
protíná evropsky významnou lokalitu CZ0623358 Horní Mouřínovský rybník a CZ0622168 Mušenici.
Vzhledem k tomu, že budou vyměněny stožáry, které se nachází mimo tato území, a nebude rozšiřován
koridor elektrického vedení, dospěl orgán ochrany přírody k závěru, že záměr nemá svou věcnou
povahou potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na celistvost a charakteristiku stanovišť a
předměty ochrany. Proto vyslovil závěr tak, jak je uvedeno výše.
Současně orgán ochrany přírody upozorňuje na skutečnost, že výměna stožárů bude probíhat
v ochranném pásmu zvláště chráněného území přírodní rezervace Mušenice, přírodní památky Jalový
dvůr, přírodní památky Baračka a přírodní rezervace Podsedky. K činnostem v ochranném pásmu
zvláště chráněného území je dle § 37 odst. 2 ZOPK nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Z
tohoto důvodu je nutné podat samostatnou žádost o souhlas orgánu ochrany přírody, kterým je
Krajský úřad Jihomoravského kraje, spolu s detailním popisem záměru včetně popisu sledu činností
prováděných v dotčených územích.

Stanovisko vydal dále Krajský úřad Zlínského kraje, OŽPZ pod č.j. KUZL 87015/2018
dne 8.1.2018 s tím, že záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu
ochrany nebo celistvost žádné EVL nebo PO.
Předmětem záměru je přestavba stávajícího jednoduchého nadzemního vedení o napěťové hladině
400 kV s označením V417 na dvojité nadzemní vedení o napěťové hladině 400 kV s označením
V417/817 mezi rozvodnami Otrokovice – Sokolnice s cílem posílit přenosovou schopnost a
spolehlivost energetické soustavy ČR.
Trasa dvojitého vedení V417/817 prochází následujícími katastrálními územími: Otrokovice, Tečovice,
Sazovice, Machová, Tlumačov na Moravě, Kurovice, Hulín, Kvasice, Střížovice u Kvasic, Karolín u
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Sulimova, Bařice, Vrbka u Sulimova, Vrbka, Lubná u Kroměříže, Lhotka u Kroměříže, Zlámanka,
Soběsuky, Milovice, Cvrčovice u Zdounek, Zdounky, Divoky, Roštín, Cetechovice, Chvalnov, Lísky a
Střílky.
Trasa vedení na území Zlínského kraje neprotíná evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast
(území soustavy Natura 2000). Daný záměr se na území Zlínského kraje nachází v blízkosti těchto
evropsky významných lokalit (EVL):
CZ0724091 Chřiby
CZ0624069 Strabišov – Oulehla
EVL Střížovice CZ0723426
EVL CZ0723409 Kurovice – lom
Orgán ochrany přírody při vydávání stanoviska přihlédl k povaze, celkovému rozsahu a umístění
záměru, a ke skutečnosti, že záměr nezasahuje do žádné evropsky významné lokality nebo ptačí
oblasti (území Natura 2000). Současně zdvojené vedení povede ve stávající trase, mimo úseku mezi
TR Otrokovice a lomovým bodem R6.
Dále bylo vydáno dne 22.6.2020 pod č.j. KUZL 40590/2020 sdělení, že výše uvedené stanovisko
z 8.1.2020 zůstává i nadále platné. V rámci změny dokumentace není navrhován záměr takového
charakteru a rozsahu, který by mohl území soustavy Natura 2000 významně ovlivnit.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Je doloženo, že záměr nebude mít významný vliv na příznivý stav předmětu
ochrany nebo celistvost žádné EVL nebo PO a je tedy v souladu s požadavky
na ochranu těchto oblastí.
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2.2.3 Příloha č.3 Závěr zjišťovacího řízení

Závěr zjišťovacího řízení vyl vydán MŽP ČR v Brně pod č.j. MZP/2020/560/1 dne
2.1.2020. V závěrech je uvedeno, že Dokumentace musí splňovat následující
podmínky:
1. Bude vyhodnocen vliv neionizujícího záření z provozu posuzovaného záměru,
včetně kumulativního vlivu obdobných souběžně provozovaných staveb a zařízení v
trase záměru, na fyzické osoby v komunálním prostředí exponované v území
dotčeném záměrem, včetně vyhodnocení podmínek pro plnění požadavků na
ochranu zdraví lidí, vyplývajících z nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o
ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „nařízení vlády č. 291/2015 Sb.“).
Podmínka splněna, vliv vyhodnocen.
2. Součástí hodnocení vlivu neionizujícího záření z provozu záměru na
zdraví lidí bude přehled výsledků výpočtů očekávaných hladin
neionizujícího záření v území sídelních útvarů, kde může docházet k
expozici obyvatelstva (fyzických osob v komunálním prostředí) a
porovnání vypočtených hodnot s hygienickými limity (nejvyššími
přípustnými hodnotami) stanovenými nařízením vlády č. 291/2015 Sb. a
souvisejícími předpisy. Do mapových podkladů bude zakreslena linie
ochranného pásma zdvojeného vedení V417/817 a hranice dosahu limitní
úrovně neionizujícího záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí,
kde lze očekávat splnění nejvyšších přípustných hodnot stanovených
nařízením vlády č. 291/2015 Sb.
Podmínka splněna, vliv vyhodnocen. Provedeno 7 variant výpočtu, pouze
jediná mohla zahrnout vliv na osoby v komunálním prostředí, protože není
dotčeno více nemovitostí. Vyhodnoceny jsou různé varianty uspořádání vedení
a křížení.
3. Součástí dokumentace bude podrobná hluková studie, vyhodnocující vlivy všech
zdrojů hluku ze stavební činnosti a provozu záměru na veřejné zdraví v lokalitách,
kde je trasa posuzovaného záměru v kontaktu se stávajícími sídelními útvary a v
lokalitách s plochami navrženými podle územně plánovacích dokumentací obcí k
rozšíření obytné zástavby. V hlukové studii budou stanoveny podmínky, za kterých
bude dán reálný předpoklad nepřekročení hygienických limitů hluku v dotčených
chráněných venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech v
denní a noční době, vyplývajících z § 30 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.
Posudek V417/817

115

ING. JIŘÍ KLICPERA, CSC., INŽENÝRSKÁ EKOLOGIE

Podmínka splněna, vliv vyhodnocen. Hlukovou studii na celý záměr zpracoval
ZÚ Ostrava a rozšíření pro oblast obce Machová zpracovala společnost EMPLA
AG Hradec Králové.
4. Součástí vyhodnocení vlivů záměru v období výstavby a provozu na
veřejné zdraví, zpracované držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví dle § 19 odst. 1 zákona a
vyhlášky č. 353/2004 Sb., bude mj. vyhodnocení dotčení obyvatelstva z
hlediska vlivu hluku působeného záměrem a účinky elektromagnetického
pole.
Podmínka splněna, vliv vyhodnocen. Hodnocení
autorizovanou osobou RNDr. Bohumil Pokorný, CSc.

bylo

zpracováno

5. Budou vyhodnoceny možné vlivy na území Přírodní památky Včelín v
k.ú. Cvrčovice u Zdounek, zejména v období realizace záměru, a navržena
opatření k eliminaci případných negativních vlivů.
Podmínka splněna, vliv vyhodnocen. Hodnocení
autorizovanou osobou Mgr. Stanislav Mudra.

bylo

zpracováno

6. Budou vyhodnoceny možné vlivy na regionální biokoridory RBK 1581 v
k.ú. Tlumačov na Moravě a RBK 1586 v k.ú. Machová.
Podmínka splněna, vliv vyhodnocen. Hodnocení
autorizovanou osobou Mgr. Stanislav Mudra.

bylo

zpracováno

7. Dokumentace bude podrobněji zaměřena na vyhodnocení vlivů záměru
na krajinný ráz, a to i z hlediska kumulace vlivů s dalšími záměry.
Podmínka splněna, vliv vyhodnocen. Hodnocení bylo zpracováno
autorizovanou osobou Mgr. Stanislav Mudra, Mgr. Michaela Vallová, Matěj
Mudra.
8. V dokumentaci bude vyhodnocena fáze realizace záměru s důrazem na
dopravní řešení z důvodu zachování komfortu obyvatel, který by mohl být
ohrožen zvýšením dopravy těžké techniky. Budou navržena opatření k
eliminaci negativních vlivů.
Podmínka nesplněna, vliv nemohl být vyhodnocen, protože projektové řešení
dosud není zpracováno v dostatečně podrobném stavu. Bude dopracováno
v dalším stupni PD.
9. Budou zohledněny resp. vypořádány všechny ostatní relevantní
připomínky a doporučení obsažené ve vyjádřeních uplatněných k
oznámení záměru.
Podmínka splněna, připomínky zodpovězeny a vyhodnoceny.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Řešení připomínek považuji za vypořádané. Dopravní řešení je možné
posunout do dalšího stupně PD, protože jednak v současnosti nejsou známy
detaily zaměření jednotlivých stožárů, jednak je zvykem, že dodavatelé najíždějí
na stavbu mimo obec, pokud je to možné a dále se pohybují po polních a
lesních cestách a v závěru v samotném ochranném pásmu. Detaily se vždy řeší
podle aktuální situace s vlastníky pozemků až v době těsně před realizací
stavby, za 8-10 let se může situace významně změnit.

2.2.4 Příloha č.4 Hluková studie,

Zpracovatel: Zdravotní ústav Ostrava, Partyzánské náměstí 2633/7, 702 00
Moravská Ostrava, IČ 71009396
Zpracovatelé Ing. Jiří Michalík, PhD., Mgr. Ondřej Volf, Ing. Tomáš Kozel, červen
2020.
Studie má celkem 25 stran, 33 map a 41 protokolů z měření a obsahuje všechny
potřebné náležitosti včetně grafického provedení. Obsah je uveden v odborné části
Posudku. Vytipováno a hodnoceno je celkem 10 lokalit pro období výstavby i provozu
a různé varianty prostorového uspořádání. Výstupy jsou uvedeny v tabulkové i
grafické podobě.
Z výsledků vyplývá, že provozem záměru „V417/817 – zdvojení vedení (01C.0249)“ v
ChVePS a ani v plochách pro obytnou zástavbu nebude docházet k překračování
platných hygienických limitů.
V případě procesu výstavby záměru bude v ChVePS dodržen platný hygienický limit,
avšak ve vztahu k plochám navržených podle územně plánovacích dokumentací obcí
k rozšíření obytné zástavby (ÚP), bude zapotřebí omezit v lokalitě č. 7 – Nevojice
(především v místě výpočtového bodu VB7-B2-1 – viz obrázek č. 4) demoliční práce
pouze na 7 hodin denně.
Ke studii nejsou z pohledu posudkáře žádné připomínky.
2.2.5 Hluková studie EMPLA AG spol. s.r.o.
Akustická studie č. 202007-06 je zpracována autorizovanou osobou Ing. Tomáš
Bartek v červenci 2020. Studie má 26 stran + grafické přílohy. Předmětem hlukové
studie je zhodnocení vlivu stávající hlukové situace v lokalitě Machová a zhodnocení
vlivu projektovaného záměru jak z hlediska jejího provozu, tak z hlediska vlivu jeho
výstavby na hlukovou situaci v jeho okolí. Hodnocení je provedeno ve vztahu k
nejbližší hlukově chráněné zástavbě. tj. k nejbližším obytným objektům, a to ve
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smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
Pro výpočty hluku byl použit výpočtový program HLUK+, verze 13.01 Profi 13_uzemi,
který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i
průmyslovými zdroji hluku v území. Výsledky jsou v tabulkové a grafické podobě, a
jsou uvedeny a diskutovány v textu hodnocení.
Navržena jsou preventivní protihluková opatření ke snížení hlukových emisí z
výstavby.
Při provádění všech typů prací během výstavby je nutno dbát na důslednou kontrolu
technického stavu strojů, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách.
Během provádění všech prací je nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných
mechanismů, sled nasazení, popř. jejich méně časté využití. V době od 21 – 7 hod.
nebudou stavební práce prováděny. Stavební práce na lokalitě by měly být omezeny
na 7 hodin denně.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Celkové hodnoty hluku ze stavebních prací souvisejících s realizací
projektovaného záměru nebudou překračovat ve venkovním prostoru okolních
hlukově chráněných staveb hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického
tlaku A ze stavební činnosti (LAeq,14h = 65,0 dB). Samostatné měření hluku
z vedení 100 kV nelze provést, splývá s hlukovým pozadím. Hlukové zátěže
z provozu dopravy a z provozu vedení v různých variantách nepřekročí
stanovené denní ani noční limity dle NV 272/2011 Sb.
Záměr lze z hlediska působení hluku za předpokládaných podmínek a splnění
navržených opatření označit za přijatelný a vyhovující existující legislativě.

2.2.6 Příloha č.5 Posouzení vlivu neionizujícího záření
Posouzení vlivů elektromagnetického pole 50 Hz, zpracovatel Jan Světlík, DiS Čeps
Invest 30.7.2019. Předloženo celkem 7 variant různých prostorových uspořádání.
Provedeno je posouzení vlivu tohoto záměru z hlediska hygienických požadavků
Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., podle platného Metodického návodu MZ z 11. 7.
2017. Posuzuje se vliv elektromagnetického pole na blízké okolí vodičů, tedy na
oblast možného výskytu fyzických osob (nezaměstnanců). Posudek vychází ze
změřených a vypočtených hodnot:
- elektrického a magnetické pole kolem vedení
- elektrického a magnetické pole pod zaústěným vedením
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Parametry vedení:
Jmenovité napětí: 400 kV.
Max. proudové zatížení: 2500 A.
Vodiče: ocelohliníková lana AlFE průměr 30,6 mm ve trojsvazku.
Izolace: izolátorové závěsy.
Zemnicí lana: ocelohliníková lana AlFe průměr 19,7 mm.
Jako referenční hodnoty intenzity elektrického pole E a magnetické indukce B vždy
pro jednu z nich (druhá je nulová), jsou uvažovány následující hodnoty.
Pro zaměstnance:
intenzita elektrického pole 50 Hz E: 10 kV/m
magnetická indukce 50 Hz B: 1000 μT.
Pro fyzické osoby v komunálním prostředí:
intenzita elektrického pole 50 Hz E: 2 kV/m
magnetická indukce 50 Hz B: 200 μT.
Na základě provedených měření a výpočtů intenzity elektrického pole E, magnetické
indukce B a modifikované intenzity elektrického pole Emod, lze konstatovat, že
velikost Emod způsobená provozem vedení v různých variantách uspořádání při
nepřekročí nejvyšší přípustnou hodnotu pro ostatní osoby 0,2 V/m.
Šířka ochranného pásma 20 m od krajního vodiče, celkem 69,4 m a projektovaná
nejnižší výška vodiče nad zemí 12,5 m.
Norma PNE 33 3300 z listopadu 2016 definuje nejkratší vzdálenosti vodičů od země
ve volné krajině. Dle tabulky 5.9 je nejkratší vzdálenost k zemi ve volné krajině s
normálním terénním profilem a na volně přístupných místech 8 m (pro vedení
napěťové hladiny 400 kV).
Norma se odkazuje na platné nařízení vlády udávající tzv. indukovanou proudovou
hustotu v mA/m2 pro místa přístupná veřejnosti a pro prostory nepřístupné veřejnosti.
Pro dodržení požadovaných hodnot hygienických limitů je potřeba větší výška vodičů
nad terénem, než postačuje podle této normy. Projektovaná nejmenší výška nad
zemí je 12,5 m. Šířka ochranného pásma je pro vedení 400 kV 20 m od průmětu
krajního vodiče na zem. Minimální projektovaná výška spodních fázových vodičů nad
normálním terénním profilem hodnoty 12,5 m pro dvojité vedení V439/440 tvaru
Dunaj vyhovuje hygienickému limitu modifikované intenzity elektrického pole Emod
stanovené dle NV č. 291/2015 Sb. a metodického návodu.
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Výpočtem dle NV č. 291/2015 Sb. je prokázáno a na obr. 2 studie zobrazeno, že
nedojde k překročení nejvyšší přípustné hodnoty modifikované intenzity elektrického
pole Emod. Bude zaručeno, že osoby, které se nacházejí v blízkosti posuzovaného
energetického vedení, jsou bezpečně chráněny proti všem známým zdraví škodlivým
účinkům zdroje elektromagnetického pole v souladu s nařízením vlády č. 291/2015
Sb. a platnými technickými normami ČSN 33 2040 a PNE 33 3300.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Výpočty byly provedeny schválenou metodikou a s nastavením nejhůře
přípustných podmínek. Studie je provedena na velmi dobré teoretické úrovni a
dobře dokládá, že vlivy elektrického pole vodičů na stožárech Dunaj s rezervou
nepřekročí stanovené limity. Záměr je tedy z tohoto hlediska bezpečný a
přijatelný.

2.2.7 Příloha č.6 Posouzení vlivů záměru na veřejné zdraví

Zpracovatel RNDr. B. Pokorný, CSc. Zpracovatel je držitelem osvědčení pro oblast
posuzování vlivů na veřejné zdraví č.6/2010 platného do 17.6.2025 a pro hodnocení
zdravotních rizik hluku č. 007/04 platného do 29.11.2021 . Posudek ze srpna 2020
má 46 stran. Obsahuje dvě hlavní části
Posouzení vlivu hlukové expozice:
 Hluková studie „V417/817 – zdvojení vedení (01C.0249)“, Zdravotní ústav Ostrava,
červen 2020;
 Protokoly o zkoušce 56655/2019, 56581/2019 a 56621/2019, Zdravotní ústav
Ostrava, říjen 2019;
 Akustická studie „V418/818 – zdvojení vedení – Dodatek lokalita Machová“, EMPLA
AG spol. s r.o., Hradec Králové, červenec 2020;
 Protokol o zkoušce č. F 67/2020, EMPLA AG spol. s.r.o., Hradec Králové, květen
2020.
Posouzení vlivu neionizujícího záření
 Dvojité vedení 400 kV tvaru Dunaj (V417/817), ČEPS Invest, a.s., červenec 2019;
 Dvojité vedení 400 kV tvaru Dunaj (V417/817) v souběhu s dvojitým vedením tvaru
Dunaj, ČEPS Invest, a.s., červenec 2019;
 Dvojité vedení 400 kV tvaru Dunaj (V417/817) v souběhu se dvojitým vedením 110
kV tvaru Soudek, ČEPS Invest, a.s., červenec 2019;
 Dvojité vedení 400 kV tvaru Dunaj (V417/817) v souběhu s dvojitým vedením tvaru
Dunaj, ČEPS Invest, a.s., červenec 2019;
 Dvojité vedení 400 kV tvaru Dunaj (V417/817) a dvojité vedení 220 kV Donau v místě
křížení v lokalitě Újezd u Brna, ČEPS Invest, a.s., červenec 2019;
 Objekty v ochranném pásmu dvojitého vedení 400 kV Dunaj (V417/817), ČEPS
Invest, a.s., červenec 2019;
 Dvojité vedení 400 kV tvaru Dunaj (V417/817) v souběhu s dvěma dvojitými vedeními
tvaru Dunaj, ČEPS Invest, a.s., červen 2020.

Posudek V417/817

120

ING. JIŘÍ KLICPERA, CSC., INŽENÝRSKÁ EKOLOGIE

Rizika neionizujícího záření
Elektrické pole prostupuje lidské tělo, vnější magnetické pole bude indukovat v těle elektrickou
intenzitu. Pro posouzení vlivu na zdraví je nově zavedena nejvyšší přípustná hodnota – NPH, jíž je
modifikovaná intenzita elektrického pole Emod, která komplexně postihuje vliv zdravotního rizika
expozice elektrického i magnetického nízkofrekvenčního pole v pásmu od 0 Hz do 10 MHz.
K bezpečnému omezení expozic elektromagnetickými poli jsou v Nařízení vlády č. 291/2015 Sb.
stanoveny i referenční hodnoty pro intenzitu elektrického pole Elimit a magnetickou indukci Blimit.
Expozice slabšími poli, než jsou stanovené referenční hodnoty pro vnější elektrická a magnetická pole
v kontextu NV neznamená ještě žádné zdravotní riziko. Pokud jsou ale referenční hodnoty
překračovány, neznamená to ovšem automaticky neakceptovatelné zdravotní riziko. Záleží pak na
konkrétní expoziční situaci a je nutno využití druhého typu limitů, tzv. nejvyšších přípustných hodnot,
stanovených pro indukované vnitřní elektrické pole v těle.

Výsledky výpočtů pro 7 zvolených variant jsou převzaty i s komentářem do hlavní
zprávy. Všechny posuzované varianty vyhovují hygienickému limitu pro nejvýše
přípustnou hodnotu Emod s dostatečnou reservou, včetně objektu neurčeného
k trvalému bydlení v Nížkovicích.
V samostatném vedení V417/817 a ve všech posuzovaných soubězích
doprovázejících toto vedení je vyžadovaná nepřekročitelná hodnota nejvyšší
přípustné modifikované intenzity elektrického pole Emod (při dodržení projektovaných
odstupů) ve výši 0,2 V/m. Tato hodnota ve stanovených šířkách ochranného pásma
ve všech profilech posuzované trasy vyhovuje požadavkům NV č. 291/2015 Sb.
Rovněž hodnoty magnetické indukce jsou ve všech posuzovaných expozičních
scénářích včetně objektu v Nížkovicích nižší než je limitní hodnota Blim 200 μT platná
pro komunální prostředí.
V části 3.5.2 je velmi dobře hodnocen vznik narušování psychické pohody, často
šířené i v mediích.
Rizika hlukové expozice
Jsou uvedeny problémy, které může lidskému zdraví přinášet nepřiměřená hluková expozice a vztahy
pro posouzení zdravotních účinků hluku a také informace o problému obtěžování hlukem a o rušení
spánku. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“
stanovuje přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro denní dobu jako dobu osmi
souvisejících a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, pro dobu noční potom pro jednu
nejhlučnější hodinu v období 22 - 06 hodin. Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích se však
ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanovuje pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční
dobu (LAeq,8h). Zákonem 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví je potom definován chráněný
vnitřní a venkovní prostor staveb (ChVPS a ChVePS) pro něž jsou v NV 272/2011 Sb. stanoveny
hygienické limity hluku vyjádřené ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T pro délku dne
uvedenou výše. Hygienický limit v dikci výše uvedeného NV se stanoví součtem základní hladiny
akustického tlaku A LAeq,T 50 [dB] s dalšími korekcemi. Důležité je také posuzování odrazů.
V posudku jsou uvedeny doporučené hodnoty WHO pro hluk z dopravy a nejsou stanoveny žádné
limity např. pro větrné elektrárny. Je známo, že člověk potřebuje určitou prahovou úroveň hluku,
v absolutním tichu nelze dlouho vydržet stejně jako ve vysoké hladině hluku.
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Hluková studie má celkem 46 stran. Pro hodnocení vlivů bylo vybráno 11 lokalit
s dalšími dílčími body – celkem 25 referenčních bodů, pro které byly vypočteny
ekvivalentní hladiny hluku a bylo změřeno pozadí v denní a noční době, aby bylo
možno rozlišit různé aktivity a hladinu hluku pozadí. Pokud je hluk pozadí v noci nižší
než hluk z vedení, stává se tento hluk potom v noci dominantní, i když jde o velmi
vzácný případ. Hluk z vedení byl počítán jako nejnepříznivější varianta (sršení a
korona současně).
Hodnocen je hluk ze stavební činnosti, ten by neměl představovat významné riziko
při demolicích starého vedení a stavební činnosti, s výjimkou lokality Machová, kde
bude současně vedení V417/817 s linkou V418/818. Zde sice hluk nepřekročí
stanovené hodnoty expozice a zdravotní rizika jsou málo významná, nicméně bude
vhodné o budoucí činnosti včas informovat bydlící osoby.
Výstupy ze všech činností jsou provedeny v tabulkové i grafické verzi.
Závěrem studie konstatuje, že se jedná o standardní liniovou stavbu technické
infrastruktury pro přenos elektrické energie, a že hluková expozice pocházející
pouze z blízkého vedení zvn V417/817, včetně jeho souběhů s dalšími vedeními
je nevýznamná a nemůže být (podle současných odborných úvah) příčinou
hlukového obtěžování celodenním hlukem, případně příčinou rušení spánku.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Hodnocení bylo provedeno schválenou metodikou a s nastavením nejhůře
očekávaných podmínek. Studie je provedena s potřebným počtem variant na
velmi dobré teoretické úrovni a dobře dokládá, že vlivy elektrického i
elektromagnetického pole s velkou rezervou nepřekročí stanovené limity.

2.2.8 Příloha č.7 Hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na chráněné zájmy
ochrany přírody a krajiny dle §67 ZOPK

Zpracovatel Mgr. Stanislav Mudra, autorizovaná osoba pro hodnocení dle § 67
zákona č. 114/1992 Sb., rozhodnutí MŽP č. OEKL/1985/05 ze dne 12.7.2005
prodlouženo 18.5.2020 pod č. MZP/2019/2/610/3000. Spolupracovníky byli Mgr.
Michaela Vallová, Mgr. Michal Juříček. Tato příloha je zpracována podle §67 zákona
114/1992 Sb. v platném znění a sama o sobě obsahuje 96 stran a 112 stran příloh.
Zpráva je vypracována v srpnu 2020.
Jedná se o vypracování hodnocení ve smyslu § 67 odst. 1. zákona č. 114/1992 Sb.
v platném znění. Souběžně s tímto hodnocením bylo zpracováno Posouzení vlivů
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záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45 h a i zákona č.
114/1992 Sb. v platném znění.
Hodnocení
Hodnocení
Hodnocení
dotčeného
přílohách.

dle § 67 ZOPK splňuje požadavky vyhlášky MŽP č. 142/2018 Sb.
je zpracováno jako příloha Dokumentace EIA k danému záměru.
obsahuje zevrubnou charakteristiku biologické rozmanitosti území
záměrem zejména formou přírodovědeckých průzkumů uvedených v

Oproti stavu zpracování Oznámení EIA byla provedena dílčí úprava trasy vedení
mezi R3 - R6 a R26b - R28, čímž došlo k přečíslování projektovaných stožárů.
Cílem provedeného hodnocení je posoudit dopady záměru na zájmy chráněné
zákonem č. 114/1992 Sb. podle jeho části druhé, třetí a páté, zejména na územní
systémy ekologické stability, významné krajinné prvky, obecně i zvláště chráněné
rostliny a živočichy, dřeviny rostoucí mimo les, jeskyně, paleontologické nálezy,
krajinný ráz a přírodní parky, přechodně chráněné plochy, památné stromy a zvláště
chráněná území v celém jeho průběhu. Stanovuje únosnost dopadů záměru na
biologickou rozmanitost při zohlednění kritické úrovně pro její zachování.
Vyhodnocuje významnost případných negativních vlivů záměru a navrhuje účelná
opatření, která negativní vlivy vylučují, snižují, vyrovnávají nebo kompenzují.
V rámci biologického hodnocení byly provedeny přírodovědecké průzkumy –
botanický a zoologický průzkum. Mapování vegetace bylo provedeno podél celé trasy
posuzovaného vedení v šíři 100 m (100 m na obě strany od osy vedení). Tento
průzkum byl prováděn v průběhu vegetační sezóny roku 2019, s dílčími průzkumy na
jaře roku 2020. Výstupem z něj bylo vyhledání lokalit vhodných pro podrobný
botanický a zoologický průzkum. Celý úsek vedení byl během botanického průzkumu
rozdělen na 181 ploch (dílčích úseků). Dílčí úseky nejsou stejně dlouhé, ale
představují vždy funkční celek jednoho, nebo více příbuzných biotopů. V rámci těchto
ploch byl u každé z nich (s výjimkou zastavěných ploch, zahrad a polí) sepsán
seznam druhů cévnatých rostlin dle nomenklatury užité v Klíči ke květeně ČR (Kubát
et al.2002). Zjištěná data byla tabulkově zpracována a byly označeny druhy náležící
mezi vzácné, chráněné dle aktuálního červeného seznamu cévnatých rostlin
(Grulich, 2017) a druhy zvláště chráněné v souladu s vyhláškou MŽP č. 395/1992
Sb. Všechny lokality byly stručně popsány a byly zmíněny vzácné druhy, které byly
nalezeny.
Číslované segmenty jsou využity při lokalizaci zmírňujících opatření a omezujících
podmínek. Z průzkumu byl zpracován mapový výstup a také georeferencovaná
vrstva ve formátu shapefile umožňující variabilní zobrazování získaných dat.
Zoologický průzkum byl prováděn standardními metodami pro jednotlivé skupiny
v podzimním a zimním období roku 2018, v období duben až srpen roku 2019 a dílčí
průzkumy v období duben až červenec roku 2020. Vyhodnocení je provedeno
standardně formou tabulek a doplněno dobře provedenou fotodokumentací.
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Na základě provedeného hodnocení lze souhrnně konstatovat, že vlivy realizace a
provozu záměru nebudou významné pro druhy, jejich populace, ekosystémy ani další
zákonem chráněné zájmy přírody.
Druhou částí dokumentu je botanický a zoologický průzkum, zpracovaný Mgr.
Michalem Juříčkem a Mgr. Stanislavem Mudrou v srpnu 2020.
Celkem bylo zaznamenáno 440 druhů cévnatých rostlin, z nichž 56 náleží mezi druhy
červeného seznamu (Grulich 2017) a 9 je chráněny vyhláškou č. 395/1992 Sb.
ZOPK. Zjištěné zvláště chráněné druhy patří téměř všechny mezi stepní druhy a
jejich výskyt je koncentrován jen na devět lokalit. Polovina z těchto lokalit je zároveň
maloplošným chráněným územím. Jsou to PR Mušenice, PP Baračka, PP Podsedky
a okraj PP Přehon, ostatní reprezentují komplex remízků a suchých trávníků, či
stráně zarůstající lesem aj. Flóra v těsné blízkosti stožárů zvn je ve většině případů
ovlivněna působením člověka, a proto se zde vyskytují téměř výhradně ruderální
druhy rostlin. To platí zejména pro stožáry umístěné v rámci polí, což je v rámci
sledované trasy většina. Výstup je doplněn rozsáhlou inventární tabulkou.
Zoologický průzkum je rovněž doplněn rozsáhlou tabulkou, která je pak převzata do
hlavní zprávy Dokumentace. V rámci průzkumů bylo zaznamenáno 94 druhů ptáků,
1 druh letouna, 7 druhů obojživelníků, 4 druhy plazů, 7 druhů ryb, 15 druhů savců, 8
druhů hmyzu. V území tak bylo identifikováno celkem 136 druhů živočichů.
V rámci průzkumů bylo zjištěno 28 druhů ohrožených a 23 druhů silně ohrožených
a 4 druhy kriticky ohrožených živočichů (viz příloha č. 2 biologického
hodnocení).Protože zjištěné druhy nebyly lokalizovány bezprostředně podél trasy
vedení, je pravděpodobné, že během stavby nového koridoru nebudou poškozeny,
protože se stihnou přemístit do bezpečné vzdálenosti. Na frekventovaných místech
(přechod řeky Moravy a Litavy) je doporučeno použití výstražných opatření pro
snížení pravděpodobnosti střetu letících ptáků s vedením v úseku mezi stožáry č. 31
- 32 a 193 - 194.
Na základě provedeného hodnocení lze opět souhrnně konstatovat, že vlivy
realizace a provozu záměru nebudou významné pro druhy, jejich populace,
ekosystémy ani další zákonem chráněné zájmy přírody.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Hodnocení bylo provedeno schválenou metodikou. Studie je provedena na
velmi dobré teoretické úrovni a dobře dokládá, že vlivy na chráněné i
nechráněné části přírody mohou být dobře eliminovány.
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2.2.9 Příloha č.8 Naturový screening
Zpracovatel Mgr. Stanislav Mudra, Držitel autorizace k provádění posouzení podle §
45 h a i zákona č. 114\1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, Rozhodnutí
Ministerstva životního prostředí č. j.:630/66/05 ze dne 08. 03. 2005, prodloužení
autorizace č. j. MZP/2020/630/507 ze dne 28. 02. 2020
Tato příloha je zpracována podle §45i zákona 114/1992 Sb. v platném znění a sama
o sobě obsahuje 46 stran. Autorem je autorizovaná osoba pro hodnocení dle § 45h,i
zákona č. 114/1992 Sb., datováno prosinec 2020.
Cílem naturového screeningu reportu je poskytnout odborné podklady pro posouzení
vlivu záměru a navrhnout případná zmírňující opatření. Autor provedl na místě 3x
terénní šetření. K záměru byla vydána dvě stanoviska podle §45i odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb. příslušnými orgány státní správy:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí stanovil, že záměr
nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast
soustavy Natura 2000 nacházející se v působnosti jeho úřadu.
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve stanovisku
sděluje, že záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany
nebo celistvost žádné evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Předložený materiál je zpracován v souladu s materiálem „Metodika hodnocení
významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Věstník Ministerstva životního
prostředí, ročník XVII, částka 11, s. 1-23“ (Roth P., 2007:) a v souladu s vyhláškou
142/2018 Sb. o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného
zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny, ze dne 2. Července 2018. Zpráva je až
po stranu 25 identická s předchozími zprávami. V další části této zprávy jsou
charakterizovány pouze potenciálně dotčené lokality soustavy Natura 2000: EVL
CZ0623358 - Horní Mouřínovský rybník, EVL CZ0622168 - Mušenice a EVL
CZ0724091 - Chřiby. Trasa záměru byla pravidelně sledována během sezóny roku
2018, 2019 vč. dílčích průzkumů na jaře roku 2020, a to jak ve vymezeném pásu
okolo osy vedení, tak v širším okolí, v případě že zde bylo předpokládáno
přírodovědně hodnotné území. Stav uvedených lokalit byl prověřen při provedených
průzkumech a odpovídá stavu popsanému v materiálech AOPK ČR.
Na základě dostupných nálezových dat, vlastních terénních průzkumů, konzultací a
dalších údajů z informačních zdrojů bylo vyhodnoceno, že žádné předměty ochrany
uvedených EVL nebudou záměrem dotčeny. Zvažovány byly všechny vstupy a
výstupy záměru. Negativní vlivy záměru nemají přeshraniční dálkový charakter.
Záměr proto nemůže mít vliv na lokality soustavy Natura 2000 za hranicemi České
republiky.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Naturový screening je vypracován v celém rozsahu naturového hodnocení,
jehož struktura je dána Metodikou hodnocení významnosti vlivů při posuzování
podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů vydané jako částka č. 15/2007 ve Věstníku MŽP. Se závěry
screeningu lze bezvýhradně souhlasit.

2.2.10 Příloha č.9 Posouzení vlivu navrhované stavby a využití území na
krajinný ráz

Zpracovatel SEEB Engineering s.r.o., Mgr. Stanislav Mudra, spolupracovníky byli
Mgr. Michaela Vallová, Matěj Mudra.
Posouzení v rozsahu 194 stran je datováno na titulní straně k prosinci 2020, na další
straně pak srpnem 2020.
Cílem odborného posudku je posouzení vlivu záměru na krajinný ráz ve smyslu §12
zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“). Dílčím cílem je
nalézt problematická místa z pohledu snížení zákonných hodnot ochrany krajinného
rázu ve smyslu ustanovení § 12 zákona a navrhnout řešení. Hodnocení vlivu na
krajinný ráz je zpracováno v souladu s metodikou preventivního hodnocení Bukáček,
R. Matějka, P. 1997: Metodika hodnocení krajinného rázu. Správa Chráněných
krajinných oblastí ČR, Praha. [http://www.nature.cz] a metodiky případového
hodnocení autorů Vorel I., Bukáček R., Matějka P., Culek M., Sklenička P. 2004:
Metodika posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na
krajinný ráz.
Zpráva obsahuje popis trasy, vysvětlení základních pojmů a metodiku hodnocení. V
trase dvojitého vedení budou použity nosné stožáry o základní výšce 46 m v počtu
169 nosných a 36 kotevních. V úvodní části je použit až po str. 50 identický materiál
z předchozích souborů a materiál z naturového hodnocení a 12 stran z databáze
památkově chráněných objektů. Charakteristiky krajinného rázu se objevují od str.
61. Pro jednotlivé úseky jsou použity standardní klasifikační tabulky, které byly
převzaty do hlavní zprávy. Je doplněno několik vizualizací budoucího stavu.
Uplatnění takové stavby je dáno fyziologickými možnostmi lidského zraku.
Rozlišovací schopnost lidského oka se udává okolo 30 úhlových vteřin. Přitom je
však nutné zohlednit, že stavba je řešena příhradovou konstrukcí, která je poměrně
vzdušná. Na základě toho, se zohledněním konstrukce a pozorováním v terénu je
zřejmé, že stožáry takové konstrukce budou viditelné za normální denní viditelnosti
na vzdálenost okolo 10 – 15 km. Vodiče mezi stožáry jsou zpravidla viditelné max.
cca do 1 - 2 km za dobré viditelnosti, mnohdy však méně, podle barevnosti a
charakteru pozadí a také na meteorologických podmínkách okamžiku pozorování.
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S ohledem na charakter krajiny bylo nutné vymezit dílčí místa krajinného rázu. Trasa
stávajícího vedení je situována s ohledem na osídlení v době výstavby mimo
zastavěná území. Terén je charakterizován pahorkatinami.
S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že jak zdvojení posuzovaného vedení,
tak jeho souběh s plánovanými elektrovody V418/818 a V498/499 je z hlediska
ochrany krajinného rázu akceptovatelné. Realizací záměru nedojde k zásadnímu
negativnu ovlivnění krajinného rázu v územích chráněných ve smyslu zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (přírodní
park Chřiby a Ždánický les), ani mimo ně, záměr je únosný. Konstatován je pouze
středně silný vliv na harmonické měřítko (krajiny). Doporučuje se věnovat pozornost
barevné úpravě stožárů – světle šedá nebo světle zelená v matovém provedení.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Posudek je proveden poměrně zběžně, ale obsahuje všechny obvykle užívané
části dle schválených metodik. Hodnocení vlivu na KR je často diskutovaným
problémem s ohledem na vysokou míru subjektivity v hodnocení a rozdílné
přístupy různých metodik. Je provedena poměrně zdařilá vizualizace záměru, je
také doložena fotodokumentace shodná se snímky z předchozích zpráv. Za
malý nedostatek je možno považovat neuvedení barevných nátěrových
systémů stožárů, jejichž kombinacemi se odlišují i jednotlivé linky v souběhu.
Vliv na hodnocení KR to zcela jistě nemá. S předloženými závěry lze v zásadě
souhlasit.

2.2.11 Příloha č.10 Mapová a grafická dokumentace:

10.1 Celková situace 1:100 000
10.2 Přehledná situace 1:10 000
10.3 Výkresy stožárové konstrukce
10.4 Přehledný soupis stožárových konstrukcí
10.5 Fotodokumentace
10.6 Průběhy veličin charakterizujících emg pole pod posuzovaným vedením 1:1000
Příloha obsahuje 64 stran.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Mapové i ostatní přílohy jsou provedeny ve velmi dobré kvalitě a srozumitelně.
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Stanovisko zpracovatele
Dokumentace a příloh:

posudku

k celkové

úplnosti

a

správnosti

Z hlediska úplnosti Dokumentace posuzovaný materiál obsahuje všechny
požadované a relevantní informace pro posouzení velikosti a významnosti vlivů
záměru na jednotlivé složky životního prostředí. Neúplné jsou pouze podklady
o souladu záměru s územně plánovací dokumentací, které závisí na schválení
aktualizované ZUR Zlínského kraje, aby mohl být záměr dál rozpracován do ÚP
jednotlivých obcí. Současná trasa je v nich zanesena, bude se jednat o
aktualizaci a upřesnění. S ohledem na to, že plánovaná realizace je na roky
2029 – 2030, může se stát, že se územní plány stihnou aktualizovat.
Úplnost a správnost údajů Dokumentace záměru „V417/817 zdvojení vedení“
považuje zpracovatel posudku za akceptovatelnou k možnosti posoudit vlivy
na životní prostředí a zdraví obyvatelstva jakož i formulovat návrh stanoviska k
posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko“)
pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí - a ukončit proces
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění vydáním stanoviska
za respektování doporučení, formulovaných v návrhu stanoviska
předkládaného posudku.

2.2.12 Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod
hodnocení – závěr

Předložené údaje byly zpracovatelem posudku průběžně kontrolovány a nebyly
zjištěny významné odchylky. Zpracovatel posudku prověřil lokální údaje při místním
šetření provedeným osobně s potřebnou vlastní fotodokumentací.
Použité metody hodnocení zejména ve všech přílohách jsou standardně užívané a
vykazují dostatečnou spolehlivost. Hodnoceny jsou u každé z příloh samostatně.
Zpracování je provedeno ve všech případech osobami s potřebnou kvalifikací a
certifikací.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Všechny přílohy jsou provedeny autorizovanými osobami a jsou zpracovány
kvalitně a přehledně. Pouze fotodokumentace je u některých lokalit méně
kvalitní s ohledem na to, že byla pořizována z časových důvodů v málo
vhodném zimním období, avšak na kvalitu hodnocení to nemá vliv. Drobné
připomínky u samotného textu Dokumentace i jednotlivých příloh nejsou
zásadního charakteru, nemají vliv na celkové hodnocení záměru a lze je doplnit
v dalších stupních projektové přípravy. Celkové znění všech příloh i
Dokumentace umožňuje dobrou orientaci v hodnocení záměru.
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2.3

Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na
životní prostředí

Nulová varianta – neprovedení záměru – je vyloučena z důvodu stabilit české
přenosové sítě.
Variantní řešení nebylo zvažováno, protože provedení je dáno skutečnostmi
vyplývající z rozvojových dokumentů elektrizační soustavy, požadavky na množství
zaúsťovaných vedení v obou rozvodnách záměru, zkratovou odolnost, požadavkem
na výši přenášeného výkonu a požadavky na spolehlivost a bezpečnost chodu této
části PS ČR.
Řešení provedení vedení je uvažováno pouze v podobě nadzemního vedení. Na
základě požadavků dotčených orgánů státní správy vyslovených během
předprojektové přípravy záměru bylo prověřováno variantní řešení typu vedení v
podobě podzemního kabelového vedení. Vyhodnocení je provedeno velmi podrobně.
Zvažovány jsou aspekty technické, ekonomické i hlediska ochrany přírody a krajiny.
Hodnotí se křížení kabelové trasy se silnicemi a liniovými stavbami, překonávání
vodních toků a přírodních překážek aj. Vznikly by nové nároky prostorové, dané
technickými vlastnostmi kabelového vedení a samotné uložení vedení by si vyžádalo
významný zásah do krajiny v podobě velmi rozsáhlých zemních prací.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Některé aspekty, jako např. vliv elektromagnetické indukce nebo odvod tepelné
energie z podzemních kabelů jsou pro životní prostředí až významnou hrozbou.
Kabelová trasa funguje jako drenáž odvodňující území široko kolem sebe a
ohřívající a vysušující půdu. V celém pruhu nad ní v podstatě hyne veškerá
vegetace a pruh se stává izolačním prvkem pro živou přírodu. V řadě
chráněných lokalit, které přechází bezkontaktně, by trasa v kabelu vůbec
neprošla. Je zřejmé, že řešení záměru kabelovým vedením by významně a
trvale poškodilo krajinu, a to mnohem závažnějším způsobem, než vedení
nadzemní. Cenový aspekt je také důležitý. Řešení v podobě podzemního
kabelového vedení se proto z výše uvedených důvodů dále neuvažuje. Hodí se
pouze na krátké trasy do zástavby měst a průmyslových zón. Zdůvodnění je
uvedeno velmi podrobně a exaktně.
S rozhodnutím o volbě variant lze vyslovit jednoznačný souhlas. Projektant je
m.j. také vázán schválenými koridory ZUR, pokud jde o nadzemní trasy vedení.
Prostorově je také třeba respektovat požadavky řízení letového provozu na
výstražné značení stožárů bez ohledu na ovlivnění krajinného rázu.
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2.4

Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí
přesahující státní hranice

V kapitole D.III Dokumentace je uvedeno:
Přeshraniční vlivy lze u předpokládaného záměru spolehlivě vyloučit. Při realizaci ani
provozu záměru nedojde k výskytu žádných nepříznivých vlivů, přesahujících státní
hranice.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vyhodnocení vlivů záměru je provedeno včetně možnosti přeshraničních vlivů
v jednotlivých přílohách velmi podrobně – viz text a stanoviska zpracovatele
posudku u jednotlivých příloh. S vyhodnocením záměru jako přeshraničně
bezvlivného lze jednoznačně souhlasit. Nejsou zjištěny žádné aspekty vlivů na
životní prostředí, které by z uvedeného záměru mohly působit přes hranice.
Pouze v případě neprovedení záměru – nulová varianta – by došlo
k významnému vlivu na stabilitu celé české přenosové soustavy zvenčí, a to
zejména v případech mimořádných situací a možnosti black-outu, na jehož
hraně již naše i evropská síť již několikrát stála, naposledy na počátku roku
2021. Vliv externího black-outu se může projevit i na naší přenosové soustavě
jako celku, proto je třeba mít připravenu možnost ostrovního provozu a provést
záměr v navržené variantě.
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3. Posouzení technického řešení záměru s ohledem na dosažený
stupeň poznání, pokud jde o znečišťování životního prostředí
Technické řešení záměru je v přepracované dokumentaci s ohledem na jeho
charakter a danou etapu přípravy záměru pro potřeby posouzení vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví dostačujícím způsobem popsáno a při respektování
podmínek vycházejících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. odpovídá
dosaženému stupni poznání, pokud jde o znečišťování životního prostředí.
Posuzovaný záměr po technické a technologické stránce ve zpracování odpovídá
normě ČSN EN 50341-1 ed.2:2013 (třídící znak 33 3300) Elektrická venkovní vedení
s napětím nad AC 45 kV - Část 1: Obecné požadavky – Společné specifikace a ČSN
EN 50341-2-19:2017 (třídící znak 33 3300) Elektrická venkovní vedení s napětím nad
AC 1 kV – Část 2-19: Národní normativní aspekty (NNA) pro Českou republiku
(založené na EN 50341-1:2012).
Popis projektu je v Dokumentaci proveden poměrně podrobně a k uvedeným
skutečnostem není významných připomínek. Existují však drobné skutečnosti, které
přece jen nejsou v popisu projektu dostatečně podrobně zmíněny. V kapitole o
ochraně ovzduší není uvedeno nic o nátěrových systémech stožárů, spotřebě barev
a produkci VOC i v případě, že budou použity vodou ředitelné nátěrové hmoty
(obsahují kolem 25% VOC). Dále není uvedeno dostatečně podrobně, jak bude
nakládáno s demoličními odpady z odstranění existující stavby, především s
betonem. Přestože je realizace záměru ještě poměrně daleko, bude třeba do dalšího
stupně projektové dokumentace tuto otázku řešit. Současně bude třeba věnovat
pozornost bilanci zeminy a deponiím ornice.
Detailnější technické řešení záměru se s ohledem na požadavky vyplývající z
příslušných právních předpisů předpokládá v rámci další přípravy záměru pro
příslušná navazující řízení k povolení záměru, a to i na základě požadavků
vyplývajících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., které jsou v rámci návrhu
závazného stanoviska formulovány pro příslušný úřad – Ministerstvo životního
prostředí - jako podmínky k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví.
Technické řešení záměru je na dostatečné technické úrovni a neprodukuje
nadměrné znečištění do životního prostředí. Za významné se může považovat
skutečně dobré snížení hlukové zátěže za provozu a minimalizace
neionizujícího záření do okolí. Znečišťování životního prostředí je v záměru
skutečně minimalizováno.
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4. Posouzení navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví a k jejich monitorování
Pro posouzení vlivu výstavby a provozu posuzovaného záměru byla zpracována
Dokumentace v rozsahu přílohy 4 zákona číslo 100/2001Sb. v platném znění.
Lze konstatovat, že použité metody hodnocení a úplnost vstupních informací
předkládané dokumentace umožnily zpracování s akceptovatelnou vypovídací
schopností a i přes několik uvedených připomínek jsou postačující pro vyhodnocení
procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona číslo 100/2001 Sb. v
platném znění. Navržená opatření v přepracované dokumentaci jsou na základě
posouzení v rámci zpracování posudku a s ohledem na obdržená vyjádření
k přepracované dokumentaci upravena (doplněna a event. zpřesněna) s tím, že
opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů, které musí oznamovatel
respektovat, nejsou v obecné poloze v rámci podmínek návrhu závazného
stanoviska uváděna, stejně jako opatření, která jsou již součástí záměru
předloženého v předložené dokumentaci.
Relevantní opatření týkající se prevence, vyloučení, snížení a kompenzace
potenciálních nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví jsou
zahrnuta do podmínek návrhu závazného stanoviska pro příslušný úřad –
Ministerstvo životního prostředí, které jsou součástí tohoto posudku.
V této kapitole jsou sumarizovány veškeré návrhy na opatření pro prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní
prostředí, které:
 byly již prezentovány v dokumentaci v kapitole D.IV s výjimkou těch, která
zpracovatel posudku nepokládá z věcných nebo administrativních důvodů za účelné
 byly požadovány v rámci vyjádření k dokumentaci a byly akceptovány
zpracovatelem posudku
 byly navrženy zpracovatelem posudku
Pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů výstavby
a provozu hodnoceného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví doporučuje
zpracovatel posudku akceptovat mimo zákony požadovaných opatření ještě
následující:
Pro fázi přípravy:
 do podmínek výběrového řízení na dodavatele díla budou zapracovány kromě
jiného následující podmínky:
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 Dodržení pracovní doby tak, aby bylo vyloučeno obtěžování obyvatelstva
v dotčeném okolí stavby
 Provádění nátěrových systémů bude připraveno s minimalizací produkce VOC
a respektováním interní směrnice ČEPS
 při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze
srovnávacích měřítek i specifikování garancí na minimalizování negativních
vlivů stavby na životní prostředí
 ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a
progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu
prostředí šetrných technologií)
Pro fázi dalšího stupně projektového řešení
 projednat výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných
rostlin a živočichů podle návrhu biologického hodnocení. V rámci záměru se
v některých lokalitách předpokládá škodlivý zásah do přirozeného vývoje
některých zvláště chráněných druhů:
 Projednat detailní řešení a umístění prostředků na ochranu ptactva s AOPK, a
to zejména pro části vedení v úsecích podél říčních niv s koridory pro tažné
ptactvo
 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 a ochraně podzemních vod, a to včetně ochrany minerálního
zdroje Šaratice;
 Vzhledem ke skutečnosti, že záměr zasahuje do několika chráněných ložiskových
území i dobývacích prostorů, bude třeba postupovat podle § 19 zákona č.
44/1988 Sb., a vyžádat si závazné stanovisko krajského úřadu k umístění stavby
v chráněném ložiskovém území.
Pro fázi výstavby:
 V období výstavby bude prováděn odborně způsobilou osobou ekologický
monitoring na stavbě, který zajistí, že veškeré práce budou prováděny v
souladu s předpisy z oblasti ochrany ŽP a že budou řádně realizována
veškerá opatření v oblasti ŽP uvedená v územním rozhodnutí, stavebním
povolení a dalších rozhodnutích vydaných pro realizaci navrhované stavby
 Kácení stromů v místech s případnými nálezy netopýrů podmínit časově na
období říjen – listopad. Kácení a výřez dřevin v mimolesní zeleni v celé trase
je možné z důvodu ochrany hnízdících ptáků (§5a ZOPK) provádět jen mimo
období hnízdění ptactva, tj. kácení bude probíhat pokud možno mezi říjnem a
dubnem. Součástí kácení jak při rekonstrukci tak při následné údržbě
elektrovodu bude důsledné vyklizení a likvidace dřevní hmoty. Po dohodě s
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biologickým dozorem může být termínové omezení na žádost investora
upraveno podle aktuálního průběhu hnízdní sezóny.
Po ukončení rekonstrukce vedení trvale alespoň 1 x za rok ve vegetační
sezóně monitorovat vegetaci kolem patek stožárů a v případě výskytu
nebezpečných invazních druhů rostlin provést likvidaci zjištěných invazních
druhů.
Každý z dodavatelů stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek a
průběžnou čistotu na všech veřejných komunikacích, dotčených výstavbou
záměru; pevné přístupové komunikace na staveniště budou pravidelně
zkrápěny a čištěny, po práci v terénu budou všechna vozidla a mechanismy
před vjezdem na komunikace řádně očištěny, při znečištění vozovek provede
dodavatel okamžitě úklid
Všechny mechanismy a nákladní automobily budou udržovány v řádném
technickém stavu a v čistotě, zejména nesmí být zjištěny úniky olejů a
motorové nafty a nadměrná hlučnost strojů
V průběhu výstavby provádět průběžné technické prohlídky a údržbu
stavebních mechanismů; pro výstavbu nasazovat stavební stroje jen v řádném
technickém stavu
Minimalizovat činnosti a pojezdy stavební mechanizace v místech zapojené
vegetace – v lučních porostech a v nivě řeky Moravy a Litavy. Při výstavbě
záměru používat pouze stávající obslužné komunikace. V případě jejich
poškození zabránit vyjetí paralelních cest.
Přijmout opatření pro omezení střetů ptáků s vedením v oblasti koridoru řeky
Moravy a Litavy (mezi stožáry č. 31 - 32, 193 - 194). Pro tento případ je nutné
navrhnout vhodná technická opatření v podobě zvýraznění zemnicích vodičů.
Z hlediska minimalizace vlivu záměru na chráněné druhy rostlin je klíčové
dodržení zmírňujících opatření spočívajících ve stanovení míst, které by
neměly být nijak dotčeny při stavební činnosti. Do nich by se nemělo vjíždět
mechanizací ani při napínání vzdušného vedení. Jedná se zejména o vodní
toky a jejich údolní nivy a plochy (dílčí úseky) - 17, 32, 34, 45, 47, 57, 61, 70,
77, 99, 108, 115, 132 a 134 uvedené v biologickém hodnocení.
V úsecích jmenovaných jako biologicky hodnotné nepoužívat těžkou techniku
mimo vytyčené trasy. Doporučuje se použít techniku lehčí, případně ruční
zavádění vodicích lan. Nedovolit narušování půdního povrchu a kácení
vegetace nad míru nezbytně nutnou.
Stanovit osobu autorizovanou dle § 67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny v platném znění k provádění biologického dozoru v
prostoru v místech dotčených realizací záměru dotýkajících se přímo (tj. v
prostoru demolice či výstavby stožárů) nebo zprostředkovaně (tj. tažením
vodících lan, dopravou apod.) ochranných pásem ZCHÚ, VKP a ÚSES.
Stanovená osoba bude minimálně 1x měsíčně po dobu stavby ve vegetačním
období monitorovat přímé a nepřímé vlivy při realizaci záměru a dalších
souvisejících činností na faunu a flóru.
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 O provedené činnosti budou prováděny zápisy a fotodokumentace. Stanovená
osoba (biologický dozor) bude pravidelně vyhodnocovat situaci výskytu zvláště
chráněných živočichů (obojživelníků a plazů) v prostoru záměru a přijímat
vhodná opatření – fóliové bariéry, transfery, atd. Stanovená osoba bude řešit
nálezy chráněných živočichů v prostoru záměru a navrhovat další postup a
řešení vzniklých situací. V případě výskytu obojživelníků v akumulacích vod v
prostoru záměru povolat zodpovědnou osobu a přijmout odpovídající opatření
zamezující poškození a likvidaci nejen jedinců ale i jejich životního prostředí
do ukončení vývoje. V případě nutnosti na základě výjimky provést jejich
transport na neohrožené lokality.
 Vlastní výstavbu organizačně zabezpečit a projednat s obcemi způsobem,
který vyloučí možnost narušení faktorů pohody obyvatel dotčených obcí, a to
zejména o svátcích a ve dnech pracovního klidu, pracovní doba v hlukově
exponovaných místech bude při stavební činnosti doprovázené hlukem max. 7
hod. To platí především pro lokality Nevojice, Machová a Karolín.
 v průběhu výstavby bude veden řádně a v úplnosti i za každé pracoviště
stavební deník se všemi údaji dle prováděcího předpisu a budou prováděny
veškeré technické zkoušky kvality, jejich výsledky budou spolehlivě a
přehledně dokumentovány
 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, zejména, aby se zabránilo vodní i větrné erozi půdy na
mezideponiích a půdy rozprostřené zpět po skončení prací.
 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;
 Stožáry budou umisťovány mimo vodoteče a břehové hrany vodotečí, plochy
biokoridorů, území biocenter a mimo lokality citlivé z hlediska ochrany přírody;
 Hranice vytyčeného staveniště bude maximálně dodržována a bude dbáno o
minimalizaci škod na zemědělských pozemcích;
 Pro přístupové cesty budou v maximální míře využívány stávající komunikace;
 Bude zajištěn archeologický dohled při provádění výkopů.
V rámci uvedených opatření nejsou vyjmenována opatření vyplývající z platné
legislativy (zákonné povinnosti oznamovatele), která jsou zapracována v předchozích
kapitolách Dokumentace záměru, protože se dodržení zákonných povinností
považuje za samozřejmé. Není třeba např. upozorňovat na nutnost dodržení
ustanovení zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů. Zde uvedené podmínky
jen doplňují běžně prováděné či požadované postupy dle legislativy.
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Záměr je ve vztahu k soustavě Natura 2000 hodnocen jako bez vlivu. Z tohoto
důvodu není provedeno rámcové zhodnocení možností případných kompenzačních
opatření.
Ovlivnitelné nepříznivé vlivy záměru výstavby vedení o napěťové hladině 400 kV a
rozšíření a rekonstrukce elektrické stanice lze specifikovat převážně do stadia
realizace díla. Pro vyloučení nepříznivých účinků realizace díla bude vypracován
podrobný plán organizace výstavby, obsahující mimo jiné určení a vyčíslení množství
vzniklých odpadů včetně konkrétního způsobu jejich odstranění, optimální stanovení
přístupových tras na staveniště, preventivní opatření a příslušný kontrolní
mechanizmus proti úniku ropných látek z dopravních prostředků a stavebních
mechanizmů. ZOV (POV) je obvyklou součástí projektové dokumentace. Pokud jde o
možné nálezy netopýrů, jsou v biologickém hodnocení na dotčené trase uvedeny.
Návrh monitoringu
Provádět monitoring pohybu obojživelníků
biologickým dozorem (duben - září).

v

prostoru

stavby

stanoveným

V průběhu stavby monitorovat výskyt invazních druhů v rámci biologického dozoru
stavby. Po ukončení rekonstrukce vedení v rámci pravidelné údržby OPV
monitorovat vegetaci kolem patek stožárů a v případě výskytu nebezpečných
invazních druhů rostlin provést vhodné opatření pro jejich likvidaci.
V současné době se připravuje metodika AOPK ČR, která se ochranou ptáků proti
střetům s vodiči detailně zabývá. V době realizace této stavby (cca 2030) lze
předpokládat, že se bude při návrzích optické ochrany (typ a způsob instalace)
postupovat dle této metodiky. Z tohoto důvodu lze doporučit, aby přesný typ a
způsob instalace zviditelňujících prvků byl před instalací zkonzultován s příslušným
orgánem ochrany přírody. V současné době je doporučována instalace výstražných
spirál.
Pro realizaci záměru není nutné žádat o povolení výjimek ze zákazů u zvláště
chráněných druhů živočichů ve smyslu § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
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5. Vypořádání obdržených vyjádření k dokumentaci
Ke zveřejněné Dokumentaci EIA bylo obdrženo celkem 17 vyjádření od dotčených
územních samosprávných celků, dotčených orgánů a veřejnosti.

Přehled došlých vyjádření k Dokumentaci EIA:
1) Česká inspekce životního prostředí – Oblastní inspektorát Brno (č. j.:

ČIŽP/47/2021/24 ze dne 29. 1. 2021)
2) Jihomoravský kraj (č. j.: JMK 12465/2021 ze dne 27. 1.2021)
3) Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (č.

j.:KHSJM 00155/2021/BM/HOK ze dne 1. 2. 2021)
4) Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (č. j.: KHSZL

00024/2021 ze dne 18. 1.2021)
5) Krajský úřad Jihomoravského kraje – odbor životního prostředí (č. j.: JMK

12216/2021 ze dne 27.1. 2021)
6) Krajský úřad Zlínského kraje – odbor správního řádu a životního prostředí (č.

j.: KUZL 8025/2021ze dne 03. 02. 2021)
7) Městský úřad Otrokovice – odbor rozvoje města (č. j.: ORM/386/2021/KON

zedne29. 1. 2021)
8) Městský úřad Slavkov u Brna – odbor stavebního úřadu, územního

plánování a životního prostředí (č. j.: SU/112-21/350-2021/KAM ze dne 8. 2.
2021)
9) Městský úřad Šlapanice – odbor životního prostředí (č. j.: SLP-OŽP/167-

21/VEP ze dne 28. 1. 2021)
10) Městský

úřad Otrokovice – odbor
OŽP/106/2021/KSE ze dne 25. 1. 2021)

životního

prostředí

(č.

j.:

11) Obec Tlumačov (č. j.: ST/10/21/19/21/VES ze dne 27. 1. 2021)
12) Město Újezd u Brna (č. j.: 118/2021/UUB/MF1 ze dne 18. 1. 2021)
13) Obec Zdounky (č. j.: 70/2021 ze dne 14. 1. 2021)
14) Obec Karolín (ze dne 2. 2. 2021) a doplnění vyjádření (ze dne 8. 2. 2021)
15) Obec Machová (č. j.: OÚMa /2021-3 ze dne 4. 2.2021)
16) Spolek Egeria, z. s. (zastoupený panem Miroslavem Machem ze dne

8. 2.2021)
17) František a Irena Kytlicovi(zedne3.2.2021)
18) Zápis z veřejného projednání dne 11.3.2021 od 15:00 hod distanční formou
Pozn.: U tučně zvýrazněných vyjádření je v následující části textu uveden komentář / reakce
na obdržené vyjádření ze strany zpracovatele Dokumentace EIA, případně komentář
zpracovatele Hodnocení dle § 67 ZOPK (Mgr. Stanislav Mudra).
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5.1

Česká inspekce životního prostředí

Oblastní inspektorát Brno (č. j.: ČIŽP/47/2021/24 ze dne 29. 1. 2021
ČIŽP trvá na návrzích opatření, která jsou uvedena v bodě 5.5 přílohy č. 7 - Biologické
hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění; SEEB engineering s.r.o.,
prosinec 2020.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o rozsáhlý záměr, kde bude docházet k činnostem v
územích, chráněných podle ZOPK a ZPF upozorňuje ČIŽP, že k činnostem v těchto územích
nutné podat samostatnou žádost o souhlas příslušný orgán ochrany přírody a orgán ochrany
zemědělského půdního fondu spolu s detailním popisem záměru včetně vyžádání si trvalého
i dočasného záboru zemědělské půdy (ZPF) a trvalé či dočasné odnětí, resp. omezení
využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).

Stanovisko zpracovatele posudku
Souhlasné stanovisko, vypořádání bude pod jedním bodem. Návrhy na opatření jsou
převzaty z Přílohy č. 7 Biologické hodnocení v další části tohoto dokumentu.

5.2

Jihomoravský kraj

č. j.: JMK 12465/2021 ze dne 27. 1.2021
Jihomoravský kraj posoudil předloženou dokumentaci záměru V417/817 – zdvojení vedení
se závěrem, že v dalším projednávání záměru je třeba respektovat připomínky Krajského
úřadu Jihomoravského kraje uplatněné v oblasti přenesené působnosti samostatným
vyjádřením č.j. JMK 12216/2021 ze dne 27.1.2021.

Stanovisko zpracovatele posudku
Souhlasné stanovisko, vypořádání bude pod jedním bodem.

5.3

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje

se sídlem v Brně (č. j.:KHSJM 00155/2021/BM/HOK ze dne 1. 2. 2021
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje… …posoudila z hlediska zájmů ochrany veřejného
zdraví a zdravotních rizik vyplývajících pro populaci exponovanou vlivům záměru v dotčeném území a
se záměrem
souhlasí.
Na základě údajů uvedených v dokumentaci a odborných studiích lze předpokládat, že vlivy záměru
na veřejné zdraví nebudou významné za předpokladu důsledného respektování všech opatření v
oblasti ochrany veřejného zdraví. KHS JmK se záměrem souhlasí.

Stanovisko zpracovatele posudku
Celý dokument má rozsah 23 stran, a neobsahuje žádné připomínky ani komentáře, které by
bylo třeba řešit.
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5.4

Krajský úřad Jihomoravského kraje

odbor životního prostředí (č. j.: JMK 12216/2021 ze dne 27.1. 2021)

Jihomoravský kraj posoudil předloženou dokumentaci záměru V417/817 – zdvojení vedení
se závěrem, že v dalším projednávání záměru je třeba respektovat připomínky Krajského
úřadu Jihomoravského kraje uplatněné v oblasti přenesené působnosti samostatným
vyjádřením č.j. JMK 12216/2021 ze dne 27.1.2021.

Stanovisko zpracovatele posudku
Souhlasné stanovisko, vypořádání bude pod jedním bodem.

5.5

Městský úřad Otrokovice

odbor životního prostředí (č. j.: OŽP/106/2021/KSE ze dne 25. 1. 2021
Vzhledem k výše uvedenému není požadováno další posouzení záměru podle zákona 100/2001
Sb.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Souhlasné stanovisko bez požadavků na další úkoly.

5.6

Městský úřad Slavkov u Brna

odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí (č. j.: SU/11221/350-2021/KAM ze dne 8. 2. 2021)

Stanovisko zpracovatele posudku:
Souhlasné stanovisko bez požadavků na další úkoly.

5.7

Městský úřad Šlapanice

odbor životního prostředí (č. j.: SLP-OŽP/167-21/VEP ze dne 28. 1. 2021)
Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, k realizaci záměru „V417/817“v k. ú.
Újezd u Brna, Telnice a Sokolnice má tyto připomínky:
Záměr se dotýká všech oblastí životního prostředí a v rámci územního souhlasu a
stavebního povolení budou vydána jednotlivá stanoviska.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Souhlasné stanovisko bez požadavků na další úkoly.
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5.8

Městský úřad Otrokovice

odbor životního prostředí (č. j.: OŽP/106/2021/KSE ze dne 25. 1. 2021)
Z hlediska zájmů chráněných složkovými zákony není připomínek.
Vzhledem k výše uvedenému není požadováno další posouzení záměru podle zákona 100/2001
Sb.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Souhlasné stanovisko bez požadavků na další úkoly.

5.9

Obec Tlumačov

(č. j.: ST/10/21/19/21/VES ze dne 27. 1. 2021)
Obec Tlumačov souhlasí se zveřejněnou dokumentací k výše uvedenému záměru za
podmínek
dle
vyjádření
vydaného
ke
zjišťovacímu
řízení
o
záměru
č.j.ST/416/19/923/19A/ES ze dne 6.12.2019.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Souhlasné konstruktivní stanovisko bez požadavků na další úkoly.

5.10 Město Újezd u Brna
(č. j.: 118/2021/UUB/MF1 ze dne 18. 1. 2021
Na základě doporučení Stavení komise města Újezd u Brna nemáme námitek k výše
uvedenému záměru stavby.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Souhlasné konstruktivní stanovisko bez požadavků na další úkoly.

5.11 Obec Zdounky
(č. j.: 70/2021 ze dne 14. 1. 2021)
Rada obce Zdounky na svém jednání dne 13.1.2021 projednala a schválila Vaši
dokumentaci k záměru "V 417/817 - zdvojení vedení" ze dne 4.1.2021 č.j.
MZP/2021/560/2, sp.zn.: ZN/MZP/2019/560/425.
Nemáme k ní připomínek a přejeme Vám, ať se dílo podaří do budoucna zrealizovat.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Souhlasné konstruktivní stanovisko bez požadavků na další úkoly.
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5.12 Vyjádření Obce Machová (Josef Benek, starosta obce)
(ze dne 4. 2. 2021)
Podstata vyjádření:

a) Ke snížení vizuálního projevu stožárů je doporučené věnovat pozornost
barevné úpravě stožárových konstrukcí. Otevřená polní krajina má potenciál
lépe absorbovat světlejší provedení stožárů (světle šedá, světle zelená v
matném odstínu). Toto zmírňující opatření, spolu s požadavkem obce Machová
uvedeným k projednávané přepracované Dokumentaci záměru zdvojení vedení
V418/818 týkající se doplnění opatření zaměřeného na návrh výsadeb, které by
zmírnily negativní vnímání a vliv záměru (i v dokumentech označovaný jako
silný) občany obce Machová, požadujeme zapracovat do zmírňujících opatření
uvedených v kapitole D.IV. Dokumentace z navržené formy doporučení na
požadavek.
b) V závěru tohoto biologického hodnocení je uvedeno, že spolu s plánovanými
elektrovody V418/818 a V498/499 v paralelním vedením (v úseku stožárů č. 10
až 11) se budou kumulovat vlivy kácení nelesní vegetace v RBK 1586 v jejich
ochranném pásmu a dojde tím ke kumulaci vizuálního vnímání posíleného
koridoru elektrovodů. Což je u tohoto záměru bohužel nevyhnutelné, ale o to
více je překvapivé, že bez jakýchkoliv v Dokumentaci navržených
kompenzačních opatření formou náhradní výsadby. Naopak je kácení dřevin
v těchto dokumentech hodnoceno jako příznivé a minimální. Vzhledem k
zemědělské struktuře krajiny si naopak myslíme, že je žádoucí vnášet tuto
zeleň do krajiny pro zvýšení její diverzity a biologického přínosu. Vzhledem i k
zásahu kácení dřevin v RBK 1586 na k. ú. Machová považujeme za
samozřejmé, že bude provedena adekvátní náhradní výsadba. Požadujeme
toto doplnit do D.IV jako další navrhované opatření ke zmírnění vlivu záměru na
přírodu a krajinný ráz.
Reakce zpracovatele Dokumentace EIA
 V souvislosti s připravovaným záměrem výstavby zdvojeného vedení V417/817 v nové
trase v úseku průchodu přes katastrální území obce Machová si je Oznamovatel
záměru plně vědom skutečnosti, že v rámci koridoru zdvojeného vedení 400 kV
odpovídajícímu ochrannému pásmu vedení budou nově dotčeny dřeviny rostoucí mimo
les. S ohledem na tuto skutečnost si Oznamovatel zároveň uvědomuje možnost
provést realizaci adekvátních kompenzačních opatření v podobě výsadby náhradní
zeleně (ve smyslu kompenzace ekologické újmy vzniklé kácením dřevin) za ovlivněný
regionální biokoridor RBK 1586 Hrabůvka - Hřeben, a to v souladu s § 8 a § 9 zákona
č. 114/1992 Sb. v platném znění (dále jen „ZOPK“). Oznamovatel záměru se na základě
výše uvedeného nebrání zajistit zpracování projektu výsadby zeleně se zaměřením na
původní domácí dřeviny, samotnou výsadbu dřevin včetně následné péče.
 Uložení povinnosti realizace náhradní výsadby je v kompetenci příslušného orgánu
ochrany přírody, a to vydáním rozhodnutí o povolení kácení v rámci dalšího stupně
projektové dokumentace. Realizace náhradní výsadby je možná pouze na pozemcích
s předchozím souhlasem jejich vlastníka (pokud není žadatel zároveň vlastníkem
pozemků). V případě potřeby kácení dřevin je zpravidla žádoucí, aby náhradní výsadba
dřevin byla provedena na stejném místě. V tomto případě by v části ovlivněného RBK
1586 v ochranném pásmu zdvojeného vedení 400 kV mohla být realizována náhradní
výsadba v podobě keřového patra, což by mohlo přispět k zajištění funkčnosti
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biokoridoru. Současně s pravidelnou údržbou koridoru stávajícího ochranného pásma
vedení ve smyslu odstraňování dřevin o výšce nad 3 m v souladu s § 46 energetického
zákona č. 458/2000 Sb.) by došlo k posílení migračních i stanovištních požadavků na
funkční biokoridor. V případě, že by byla realizace náhradní výsadby navržena na
jiných pozemcích, je nutné, aby orgán ochrany přírody zajistil souhlas vlastníka
pozemku, na němž má být náhradní výsadba provedena. Zároveň je nutné podotknout,
že kácení dřevin rostoucích mimo les v rámci koridoru zdvojeného vedení odpovídající
ochrannému pásmu vedení bude řešeno v nezbytně nutném rozsahu.
 Výsadba dřevin za účelem snížení vizuálních a estetických vlivů z hlediska krajinné
rázu by již nebyla kompenzací ekologické újmy vzniklé kácením, ale i zde by bylo
nutné zachovat některé principy náhradní výsadby, tj. v přiměřeném rozsahu a pouze
na pozemcích, kde příslušný orgán ochrany přírody zajistí souhlas vlastníka pozemku.
 Zpracovatel Hodnocení dle § 67 ZOPK (Mgr. Stanislav Mudra) v žádném případě
nechce snižovat ekologickou hodnotu stávajících dřevin, které budou dotčeny
koridorem pro zdvojené vedení 400 kV odpovídajícím ochrannému pásmu vedení.
Jedná se o vyhodnocení současné skladby porostu v kontextu současné zemědělské
krajiny. Stožáry zdvojeného vedení V417/817 nebudou umístěny do RBK 1586,
v daném případě se bude jednat o přechod nadzemního vedení v podobě vodičů a
zemnících lan. Vegetace pod koridorem zdvojeného vedení odpovídající ochrannému
pásmu vedení je v současné chvíli tvořena spíše stromovou výsadbou. Pravidelnou
údržbou koridoru stávajícího ochranného pásma vedení v úseku průchodu přes RBK
1586 vznikne pás porostu keřů a výmladků stromů s podrostem bylin. Bude se jednat
v rámci dotčeného území o poměrně cenný biotop sloužící k úkrytu živočichů, zdroj
hnízdních možností, nebo jako zdroj potravy pro býložravce okusující keře a výmladky.
V rámci pravidelné údržby koridoru stávajícího ochranného pásma vedení budou takto
udržované porosty pod vedením plnit požadované funkce.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bod a) nebyl zpracovatelem Dokumentace zodpovězen. V biologickém hodnocení a
v hodnocení vlivů na krajinný ráz je otázka nátěrů řešena, je doporučen světlejší šedý
nebo zelený (hráškově) nátěr s matným povrchem, který v dálkových pohledech
zaniká. Je však třeba respektovat také požadavek bezpečnosti leteckého provozu a na
určených pozicích budou stožáry natřeny výstražnou červenobílou kombinací pro
výstrahu např. vrtulníkům záchranářů přistávajícím u dopravní nehody. V nejbližším
okolí obce Machové se jedná zejména o silnici D55 nebo o letiště Lhotka.
Bod b) O potřebě a podmínkách náhradní výsadby rozhoduje povolující úřad.
Doporučuji akceptovat řešení v posledním odseku, které odpovídá potřebné péči a
údržbě pozemků pod ochranným pásmem.
V ostatním je možno souhlasit s vyjádřením zpracovatele Dokumentace.
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5.13 Vyjádření Obce Karolín (Martin Ondra, starosta obce)
(ze dne 2. 2. 2021)
Podstata vyjádření

a) „Obec Karolín nesouhlasí se záměrem „V417/817 –zdvojení vedení", a to z
důvodu narušení rázu krajiny v okolí obce. Dojde k rapidnímu navýšení
sloupů a tím ke znehodnocení historického umístění obce Karolín. Obec
Karolín požaduje vypracování vizuální studie s vizuálním umístěním nového
vedení do krajiny“.
b) „Zdvojené vedení V417/817 také zasáhne do plánované nové výstavby
obce Karolín. Jedná se o vizuální zásah a hrozí také nadměrná hlučnost
tohoto nového vedení“.
c) „Upozorňujeme, že obyvatelé nebyli s tímto záměrem dostatečně
seznámeni. Dále je nutné brát v potaz, že obec Karolín je díky současné
trase vedení značně omezena ve svém možném budoucím rozšíření. Obec
Karolín je umístěna na hranici svého katastru a ostatní plocha katastru obce
vede právě směrem k plánovanému vedení. Obec Karolín navrhuje provést
studii, která by se zaměřila na lokální umístění tohoto vedení „do země".
Případně navrhujeme provést studii a zaměřit se na možnost částečného
odklonění tohoto vedení od kraje obce Karolín. Takové odklonění by bylo
nejlepší volbou, z důvodu, že je stejně nutné pro modernizaci vedení
provést nové výkopové práce a nové základy na nové a vyšší sloupy. Při
případné modernizaci sousedního vedení, které vede rovnoměrně s
vedením V417/817, by ke stejnému odklonění mohlo dojít také.“
d) Obec doporučuje vést lepší jednání, ze strany investora této akce, s
dotčenými obcemi a starosty těchto obcí.
Reakce zpracovatele Dokumentace EIA

 Nesouhlasný postoj zástupců obce Karolín k posuzovanému záměru z hlediska
možného ovlivnění krajinného rázu v okolí obce byl zaslán již v rámci
zjišťovacího řízení k záměru a jako takový byl vypořádán v rámci předložené
Dokumentace EIA, viz kapitola Vypořádání požadavků a připomínek ze Závěru
zjišťovacího řízení, konkrétně u obce Karolín (str. 24):
„V rámci zpracovaného Posouzení vlivu navrhované stavby a využití území na
krajinný ráz ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění (viz
Příloha č. 9) byl vliv předmětného záměru na krajinný ráz v úseku průchodu
přes obec Karolín vyhodnocen jako slabý. Na základě zpracovaného Posouzení
vlivu záměru na krajinný ráz lze konstatovat, že vizuální vnímání trasy vedení
z exponovaných míst (obytných budov, veřejných prostranství) je zde
minimální, a to z důvodu situování veřejných prostranství mezi zástavbou, která
vizuálně záměr stíní. Z obytných budov, pokud vizuálnímu vnímání nebrání
reliéf a poloha stožárů, je záměr stíněn hospodářskými budovami a zelení sadů.
Ovlivnění hodnot krajinného rázu nedosáhne takové velikosti, která by
vylučovala uskutečnění záměru. Celkově lze vliv záměru z hlediska dopadů na
krajinný ráz dle zákonných kritérií hodnotit za únosný.
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 Historické jádro obce Karolín nebude posuzovaným záměrem nikterak dotčeno.
Dle územního plánu (dále jen „ÚP“) Karolín v úplném znění je stávající vedení
400 kV umístěno v dostatečné vzdálenosti od hranice zastavěného
i zastavitelného území. Dle ÚP Karolín stávající vedení 400 kV, potažmo
posuzovaný záměr zdvojení vedení, nezasahuje do plánované nové výstavby
obce a zastavěné i navržené zastavitelné území obce je odděleno od
stávajícího vedení 400 kV navrženou plochou krajinné zeleně (návrh
na vyhlášení regionálního biokoridoru s označením K 17), která je zároveň
vymezena jako VPO s označením ÚSES 4. Realizace navržené krajinné zeleně
by pomohla v budoucnu přispět k částečnému vizuálnímu odclonění záměru od
obce směrem na sever a severovýchod a částečně snížit vliv záměru na
krajinný ráz z určitých okrajových částí obce Karolín. Předložený záměr
v Dokumentaci EIA tak nebrání plánovanému rozvoji obce Karolín dle ÚP
Karolín.
 V rámci Dokumentace EIA bylo zpracováno Posouzení vlivu navrhované stavby
a využití území na krajinný ráz ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb.
v platném znění (viz Příloha č. 9)podél trasy posuzovaného záměru. V souladu
se zjišťovacím řízením bylo součástí zpracované studie mj. i vyhodnocení vlivu
záměru na krajinný ráz v okolí obce Karolín, viz kapitola 13 Vyhodnocení vlivů
(str. 92) a zpracovaná vizualizace, která je uvedena v přílohové části studie.
Lze konstatovat, že požadavek obce Karolín na vypracování vizuální studie byl
splněn v rámci zpracované Dokumentace EIA, které byla předložena na MŽP
(resp. OVSS VII Brno).
 Trasa záměru prochází přes území obce Karolín mezi stožáry č. 40–43,
přičemž stožáry pro dvojité vedení V417/817 budou umístěny v místě
stávajících stožárů pro jednoduché vedení V417. V úseku průchodu přes obec
Karolín je trasa situována v souběhu se stávajícím dvojitým vedením 110 kV
s označením V5576/5577 v majetku společnosti EG.D (dříve E.ON), přičemž
záměr V417/817 je umístěn dále od zástavby obce Karolín, tj. až za dvojitým
vedením 110 kV. Trasování záměru zdvojení vedení navíc maximálně
zohledňuje trasu stávajícího jednoduchého vedení z důvodu respektování
platné územně plánovací dokumentace obcí dotčených záměrem.
 Součástí Dokumentace EIA byla Hluková studie zpracována Státním
zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě (06/2020), která vyhodnotila
hygienické limity při výstavbě a provozu záměru. Dle provedených výpočtů a
měření bylo zjištěno, že jak během výstavby, tak ani provozu záměru včetně
vytipovaných ploch vymezených pro možné rozšíření obytné zástavby v obci
Karolín nedojde k překročení platných hygienických limitů v denní či noční
době, to stejné platí i v případě hluku pozadí.
 V rámci předprojektové přípravy záměru (zpracování územně-technické studie
společností ČEPS Invest, 06/2017) se konalo osobní projednání záměru
zdvojení vedení se zástupci obce Karolín. V rámci osobní schůzky, která se
konala dne 30. 5. 2017 za účasti starosty obce Karolín, p. Jiřího Kužmy, nebyl
vznesen nesouhlas se záměrem. V rámci procesu EIA v průběhu zjišťovacího
řízení se dne 12. 12. 2019 konala další osobní schůzka se starostou obce
Karolín, p. Martinem Ondrou, kde byla ze strany zástupců Oznamovatele
záměru vysvětlena problematika umístění vedení 400 kV v podobě kabelového
vedení pod zem i osvětlena záležitost týkající se respektování stávajícího
trasování vedení 400 kV včetně jeho ochranného pásma z pohledu ÚPD. Na
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základě výše uvedeného lze konstatovat, že se Oznamovatel záměru aktivně
podílel na projednání posuzovaného záměru se zástupci dané obce. Obyvatelé
obce Karolín měli možnost se o daném záměru dozvědět ze strany zástupců
obce v rámci jednání obecního zastupitelstva, případně v rámci samotného
procesu EIA, kdy bylo Oznámení i Dokumentace záměru zaslána dotčeným
územním samosprávným celkům na vědomí s možností zaslání připomínek.
 Problematika umístění zdvojeného vedení do země byla podrobně popsána
v Dokumentaci EIA, viz kapitola B.I.5.3. S ohledem na značné dotčení ZPF,
odstranění veškerého vegetačního krytu včetně lesních porostů, nutnou
výstavbu areálů přechodových stanic, příp. kompenzačních zařízení
a souvisejících přístupových a obslužných komunikací včetně budování
zpevněných manipulačních a skladových ploch se domníváme, že dopady této
technologie na životní prostředí jsou mnohem závažnější, než v podobě
nadzemního vedení. Dochází tak k lokálnímu ohřevu půdy v celé trase
kabelového vedení a tím k určité změně lokálního mikroklimatu. V neposlední
řadě bude docházet k lokálnímu ohřevu půdy v celé trase kabelového vedení,
lze tak předpokládat, že dojde k určité změně lokálního mikroklimatu. Dále je
nutné si uvědomit, že bude nutné provést křížení podzemního kabelového
vedení se silnicemi a železnicemi, překonávání vodních toků a přírodních
překážek aj. Na základě výše uvedeného se domníváme, že řešení záměru
kabelovým vedením by významně a trvale poškodilo přírodu a krajinu, a to
mnohem závažnějším způsobem než vedení nadzemní.
 V Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje v platném znění jsou vymezeny plochy
pro ochranu pohledového horizontu nadregionálního významu. Tyto plochy jsou
uvedeny v kapitole 8.2 a graficky zobrazeny ve výkresu A.2. Jedná se o plochy pro
ochranu pohledového horizontu Buchlovských hor, Bílých Karpat, Hostýnských vrchů a
Pusteven-Radhoště. Žádná z těchto uvedených ploch nezasahuje do území obce
Karolín a ani do blízkého okolí obce.
Prověření realizovatelnosti úpravy trasy vedení ze strany obce Karolín z pohledu vlivů
na životní prostředí a veřejné zdraví
 Navržená úprava trasy vedení byla prověřena z pohledu technické realizovatelnosti
(morfologie terénu, respektování normových vzdáleností atd.) a s ohledem na případné
dopady na životní prostředí a veřejné zdraví ve spolupráci se zpracovatelem
Hodnocení dle § 67 ZOPK (Mgr. S. Mudra) a zpracovatelem PD rozmístění SK ze
společnosti OMEXOM GA Energo s.r.o (Ing. V. Legát).
Posouzení úpravy trasy ze strany zpracovatele Hodnocení dle § 67 ZOPK
 Z pohledu vlivů na krajinný ráz: úpravou trasy vedení 400 kV dál od obce Karolín
bude celkově snížena pohledová exponovanost ze severního okraje zastavěného
území obce, a to z důvodu umístění stožárů za horizontem, např. stožár č. 43 a 42 se
nově dostane z nadmořské výšky 317m n. m. na cca 300 m n. m. I přes to se bude
projevovat jeho horní polovina na horizontu. Stožár č. 42 (nové umístění) zůstane
pohledově exponovaný, jelikož zejména ze severovýchodního okraje intravilánu bude
stále na pohledově exponovaném svahu. To lze konstatovat i o stožáru č. 41 (nové
umístění), u něhož lze sice předpokládat zakrytí základny z pohledu z okraje obce
remízem, ale jeho umístění výše na svahu a horizontu ho značně zviditelní z celého
okraje obce.
 Z pohledu zájmů chráněných dle § 67 ZOPK: úpravou trasy vedení 400 kV dál od
obce Karolín bude nově dotčen les (2) a lesní pozemky v oblasti osady Chlum, a to
v rozsahu cca 2 000 m2 a i část sadu (1). V případě lesního pozemku (2) se jedná o
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starší dubohabřinu se zvýšenou přírodní hodnotou. Dále bude dotčen starý částečně
zarostlý sad (7) navazující na pás louky (lady (8)) a dále na pruh nové lesní výsadby
(9), která bude prakticky celá zrušena. Úpravou trasy vedení bude dotčen i okraj
lesního pozemku (11). Z dotčených ploch se jako velmi hodnotný jeví zarůstající sad
(7) s množstvím zdrojů nejen pro ptactvo a též okraj lesního pozemku (11) lze
považovat za plochu zvýšeného významu. V oblasti Nad lesem bude úpravou trasy
vedení nově dotčen okraj lesního porostu o ploše cca 15000 m2 lesního porostu (10) v
důsledku vytvoření koridoru zdvojeného vedení odpovídající ochrannému pásmu
vedení. Jedná se o zábor lesních pozemků ve vlastnictví města Kroměříž. V daném
případě se jedná o smíšený les středního až vyššího věku se zvýšenou přírodní
hodnotou. Zároveň bude vykácena stromová vegetace alejí a mezí na 4 dotčených
liniových krajinných prvcích (3,4,5,6) s nesporným pozitivním přínosem pro stabilitu a
biodiverzitu ploch orné půdy v daném území. Vymezení výše uvedených segmentů
v rámci upravené trasy vedení dál od obce Karolín je znázorněno na obrázku č. 1 (viz
příloha č. 1).
 ZPF: V případě navržené úpravy trasy dál od obce Karolín se předpokládá, že v úseku
mezi stávajícími stožáry č. 37–48 bude navrženo celkem 12 ks stožárů, z toho jsou 3
ks kotevní a 9 ks nosné. Předpokládaný zábor ZPF pro trvalé odnětí pod stožárovým
místem se předpokládá v rozsahu cca 1200 m2. V případě trasy vedení posouzené
v Dokumentaci EIA je navrženo rovněž 12 ks stožárů, přičemž 11 ks jsou stožáry
nosné a 1 ks je stožár kotevní. V případě stávající trasy vedení z Dokumentace EIA se
předpokládá trvalý zábor v rozsahu cca 920 m2. V případě realizace úpravy trasy
vedení dále od obce Karolín by došlo k navýšení trvalého záboru ZPF o cca 320 m2
oproti trase uvedené v Dokumentaci EIA.
Úpravou trasy vedení budou dotčeny třídy ochrany půd v rozmezí II.–IV. třídy, což
koresponduje s trasou vedení uvedenou v Dokumentaci EIA.
 PUPFL: Navrženou úpravou trasy vedení ze strany obce Karolín bude více dotčeno
ochranného pásmo lesa (ze zákona 50 m) oproti stávajícímu vedení. Změnou trasy
vedení zároveň dojde k dotčení PUPFL v rozsahu ochranného pásma zdvojeného
vedení 400 kV. Předpokládaný rozsah záboru PUPFL v rozsahu trvalého omezení se
předpokládá cca 17 000 m2. Žádný stožár nové trasy vedení není navržen na PUPFL,
nedojde tak k trvalému odnětí PUPFL pod stožárovým místem stejně jako v případě
stávající trasy. Rozsah kácení dřevin rostoucích mimo les se předpokládá cca 8 000
m2.
 Navržená úprava trasy vedení 400 kV dál od obce Karolín by přecházela na území
sousední obce Bařice-Velké Těšany přes vyhlášené ochranné pásmo vodního zdroje –
podzemní zdroj Bařice prameniště (stupeň 2b)ve větším rozsahu než oproti stávajícímu
stavu. Žádná chráněná území na území obce Karolín nebudou úpravou trasy vedení
dotčena. Okrajem ochranného pásma úpravy trasy vedení bude dle platného ÚP
Karolín dotčena plocha navržená na vyhlášení lokálního biokoridoru s označením K21.
Posouzení úpravy trasy ze strany zpracovatele Dokumentace EIA
 Navržená trasa vedení 400 kV dál od obce Karolín se bude více přimykat z obou stran
k lokalitě / místní části Chlum, v obci Kvasice, oproti stávajícímu vedení 400 kV.
V případě realizace navržené úpravy trasy vedení dál od obce Karolín by v blízkosti
lokality Chlum byly nově umístěny 2 stožáry (N+0, RV+2), v současné době je
v blízkosti navržen pouze jeden stožár č. 38 (N+6). Tyto dva nejbližší stožáry
zdvojeného vedení 400 kV u lokality Chlum tak budou vizuálně viditelné z okrajové
části této lokality, čímž se umocní vizuální vnímání vedení 400 kV obyvatel žijících
v této lokalitě.
 V rámci navržené změny trasy vedení 400 kV dál od obce Karolín bude trasa vedení
včetně stožárů situována mimo stávající vedení, budou tak nově dotčeny pozemky na
území dvou sousedních obcí, tj. obec Bařice-Velké Těšany (k. ú. Bařice) a Kvasice (k.
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ú. Kvasice).
 V případě navržené úpravy trasy vedení 400 kV dle požadavku obce Karolín nebude
trasa záměru navržena v souladu s článkem (23) Politiky územního rozvoje ČR, ve
znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 (MMR ČR, 2020), kdy pro zachování propustnosti
krajiny a minimalizaci rozsahu fragmentace krajiny se doporučuje umísťovat tato
zařízení souběžně. V případě ponechání vedení 110 kV ve stávající trase a umístění
vedení 400 kV dál od obce Karolín by pravděpodobně došlo k určité roztříštěnosti
stávající krajiny elektrovody a dalšímu omezení ve využívání pozemků pro své účely
v rámci ochranných pásem vedení.
 V případě řešení navrženého obcí Karolín, kdy by vedení bylo umístěno dál od obce
Karolín, lze říci, že vliv takto umístěné trasy záměru by byl z pohledu dotčení PUPFL,
potažmo VKP ze zákona, významnější oproti stávající trase vedení předložené
v Dokumentaci EIA. Toto tvrzení je založeno na faktech, že by došlo k většímu dotčení
pozemků určených k plnění funkcí lesa – VKP ze zákona (v rozsahu o cca 17 000m2
oproti stávajícímu stavu). Nově by došlo k určitému přimknutí trasy vedení k lokalitě
Chlum, která by byla touto změnou trasy nově dotčena. Oproti jednomu stožáru
umístěnému v blízkosti této lokality by byly nově navrženy stožáry dva. Stávající
podoba trasy záměru v úseku průchodu přes obec Karolín je tak navržena v maximální
možné míře s ohledem na minimalizaci pozemků určených k plnění funkcí lesa a
minimalizaci vlivů na veřejné zdraví s využitím souběhu energetických koridorů
odpovídajících stávajícím ochranným pásmům vedení pro přenos elektrické energie
z důvodu zachování propustnosti krajiny a minimalizaci rozsahu fragmentace krajiny
tak, jak je uvedeno v článku (23) Politiky územního rozvoje ČR.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Ad a) Krajinný ráz již byl vyhodnocen a bylo řečeno, že s ohledem na již existující
vedení není vliv významně zhoršující, protože okolí je již v současnosti dostatečně
zatíženo. Zařídit vedení kabelovou trasou je v podstatě mimo zastavěné území
nemožné a je zde řada významných faktorů, které takové řešení vylučují, Kabelová
trasa se za provozu zahřívá i nad 80°C a současně vydatně drénuje podzemní vody,
takže takovým řešením by bylo životní prostředí významně poškozeno. Navíc by
nebylo možné kabelovou trasou projít přes mokřadní a jiná chráněná území, která se
nyní překonávají běžně bezkontaktně nadzemním vedením. Úprava trasy, jak je
navržena obcí, vyvolá namísto přímého úseku s nosnými stožáry navíc jeden stožár
kotevní a jeden nosný by musel být zaměněn za kotevní. Protože kotevní stožáry jsou
především v horní části o něco silnější a masivnější, došlo by takovou úpravou ke
zhoršení vnímání těchto stožárů a ke zhoršení vlivu na krajinný ráz. Tuto úpravu proto
nedoporučuji.
Ad b) Podle výsledku akustické studie nehrozí žádné významnější nebezpečí stran
hluku, parametry vedení jsou tak nastaveny, že obvykle pozaďový hluk ani
nevnímáme, pokud nepřekročí hodnoty běžného hluku. Rozhodně nehrozí žádné
významné hodnoty hluku , poškozující sluchové ústrojí nebo omezující osoby ve
spánku. Hodnoty akustického tlaku vypočtené pro Karolín čp. 79 (Dokumentace str.
254-5) jsou druhé nejnižší za celou trasu a celkově dosahují celodenně jen limitů pro
noční období a poloviční proti hodnotám zjištěným pro Nevojice, viz též obr. na str
256 Dokumentace. Příspěvek ze záměru je 28,5 dB, tedy o 12,4 dB nižší, než celková
hodnota akustického tlaku 40,9 dB, tedy prakticky neslyšitelný, pouze naměřitelný.
Nejbližší bod obce je č.p. 79 ve vzdálenosti 125 m od současné trasy vedení a 80 m od
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vedení 110 kV a je odstíněný zelení. Další nejbližší obydlený dům je č.p. 51 ve
vzdálenosti 266 m od vedení 400 kV. Pokud jde o jakýkoli územní rozvoj obce, je zde
dostatek prostoru, který nebude záměrem ovlivněn. K deklarovaným hodnotám patří
ještě popis jejich účinku:
• Do úrovně 30 dB nejsou obvykle pozorovány žádné účinky na spánek, kromě mírného
nárůstu četnosti pohybů těla během spánku.
• Dosud také neexistuje dostatek důkazů, že biologické účinky pozorované na úrovni <40 dB
Ln jsou zdraví škodlivé. Nicméně na úrovni >40 dB Ln jsou již pozorovány nepříznivé
zdravotní účinky, např. individuální pocit poruch spánku, nespavost, zvýšené používání léků
proti nespavosti a sedativ. Hodnota Ln 42 dB je považována za prahovou hodnotu pro rušení
spánku. Hodnota Ln 40 dB je považována na nejnižší prahovou hodnotu pozorovaného
nepříznivého zdravotního účinku (LOAEL) pro noční hluk.
• Expozice hluku na úrovni >50 dB je považována za stále více nebezpečnou pro zdraví,
když značná část populace je hlukem silně obtěžována a má narušený spánek. Zvyšuje se
riziko kardiovaskulárních onemocnění.
• Dle dokumentů WHO (2018) je definována hodnota zdravotně závažná na úrovni 3 % silně
ve spánku rušených osob.
Ad c) Odpověď je již uvedena u otázky č.1. Kabelová trasa navíc při přechodu z nadzemní
trasy do kabelové vyžaduje zvláštní přechodový objekt, který je větší a ještě méně estetický,
než obvyklý stožár. Výsledný efekt na ŽP by byl zhoršující.
Ad d) Investor dokládá, že jednal v obci nejméně se dvěma starosty.

Vyjádření Obce Karolín – doplněné vyjádření (Josef Benek, starosta)

(ze dne 8. 2. 2021)
Podstata vyjádření

1) Dokumentace EIA nerespektuje metodické sdělení Ministerstva životního
prostředí ze dne 6. 3.2015, č.j. 18130/ENV/15, kde se mj. uvádí tyto požadavky:
„Záměr více konkretizovat tak, aby se znalost a popis záměru přibližovaly ke stávajícím
dokumentům pro navazující řízení (např. dokumentaci pro územní rozhodnutí,
dokumentaci pro stanovení dobývacího prostoru, popř. povolení hornické činnosti
apod.), přičemž je nutno detailně popsat ty parametry záměru, které mají přímý vztah k
problematice životního prostředí (tj. klást důraz na uvedení environmentálně
významných parametrů záměrů); v ostatních parametrech není třeba zacházet do
podrobností. Zároveň je třeba, aby základní opatření, která se doposud uváděla spíše
do kapitoly D.IV, resp. do podmínek negativního závěru zjišťovacího řízení, byla již
součástí vlastního záměru (např. v kapitole B.I.6).
Záměr není konkretizován tak, aby se jeho znalost přibližovala k dokumentům pro
navazující řízení. Příloha č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která
upravuje náležitosti dokumentací k územnímu řízení pro liniové stavby technické
infrastruktury, požaduje, aby byl záměr zakreslen v koordinačním situačním výkresu o
minimálním měřítku 1:5000 a dále ukládá, aby v tomto výkresu byly zobrazeny hranice
pozemků a parcelní čísla pozemků.
Namítáme, že v dokumentaci EIA absentuje situace s vyobrazením hranic pozemků
a parcelních čísel pozemků. Dalším nedostatkem je nízké rozlišení situačních map,
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neboť záměr je zakreslen nejpodrobněji v měřítku 1:10 000 a toto měřítko je 2x
hrubější, než požaduje výše jmenované metodické sdělení ministerstva ve spojení s
vyhláškou o dokumentaci staveb. Jelikož dokumentace EIA nebyla vyhotovena v
dostatečně podrobném měřítku a se zákresem pozemků dle katastru nemovitostí,
nelze přezkoumatelně vyhodnotit ani vlivy záměru. Z toho vyplývá, že ani nemohl být
proveden kvalitní biologický průzkum, nemohl být vyhodnocen rozsah kácení dřevin a
nemohl být ani spolehlivě vyhodnocen vlivy záměru na hmotný majetek.“

Reakce zpracovatele Dokumentace EIA

 Obdržená připomínka je téměř totožná s připomínkou od spolku Egeria, z.s.
(zastoupen panem Miroslavem Machem) ze dne 8. 2. 2021. Dokumentace EIA
je zpracována v souladu s výše uvedeným metodickým sdělením MŽP ze dne
6. 3. 2015. S ohledem na obdržené vyjádření lze připomínku vnímat jako určité
vytržení z kontextu a účelové překroucení metodického sdělení MŽP. Blíže viz
reakce na připomínku č. 1 a 1.1 ve vyjádření spolku Egeria z.s. (zastoupen
panem Miroslavem Machem).
2) Obec namítá, že nebyl vyhodnocen vliv záměru na podzemní vody v důsledku
výkopových prací a betonáže, nebylo spolehlivě lokalizováno umístění stožárů,
nebyly provedeny inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy a nebyla
stanovena opatření k ochraně podzemních vod. To i s ohledem na skutečnost,
že záměr nebyl zpracován v dostatečně konkrétním měřítku (1:5000) a na
podkladě katastrální mapy.
Reakce zpracovatele Dokumentace EIA

 V souvislosti s vydaným metodickým sdělením MŽP ze dne 6.3.2015, č.j.
18130/ENV/15 je přesně citováno, aby byly v rámci procesu EIA detailně
popsány ty parametry předkládaného záměru, které mají přímý vztah k
problematice životního prostředí (tj. klást důraz na uvedení environmentálně
významných parametrů záměrů); v ostatních parametrech není třeba zacházet
do podrobností. V případě výstavby nadzemního zdvojeného vedení 400 kV
jsou stožáry, které jsou od sebe vzdálené několik stovek metrů, umístěné
do země do hloubky cca 2,5–3,5 m podle typu stožáru (nosný, kotevní).
Vykopané jámy pro účely zakládání stožárů jsou z hlediska ovlivnění
podzemních vod nevýznamné.
 Vzhledem k požadavku konkretizovat záměr tak, aby se znalost a popis záměru
přibližovala ke stávajícím dokumentům pro navazující řízení, byla součástí
předložené Dokumentace EIA vypracována Projektová dokumentace
rozmístění stožárových konstrukcí včetně geodetického zaměření (OMEXOM
GA Energo s.r.o., 06/2020). Součástí této PD rozmístění SK byla zpracována
rešerše archivních geologických prací, na základě které bylo mj. navrženo
umístění jednotlivých stožárových konstrukcí v trase záměru zdvojeného vedení
400 kV.
 Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy a jejich výsledky jsou
zpracovávány pro navazující řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, kdy konkrétní
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požadavky na jejich vypracování stanovuje jeho prováděcí vyhláška. Závěry a
návrh opatření, které vyplynou z průzkumů, jsou vyhodnoceny a zapracovány
podle rozsahu a obsahu do projektových dokumentací. Nakonec samotné
průzkumy jsou součástí projektových dokumentací v části nazvané dokladová
část. V navazujícím řízení je projektová dokumentace dále posuzována
dotčenými orgány státní správy, jimž zvláštní předpisy svěřují ochranu
veřejných zájmů, kam spadá i ochrana podzemních vod.
Samotné zpracování inženýrsko-geologického průzkumu a hydrogeologického
průzkumu se provádí zejména za účelem zjištění místních geologických
podmínek pro umístění základů stožárů. Na základě těchto průzkumů je pak
vyhodnoceno, zda z pohledu statiky vyhoví základní typy základů, nebo je
nutné založit stožáry jiným způsobem (např. zesílená zhlaví, použití mikropilotů
apod.). To je nutné zejména v oblastech, které jsou geologicky nestabilní,
v záplavových územích atd.
V rámci zpracované Dokumentace EIA jsou popsány a vyhodnoceny současné
podmínky v daném území, kdy se daný záměr prověřuje z hlediska vlivů na
životní prostředí. V případě posouzení vlivu záměru na podzemní vody je tato
problematika popsána a vyhodnocena v Dokumentaci EIA, v kapitolách C.II.2.1
a D.I.4.2. V rámci dalšího stupně projektové dokumentace záměru dojde
k případnému dopřesnění vlivu záměru na podzemní vody na základě
zpracovaného inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu. Jak
bylo ve zpracované Dokumentaci EIA predikováno, během provozu záměru
nebudou podzemní vody umístěným vedením ovlivněny. Při realizaci záměru
budou v maximální možné míře respektována stávající stožárová místa,
v úsecích nové trasy bude umístění nových stožárových míst maximálně
konkretizováno s ohledem na zmiňované inženýrsko-geologické průzkumy a
hydrogeologické průzkumy. Realizace záměru se předpokládá v letech 2029–
2030, tzn., že provádět inženýrsko-geologický průzkum v rozsahu pro
povolovací procesy cca 10 let v předstihu je neúčelné bez znalostí celkového
vyhodnocení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění a zároveň
znalostí aktuálního stavu a kvality podzemních vod a geologického podloží
v době výstavby záměru.
V rámci dalšího stupně projektové dokumentace záměru mohou být
konkretizována zmírňující opatření na ochranu podzemních vod s ohledem na
provedené inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy. Toto je řešeno
zpravidla až v dalším stupni projektové dokumentace (např. Dokumentace pro
provádění stavby) a pak přímo během realizace stavby, kdy jsou stanoveny
podmínky pro provádění výkopových prací, betonáže základů a veškeré
související činnosti takovým způsobem, aby v žádném případě nedošlo
ke kontaminaci či jinému nepříznivému ovlivnění podzemních vod. Za dodržení
těchto podmínek pak zodpovídá realizační firma provádějící stavbu.
Konkretizace záměru ve zpracované Dokumentaci EIA je zpracována v přímém
vztahu se souvisejícími složkami ŽP. Použité měřítko mapových příloh má
vypovídající grafickou hodnotu z pohledu souvisejících vztahů v daném území.
Samotné odborné studie, které jsou součástí předkládané Dokumentace EIA,
jsou konkretizovány s ohledem na jednotlivé vlivy na životní prostředí a
zpracovány v měřítku, které postihuje konkrétní složku životního prostředí.
Zároveň se domníváme, že zákres záměru do podrobného měřítka (1:5000) se
zákresem katastrální mapy nemá žádnou opodstatněnou souvislost
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s případným ovlivněním podzemních vod výstavbou záměru v daném území a
celkovým posouzením vlivu záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001
Sb. v platném znění.

3) Na str. 296 dokumentace EIA se uvádí, že: „Trasa vedení je umístěna ve
stávajícím koridoru vedení V417 mimo zastavěná území sídel i rekreačních
oblastí, pouze v několika málo případech se trasa k zastavěnému území
přibližuje.“
Toto tvrzení však zpochybňuje příloha č. 1 dokumentace EIA, kde je vyjádření
Městského úřadu Otrokovice, odboru rozvoje města, oddělení rozvoje a územního
plánování ze dne 17. 4.2020, č.j. ORM/11948/2020/ALI, v němž se uvádí následující:
„Na území obce Tlumačov je záměr navržen v zastavěném území, v nezastavěném
území a v zastavitelných plochách, konkrétně v plochách zemědělských (Z), krajinné
zeleně (K), přírodních (P), lesních (L), vodní plochy a toky (WT), silniční dopravy (DS),
drážní dopravy (DZ), výroby a skladování (V), drobné výroby a výrobních služeb (VD) a
veřejných prostranství (P*). Pro tento konkrétní záměr není v územním plánu
vymezena plocha, protože dosud nebyla vymezena v nadřazené územně plánovací
dokumentaci, v zásadách územního rozvoje.
U ploch zemědělských (Z), krajinné zeleně (K), přírodních (P), lesních (L), silniční
dopravy (DS), drážní dopravy (DZ), výroby a skladování (V) a drobné výroby a
výrobních služeb (VD) podmínky využití plochy připouštějí související technickou
infrastrukturu, přičemž za související technickou infrastrukturou se považuje technická
infrastruktura, zajišťující realizaci dané plochy. V uvedených plochách nebylo
prokázáno, že záměr vedení technické infrastruktury souvisí s využitím ploch, proto
nelze záměr považovat za přípustné využití. V ploše vodní plochy a toky (WT) není
přípustné jakékoliv vedení technické infrastruktury. V ploše veřejných prostranství (P*)
je vedení technické infrastruktury možné.
Z výše uvedených důvodu se konstatuje, že záměr není v souladu s Územním plánem
Tlumačov.
Upozorňujeme, že navrhované ochranné pásmo může být v kolizi s existující
zástavbou v zastavěném území.“
Z výše uvedeného vyplývá, že dokumentace EIA neuvádí pravdu, když tvrdí, že záměr
vede mimo zastavěná území, neboť zastavěným územím prochází.

Reakce zpracovatele Dokumentace EIA

 V souvislosti s obdrženou připomínkou je nutné rozlišit zastavěné území obce
vymezené v ÚP Tlumačov v úplném znění a území s výskytem objektů pro
trvalé bydlení či objektů k rekreaci, pro které je nutné vypočítat např. hlukovou
zátěž či posoudit vliv neionizujícího záření vůči těmto objektům.
 V tomto ohledu je stávající vedení 400 kV umístěno v maximální možné míře
mimo lokality s výskytem objektů pro bydlení či rekreaci v obcích dotčených
trasou vedení.
 V rámci obdržené připomínky je stěžejní úsek stávající trasy vedení mezi
stožáry č. 25–26 v katastrálním území Tlumačov na Moravě. V tomto úseku
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vedení přechází v podobě nadzemního vedení 400 kV přes stabilizované plochy
v zastavěném území a navrhované plochy výroby a skladování a plochy
veřejných prostranství v zastavitelném území, které jsou vymezené v ÚP
Tlumačov v úplném znění. Tyto plochy však nejsou vymezeny pro bydlení či
rekreaci, ale umožňují mj. průmyslové využití včetně navazujících obslužných
komunikací. S ohledem na výše uvedené je nutné podotknout, že v současném
území v trase stávajícího vedení platí limity v podobě stávajícího ochranného
pásma dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění (energetický zákon).
 Zmíněný úsek vedení, který přechází přes zastavěné území obce Tlumačov, je
v současné době realizován ve stávající trase vedení 400 kV. Zdvojením
vedením nedochází k dotčení jiných ploch vymezených v ÚP Tlumačov
v úplném znění oproti stávajícímu stavu. Změnou stožárové konstrukce a šíře
ochranného pásma dojde navíc k jeho zúžení oproti stávajícímu stavu
v rozsahu o cca 5 m v běžné trase (celková šíře stávajícího jednoduché vedení
odpovídající ochrannému pásmu je cca 74,4 m, šíře koridoru pro zdvojené
vedení odpovídající ochrannému pásmu vedení je cca 69,4 m). V současné
době není v daném úseku v k. ú. Tlumačov na Moravě situován žádný objekt
určený pro trvalé bydlení či rekreaci, nejbližší objekt zapsaný v KN (parc. č. st.
1132) je vzdálen cca 75 m od osy stávajícího jednoduchého vedení 400 kV.
 V daném úseku tak vedení sice částečně přechází přes zastavěné území
vymezené v ÚP Tlumačov v úplném znění, nedochází však k přiblížení k
objektům pro bydlení či k rekreaci, resp. stávající zástavbě.
 Stožáry stávajícího i navrženého zdvojeného vedení 400 kV jsou situovány
mimo vymezené zastavěné území obce Tlumačov.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku považuje vysvětlení zpracovatele Dokumentace v bodech
1 a 2 za naprosto adekvátní a pravdivé. Pokud jde o mapové podklady, je
naprosto běžné užití map 1:10.000, jen výjimečně a ve zvláštních případech se
užívá map podrobnějších nebo výřezů z územních plánů. V daném případě to je
možno považovat za nadbytečné, protože trasa vedení vede mimo zastavěné
území obce. Pokud jde o připomínku č.3, je věcí města Tlumačov, aby si své
zájmy hájilo samo, není doložena žádná plná moc k zastupování Tlumačova
obcí Karolín.

5.14 Vyjádření spolku Egeria, z.s.
(Miroslav Mach, předseda spolku ze dne 8. 2. 2021)

Podstata vyjádření
Požadujeme vrátit dokumentaci EIA k přepracování, či vydat nesouhlasné závazné
stanovisko, a to z následujících důvodů:

1) Dokumentace EIA nerespektuje metodické sdělení Ministerstva životního
prostředí ze dne 06.03.2015, č.j. 18130/ENV/15, kde se mj. uvádí tyto
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požadavky:
„Záměr více konkretizovat tak, aby se znalost a popis záměru přibližovala ke
stávajícím dokumentům pro navazující řízení (např. dokumentaci pro územní
rozhodnutí, dokumentaci pro stanovení dobývacího prostoru, popř. povolení
hornické činnosti apod.), přičemž je nutno detailně popsat ty parametry záměru,
které mají přímý vztah k problematice životního prostředí (tj. klást důraz na
uvedení environmentálně významných parametrů záměrů); v ostatních
parametrech není třeba zacházet do podrobností. Zároveň je třeba, aby
základní opatření, která se doposud uváděla spíše do kapitoly D.IV, resp. do
podmínek negativního závěru zjišťovacího řízení, byla již součástí vlastního
záměru (např. v kapitole B.I.6).“
1.1) Záměr není konkretizován tak, aby se jeho znalost přibližovala k
dokumentům pro navazující řízení. Příloha č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, která upravuje náležitosti dokumentací k územnímu
řízení pro liniové stavby technické infrastruktury požaduje, aby byl záměr
zakreslen v koordinačním situačním výkresu v minimálním měřítku 1:5000 a
dále ukládá, aby v tomto výkresu byly zobrazeny hranice pozemků a parcelní
čísla pozemků.
Namítáme, že v dokumentaci EIA absentuje situace s vyobrazením hranic pozemků
a parcelních čísel pozemků. Dalším nedostatkem je nízké rozlišení situačních map,
neboť záměr je zakreslen nejpodrobněji v měřítku 1:10 000 a toto měřítko je 2x
hrubější než požaduje výše jmenované metodické sdělení ministerstva ve spojení s
přílohou č. 2 vyhláškou o dokumentaci staveb. Jelikož dokumentace EIA nebyla
vyhotovena v dostatečně podrobném měřítku a se zákresem pozemků dle katastru
nemovitostí, nelze přezkoumatelně vyhodnotit ani vlivy záměru. Z toho vyplývá, že
ani nemohl být proveden kvalitní biologický průzkum, nemohl být vyhodnocen
rozsah kácení dřevin a nemohl být ani spolehlivě vyhodnocen vlivy záměru na
hmotný majetek.
Reakce zpracovatele Dokumentace EIA

 Předložená Dokumentace EIA byla zpracována na podrobné úrovni, která je
dostačující pro plnohodnotné posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném
znění. Dokumentace EIA je zpracována na základě Projektové dokumentace
rozmístění stožárových konstrukcí a je plně v souladu s výše uvedeným
metodickým sdělením. Na základě této PD jsou detailně popsány ty parametry
záměru, které mají přímý vztah k problematice životního prostředí. Jedná se
zejména o tyto údaje: na základě geodetického zaměření podélného profilu celé
trasy vedení je známa přesná trasa vedení (je známo přesné umístění
lomových bodů (rohových stožárů), nosných stožárů a z toho vyplývající osa
vedení) a jeho ochranné pásmo. Dokumentace EIA uvádí přesný typ
stožárových konstrukcí, jejich výšku i výšku vodičů nad terénem. Jsou známy
přesné typy vodičů včetně jejich konfigurace. Dále je podrobně uváděn postup
výstavby, a to včetně detailního popisu použité technologie a dopravních
a mechanizačních prostředků. Je známa napěťová hladina vedení a proudové
zatížení fázových vodičů. Všechny tyto uvedené parametry mají přímý vztah k
problematice životního prostředí a jsou naprosto dostačující i pro podpůrné
odborné studie přiložené jako příloha k samotné Dokumentaci EIA. Zároveň je
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nutné podotknout, že zpracované odborné studie pracují se svými vlastními
metodami, podrobnými měřítky a rozsahem území tak, aby mohly plnohodnotně
vyhodnotit vliv záměru na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví.
Spolkem Egeria, z.s. (zastoupen panem Miroslavem Machem) zmíněná
vyhláška č. 499/2006 Sb. je proto naprosto irelevantní, a to včetně měřítka
(1:5000) zákresu v mapových přílohách. Zpracovaná mapová příloha v měřítku
1:10 000, která je součástí Dokumentaci EIA, je naprosto dostačující pro
potřeby posouzení vlivu záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
 Pro zajímavost bylo zjištěno, že v Informačním systému EIA spravovaném MŽP
jsou uvedeny obdobné záměry zaměřené na liniové stavby technické
infrastruktury, které používají v mapových podkladech Dokumentace EIA stejné,
nebo dokonce i menší měřítko. S ohledem na zjištěné skutečnosti je potřeba si
uvědomit, že měřítko připojených mapových příloh nemá vliv na samotné
posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění, které by mělo být v daném případě stěžejní. Příklad mapových
příloh v menším měřítku než předložená Dokumentace EIA je následující:
Kód záměru: MZP477
Název záměru: VTL plynovod DN1400, RU Kateřinský potok – RU Přimda
Měřítko mapového podkladu: 1:15 000
Kód záměru: HKK963
Název záměru: Nový Bydžov – Staré Místo, V1114 – nové vedení 110 kV
Měřítko mapového podkladu: 1:15 000

 Veškeré případné změny záměru (např. změna výšky stožárů, posun stožárů
apod.) budou upraveny v procesu tzv. verifikace dle §9a, odst. 6 zákona č.
100/2001 Sb. v platném znění. Účelem verifikace je ověření, zda záměr, k
němuž bylo dříve vydáno stanovisko EIA, je shodný se záměrem, který je
předmětem navazujícího řízení, resp. zda u něj nedošlo ke změnám, které by
mohly mít negativní vliv na životní prostředí.
 Oznamovatel záměru se domnívá, že základní opatření uplatňovaná v rámci
samotné realizace záměru jsou v příslušných částí kapitoly B (např. i kapitola
B.I.6) předložené Dokumentace EIA uvedena. Navržená zmírňující opatření,
která vyplynou až na základě zpracovaných odborných studií, není úplně nutné
prolínat do části Dokumentace EIA, která se věnuje vlastnímu záměru, tj.
technickému a technologickému popisu záměru. Zároveň je nutné podotknout,
že navržená opatření uvedená v části kapitoly D.IV. jsou promítnuta
z předchozích zjištěných poznatků uvedených v částí kapitol B, C a D
zpracované Dokumentace EIA a podpůrných studií, které jsou její součástí.
Navržená zmírňující opatření by tak měla být zapracována až do příslušné
kapitoly Dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném
znění, která je tomu přímo věnována. Oznamovatel záměru se zároveň
domnívá, že promítnutí návrhu opatření do vlastního popisu záměru nemá
žádný adekvátní důvod, aby Dokumentace EIA nesplňovala požadavky dle
zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. V daném případě by se jednalo o
duplikování zjištěných hlavních výstupů a závěrů. Podstatné je, aby byl návrh
zmírňujících opatření uveden v příslušných kapitolách Dokumentace EIA, kde je
to logicky předpokládáno.
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 Konkretizace záměru ve zpracované Dokumentaci EIA je zpracována v přímém
vztahu se souvisejícími složkami ŽP. Samotné odborné studie, které jsou
součástí předkládané Dokumentace EIA, jsou konkretizovány s ohledem na
jednotlivé vlivy na životní prostředí a zpracovány v měřítku, který postihuje
konkrétní složku životního prostředí. V Dokumentaci EIA i zpracovaném
Hodnocení dle § 67 ZOPK je uvedeno, že botanický průzkum je zpracován
v rozsahu 100 m na každou stranu od osy zdvojeného vedení, což
koresponduje i s hodnocením dřevin rostoucích mimo les. Lze tak konstatovat,
že samotné Hodnocení dle § 67 ZOPK hodnotilo území dle svého vlastního
měřítka a příslušných parametrů tak, aby postihly možný dosah záměru do
okolí. Vliv na hmotný majetek je popsán v příslušných kapitolách zpracované
Dokumentace EIA, viz C.II.8. a D.I.9.1. V případě blízkosti trasy záměru
zdvojeného vedení 400 kV k objektům určeným pro trvalé bydlení či rekreaci
byly prověřeny hlukové limity či posouzen vliv neionizujícího záření se
stanovením doporučené minimální projektované výšky fázových vodičů nad
zemí s ohledem na zajištění veřejného zdraví. S ohledem na uvedené
skutečnosti se domníváme, že námitku uvedenou ve vyjádření Egeria, z.s.
(zastoupen panem Miroslavem Machem) považujeme v souvislosti s výše
uvedenými argumenty za nedůvodnou, a tudíž za bezpředmětnou.
1.2) Dokumentace EIA na str. 305 až 307 navrhuje opatření k prevenci,
vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů. Namítáme, že
tato opatření jsou uvedena v části D dokumentace, která je nezávazná, podle
Metodického sdělení ministerstva však měla být zapracována do vlastního
záměru v části B tak, aby byla závazná, v části B však zapracována nejsou.
Dokumentace EIA tedy deklaruje opatření, která však posuzovaný záměr
neplní.
Reakce zpracovatele Dokumentace EIA

 Ke slovnímu spojení uváděnému spolkem Egeria, z.s. (zastoupen panem
Miroslavem Machem), týkající se závazné části dokumentace záměru lze
podotknout, že v celém procesu EIA je závazné pouze stanovisko EIA.
Zpracovatel dokumentace EIA v žádném případě neignoruje žádné metodické
sdělení MŽP (konkrétně uváděné metodické sdělení pod č.j. 18130/ENV/15).
V daném případě je nutné rozlišovat, že zmíněná navržená zmírňující opatření
uvedená v části D Dokumentace EIA vychází až ze zpracovaných dílčích
odborných studií, které jsou stěžejním podkladem pro plnohodnotné zpracování
Dokumentace EIA. Z tohoto důvodu nejsou tato navržená opatření zahrnuta v
části B Dokumentace EIA. V části B Dokumentace EIA jsou uvedena základní
opatření, která jsou při realizaci záměrů tohoto charakteru standardní.
2) Přílohou dokumentace EIA je Biologické hodnocení, jehož autorem je Mgr.
Stanislav Mudra.
2.1) V tomto biologickém hodnocení se na str. 85 uvádí, že: „V současné době se
připravuje metodika AOPK ČR, která se touto problematikou detailně zabývá.
V době realizace této stavby (cca 2030) lze předpokládat, že se bude při
návrzích optické ochrany (typ a způsob instalace) postupovat podle této
metodiky. Z tohoto důvodu lze doporučit, aby přesný typ a způsob instalace
zviditelňujících prvků byl před instalací konzultován s příslušným orgánem
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ochrany přírody.“ Namítáme, toto tvrzení je nepravdivé, neboť metodika
AOPK ČR zabývající se vlivem el. vedení na ptáky existuje pod názvem
„Metodika na ochranu krajiny před fragmentací z hlediska ptáků“
(https://www.ochranaprirody.cz/res/archive/367/055517.pdf). V rámci této
metodiky je podrobně zpracováno také téma kolizí ptáku s el. vedením.
Biologické hodnocení je chybné, neboť s touto metodikou nepracuje a
dokonce její existenci popírá.
Reakce zpracovatele Dokumentace EIA

 Dokument uváděný ve vyjádření Egeria, z.s.(zastoupen panem Miroslavem
Machem) je jako dílčí aktivita součástí výzkumného projektu „Komplexní přístup
k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR“, jehož
cílem je zpracování návrhu komplexního metodického přístupu k ochraně
konektivity krajiny pro hlavní relevantní skupiny terestrických živočichů.
Předmětný dokument Metodika na ochranu krajiny před fragmentací z hlediska
ptáků sice obsahuje dílčí zjištění či doporučení pro námi řešené vedení o
napěťové úrovni 400 kV, ale jako celek je dokument vč. závěrů zaměřen
především na oblast vedení vysokého napětí, které má odlišné parametry než
předmětný záměr o napěťové hladině 400 kV.
 I přesto lze konstatovat, že při návrhu předmětného záměru „V417/817 –
zdvojení vedení“ jsou respektovány principy ochrany ptáků před nárazy do
zemnícího lana (úraz elektrickým proudem či náraz do fázových vodičů díky
konfigurací stožárových konstrukcí a fázových vodičů vedení o napěťové
hladině 400 kV je prakticky vyloučen, resp. málo pravděpodobný) a to splněním
zejména těchto obecných doporučení:
 zdvojované vedení je navrženo v maximální možné míře v souběhu s
ostatními vedeními, čímž se zvyšuje viditelnost vedení a ptáci musí
vystoupat nad ně a vyhnout se jen jednou,
 pro definovaná místa vedení s významným rizikem střetu ptáků jsou
aplikovány na zemnící lana vedení optické zvýrazňující prvky.
 V současné době spolupracuje společnost ČEPS, jako provozovatel přenosové
soustavy, na návrhu aktualizace metodického pokynu „Zajištění ochrany ptáků
před úrazy na elektrických vedeních v důsledku nárazů do vodičů nebo
zemnících lan“, který navazuje na dokument vydaný Ministerstvem životního
prostředí dne 30.12.2016 ve Věstníku MŽP č. 10/2016 jako metodický pokyn k
zajištění ochrany ptáků před úrazy na elektrických vedeních podle zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
 Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
společně se zástupci hlavních provozovatelů přenosové a distribuční soustavy v
ČR a odbornými státními i nestátními subjekty v oblasti ochrany přírody a ptáků
(AOPK ČR a ČSO) se dohodly na potřebě sjednocení postupů tak, aby
mortalita ptáků v důsledku nárazů do vodičů a zemnících lan byla řešena na
místech skutečně rizikových s využitím osvědčených technických prvků s
požadovanou životností a instalovaných v účinných roztečích.
 Tento metodický pokyn je připravován za účelem zajištění ochrany ptáků před
nárazy do vodičů a zemnících lan elektrických vedení nízkého, vysokého, velmi
vysokého a zvláště vysokého napětí prostřednictvím požadavků orgánů
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ochrany přírody tak, aby tyto požadavky odrážely nejnovější odborné poznatky,
byly jednotné, předvídatelné a dlouhodobě konzistentní. Jeho cílem je
minimalizovat konflikty vyplývající z uplatňování dvou souběžných veřejných
zájmů, tj. ochrana přírody vs. výstavba a provoz přenosové a distribuční
soustavy, a zjednodušit agendu provázející schvalovací a povolovací procesy.
Kontaktní a zaštiťující osobou přípravy nové metodiky je Ing. Jan Šíma z MŽP
ČR – ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků.
Odborným garantem připravované metodiky je Ing. Václav Hlaváč – ředitel RP
Správa CHKO Žďárské vrchy.
Přestože výše uvedený metodický pokyn „Zajištění ochrany ptáků před úrazy na
elektrických vedeních v důsledku nárazů do vodičů nebo zemnících lan“ není
finalizován a vydán, řídí se společnost ČEPS při navrhování a projednávání
nových záměrů vedení přenosové soustavy požadavky zákona č. 114/1992 Sb.
v platném znění a současně uplatňuje postupy a doporučení, která jsou
součástí investorem zajišťovaných dokumentů zpracovávaných odborníky, resp.
autorizovanými osobami pro danou problematiku (např. biologické hodnocení,
ornitologická studie apod.), jsou prezentována ve výše uvedených metodikách,
případně jsou dostupná z veřejně přístupných zdrojů (např. www.mzp.cz,
www.ochranaprirody.cz apod.).
Návrh technického řešení na umístění optického zvýraznění zemnících lan je
dle doporučení z předchozích stupňů projektové dokumentace či projednání
záměru (např. proces EIA) rozpracován do úrovně projektové dokumentace pro
navazující řízení (např. územní řízení, společné řízení apod.). Projektová
dokumentace, případně podmínky optického zvýraznění (např. umístění, typ
zvýrazňujícího prvku apod.), jsou projednány s příslušným orgánem ochrany
přírody (DO, AOPK ČR, ČIŽP apod.) tak, aby návrh mohl být realizován
společně s realizací předmětného záměru jako plně funkční řešení přispívající k
ochraně ptáků před nárazy do zemnících lan.
Námitku uvedenou ve vyjádření Egeria, z.s. (zastoupen panem Miroslavem
Machem) považujeme v souvislosti s výše uvedenými argumenty za
nedůvodnou, a tudíž za bezpředmětnou.

Reakce zpracovatele biologického hodnocení

 Metodika na ochranu krajiny před fragmentací z hlediska ptáků
(https://www.ochranaprirody.cz/res/archive/367/055517.pdf) je autorovi známa.
Její použití je však limitováno tím, že uvedená metodika prakticky neřeší
zpracovávanou problematiku vlivu ZVN o kapacitě 400kV, ale zabývá se
především typy elektrovodů nižšího řádu. Z toho i vyplývá, že elektrovody ZVN
400kV nepředstavují v porovnání s elektrovody nižších řádů významné
nebezpečí pro ptáky, a to zejména tím, že nedosahují takových parametrů,
které by umožňovaly hlavní riziko pro ptáky, kterým je elektrický výboj. Hlavním
rizikem je u ZVN 400 kV kolize s vodičem (zemnícím lanem). To je u této řady
elektrovodů sníženo výškou stožárů a je potenciálním rizikem pouze u
frekventovaných migračních koridorů, a to spíše u zemnícího lana než u
trojitého svazku vodičů. Při konzultacích k podobnému elektrovodu
s označením V445/446 vedoucímu v blízkosti VN Nechranická přehrada a přes
tok Ohře jako významného zimoviště a tahové zastávky vodních ptáků (PO
soustavy N2000) bylo ornitology konstatováno, že i přes hustotu elektrovodů
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v oblasti a vysokou frekvenci letů ptáků není znám ani jeden příklad nálezu
kadáveru ptáka uhynulého po nárazu do vedení, a to jak v trase
předpokládaných migračních tahů, tak mimo ně.
2.2) Biologické hodnocení na str. 71 vyhodnotilo možnost střetu ptáků se stavbou
elektrického vedení pouze jako teoretickou kolizi. Biologické hodnocení dále
na str. 74 dospělo k závěru, že není nutné žádat o výjimky pro zjištěné druhy
zvláště chráněných ptáků. Biologické hodnocení dále na str. 80 vyhodnotilo
možnost úhynu ptáků vlivem nárazů do vodičů (resp. zemnícího lana) jako
málo pravděpodobnou. Namítáme, že státní ochrana přírody vychází z
opačné premisy, neboť podle metodiky AOPK ČR představují nárazy ptáků
do elektrického vedení vážný celosvětový problém, což metodika dokládá
citacemi z odborné literatury a navrhuje konkrétní opatření k minimalizaci
těchto kolizí. Vyvrácení odborného názoru metodiky AOPK ČR by
vyžadovalo silné důkazy, které však autor Biologického hodnocení
nepředložil, neboť vychází jen z domněnek a neověřitelných zdrojů, přičemž
metodiku a její argumentaci ani nezmínil, ba dokonce existenci metodiky
popřel. Názory autora Biologického hodnocení tedy mají charakter účelových
dezinformací. Protože Biologické hodnocení bude podkladem navazujících
řízení, mohou být citovanými úvahami autora Biologického hodnocení
odůvodněny škodlivé zásahy do přirozeného vývoje ptáků, například v
podobě projednávané stavby, která snadno získá územní rozhodnutí, neboť
správní orgány uvěří tomu, že záměr nevyžaduje povolení výjimky.
Reakce zpracovatele Dokumentace EIA

 Problematika zabývající se zraňováním ptáků elektrickým proudem je popsána
na str. 277 Dokumentace EIA. V případě vedení o napěťové hladině 400 kV je
ochranným prostředkem proti usmrcování či zraňování ptáků elektrickým
proudem samotná konstrukce stožárů a geometrie vedení. Co se týče rizika
nárazu ptáků do vodičů elektrického vedení, tak problematika je podrobně
popsána v Dokumentaci EIA na str. 277. V případě identifikace možného střetu
ptáků s vedením, resp. zemnícími lany, je navrženo optické značení, které se
instaluje na zemnící lana. Jiná opatření než optické značení zemnících lan
nejsou v případě vedení o napěťové hladině 400 kV v současné době vůbec
aplikována.
 Potřeba žádat o výjimky pro zvláště chráněné druhy živočichů či rostlin je na
uvážení zpracovatele Hodnocení dle § 67 ZOPK a souvisejících znalostí
daného území. Veškeré případné změny záměru (např. změna výšky stožárů,
posun stožárů apod.) budou upraveny v procesu tzv. verifikace dle §9a, odst. 6
zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. Účelem verifikace je ověření, zda
záměr, k němuž bylo dříve vydáno stanovisko EIA, je shodný se záměrem,
který je předmětem navazujícího řízení, resp. zda u něj nedošlo ke změnám,
které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí. Nezbytnou součástí
výstavby záměru pak bude přítomnost autorizovaného biologického dozoru
v souladu s § 67 ZOPK.
 S ohledem na obdrženou námitku je nutné zároveň zmínit, že v rámci realizace
samotného záměru výstavby zdvojeného vedení 400 kV bude přítomna
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autorizovaná osoba dle § 67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny v platném znění, která bude pověřena k provádění
biologického dozoru dle umístění elektrovodu mj. ve vztahu k pohybu a výskytu
ptáků. V případě, že v daném území bude při výstavbě záměru identifikován
možný střet s tahovými koridory ptáků, bude toto narovnáno adekvátními
zmírňujícími opatření pro minimalizaci střetu ptáků se zemnícími lany.
 Problematika zmiňované metodiky AOPK ČR je popsána v reakci na
připomínku v bodě 2.1.
Reakce zpracovatele biologického hodnocení

 Urážlivá námitka nespecifikuje druhy ptáků, které by měly být střetem se
záměrem dotčeny a pro které by měla být zajištěna výjimka – respektive, pro
který druh by měl být ve zpracovaném Hodnocení dle § 67 ZOPK uznán
významný vliv v podobě zraňování a mortality. Nárazy ptáků do elektrického
vedení opravdu představují vážný celosvětový problém, ale i tento problém je
výrazně specifický dle umístění elektrovodu ve vztahu k pohybu a výskytu
ptáků. Studie je zpracována s uvážením výskytu pohybu konkrétních druhů
ptáků v území. Není tedy na místě polemizovat s autory metodiky. Problematice
střetu s ptáky a dalšími živočichy je věnována rozsáhlá pozornost. Více
odpověď na předchozí námitku v bodě 2.1.
2.3) Biologické hodnocení navrhuje optickou signalizaci pro ochranu ptáků pouze
na dvou místech v úseku přechodu přes řeku Moravu (mezi stožáry č. 31–32)
a přes řeku Litavu u Žatčan (mezi stožáry č. 193–194). Uvedený rozsah
pokládáme za nedostatečný a požadujeme, aby byly zabezpečeny i tyto další
významné krajinné prvky a prvky ÚSES:
-

Řeka Morava, včetně štěrkoviště na levém břehu a přilehlé údolní nivy
(mezi stožáry č. 29 – 32)
Vodní tok u EVL Střížovice a Dolní Kotojedka (mezi stožáry č. 32 – 34)
Zlámanský potok (mezi stožáry č. 55 – 56)
Vodní tok v PP Včelín (mezi stožáry č. 60 – 61)
Kotojedka (mezi stožáry č. 81 – 82)
Litava (mezi stožáry č. 92 – 93)
Kloboučka u PP Baračka (mezi stožáry č. 133 – 134)
Vodní tok u EVL Horní Mouřínovský rybník (mezi stožáry č. 143 – 144)
Křižanovický potok u EVL Mušenice (mezi stožáry č. 149 – 150)
Vodní tok Buchlová u PP Jalový dvůr (mezi stožáry č. 151 – 152)
Milešovický potok (mezi stožáry č. 169 – 170)
Bošovický potok (mezi stožáry č. 177 – 178)
Otnický potok (mezi stožáry č. 179 – 180)

Zákonná ochrana těchto prvků by neměla žádný smysl, pokud by bylo možné je
degradovat na základě nekvalitních podkladů a bez opatření k minimalizaci
negativního vlivu.
Reakce zpracovatele biologického hodnocení

 Jmenované lokality jsou lokalitami místního významu a nejsou to tahové
koridory, a to včetně Litavy zejména v horní části toku. Lze předpokládat, že
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signalizace pro ochranu ptáků funguje u větších tažných druhů. Například při
lokálním pohybu místní potulce malých druhů je umisťování výstražných
opatření bezpředmětné, jelikož tyto druhy je nebudou respektovat. A především
neužívají při lokálním pohybu výšek jejich umístění. V odborné literatuře nejsou
důkazy ani podezření na mortalitu vyskytujících se druhů v rámci vedení ZVN
400 kV.
 Pro toto svědčí i skutečnost, že u jiných elektrovodů tohoto typu se masivní
nasazení výstražných opatření mimo dálkové migrační cesty a exponované
koridory – říční údolí nepožaduje, viz např. podobný záměr V445/446 vedoucí
v blízkosti VN Nechranická přehrada.
2.4) Biologické hodnocení má podle § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb. obsahovat
kapitolu „Identifikace chráněných zájmů, které budou pravděpodobně
zásahem ovlivněny, včetně jejich charakteristiky zaměřené na současný stav
a cíle ochrany těchto zájmů“. Tato kapitola je nadepsána na str. 70 a jejím
obsahem je následující holá věta: „Záměrem budou dotčeny chráněné zájmy
reprezentované zákonem 114/1992 Sb. v platném znění tak, jak jsou
popisovány v následujících textech.“ Namítáme, že elaborát nesplňuje
požadavek vyhlášky, když v příslušné kapitole neuvádí povinný obsah.
Vyplňování kapitol odkazem na následující text popírá předepsanou strukturu
a smysl vyhlášky.
Reakce zpracovatele biologického hodnocení

 Souhrnně k vyhlášce č. 142/2018 Sb. a jejímu obsahu: § 7 Náležitosti
hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny obecně
definuje obsah hodnocení, nikoli jeho strukturu a jednotlivé kapitoly, což vyplývá
i ze struktury textu daného § a jeho formulace. Jak sám autor námitky dokládá,
uvedený obsah je zde naplněn, byť v jiné struktuře (kapitole). Vzhledem k
rozsáhlosti předložených textů není účelné kopírovat několikrát stejný text.
Chráněné zájmy ochrany přírody jsou v textech snadno dohledatelné a
srozumitelně a obsáhle popsané.
2.5) Biologické hodnocení má podle § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb. obsahovat
kapitolu „Údaje o termínech, obsahu, rozsahu a výsledcích přírodovědného
průzkumu a terénního šetření zohledňující sezónní hlediska“. Tato kapitola je
zpracována na str. 70 následovně: „Přírodovědné průzkumy byly provedeny
ve vegetační sezóně v letech 2018 a 2019, dílčí průzkumy na jaře roku 2020.
Provedené průzkumy jsou průřezem biologických hodnot dotčeného
prostoru, vystihují jeho oživení jak z hlediska přítomnosti druhů, tak kvality
ekosystémů.“ Namítáme, že toto zpracování je nedostatečně konkrétní,
neboť se neuvádí měsíce ani dny terénních průzkumů a dále v této kapitole
absentují údaje o obsahu, rozsahu a výsledcích provedených průzkumů a
šetření.
Reakce zpracovatele biologického hodnocení

 Bližší údaje o obsahu, rozsahu a výsledcích provedených průzkumů a šetření
jsou patrné ze samotného BH (viz kapitola 2.3 a 4.4), ale zejména z jeho příloh.
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Letní a jarní průzkumy probíhaly v období duben–červenec roku 2020, duben–
srpen roku 2019, podzimní průzkumy v období září – listopad roku 2019 a v
období září –prosinec roku 2018. Jelikož se nejednalo o inventarizační
průzkumy, ale průzkumy pro posouzení potenciálu území (v šíři 200 m podél
celé trasy vedení), autor biologického hodnocení konkrétní datum či dokonce
čas návštěvy neuvádí.
 Návštěvy byly uskutečňovány pokud možno v turnusech tak, aby byla v jeden
časový úsek prověřena celá trasa záměru nebo plochy a úseky s potenciálním
výskytem sledovaných skupin, druhů či formací vegetace (viz botanický
průzkum). Kromě uskutečněných termínů celodenních průzkumů bylo
v prostoru záměru provedeno množství konkrétních návštěv na jednotlivých
místech v rámci další pracovní činnosti, a to z důvodu podchycení některých
výskytů, které při turnusech nebyly zjištěny, nebo jejich výskyt nebyl optimální.
2.6) Biologické hodnocení má podle § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb. obsahovat
kapitolu „Údaje o provedených konzultacích s odbornými osobami s
uvedením osoby konzultanta, rozsahu konzultace a závěrů konzultací“. Tato
kapitola je zpracována na str. 70 následovně: „Konzultace byly provedeny
zejména se zpracovateli provedených průzkumů, s projektanty záměru a
zadavatelem. Dílčí konzultace k ZCHD byly provedeny s pracovníky orgánů
ochrany přírody. Předložený materiál je výsledkem provedených konzultací a
respektuje jeho závěry.“ Namítáme, že není zřejmé, kdo byl zpracovatelem
provedených průzkumů, respektive s kterými odbornými osobami byly
konzultace provedeny. Dále není zřejmé, jaký byl rozsah konzultací a jaké
byly jejich závěry. Tvrzení o tom, že závěry byly respektovány, nelze ověřit.
Reakce zpracovatele biologického hodnocení

 Zpracovatelé provedených průzkumů v rámci BH jsou uvedeni v přílohách č. 1 a
2 (zoologický a botanický průzkum) a doprovodných textů. Autorem
botanického průzkumu je Mgr. Michal Juříček, zoologického průzkumu autor BH
(Mgr. S. Mudra). V textu BH nebyla uvedena jména konzultantů z důvodu, že
nedali autorovi souhlas s uvedením jejich osobních údajů. Pro potřeby
zpracování posudku se jedná o tyto konzultace:
- Mgr. Ivana Paukertová – botanik, konzultace ohledně flóry (zejména
výskyt chráněných druhů) a potenciálních rizik;
- RNDr. Jiří Zahrádka – hydrobiolog, znalec v oboru čistoty vod, konzultace
ohledně možnosti ovlivnění vod a vodního prostředí;
- Mgr. Petr Slavík AOPK ČR –konzultace k výskytu a opatření pro raroha
velkého;
- Pavel Šálek – předseda ČSOP Hulín, regionální znalec, ornitolog.
 S výše uvedenými odbornými osobami byly konzultovány výskyty jednotlivých
druhů i stav jejich lokálních populací a trendů výskytu druhů. Konzultace a jejich
závěry byly plně promítnuty do výsledků hodnocení a z toho vyplývající návrh
zmírňujících opatření uvedený v kap. 5.5 zpracovaného BH.
 Respektování závěrů konzultací je interním problémem autorizované osoby,
která za výsledky nese zodpovědnost.
 Technické konzultace z oblasti projektování vedení ZVN byly provedeny s
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projektantem záměru Ing. Petrem Průškem (ze společnosti OMEXOM GA
Energo s.r.o.).
2.7) Biologické hodnocení má podle § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb. obsahovat
kapitolu „Zhodnocení dostatečnosti podkladů pro posouzení vlivu zásahu a
výčet použitých podkladů a jejich zdrojů“. Tato kapitola je zpracována na str.
70 následovně: „Použité podklady, zejména z pohledu provedených
průzkumů a podkladů k záměru lze považovat za dostatečné k odbornému
zhodnocení stavu území a k predikci jeho předpokládanému ovlivnění
záměrem. Použité podklady jsou citovány v závěru práce v kapitole
Literatura.“ Namítáme, že s tímto závěrem nelze souhlasit, neboť podkladem
Biologického hodnocení měla být „Metodika na ochranu krajiny před
fragmentací
z
hlediska
ptáků“
(https://www.ochranaprirody.cz/res/archive/367/055517.pdf), kterou však
zpracovatel nepoužil.
Reakce zpracovatele Dokumentace EIA

 Problematika zmiňované metodiky je podrobně popsána v reakci na připomínku
v bodě 2.1. Zmiňovaná metodika AOPK ČR byla použita i v Dokumentaci EIA
při vyhodnocení kumulativních vlivů v kapitole D.I.10. (viz obr. č. 59 i s
uvedením zmiňované metodiky).
 Zpracovatel Hodnocení dle § 67 ZOPK použil principy a zásady zmiňované
metodiky, což je z textu a výsledků hodnocení patrné. Absence citace metodiky
nijak neovlivňuje výsledky a závěry zpracovaného Hodnocení dle § 67 ZOPK.
2.8) Biologické hodnocení má podle § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb. obsahovat
kapitolu „Údaje o stavu přírody a krajiny v dotčeném území s uvedením
použitých podkladů a zdrojů“. Namítáme, že v této kapitole se neuvádí žádné
použité zdroje.
Reakce zpracovatele biologického hodnocení

 Použité zdroje jsou vyjmenovány v závěru zpracovaného Hodnocení dle § 67
ZOPK. Souhrnně k vyhlášce č. 142/2018 Sb. a jejímu obsahu: § 7 Náležitosti
hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny obecně
definuje obsah hodnocení, nikoli jeho strukturu a jednotlivé kapitoly, což vyplývá
i ze struktury textu daného § a jeho formulaci. Vzhledem k rozsáhlosti
předložených textů není účelné kopírovat několikrát stejný text. Chráněné zájmy
ochrany přírody jsou v textech snadno dohledatelné a srozumitelně a obsáhle
popsané. Absence použitých zdrojů v dané kapitole nijak neovlivňuje výsledky
a závěry zpracovaného Hodnocení dle § 67 ZOPK.
2.9) Biologické hodnocení neuvádí žádný konkrétní údaj o počtu a kvalitě
kácených mimolesních dřevin, nevyjadřuje se ani k náhradním výsadbám či
kompenzacím za vykácené dřeviny, přestože kříží řadu významných
krajinných prvků a prvků ÚSES, které by bez kompenzací neměly být
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poškozovány. Biologické hodnocení nerespektuje
mimolesních dřevin je zákonnou povinností.

fakt,

že

ochrana

Reakce zpracovatele Dokumentace EIA

 Kácení dřevin bude detailně zpracováno až v rámci podrobných
dendrologických průzkumů (standardně v rozsahu pro povolení kácení), které
jsou v rámci tohoto typu záměru prováděny až v dalších fázích projektové
dokumentace, a to z důvodu velké časové prodlevy mezi procesem EIA (resp.
zpracovaným biologickým hodnocením) a samotnou realizací záměru. Kvalita
dotčených porostů byla v BH hodnocena v rámci komplexního hodnocení vlivů
na biotu, zejména v rámci hodnocení vlivů na dotčené VKP a ÚSES. Samotný
návrh na realizaci náhradní výsadby nebo kompenzaci za vykácené mimolesní
dřeviny jsou pak na uvážení zpracovatele Hodnocení dle § 67 ZOPK.
 Předpokládaný rozsah kácení dřevin rostoucích mimo les je uveden v kapitole
B.III.5 na str. 124 Dokumentace EIA. Zdvojené vedení 400 kV je téměř v celém
úseku (od st. č. 26 po st. č. 204) situováno v koridoru stávajícího ochranného
pásma vedení, kde již nyní pravidelně dochází k údržbě vedení ve smyslu
odstraňování dřevin vyšších než 3 m, a to na základě energetického zákona
č. 458/2000 Sb. (§ 46). Vzhledem ke skutečnosti, že převážná část trasy
záměru bude realizována v koridoru stávajícího ochranného pásma
jednoduchého vedení 400 kV a šíře koridoru pro dvojité vedení odpovídající
ochrannému pásmu vedení bude v rozsahu o cca 5–10 m užší oproti
stávajícímu vedení, předpokládá se kácení dřevin rostoucích mimo les pouze
v úsecích nové trasy vedení (tj. mezi TR Otrokovice až lomovým bodem R6,
místní úprava trasy vedení v lokalitě Nevojice a zaústění do TR Sokolnice).
Zúžení šíře koridoru stávajícího ochranného pásma vedení tak lze s ohledem
na výskyt dřevin rostoucí mimo les vnímat pozitivně ve smyslu, že dojde
k uvolnění ploch, které byly stávajícím vedením omezeny ve svém plnění.
 Soupis zeleně, která bude podléhat povolení ke kácení dřevin (ve smyslu §8
ZOPK a vyhlášky č. 189/2013 Sb.), bude proveden na základě podrobného
dendrologického průzkumu, který bude realizován v dalším stupni projektové
dokumentace. S ohledem na skutečnost, že realizace záměru se předpokládá
po roce 2029, se domníváme, že provádět dendrologický průzkum v rozsahu
pro povolení kácení cca 10 let před samotnou výstavbou záměru je neúčelné a
bez ovlivnění celkového vyhodnocení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění.
3) Na str. 304 a 319 dokumentace EIA se uvádí, že záměr nebude mít významný
dopad na faunu a ekosystémy. S tímto závěrem nesouhlasíme a považujeme
jej za pochybný a neprůkazný, neboť autor se k němu dobral na základě
Biologického hodnocení, které je metodicky vadné, nepřezkoumatelné a
postrádá předepsané náležitosti.
Reakce zpracovatele biologického hodnocení

 Kritik nepředložil žádný konkrétní způsob závažného pochybení, napadá
obecné věci a nepředkládá žádné konkrétní návrhy či alternativy k vytýkaným
„pochybením“. Například zde nejsou vyjmenovány žádné konkrétní druhy či
chráněné zájmy s uvedením konkrétních vad. Je zde ale nutné také
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připomenout, že dle platné metodiky Hodnocení dle § 67 ZOPK nehodnotí
konkrétní druhy ale potenciál území.

 Na str. 303 dokumentace EIA se uvádí, že: „Na základě podrobného
biologického průzkumu je v úseku přechodu vedení přes nivu řeky Bečvy
navržena instalace optické signalizace, která má riziko střetů ptáku
minimalizovat.“ Namítáme, že záměr nemá nic společného s nivou řeky Bečvy,
neboť se nachází v úplně jiném území.
Reakce zpracovatele Dokumentace EIA

 Obdržená připomínka se zakládá na pravdě. Trasa záměru nekříží řeku Bečvu
ani její údolní nivu. Správně měl být uveden přechod vedení přes nivu řeky
Moravy a Litavy. Tento nesprávný údaj ohledně instalace optické signalizace se
v Dokumentaci EIA již nikde jinde neopakuje. Podstatné je, že navržená optická
signalizace je správně uvedena ve zpracovaném Hodnocení dle § 67 ZOPK,
stejně jako v ostatních příslušných kapitolách Dokumentace EIA, zejména pak
v kapitole D.IV. I přes tuto ojedinělou nesprávnost se domníváme, že tento
chybný údaj nijak nesnižuje celkovou odbornost zpracované Dokumentace EIA.
4) Na str. 53 dokumentace EIA se uvádí, že konkrétní umístění stožárových
konstrukcí bude precizováno na základě zpracovaného inženýrskogeologického průzkumu, či hydrogeologického průzkumu. Namítáme, že nebyl
vyhodnocen vliv záměru na podzemní vody v důsledku výkopových prací a
betonáže, nebylo spolehlivě lokalizováno umístění stožárů, nebyly provedeny
inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy a nebyla stanovena
opatření k ochraně podzemních vod. To i s ohledem na skutečnost, že záměr
nebyl zpracován v dostatečně konkrétním měřítku (1:5000) a na podkladě
katastrální mapy.
Reakce zpracovatele Dokumentace EIA

 Obdržená připomínka je již vypořádána v rámci vyjádření od obce Karolín –
doplnění vyjádření ze dne 8. 2. 2021.
5) Na str. 319 dokumentace EIA se uvádí, že realizací záměru nelze očekávat
významné negativní vlivy ve vztahu k ovlivnění jakosti povrchových a
podzemních vod. S tímto závěrem nesouhlasíme, neboť dosud nebyl
proveden inženýrsko-geologický, ani hydrogeologický průzkum. Přitom
dokumentace EIA přiznává, že lze očekávat negativní vliv na vodní prostředí
při výkopových pracích a betonáži.

Reakce zpracovatele Dokumentace EIA

 Jedná se o téměř identickou připomínku jako u předchozího bodu. Obdržená
připomínka je vypořádána v rámci vyjádření od obce Karolín – doplnění
vyjádření ze dne 8. 2. 2021.
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6) Namítáme, že inženýrsko-geologické průzkumy měly být provedeny před
zpracováním dokumentace EIA, aby následně mohla být specifikována
závazná opatření k ochraně ZPF v dokumentaci EIA. Navíc je citované
doporučení uvedeno v části D dokumentace EIA, která je nezávazná, neboť je
vyhrazena pro hodnocení vlivů záměru a nikoliv k popisu záměru, či úkolování
stavebníka.
Reakce zpracovatele Dokumentace EIA

 Jedná se o téměř identickou připomínku jako u předchozích dvou bodů, tj. 5) a
6).
 Ke slovnímu spojení uváděnému spolkem Egeria, z.s. (zastoupen panem
Miroslavem Machem), týkajícímu se závazné části Dokumentace EIA, lze
podotknout, že v celém procesu EIA je závazné pouze stanovisko EIA.
Zpracovatel dokumentace EIA v žádném případě neignoruje žádné metodické
sdělení MŽP (konkrétně uváděné metodické sdělení pod č. j. 18130/ENV/15).
V daném případě je nutné rozlišovat, že zmíněná navržená opatření uvedená
v části D Dokumentace EIA vychází až ze zpracovaných dílčích odborných
studií, které jsou stěžejním podkladem pro plnohodnotné zpracování
Dokumentace EIA. Z tohoto důvodu nejsou navržená zmírňující opatření
zahrnuta v části B. Dokumentace EIA.
 V souvislosti s vydaným metodickým sdělením MŹP ze dne 6. 3. 2015, č. j.
18130/ENV/15 je přesně citováno, aby v rámci procesu EIA byly detailně
popsány ty parametry předkládaného záměru, které mají přímý vztah k
problematice životního prostředí (tj. klást důraz na uvedení environmentálně
významných parametrů záměrů); v ostatních parametrech není třeba zacházet
do podrobností. V případě výstavby nadzemního zdvojeného vedení 400 kV
jsou stožáry, které jsou vzdálené od sebe několik stovek metrů, umístěné
do země do hloubky cca 2,5–3,5 m podle typu stožáru (nosný, kotevní).
Vykopané jámy pro účely zakládání stožárů jsou z hlediska ovlivnění
podzemních vod nevýznamné.
 Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy a jejich výsledky jsou
zpracovávány pro navazující řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, kdy konkrétní
požadavky na jejich vypracování stanovuje jeho prováděcí vyhláška. Závěry a
návrh opatření, které vyplynou z průzkumů, jsou vyhodnoceny a zapracovány
podle rozsahu a obsahu do projektových dokumentací. Nakonec samotné
průzkumy jsou součástí projektových dokumentací v části nazvané dokladová
část. V navazujícím řízení je projektová dokumentace dále posuzována
dotčenými orgány státní správy,jimž zvláštní předpisy svěřují ochranu veřejných
zájmů, kam spadá i ochrana podzemních vod.
 V rámci dalšího stupně projektové dokumentace záměru můžou být
konkretizována zmírňující opatření na ochranu podzemních vod s ohledem na
provedené inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy. Toto je řešeno
zpravidla až v dalším stupni projektové dokumentace (např. Dokumentace pro
provádění stavby) a pak přímo během realizace stavby, kdy jsou stanoveny
podmínky pro provádění výkopových prací, betonáže základů a veškeré
související činnosti takovým způsobem, aby v žádném případě nedošlo
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ke kontaminaci, či jinému nepříznivému ovlivnění podzemních vod. Za dodržení
těchto podmínek pak zodpovídá realizační firma, provádějící stavbu.

7) Na str. 296 dokumentace EIA se uvádí, že: „Trasa vedení je umístěna ve
stávajícím koridoru vedení V417 mimo zastavěná území sídel i rekreačních
oblastí, pouze v několika málo případech se trasa k zastavěnému území
přibližuje.“
Toto tvrzení však zpochybňuje příloha č. 1 dokumentace EIA, kde je vyjádření
Městského úřadu Otrokovice, odboru rozvoje města, oddělení rozvoje a
územního plánování ze dne 17.04.2020, č.j. ORM/11948/2020/ALI. Z
citovaného vyjádření městského úřadu vyplývá, že dokumentace EIA neuvádí
pravdu, když tvrdí, že záměr vede mimo zastavěná území, neboť zastavěným
územím prochází na území Tlumačova.
Reakce zpracovatele Dokumentace EIA

 Obdržená připomínka je vypořádána v rámci vyjádření od obce Karolín –
doplnění vyjádření ze dne 8. 2. 2021.
8) Dle podmínky č. 2 závěru zjišťovacího řízení „Do mapových podkladů bude
zakreslena linie ochranného pásma zdvojeného vedení V417/817 a hranice
dosahu limitní úrovně neionizujícího záření pro fyzické osoby v komunálním
prostředí, kde lze očekávat splnění nejvyšších přípustných hodnot
stanovených nařízením vlády č. 291/2015 Sb“.
Namítáme, že tato podmínka nebyla splněna, neboť zpracovatel dokumentace
EIA do mapových podkladů nezakreslil hranice dosahu limitní úrovně
neionizujícího záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zástavby
města Tlumačova, a to mezi stožáry č. 24 až 26, kde záměr prochází
zastavěným územím. Viz též koordinační výkres územního plánu Města
Tlumačova z ledna 2019. Tento výkres je součástí úplného znění územního
plánu.
Reakce zpracovatele Dokumentace EIA

 V rámci vypořádání obdržené připomínky ze strany Krajské hygienické stanice
se sídlem v Brně (ze dne 15. 12. 2019 pod č. j.: KHSJM 62287/2019/BM/HOK)
v rámci zjišťovacího řízení byla do mapových podkladů Dokumentace EIA
zakreslena hranice dosahu limitní úrovně neionizujícího záření pro fyzické
osoby v komunálním prostředí (viz příloha č. 10.6). Byly vytipovány
reprezentativní úseky vedení, které korespondují s jednotlivými expozičními
scénáři podél trasy záměru. Konkrétní expoziční scénáře jsou zpracovány v
Posouzení vlivů na veřejné zdraví (RNDr. Bohumil Pokorný, 08/2020). V daném
případě se domníváme, že se nejedná o nesplnění požadavku, nýbrž
prezentaci pouze vytipovaných úseků vedení, kde jsou vypočtené hodnoty
zakresleny do mapových podkladů. Lze tak konstatovat, že v případě
jakéhokoliv expozičního scénáře bude grafický zákres totožný s tím
reprezentativním, hodnoty budou totožné i na jiných úsecích podél trasy
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záměru, tj. i v úseku mezi stožáry č. 24–26. V případě daného úseku se bude
jednat o expoziční scénář č. 1 s grafickým znázorněním průběhu veličin
elektromagnetického pole, tj. pro dvojité vedení tvaru Dunaj. S ohledem na
vypovídající grafickou názornost dané problematiky se dále domníváme, že
zpracování hranice dosahu limitní úrovně neionizujícího záření pro fyzické
osoby v komunálním prostředí pro všechny úseky podél trasy vedení by byly
neúčelné a na úrok grafické přehlednosti a vypovídací hodnoty.
9) Namítáme, že pokud se má poloha stožárů teprve upřesňovat na základě
plánovaných průzkumů, záměr není zakreslen v situacích s dostatečným
rozlišením, přičemž v těchto situacích absentují údaje z katastru nemovitostí a
není zde zakreslena hranice dosahu limitní úrovně neionizujícího záření, tak
za této situace majitelé dotčených nemovitostí ani nemusí zjistit, že se jich
nějaké ochranné pásmo dotýká. Případně mohou nabýt zkresleného dojmu,
že z nekvality a neurčitosti podkladů vyplývá zbytečnost účasti v procesu EIA.
Tak tomu ale není, protože dokumentace EIA přestože je nekvalitní může mít
závažné důsledky.
Reakce zpracovatele Dokumentace EIA

 S ohledem na obdrženou připomínku lze konstatovat, že se jedná o záměrné
překrucování a zpochybňování zjištěných výsledků a nastolených postupů a
procesů v rámci posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění.
 Zpracovatel Dokumentace EIA se v první části domnívá, že zákres trasy
záměru (tj. osa vedení) a ochranného pásma vedení je z přiložených mapových
podkladů dostačující pro účely posouzení vlivů na životní prostředí, které
podléhají zákonu č. 100/2001 Sb. v platném znění. Podrobnější mapové
podklady (měřítko 1:5000) jsou předkládány v dalším stupni projektové
dokumentace v rámci navazujících řízení.
 V rámci Dokumentace EIA byla zpracována Projektová dokumentace
rozmístění stožárových konstrukcí včetně geodetického zaměření (OMEXOM
GA Energo s.r.o., 06/2020). Součástí této PD rozmístění SK byla zpracována
rešerše archivních geologických prací, na základě které bylo mj. navrženo
umístění jednotlivých stožárových konstrukcí v trase záměru zdvojeného vedení
400 kV uvedené v Dokumentaci EIA a podpůrných studiích. Poloha stožárů
zdvojeného vedení tak byla naprojektována se zohledněním těchto
podkladových dat. Případné zpřesnění umístění stožárových míst tak bude
spíše precizace na základě zpracovaných dílčích studií v dalším stupni
projektové dokumentace.
 Problematika
zpracování
inženýrsko-geologického
průzkumu
a
hydrogeologického průzkumu s ohledem na posouzení stavu podzemních a
povrchových vod byla popsána v příslušných bodech výše. S ohledem na dané
skutečnosti je podstatné, že Oznamovatel záměru postupuje v souladu
s platnou legislativou v rámci povolovacích procesů v jednotlivých fázích
realizace záměru.
 Požadavek ze zjišťovacího řízení na zakreslení hranice dosahu limitní úrovně
neionizujícího záření do mapových podkladů ve zpracované Dokumentaci EIA
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se domníváme, že byl splněn. To, že autor připomínky požaduje dopracovat
jeden z několika úseků v celé trase záměru, nelze nikdy dopředu predikovat a
ani postihnout s ohledem na vypovídající hodnotu a grafickou přehlednost.
V daném případě se domníváme, že se jedná o prezentaci vytipovaných úseků
vedení, kde jsou vypočtené hodnoty zakresleny do mapových podkladů. Lze tak
konstatovat, že v případě jakéhokoliv expozičního scénáře bude grafický zákres
totožný s tím reprezentativním, hodnoty budou totožné i na jiných úsecích podél
trasy záměru. Podstatné je, že pro konkrétní expoziční scénář podél celé trasy
záměru je vypočtena modifikovaná intenzita elektrického pole a stanovena
minimální projektovaná výška spodních fázových vodičů nad zemí. Dodržením
projektované minimální výšky vodičů nad zemí bude zaručeno, že osoby, které
se nacházejí v blízkosti posuzovaného energetického vedení, jsou bezpečně
chráněny proti všem známým zdraví škodlivým účinkům zdroje
elektromagnetického pole v souladu s nařízením vlády č. 291/2015 Sb. včetně
platných technických norem.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku podrobně prostudoval všechny připomínky spolku
EGERIA a konstatuje, že jsou založeny na nesprávné znalosti autora o
problematice přípravy liniové stavby, ale také o skutečně možných vlivech na
životní prostředí. Jediná oprávněná připomínka je k záměně označení vodního
toku, skutečně měla být uvedena řeka Morava místo Bečvy. Pokud jde o mapy,
jejich měřítka a podrobnost dalších dokumentů, je třeba uvést, že jsou
zpracovány zcela standardně – obdobně jako jiné podobné Dokumentace.
K nahlédnutí je v systému např. záměr V413 – Zaústění do transformovny
Mírovka, 25 km vedení 400 kV, kód MZP316 v informačním systému EIA. Zde
jsou mapy v měřítku právě 1:10000 a biologické hodnocení v obdobném
rozsahu. Toto vedení bylo již realizováno. Zbývající připomínky jsou spíše
zbytečně obtěžujícího charakteru, ale jsou jednotlivě zodpovězeny do detailu a
v pořádku. Se zodpovězením a vysvětlením lze vyslovit souhlas.

5.15 František a Irena Kytlicovi
(ze dne 3.2.2021)
Dopisem zaslaným dne 12.01.2021 došlo k nedorozumění, že požadujeme opětovné
přepracování Dokumentace BIA. Obávali jsme se, že výstavbou souvisejícího vedení
V417/817, na kterou bude navazovat výstavba záměru V418/818, budou dotčeny
pozemky v našem vlastnictví. Na základě poskytnutých informací a podkladů je však
zřejmé, že záměry zdvojení vedení V418/818 a V417/817 nebudou zasahovat
pozemky v našem vlastnictví. Ostatní vznesené připomínky v předešlém vyjádření ze
dne 12.01.2021 jsou bezpředmětné. V současné době nemáme žádné další
připomínky vůči realizaci zdvojení vedeníV418/818.
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Tímto dopisem Vám sdělujeme, že uplatněné námitky v předchozím vyjádření ze dne
12.01.2021 bereme zpět v plném rozsahu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Slušně napsaná omluva, dále není třeba projednávat.

5.16 Zápis z veřejného projednání
Proběhlo dne 11.3.2021 od 15:00 hod distanční formou v internetové aplikaci Cisco
Webex Meetings
Na veřejném projednání zastupovali jednotlivé strany:
zástupci oznamovatele: Ing Zdeněk Hruška, ředitel sekce Rozvoj a tech. koncepce
Ing. Andrew Gayo Kasembe, Ph.D., vedoucí odboru Rozvoj
Ing. Miroslav Merta,
Jiří Brejcha,
Martin Kolář,
Ing. Lukáš Hrabal,
zpracovatel dokumentace: Dr. Ing. Vladimír Skoumal
Ing. Markéta Krobotová,
Mgr. Stanislav Mudra,
Ing. Jiří Michalík,
Ing. Tomáš Bartek,
RNDr. Bohumil Pokorný
zpracovatel posudku:
Ing. Jiří Klicpera, CSc.
Starostové obcí Karolín a Machová, veřejnost v počtu 5 osob.
Po seznámení se záměrem a jeho hodnocením následovaly dotazy. Starosta obce
Karolín opakoval dotazy, které jsou již zaznamenány u písemného vyjádření.
Zdůraznil špatný stav silnic a to, že za únosnou hranici považuje 7 průjezdů
autobusu za den. Dále zmínil plán nové výstavby v obci situovaný právě do lokality,
kde se má záměr realizovat, což by tento plán ohrozilo. Jako poslední zmínil možnost
zakopání vedení do země a požádal k tomu o vyjádření.
Na to reagoval Ing. Hruška. Uvedl, že námitky obce Karolín zaznamenali. Co se týče
dopravy a komunikací, nenechávají to jen na firmách, které práce provádějí, ale
kontrolují je a v případě vzniklých škod zajišťují ve spolupráci s obcemi nápravu a
uvedení do původního stavu. K otázce krajinného rázu odkázal na zpracovatele
hodnocení, popř. zpracovatele dokumentace. Společnost ČEPS vnímá lokální
problémy spojené se záměrem a je připravena s obcí koordinovat jednotlivé kroky. K
možnosti zakopání vedení pod zem uvedl, že toto s obcí probírali a vysvětlovali
negativa této varianty, která spočívají zejména ve výrazném omezení pohybu osob a
techniky.
Odpověď doplnil zpracovatel dokumentace, který potvrdil, že s obcí komunikují už od
doby přípravy záměru – zpracování územně technické studie. S obcí byly
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projednávány možné vlivy jak nadzemního, tak i kabelového vedení. Komunikaci
považuje za dostatečnou. K námitce prostorového omezení obce uvedl, že zdvojené
vedení se umisťuje do stávající trasy jednoduchého vedení včetně zachování
lomových bodů. Splňuje tak zásadu sdružování vedení do energetických koridorů.
K otázce vlivů na krajinný ráz se vyjádřil Mgr. Mudra. Uvedl, že připomínky obce
vypořádali písemně. Upozornil, že v hodnocení nebylo konstatováno, že záměr nemá
vliv na krajinný ráz. Vliv samozřejmě má, ale podstatná je okolnost, že záměr je
umisťován v krajině, kde již vedení vysokého napětí je. Z tohoto hlediska byl vliv
posuzován. Zvažovali i další varianty, ale žádná z nich nevycházela pozitivně.
Pan starosta poděkoval za zodpovězení otázek a stručně je komentoval. Nesouhlasil
zcela s argumenty opírajícími se o stávající vedení, protože také jednou bude
opravováno. K otázce hodnocení vlivu na krajinný ráz podotkl, že by byl uvítal výzvu
ke spolupráci v okamžiku terénního šetření, aby mohli projednat věc na místě
společně. V obci jsou zvyklí věci řešit osobně. O to mu šlo, když hovořil o
komunikaci.
Přihlásil se zpracovatel posudku Ing. Jiří Klicpera, který doplnil informace týkající se
alternativy podzemního vedení. Jde o poměrně častou námitku, proto doporučuje
v dokumentaci uvádět rizika tohoto řešení. Uvedl, že kabelizací se nic nevyřeší,
naopak, má horší dopady v krajině. Drénuje podzemní vodu, vedení se v trase
intenzivně ohřívá a v důsledku nedostatečného chlazení půda vysychá na úhor, dále
je nutno na koncích trasy umístit přechodová zařízení podobná rozvodnám.
Kabelizace se realizuje zejména v hustě zastavěných územích. Závěrem doporučil
organizaci exkurze pro starosty na místa, kde proběhla příkladná realizace
obdobného záměru a pozemky byly uvedeny do původního stavu.
Následně byl předán návrh varianty přechodu v lesní části (dvojí zalomení trasy, v
příloze)
Stanovisko posuzovatele záměru:
Námitky obce Karolín byly totožné jako předtím v písemné podobě, nebylo
uvedeno nic nového. Odpovědi byly jasné a výstižné, založené na technické
znalosti problematiky. Nejedná se o nový záměr, ale o změnu již existujícího
vedení ve stejné trase. Územní plán obce musí respektovat stav dle vyšší,
nadřazené dokumentace (ZUR ZK), která by dle kompetencí měla být již ve fázi
schvalování krajem. Prostorově má obec dostatek rozvojového prostoru
v zastavěném i nezastavěném prostoru mimo směr k vedení vvn. Námitka byla
zodpovězena v souladu s předchozí dokumentací.
Zástupce spolku Egeria napsal 3 dotazy, které směřovaly k MŽP, proto na ně
odpověděl RNDr. Rokos. K dotazu, jaký je smysl veřejného projednání, když
dokumentace je již projednána a posudek se neprojednává, odpověděl, že veřejné
projednání se koná proto, aby účastníci, zejména ti, kteří nesouhlasí nebo mají
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připomínky, mohli o věci diskutovat a případně své připomínky rozvést. Je to i
příležitost pro zpracovatele posudku k získání dalších pohledů na věc. Účast
místních občanů s jejich znalostmi např. mikroklimatu mohou přinést cenné poznatky
pro hodnocení. Především však povinnost svolat veřejné projednání ukládá zákon,
pokud k dokumentaci uplatní veřejnost odůvodněné nesouhlasné stanovisko.
Stanovisko posuzovatele záměru:
Dotaz byl zodpovězen v úplnosti a správně.

Další dotaz zněl, zda MŽP vydává nesouhlasná závazná stanoviska EIA; tazatel se
domnívá, že 99 % stanovisek je souhlasných, což nesvědčí o nestrannosti MŽP. K
tomu RNDr. Rokos uvedl, že se vydávají i nesouhlasná stanoviska, ale je jich
skutečně minimum. On za téměř 30 let praxe vydal pouze dvě. Zdůraznil však, že
proces EIA zde není primárně proto, aby něco zakazoval. Nesouhlasné stanovisko
EIA je krajní možnost, kdy se záměrem nelze z hlediska vlivů souhlasit za žádných
okolností, kdy neexistují taková opatření, aby byl záměr akceptovatelný. V zásadě
proces EIA slouží k tomu, aby byly identifikovány negativní vlivy záměru a nalezena
taková opatření, která by tyto vlivy eliminovala na přípustnou míru. Tato opatření se
pak promítnou do podmínek stanoviska, závazných pro povolovací řízení. Zvlášť u
takových záměrů, jako je tento, jejichž realizace je pro společnost nezbytná, je
úlohou procesu EIA najít akceptovatelné řešení, nikoli bránit realizaci.
Stanovisko posuzovatele záměru:
Dotaz byl zodpovězen v úplnosti a správně.

K třetímu dotazu, zda je MŽP spokojeno s dokumentací k posuzovanému záměru,
RNDr. Rokos odpověděl, že v tuto chvíli se k ní vyjádřit nemůže. MŽP samozřejmě
posoudilo dokumentaci po jejím předložení z formálního hlediska, zda její struktura
splňuje požadavky zákona, k věcnému obsahu se však vyjádří až prostřednictvím
stanoviska EIA, kdy bude mít k dispozici zpracovaný posudek.
Stanovisko posuzovatele záměru:
Dotaz byl zodpovězen v úplnosti a správně.
Poslední písemný dotaz byl vznesen starostou obce Machová: jak to bude
s výsadbou v biokoridoru, zda se uvažuje s výsadbou stromů, aby se aspoň částečně
vedení zakrylo. K odpovědi byl vyzván zpracovatel dokumentace.
Dr. Skoumal uvedl, že náhradní výsadbě se nebrání, je to zmíněno i v dokumentaci.
Náhradní výsadba ve smyslu zákona se ukládá příslušným rozhodnutím orgánu
ochrany přírody, což nyní nelze předjímat. Co se týče výsadby stromů za účelem
zakrytí vedení, kompenzace v tomto smyslu jsou možné. Případná realizace je však
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ovlivněna dalšími aspekty, jako např. vlastnictví pozemků a souhlas vlastníka s
výsadbou.
Za oznamovatele doplnil odpověď Ing. Hruška, že společnost ČEPS je připravena na
základě požadavků výsadbu provést. Je to ale podmíněno vzájemnou spoluprací s
obcí, zejména v otázce dohody s vlastníky pozemků.
Ing. Hruška se přihlásil ještě jednou s tím, že si mezitím znovu prostudoval
připomínku obce Karolín, a uvedl, že jsou připraveni s panem starostou diskutovat o
umístění záměru na katastrálním území obce. Pan starosta poděkoval za tento
přístup. Zdůraznil, že chápe význam záměru, chce však najít optimální řešení.
Stanovisko posuzovatele záměru:
Dotaz byl zodpovězen v úplnosti a správně.
Jelikož nikdo další již o slovo nepožádal, RNDr. Rokos diskusi ukončil. Poté shrnul
závěry veřejného projednání a uvedl, že zápis z projednání bude účastníkům
rozeslán.
Ve stanovené době došla jedna připomínka – návrh za obec Karolín na úpravu trasy
vedení v kritickém místě u lesa.
Stanovisko posuzovatele záměru:
Obcí Karolín navržené řešení je spíše horší, než lepší, a to z hlediska ochrany
lesa – záměr vstupuje více do ochranného pásma lesa – a z hlediska vlivů na
krajinný ráz – místo dvou nosných stožárů by byly použity 2 stožáry kotevní,
které zejména v horní části vypadají složitěji a masivněji, takže ty části stožárů,
které jediné by byly nejvíce vidět, by působily v pohledu z obce opticky
nejhůře, pokud by ovšem byly všude viditelné.
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6. Celkové posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví
Po prostudování dokumentace včetně příloh, vyjádření dotčených samosprávných
celků a dotčených správních úřadů, na základě místního šetření v zájmovém území a
doplňujících konzultací s investorem lze vlivy záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí charakterizovat následovně:
1. Vlivy na obyvatelstvo
Sociálně ekonomické vlivy
Sociálně ekonomické vlivy zohledňují jak vliv posuzovaného záměru na sociální
funkci bydlení, hodnotu nemovitosti nebo stavby vyskytující se v ochranném pásmu,
které jsou záměrem omezené, tak i vlivy demografické. Vzhledem k tomu, že se
jedná o liniovou stavbu vedenou i z důvodů vlivů emg pole i v hustě obydlené části
Moravy mimo obydlenou oblast, lze předpokládat, že sociálně ekonomická situace
obyvatelstva dotčeného posuzovaným záměrem se v rámci realizace záměru
nezhorší.
Neionizující záření
Dodržením projektované minimální výšky spodních fázových vodičů 12,5 m nad zemí
bude zaručeno, že osoby, které se nacházejí v blízkosti posuzovaného
energetického vedení, jsou bezpečně chráněny proti všem známým zdraví škodlivým
účinkům zdroje elektromagnetického pole v souladu s nařízením vlády č. 291/2015
Sb. a platnými technickými normami ČSN 33 2040 a PNE 33 3300.
Šířka ochranného pásma ve smyslu zákona 458/2000 Sb., (energetický zákon v
platném znění) je pro vedení 400 kV stanovena na 20 m od svislého průmětu
krajního vodiče tohoto vedení. Pro minimální projektovanou výšku fázových vodičů
nad normálním terénním profilem 12,5 m byla pro posuzovaná vedení určena šíře
pásma vlivu elektrického a magnetického pole v odborné studii.
Při dodržení podmínek stanovené šířky ochranného pásma a minimální projektované
výšky spodních fázových vodičů nad normálním terénním profilem lze konstatovat, že
tím budou zároveň dodrženy podmínky pro ochranu veřejného zdraví a realizací
záměru nedojde k žádnému navýšení zdravotního rizika elektromagnetickým polem.
Hluk
Z výsledků akustické studie je patrné, že riziko pro všechny vypočtené referenční
body můžeme považovat vzhledem k malému počtu v nich exponovaných osob a
krátkou dobu této expozice za akceptovatelné. Všechny další obývané objekty v okolí
posuzované trasy se nalézají ve větších vzdálenostech od těchto zdrojů hluku a jejich
potenciální riziko obtěžování stavebním hlukem bude ještě nižší, než jsou vypočtené
hodnoty.
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Akustická studie navíc konstatuje, že ve všech referenčních bodech nebude v
žádném okamžiku překročena legislativou požadovaná hodnota LAeq,14h 65 dB.¨
Je nutné si uvědomit, že stacionární hluk pocházející z vedení zvn bude nabývat
těchto modelem vypočtených hodnot pouze při souběhu hlukových jevů koróny mezi
stožáry a sršení u stožáru a dá se oprávněně předpokládat, že tato situace je sice
možná, ale pravděpodobně zřídkavá. Nicméně i v těchto ChVePS je hladina nočního
hluku tak nízká, že podíl tímto hlukem silně rušených osob ve spánku nelze ani zde
kvantifikovat.
U většiny referenčních bodů jsou hodnoty podílů celodenním hlukem obtěžovaných
osob velice nízké pásmu < 1 – 1,4 %, v případě odhadu nejvyššího potenciálního
rizika na hranici budoucí zástavby v obci Nevojice pak pouhých 2,2 % exponovaných
osob. Tedy ve všech případech jde o hodnoty pro obyvatele těchto objektů zcela
nevýznamné.
V této souvislosti je však důležitý závěr, že v noční době bude i po realizaci
posuzovaného záměru hluková expozice pocházející z posuzovaného vedení i ve
všech soubězích v trase V417/817 nižší, než je prahová hodnota LOAEL pro noční
hluk Ln 40 dB a hluk pocházející z vedení tak nebude zdrojem potenciálních
zdravotních rizik vyvolaných rušením spánku.
Celkový hluk v době trvání stavebních prací v referenčních bodech dosahuje hodnot
v pásmu Ldvn 41,5 - 58,9 dB. Tomu však odpovídají prakticky zanedbatelné podíly
tímto typem celodenního hluku silně obtěžovaných osob. V nejvyšších hodnotách to
jsou pouze 2 – 2,5 % z exponovaných osob (v referenčních bodech 2 a 3 v obci
Kvasice/Chlum a RB 14,15 a 16 v obci Nevojice). U všech dalších referenčních bodů
to jsou potom pouze hodnoty ještě nižší v pásmu < 1 – 1,9 %. U ostatních lokalit to
budou (vzhledem k jejich vzdálenostem od trasy vedení, hodnoty ještě nižší).
Tedy ve všech případech jde o hodnoty vzhledem ke vzdálenostem od trasy
vedení a časovému omezení trvání této hlukové expozice, pro obyvatele v
těchto lokalitách, málo významné až nevýznamné.
Nicméně nejméně s obyvateli lokalit, jejichž celodenní hluková expozice bude v době
trvání bouracích a stavebních prací dosahovat hodnot v pásmu kolem 55 dB (což
jsou lokality ve vzdálenosti do cca 100 - 150 m od osy vedení, např. Karolín 1
budova), lze doporučit situaci projednat již před zahájením stavby, aby se eliminovaly
jejich případné pocity určitého hlukového diskomfortu.
Ve všech dalších lokalitách nacházejících se ve větších vzdálenostech od trasy
vedení (to jsou všechny další části obcí, či případně katastry dalších obcí
nacházejících se podél trasy posuzovaného vedení), je vzdálenost trasy V417/817
od obývaných objektů již natolik veliká, že jakýkoliv vliv elektromagnetického pole a
hluku z posuzovaného záměru je možno vyloučit.
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Pro uvedené determinanty můžeme konstatovat, že mohou obecně působit na zdraví
obyvatel přímo i nepřímo (mj. obavami nepoučených osob nebo emočním stresem).
Problémy spojené s determinanty, lze řešit převážně před (preventivně - odborným
poučením dotčených obyvatel o riziku neionizujícího záření) nebo v průběhu
realizace záměru (hluk ze stavební činnosti) kontrolními měřeními.
Vibrace
Vlastní provoz vedení o napěťové hladině 400 kV není zdrojem vibrací. Vliv vibrací
lze považovat za nevýznamný vzhledem k prostorovému a časovému rozdělení
stavebních činností a vzdálenosti zdrojů vibrací od obytných budov.
Vznik rušivých vlivů
Rušení obyvatelstva hlukem dopravy během výstavby vedení je řešeno omezením
pracovní doby.
Za vlhkého počasí mohou na vedení vznikat akustické jevy v důsledku tzv. koróny
jako charakteristické "sršení" v okolí stožárů s izolátory. Hladina akustického tlaku v
důsledku těchto jevů se může přibližovat k nočnímu limitu (LAeq,T = 40 dB). V
prostoru rozvodny blízko obytné zástavby je proto nutno jim věnovat pozornost, v
případě volné krajiny je to nepodstatný jev. V žádném případě tento hluk nepřináší
riziko negativních zdravotních účinků. Pokud se ale sršení projevuje výrazněji, svědčí
to o zvýšených ztrátách ve vedení, a proto je v ekonomickém zájmu provozovatele
vedení urychleně tuto situaci technicky řešit. Vzhledem k tomu, že vedení je
navrženo mimo obytnou zástavbu, lze tuto problematiku považovat za významnou
jen pro provozovatele.
S ohledem na četnost prací a umístění záměru nejde v případě údržby na vedení a o
prořezávky zeleně, pokud vůbec bude někde v trase, v intervalu kolem 3 roků o
významný problém.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Při dodržení legislativních omezení, požadavků z projednávání Oznámení a
Dokumentace a stanovených podmínek nedojde k zatížení životního prostředí
novým významným vlivem a záměr je z hlediska účinků na obyvatelstvo a
veřejné zdraví dobře přijatelný, protože přináší významně větší pozitiva
(stabilizaci přenosové sítě), než minimalizovaná negativa.
2. Složkové vlivy
Vlivy na ovzduší a klima
Vlastní provoz zdvojovaného vedení nemá žádný významný vliv na kvalitu ovzduší a
klima. Výstavba ani provoz záměru nemůže přímo ani v žádných souvislostech
způsobit ovlivnění ovzduší a klimatu v daném území. Vliv uvolněných VOC
z nátěrových systémů je marginální a budou použity jen nízkozatěžující systémy.
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Vliv na vodu
Vlastní provoz rozvodny a upraveného nadzemního vedení neovlivní množství ani
jakost podzemních vod. Podzemní voda ani vodní zdroje nebudou provozem záměru
ovlivněny. Srážková voda bude dle možností přímo na místě nebo v bezprostředním
okolí vsakována.
Záměr neovlivní množství ani jakost povrchových vod, vodní zdroje nebudou
provozem záměru ovlivněny. Během demontáže, výstavby a následného provozu
vedení i rozvodny nebude ovlivněno množství a jakost povrchových vod, vodní zdroje
z povrchových vod nejsou v území využívány.
Při dodržení legislativních podmínek, podmínek uvedených v dokumentaci a
požadavků dotčených orgánů, které jsou uvedeny v předkládaném posudku, se
neočekává vliv na povrchové a podzemní vody.
Vlivy na půdu
Rozšířením rozvodny východním směrem dojde k trvalému záboru ZPF ve všech
třídách ochrany. Z hlediska znečištění půd, při dodržení standardních stavebních
postupů při demontáži a výstavbě vedení v záměru, nebude půda negativně
ovlivněna. Záměr nezvyšuje riziko eroze půdy. Úrodnost ani mimoprodukční
vlastnosti půdy nebudou záměrem významně ovlivněny.
Z hlediska ochrany půd lze tedy předpokládat minimální omezení vzhledem k
uvažovanému záměru. Vzhledem k dostatečné vzdálenosti trasy záměru od
sesuvných území je nebezpečí narušení stability půd v důsledku případných sesuvů
naprosto minimální. Z hlediska ochrany půd lze předpokládat minimální omezení
vzhledem k uvažovanému záměru.
Vlivy na faunu a floru a ekosystémy
Hodnocený záměr v předložené podobě nemá významný negativní vliv na zvláště
chráněná území, významné krajinné prvky, prvky ÚSES, přírodní stanoviště a na
populace zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Záměr narušuje funkční
prostorové vazby ekosystémů z hlediska ptactva. Realizace záměru může mít mírný
negativní vliv na některé zvláště chráněné druhy nebo ohrožené druhy živočichů.
V rámci záměru se předpokládá škodlivý zásah do přirozeného vývoje některých
zvláště chráněných druhů, a proto se doporučuje vyžádat k tomuto zásahu výjimku
ze základních ochranných podmínek.
Z důvodu minimalizace negativních vlivů jsou formulována věcná opatření nutná k
prevenci, omezení, vyloučení a kompenzaci negativních účinků spojených s realizací
daného záměru uvedená v kapitole D.IV. a doplněná v tomto posudku.
Vlivy na přírodní zdroje

Posudek V417/817

176

ING. JIŘÍ KLICPERA, CSC., INŽENÝRSKÁ EKOLOGIE

Vzhledem k tomu, že trasa vedení je vedena téměř v trase stávajícího vedení a staré
vedení bude zrušeno, lze vliv záměru na přírodní zdroje považovat za nevýznamný.
Zábor nového ZPF pro vedení bude činit 1,7 ha. V průběhu demontáže, výstavby a
vlastního provozu se nepředpokládá, že by mohlo nastat znehodnocení přírodních
zdrojů oproti stávajícímu stavu. Stavba představuje nový zábor ZPF v rozsahu asi 0,9
ha ve všech třídách ochrany. Investor požádá na krajských úřadech o stanoviska
k dotčení surovinových zdrojů – dotýká se některých těžebních lokalit nevýhradních
surovin.
Zhodnocení kumulativních jevů
Z hlediska předkládaného záměru můžeme možné kumulativní a synergické vlivy
rozdělit na období demontáže a výstavby a pak samotného provozu elektrického
vedení a stanice. V období výstavby (vč. demontáže) lze o kumulativních, popř.
synergických vlivech uvažovat z hlediska navýšení hlukových emisí a emisí
znečišťujících látek z dopravy v případě časového a místního souběhu s jiným
záměrem. Vzhledem ke krátké době demontáže a výstavby vedení, relativně malých
požadavků na dopravní a stavební techniku, budou případné kumulativní a
synergické vlivy zcela zanedbatelné. Mírně negativně může působit vliv hluku, emisí
a prašnost z dopravy při výstavbě vedení.
V období provozu záměru lze uvažovat o kumulativních vlivech neionizujícího záření
a hlukových emisí v případě souběhu elektrických vedení. V Posouzení vlivů
navrhované stavby na krajinný ráz se vyhodnocují i kumulativní vlivy v 7 variantách s
konstatováním, že nedochází k zásadní změně charakteristiky krajinného rázu
kumulativním efektem.
Jiné vlivy
Nové vlivy na ostatní složky životního prostředí včetně vlivů na hmotný majetek a
architektonické památky považujeme za nevýznamné.
Z hodnocení nevyplývá zásadní změna znaků krajinného rázu. Vliv si lze představit
jako určitý kontrast prvku krajiny v podobě vedení elektrické energie vůči ostatním
významným prvkům krajiny ať již přírodní povahy nebo kulturním. Kontrast způsobuje
snížení hodnot krajinného rázu ve smyslu znění §12 ZOPK. Zásadní při hodnocení
navržené stavby je fakt, že celý dotčený krajinný prostor je již v současnosti přetížen
stavbami obdobného charakteru, které celé krajinné scéně udávají na mnoha
místech charakter průmyslové krajiny. Nejedná se tedy o nové objekty technicistní
povahy umístěné do nenarušené harmonické krajiny, ale úpravu nebo přeložku
stávajících objektů. Vedení zvn se nově nedotýká žádného krajinářsky cenného
prostoru.
Závěr:
V průběhu hodnocení nebyly zjištěny tak významné negativní vlivy v některé složce
životního prostředí, které by převažovaly nad pozitivy záměru, zdokonalením
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zásobování elektřinou v oblasti zásobované z rozvodny Otrokovice a významných
průmyslových aktivit. Možný negativní vliv na krajinný ráz je snížen až eliminován
použitím vhodných nátěrů, ale nejvýznamněji do krajinného rázu zasáhne těžba
kůrovcového dřeva, která pozmění na delší dobu pohledové charakteristiky oblasti
mnohem více, než samotné vedení zvn. V ZUR ZK jsou uvedeny na str. 51 plochy
pro ochranu pohledových horizontů nadregionálního významu v oblasti Bílých
Karpat: Březová, Lopeník, Strání, Vápenice a Vyškovec a v oblasti Zlína je to
Fryšták, Lukov, Lukoveček, Vlčková. Žádným z těchto chráněných horizontů
připravovaná trasa vedení neprochází a nemůže je tedy ovlivnit.
V průběhu vyhodnocení bylo také konstatováno, že byly dostatečně
adekvátním způsobem respektovány připomínky z předchozího stupně
hodnocení a bylo upraveno projektové řešení tak, aby těmto připomínkám
vyhovovalo. Návrh řešení trasy v současné době odpovídá všem složkovým
zákonům v oblasti životního prostředí a obsahuje dostatek zmírňujících
opatření ochrany přírody a krajinného rázu. Ani člověku samotnému záměr
nebude škodit, ale prospívat.
Z uvedených důvodů je navrženo vydat k záměru nadzemní trasy VN417/817
zdvojení vedení 400 kV po projednání kladné stanovisko.

Datum zpracování posudku: 7.6.2021
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na
zpracování posudku
Zpracovatel posudku: Ing. Jiří Klicpera CSc., oprávněná osoba
Gočárova 615, 533 41 Lázně Bohdaneč,
IČ 48161314, tel/fax 466 921 106, +420 602 649 164,
klicpera@iol.cz

www.ekoing.eu

Datová schránka: xzw9qhp
Jiné osoby se na zpracování posudku nepodílely, byly použity jen informace od
investora zmíněné v posudku, došlé připomínky, zápis z jednání a běžně dostupná
literatura.
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7. Návrh stanoviska
ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

podle § 9a odst. 1 až 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad podle § 21 písm. c) zákona,
vydává v souladu s § 9a odst. 1 zákona a přílohou č. 6 k zákonu

souhlasné závazné stanovisko

k posouzení vlivů provedení záměru „V417/817 – zdvojení vedení“ na životní
prostředí (dále jen „souhlasné závazné stanovisko“).

POVINNÉ ŮDAJE
I.1 Název záměru
V417/817 – zdvojení vedení
I.2 Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem záměru je přestavba stávajícího jednoduchého nadzemního vedení o
napěťové hladině 400 kV s označením V417 na dvojité nadzemní vedení o napěťové
hladině 400 kV v úseku mezi TR Otrokovice (okres Zlín) ve Zlínském kraji a TR
Sokolnice (okres Brno-venkov) v Jihomoravském kraji s cílem posílit přenosovou
schopnost a spolehlivost energetické soustavy ČR. Maximální proudové zatížení je
dimenzováno na 2500 A.
Posuzované dvojité vedení bude po realizaci provozně označeno jako V417/817.
Celková délka navrhovaného dvojitého vedení je cca 74 km, přičemž trasou záměru
nebo jeho ochranných pásem bude dotčeno 40 obcí. Stožáry pro dvojité vedení
budou číslovány vzestupně od transformovny Otrokovice k Sokolnicím.
Stávající vedení 400 kV s označením V417 bylo uvedeno do provozu v roce 1978 a
jeho maximální proudové zatížení je v současné době jen 1740 A.
Posudek V417/817

179

ING. JIŘÍ KLICPERA, CSC., INŽENÝRSKÁ EKOLOGIE

V trase zdvojeného vedení V417/817 je navrženo celkem 205 ocelových stožárů
(169 stožárů nosných a 36 stožárů kotevních) tvaru Dunaj se základní výškou 46,0 m
(nosné stožáry) a 44,0 m (kotevní stožáry). Jedno vedení je tvořeno třemi fázovými
vodiči, tj. dvojité vedení představuje šest fázových vodičů s tím, že každá fáze je
vedena trojsvazkem. Ochranu před atmosférickou elektřinou zajišťují dvě zemnící
lana, která jsou umístěna nad fázovými vodiči.
Ochranné pásmo zdvojeného vedení bude vymezeno svislými rovinami vedenými po
obou stranách ve vodorovné vzdálenosti 20 m od průmětu krajního vodiče. Dvojité
vedení V417/817 o napěťové hladině 400 kV bude v celé trase realizováno na
stožárové konstrukci tvaru Dunaj s celkovou šířkou koridoru vedení 69,4 m v běžné
trase. Realizace záměru předpokládá v maximální možné míře zachování osy
stávajícího vedení V417 včetně zachování stávajících stožárových míst. Koridory
jsou uvedeny v platných územních koncepcích krajů.
Předpokládaný termín realizace záměru zdvojení vedení V417/817 je v letech 2029 2030.

I.3 Umístění záměru
Kraj: Jihomoravský kraj, Zlínský kraj
Obec a katastrální území:
Přehled dotčených územních jednotek:
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V Dokumentaci je uvedena podrobná mapa záměru.
I.4 Zařazení záměru dle Přílohy č.1
Zařazení podle přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb. v platném znění: kategorie I, bod 84
Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 220 kV s délkou od stanoveného
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limitu. Limit pro bod 84 v kategorii I je stanoven na 15 km. Příslušným orgánem
posuzování je MŽP ČR.
I.5 Obchodní firma oznamovatele
ČEPS a.s.
I.6 IČ oznamovatele
2570 2556
I.7 Sídlo oznamovatele
Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
I.8 Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu
záměru, případně podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci negativních vlivů záměru na životní
prostředí a veřejné zdraví
Nepředpokládá se, že realizací záměru a následným provozem dojde ke vzniku
nepříznivých vlivů, které by představovaly výrazné riziko pro životní prostředí a
obyvatelstvo. V dokumentaci jsou navržena opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
Základní projektová opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů spočívají v těchto oblastech:
Pro fázi přípravy:
 do podmínek výběrového řízení na dodavatele díla budou zapracovány kromě
jiného následující podmínky:
 Dodržení pracovní doby tak, aby bylo vyloučeno obtěžování obyvatelstva
v dotčeném okolí stavby
 Provádění nátěrových systémů bude připraveno s minimalizací produkce VOC
a respektováním interní směrnice ČEPS
 při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze
srovnávacích měřítek i specifikování garancí na minimalizování negativních
vlivů stavby na životní prostředí
 ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a
progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu
prostředí šetrných technologií)
Pro fázi dalšího stupně projektového řešení
 projednat výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných
rostlin a živočichů podle návrhu biologického hodnocení. V rámci záměru se
v některých lokalitách předpokládá škodlivý zásah do přirozeného vývoje
některých zvláště chráněných druhů:
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 Projednat detailní řešení a umístění prostředků na ochranu ptactva s AOPK, a
to zejména pro části vedení v úsecích podél říčních niv s koridory pro tažné
ptactvo
 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 a ochraně podzemních vod, a to včetně ochrany minerálního
zdroje Šaratice;
 Vzhledem ke skutečnosti, že záměr zasahuje do několika chráněných ložiskových
území i dobývacích prostorů, bude třeba postupovat podle § 19 zákona č.
44/1988 Sb., a vyžádat si závazné stanovisko krajského úřadu k umístění stavby
v chráněném ložiskovém území.
Pro fázi výstavby:
 V období výstavby bude prováděn odborně způsobilou osobou ekologický
monitoring na stavbě, který zajistí, že veškeré práce budou prováděny v
souladu s předpisy z oblasti ochrany ŽP a že budou řádně realizována
veškerá opatření v oblasti ŽP uvedená v územním rozhodnutí, stavebním
povolení a dalších rozhodnutích vydaných pro realizaci navrhované stavby
 Kácení stromů v místech s případnými nálezy netopýrů podmínit časově na
období říjen – listopad. Kácení a výřez dřevin v mimolesní zeleni v celé trase
je možné z důvodu ochrany hnízdících ptáků (§5a ZOPK) provádět jen mimo
období hnízdění ptactva, tj. kácení bude probíhat pokud možno mezi říjnem a
dubnem. Součástí kácení jak při rekonstrukci tak při následné údržbě
elektrovodu bude důsledné vyklizení a likvidace dřevní hmoty. Po dohodě s
biologickým dozorem může být termínové omezení na žádost investora
upraveno podle aktuálního průběhu hnízdní sezóny.
 Po ukončení rekonstrukce vedení trvale alespoň 1 x za rok ve vegetační
sezóně monitorovat vegetaci kolem patek stožárů a v případě výskytu
nebezpečných invazních druhů rostlin provést likvidaci zjištěných invazních
druhů.
 Každý z dodavatelů stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek a
průběžnou čistotu na všech veřejných komunikacích, dotčených výstavbou
záměru; pevné přístupové komunikace na staveniště budou pravidelně
zkrápěny a čištěny, po práci v terénu budou všechna vozidla a mechanismy
před vjezdem na komunikace řádně očištěny, při znečištění vozovek provede
dodavatel okamžitě úklid
 Všechny mechanismy a nákladní automobily budou udržovány v řádném
technickém stavu a v čistotě, zejména nesmí být zjištěny úniky olejů a
motorové nafty a nadměrná hlučnost strojů
 V průběhu výstavby provádět průběžné technické prohlídky a údržbu
stavebních mechanismů; pro výstavbu nasazovat stavební stroje jen v řádném
technickém stavu
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 Minimalizovat činnosti a pojezdy stavební mechanizace v místech zapojené
vegetace – v lučních porostech a v nivě řeky Moravy a Litavy. Při výstavbě
záměru používat pouze stávající obslužné komunikace. V případě jejich
poškození zabránit vyjetí paralelních cest.
 Přijmout opatření pro omezení střetů ptáků s vedením v oblasti koridoru řeky
Moravy a Litavy (mezi stožáry č. 31 - 32, 193 - 194). Pro tento případ je nutné
navrhnout vhodná technická opatření v podobě zvýraznění zemnicích vodičů.
 Z hlediska minimalizace vlivu záměru na chráněné druhy rostlin je klíčové
dodržení zmírňujících opatření spočívajících ve stanovení míst, které by
neměly být nijak dotčeny při stavební činnosti. Do nich by se nemělo vjíždět
mechanizací ani při napínání vzdušného vedení. Jedná se zejména o vodní
toky a jejich údolní nivy a plochy (dílčí úseky) - 17, 32, 34, 45, 47, 57, 61, 70,
77, 99, 108, 115, 132 a 134 uvedené v biologickém hodnocení.
 V úsecích jmenovaných jako biologicky hodnotné nepoužívat těžkou techniku
mimo vytyčené trasy. Doporučuje se použít techniku lehčí, případně ruční
zavádění vodicích lan. Nedovolit narušování půdního povrchu a kácení
vegetace nad míru nezbytně nutnou.
 Stanovit osobu autorizovanou dle § 67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny v platném znění k provádění biologického dozoru v
prostoru v místech dotčených realizací záměru dotýkajících se přímo (tj. v
prostoru demolice či výstavby stožárů) nebo zprostředkovaně (tj. tažením
vodících lan, dopravou apod.) ochranných pásem ZCHÚ, VKP a ÚSES.
 Stanovená osoba bude minimálně 1x měsíčně po dobu stavby ve vegetačním
období monitorovat přímé a nepřímé vlivy při realizaci záměru a dalších
souvisejících činností na faunu a flóru.
 O provedené činnosti budou prováděny zápisy a fotodokumentace. Stanovená
osoba (biologický dozor) bude pravidelně vyhodnocovat situaci výskytu zvláště
chráněných živočichů (obojživelníků a plazů) v prostoru záměru a přijímat
vhodná opatření – fóliové bariéry, transfery, atd. Stanovená osoba bude řešit
nálezy chráněných živočichů v prostoru záměru a navrhovat další postup a
řešení vzniklých situací. V případě výskytu obojživelníků v akumulacích vod v
prostoru záměru povolat zodpovědnou osobu a přijmout odpovídající opatření
zamezující poškození a likvidaci nejen jedinců ale i jejich životního prostředí
do ukončení vývoje. V případě nutnosti na základě výjimky provést jejich
transport na neohrožené lokality.
 Vlastní výstavbu organizačně zabezpečit a projednat s obcemi způsobem,
který vyloučí možnost narušení faktorů pohody obyvatel dotčených obcí, a to
zejména o svátcích a ve dnech pracovního klidu, pracovní doba v hlukově
exponovaných místech bude při stavební činnosti doprovázené hlukem max. 7
hod. To platí především pro lokality Nevojice, Machová a Karolín.
 v průběhu výstavby bude veden řádně a v úplnosti i za každé pracoviště
stavební deník se všemi údaji dle prováděcího předpisu a budou prováděny
veškeré technické zkoušky kvality, jejich výsledky budou spolehlivě a
přehledně dokumentovány
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 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, zejména, aby se zabránilo vodní i větrné erozi půdy na
mezideponiích a půdy rozprostřené zpět po skončení prací.
 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;
 Stožáry budou umisťovány mimo vodoteče a břehové hrany vodotečí, plochy
biokoridorů, území biocenter a mimo lokality citlivé z hlediska ochrany přírody;
 Hranice vytyčeného staveniště bude maximálně dodržována a bude dbáno o
minimalizaci škod na zemědělských pozemcích;
 Pro přístupové cesty budou v maximální míře využívány stávající komunikace;
 Bude zajištěn archeologický dohled při provádění výkopů.
V rámci uvedených opatření nejsou vyjmenována opatření vyplývající z platné
legislativy (zákonné povinnosti oznamovatele), která jsou zapracována v předchozích
kapitolách Dokumentace záměru, protože se dodržení zákonných povinností
považuje za samozřejmé. Není třeba např. upozorňovat na nutnost dodržení
ustanovení zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů. Zde uvedené podmínky
jen doplňují běžně prováděné či požadované postupy dle legislativy.

I.9 Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí (parametry,
délka sledování) přiměřené povaze, umístění a rozsahu záměru a významnosti jeho
vlivů na životní prostředí
V období výstavby bude prováděn odborně způsobilou osobou ekologický monitoring
na stavbě, který zajistí, že veškeré práce budou prováděny v souladu s předpisy z
oblasti ochrany ŽP a že budou řádně realizována veškerá opatření v oblasti ŽP
uvedená v územním rozhodnutí, stavebním povolení a dalších rozhodnutích
vydaných pro realizaci navrhované stavby
S ohledem na povahu záměru není třeba stanovit jiná nebo zvláštní opatření, než
stanoví stavební předpisy a vyhlášky, provozní řády zařízení, případně další
předpisy, např. monitoring a reporting pro zařízení na čištění odpadních vod

Posudek V417/817

185

ING. JIŘÍ KLICPERA, CSC., INŽENÝRSKÁ EKOLOGIE

ODŮVODNĚNÍ

Průběh procesu posuzování
Bude doplněno MŽP

Výsledkem procesu posouzení vlivů na životní prostředí může být řada
zdůvodněných opatření, zaměřených na ochranu jednotlivých složek životního
prostředí a veřejného zdraví. Tato opatření se stanou součástí podmínek
navazujících správních řízení a budou při přípravě, výstavbě i provozu záměru
respektována.
Ovlivnitelné nepříznivé vlivy záměru výstavby vedení o napěťové hladině 400 kV lze
specifikovat převážně pro stadium realizace díla. Pro jejich vyloučení bude
vypracován podrobný plán organizace výstavby, obsahující mimo jiné určení a
vyčíslení množství vzniklých odpadů včetně konkrétního způsobu jejich odstranění,
optimální stanovení přístupových tras na staveniště, preventivní opatření a příslušný
kontrolní mechanizmus proti úniku ropných látek z dopravních prostředků a
stavebních mechanizmů apod.
II.1 Odůvodnění vydání souhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení
uvedených podmínek
V průběhu řízení byly dodrženy termíny a ustanovení zákona o průběhu řízení. Byly
osloveny všechny obce, ORP a města na trase záměru a příslušné orgány státní
správy. K záměru se vyjádřil ve veřejném připomínkovém řízení 1 zapsaný spolek:
Zapsaný spolek Egeria, z.s. IČ 228 92 133 má dle zápisu ve spolkovém rejstříku účel
„ochrana přírody a krajiny, ochrana životního prostředí a veřejného zdraví,
ochrana kulturních památek, rozvoj demokracie a otevřené občanské
společnosti, poskytování obecně prospěšných (bezplatných) služeb v
oblasti ochrany životního prostředí“ a má 1 člena, kterým je předseda Miroslav
Mach nar. 21.10.1970. Účel spolku vyhovuje podmínkám zákona 100/2001 Sb.
v platném znění, §3 odst.i) bod 2.
Řada opatření je dána specifickými vlastnostmi záměru, například ochranná pásma a
bezpečnost osob v blízkosti vedení zvn jsou dána v normativech, vycházejících
z vlastností zařízení a z přírodních zákonů. Obdobně jsou koncipována často
diskutovaná opatření na ochranu ptáků, která je nakonec třeba zpracovat pro každý
projekt konkrétně podle jeho místa a tvaru území nebo tahových tras. Ochrana
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přírodních stanovišť musí v některých případech ustoupit kvůli bezpečnosti a
spolehlivosti provozu záměru. Lze však navrhnout vhodná a účinná opatření
k minimalizaci nepříznivých vlivů včetně ochrany specifických míst nebo biodiverzity.
V daném záměru se samozřejmě promítá nepříznivý vliv technicistního zařízení na
krajinný ráz. Lze však navrhnout např. vhodné barevné řešení pro stožáry, aby dobře
splynuly s krajinou, na druhou stranu je však třeba respektovat požadavek státu na
zajištění bezpečnosti leteckého provozu. Mnohdy se podaří dát stavbám natolik
zajímavý charakter, že se stanou symbolem pro lokalitu, např. Petřínská rozhledna
nebo Ještěd.

II.2 Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní
prostředí a veřejné zdraví z hlediska jejich velikosti a významnosti
Po prostudování dokumentace včetně příloh, vyjádření dotčených samosprávných
celků a dotčených správních úřadů, na základě místního šetření v zájmovém území a
doplňujících konzultací s investorem lze vlivy záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí charakterizovat následovně:
1. Vlivy na obyvatelstvo
Sociálně ekonomické vlivy
Sociálně ekonomické vlivy zohledňují jak vliv posuzovaného záměru na sociální
funkci bydlení, hodnotu nemovitosti nebo stavby vyskytující se v ochranném pásmu,
které jsou záměrem omezené, tak i vlivy demografické. Vzhledem k tomu, že se
jedná o úpravu existujících tras vedení převážně mimo zastavěné území obcí, lze
předpokládat, že sociálně ekonomická situace obyvatelstva dotčeného posuzovaným
záměrem se v rámci realizace záměru nezhorší.
Neionizující záření
Dodržením projektované minimální výšky spodních fázových vodičů 12,5 m nad zemí
bude zaručeno, že osoby, které se nacházejí v blízkosti posuzovaného
energetického vedení, jsou bezpečně chráněny proti všem známým zdraví škodlivým
účinkům zdroje elektromagnetického pole v souladu s nařízením vlády č. 291/2015
Sb. a platnými technickými normami ČSN 33 2040 a PNE 33 3300.
Šířka ochranného pásma ve smyslu zákona 458/2000 Sb., (energetický zákon v
platném znění) je pro vedení 400 kV stanovena na 20 m od svislého průmětu
krajního vodiče tohoto vedení. Pro minimální projektovanou výšku fázových vodičů
nad normálním terénním profilem 12,5 m byla pro posuzovaná vedení určena šíře
pásma vlivu elektrického a magnetického pole v odborné studii. Výška stožárů je
v relaci s dosavadním vedením.
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Při dodržení podmínek stanovené šířky ochranného pásma a minimální projektované
výšky spodních fázových vodičů nad normálním terénním profilem lze konstatovat, že
tím budou zároveň dodrženy podmínky pro ochranu veřejného zdraví a realizací
záměru nedojde k žádnému navýšení zdravotního rizika elektromagnetickým polem.
Hluk
Z výsledků akustické studie je patrné, že riziko pro všechny vypočtené referenční
body můžeme považovat vzhledem k malému počtu v nich exponovaných osob a
krátkou dobu této expozice za akceptovatelné i pro dobu výstavby. Všechny další
obývané objekty v okolí posuzované trasy se nalézají ve větších vzdálenostech od
těchto zdrojů hluku a jejich potenciální riziko obtěžování stavebním hlukem bude
ještě nižší, než jsou vypočtené hodnoty.
Akustická studie navíc konstatuje, že ve všech referenčních bodech nebude v
žádném okamžiku překročena legislativou požadovaná hodnota LAeq,14h 65 dB.
Vibrace
Vlastní provoz rozvodny i vedení o napěťové hladině 400 kV není zdrojem vibrací.
Vliv vibrací lze považovat za nevýznamný i vzhledem k prostorovému a časovému
rozdělení stavebních činností a vzdálenosti zdrojů vibrací od obytných budov.
Rušení obyvatelstva hlukem dopravy během výstavby je řešeno omezením pracovní
doby. Rušení je ale individuálně vnímatelné a není kvantitativně vyhodnotitelné.
Předpokládá se nejvyšší vliv kolem 1,5%, což je na nejnižších hladinách
pravděpodobnosti obtěžování hlukem.
Vznik rušivých vlivů
Za vlhkého počasí mohou na vedení vznikat zcela výjimečně akustické jevy v
důsledku tzv. koróny jako charakteristické "sršení" v okolí stožárů s izolátory. Hladina
akustického tlaku v důsledku těchto jevů se může přibližovat k nočnímu limitu (LAeq,T
= 40 dB). V prostoru vedení blízko obytné zástavby je proto nutno jim věnovat
pozornost, v případě volné krajiny je to nepodstatný jev. V žádném případě tento hluk
nepřináší riziko negativních zdravotních účinků. Pokud se ale sršení projevuje
výrazněji, svědčí to o zvýšených ztrátách ve vedení, a proto je v ekonomickém zájmu
provozovatele vedení urychleně tuto situaci technicky řešit. Vzhledem k tomu, že
vedení je navrženo mimo obytnou zástavbu, lze tuto problematiku považovat za
významnou jen pro provozovatele.
S ohledem na četnost prací a umístění záměru nejde v případě údržby na vedení a o
prořezávky zeleně, pokud vůbec bude někde v trase, v intervalu kolem 3 roků, nejde
o významný problém.
2. Složkové vlivy
Vlivy na ovzduší a klima
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Vlastní provoz zdvojovaného vedení nemá žádný významný vliv na kvalitu ovzduší a
klima. Výstavba ani provoz záměru nemůže přímo ani v žádných souvislostech
způsobit ovlivnění ovzduší a klimatu v daném území. Vliv uvolněných VOC
z nátěrových systémů je marginální a budou použity jen nízkozatěžující nátěrové
systémy.
Vliv na vodu
V průběhu výstavby dojde k výkopům základů do hloubky kolem 3 metrů, v některých
případech je možno narazit na podpovrchovou vodu, kterou bude nutno odčerpat,
avšak podzemní vody v obvyklých horizontech by neměly být ovlivněny. Podrobnosti
stanoví hydrogeologický průzkum a posudek. Vlastní provoz nadzemního vedení
neovlivní množství ani jakost podzemních vod. Podzemní voda ani vodní zdroje
nebudou provozem záměru ovlivněny. Srážková voda bude přímo na místě nebo
v bezprostředním okolí vsakována.
Záměr neovlivní množství ani jakost povrchových vod, vodní zdroje nebudou
provozem záměru ovlivněny. Během demontáže, výstavby a následného provozu
vedení nebude ovlivněno množství a jakost povrchových vod, vodní zdroje
z povrchových vod nejsou v území využívány.
Při dodržení legislativních podmínek, podmínek uvedených v dokumentaci a
požadavků dotčených orgánů, které jsou uvedeny v předkládaném posudku, se
neočekává vliv na povrchové a podzemní vody.
Odpady
Záměr bude produkovat obvyklé stavební demoliční odpady – beton, případně
odpadní kameny a keramika, dále odpady z natírání stožárů – obaly od barev
případně ředidel, použité štětce a čisticí textilie. Odpady budou předávány
dodavatelskou firmou oprávněným osobám k likvidaci. Demontované stožáry (ocel)
nebudou přecházet do režimu odpadů, budou předávány přímo k recyklaci.
Ustanovení zákonů v době realizace budou respektována.
Vlivy na půdu
VB důsledku záměru dojde k trvalému záboru ZPF ve všech třídách ochrany. Z
hlediska znečištění půd, při dodržení standardních stavebních postupů při demontáži
a výstavbě vedení v záměru nebude půda negativně ovlivněna. Záměr nezvyšuje
riziko eroze půdy. Úrodnost ani mimoprodukční vlastnosti půdy nebudou záměrem
významně ovlivněny.
Z hlediska ochrany půd lze tedy předpokládat minimální omezení vzhledem k
uvažovanému záměru. Vzhledem k dostatečné vzdálenosti trasy záměru od
sesuvných území je nebezpečí narušení stability půd v důsledku případných sesuvů
naprosto minimální. V místech sesuvů se stožáry neinstalují. Z hlediska ochrany půd
lze předpokládat minimální omezení vzhledem k uvažovanému záměru.
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Vlivy na faunu a floru a ekosystémy
Hodnocený záměr v předložené podobě nemá významný negativní vliv na zvláště
chráněná území, významné krajinné prvky, prvky ÚSES, přírodní stanoviště a na
populace zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Záměr může narušovat
funkční prostorové vazby ekosystémů z hlediska ochrany ptactva. Realizace záměru
může mít mírný negativní vliv na některé zvláště chráněné druhy nebo ohrožené
druhy živočichů. Ochrana ptactva proti zranění elektrickým výbojem je vyřešena
konstrukcí stožárů a závěsů, v případě vedení 400 kV jsou vzdálenosti vodičů tak
velké, že ani našim největším ptákům zde nehrozí nebezpečí popálení výbojem.
Z důvodu minimalizace negativních vlivů jsou formulována věcná opatření nutná k
prevenci, omezení, vyloučení a kompenzaci negativních účinků spojených s realizací
daného záměru uvedená v kapitole D.IV. a doplněná v tomto posudku.
Vlivy na přírodní zdroje
Vzhledem k tomu, že trasa vedení je vedena téměř v trase stávajícího vedení a staré
vedení bude zrušeno, lze vliv záměru na přírodní zdroje považovat za nevýznamný.
Zábor nového ZPF pro vedení bude činit 1,7 ha, dosavadní zábor se tedy zvýší o 0,9
ha, což na rozsah celé trasy je velmi málo. V průběhu demontáže, výstavby a
vlastního provozu se nepředpokládá, že by mohlo nastat znehodnocení přírodních
zdrojů oproti stávajícímu stavu. Z důvodů respektování přírodních zákonů a nutných
odstupových vzdáleností pro zařízení zvn nelze zábor ZPF zmenšit. Praktická
zkušenost ukazuje, že i omezený prostor pod vedením zvn lze dobře využít např.
k chovu dobytka.
Jiné vlivy
Nové vlivy na ostatní složky životního prostředí včetně vlivů na hmotný majetek a
architektonické památky považujeme za nevýznamné.
Z hodnocení nevyplývá zásadní změna znaků krajinného rázu. Vliv si lze představit
jako určitý kontrast prvku krajiny v podobě vedení elektrické energie vůči ostatním
významným prvkům krajiny ať již přírodní povahy nebo kulturním. Tento kontrast
způsobuje snížení hodnot krajinného rázu ve smyslu znění §12 ZOPK. Zásadní při
hodnocení navržené stavby je fakt, že celý dotčený krajinný prostor je již v
současnosti přetížen stavbami obdobného charakteru včetně velkostaveb
zemědělských, které celé krajinné scéně udávají charakter průmyslové krajiny.
Nejedná se tedy o nové objekty technicistní povahy umístěný do nenarušené
harmonické krajiny, ale úpravu nebo přeložku stávajících objektů.
Vedení zvn se nedotýká žádného krajinářsky cenného prostoru, např. horizontů.
Zhodnocení kumulativních jevů
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Z hlediska předkládaného záměru můžeme možné kumulativní a synergické vlivy
rozdělit na období demontáže a výstavby a pak samotného provozu elektrického
vedení a stanice. V období výstavby (vč. demontáže) lze o kumulativních, popř.
synergických vlivech uvažovat z hlediska navýšení hlukových emisí a emisí
znečišťujících látek z dopravy v případě časového a místního souběhu s jiným
záměrem. Jedná se zejména o souběh vedení na výstupu z rozvodny Otrokovice
směrem k Machové. Vzhledem ke krátké době demontáže a výstavby vedení,
relativně malých požadavků na dopravní a stavební techniku, budou případné
kumulativní a synergické vlivy velmi malé. Mírně negativně může působit časově
omezený vliv hluku, emisí a prašnost z dopravy při demolici starého a výstavbě
nového vedení. Míra obtěžování nebo negativního působení během výstavby je
vyhodnocena jako velmi nízká a bez ovlivnění významného počtu osob.
V období provozu záměru lze uvažovat o kumulativních vlivech neionizujícího záření
a hlukových emisí v případě souběhu elektrických vedení. V Posouzení vlivů
navrhované stavby na krajinný ráz se vyhodnocují i kumulativní vlivy s
konstatováním, že nedochází k zásadní změně charakteristiky krajinného rázu
kumulativním efektem. Míra obtěžování nebo negativního působení za provozu je
vyhodnocena jako velmi nízká a bez ovlivnění významného počtu osob.
Vyhodnocení vlivů záměru po jeho skončení je obdobné, jako při jeho výstavbě,
pokud bude rozhodnuto o demolici vedení. Protože životnost vedení se předpokládá
více než 60 let, jsou podrobnější odhady vlivů likvidace vedení předčasné, protože
nejsou známy postupy a technologie v budoucnu k tomu užívané.

II.3 Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání, pokud jde o znečišťování životního prostředí
Záměr „V417/817 – zdvojení vedení“ prezentuje běžně a spolehlivě uplatňované a
vyzkoušené metody a technologické postupy pro transfer výkonu elektrické energie.
Posuzovaný záměr po technické a technologické stránce odpovídá normě ČSN EN
50341-1 ed.2:2013 (třídící znak 33 3300) Elektrická venkovní vedení s napětím nad
AC 45 kV - Část 1: Obecné požadavky – Společné specifikace a ČSN EN 50341-219:2017 (třídící znak 33 3300) Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV –
Část 2-19: Národní normativní aspekty (NNA) pro Českou republiku (založené na EN
50341-1:2012).
Dodržením projektované minimální výšky spodních fázových vodičů 12,5 m nad zemí
bude zaručeno, že osoby, které se nacházejí v blízkosti posuzovaného
energetického vedení, jsou bezpečně chráněny proti všem známým zdraví škodlivým
účinkům zdroje elektromagnetického pole v souladu s nařízením vlády č. 291/2015
Sb. a platnými technickými normami ČSN 33 2040 a PNE 33 3300.
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Šířka ochranného pásma ve smyslu zákona 458/2000 Sb., (energetický zákon v
platném znění) je pro vedení na napěťové hladině 400 kV stanovena na 20 m od
svislého průmětu krajního vodiče tohoto vedení. Pro minimální projektovanou výšku
fázových vodičů nad normálním terénním profilem 12,5 m byla pro posuzovaná
vedení určena šíře pásma vlivu elektrického a magnetického pole v odborné studii.
Tím je také určen prostor pro výkon činnosti provozovatele zařízení z hlediska vstupu
osob na jejich práce v dosahu zařízení.

II.4 Pořadí variant pokud byly předloženy, z hlediska vlivů na životní prostředí
Záměr je předložen unovariantně. Nulová varianta – neprovedení záměru – je
vyloučena z důvodu udržení stability transevropské i české národní přenosové sítě.
Požadavek na výši přenášeného výkonu a požadavky na spolehlivost a bezpečnost
chodu této části PS ČR musí být spolehlivě zajištěny.
Řešení provedení vedení je tedy uvažováno pouze v podobě nadzemního vedení.
Na základě požadavků dotčených orgánů státní správy, obcí a spolku vyslovených
během předprojektové přípravy záměru bylo prověřováno variantní řešení typu
vedení v podobě podzemního kabelového vedení. Vyhodnocení je provedeno velmi
podrobně. Zvažovány jsou aspekty technické, ekonomické i hlediska ochrany přírody
a krajiny. Hodnotí se křížení kabelové trasy se silnicemi a liniovými stavbami,
překonávání vodních toků a přírodních překážek aj. Vznikly by nové nároky
prostorové, dané technickými vlastnostmi kabelového vedení a samotné uložení
vedení by si vyžádalo významný zásah do krajiny v podobě velmi rozsáhlých
zemních prací. Kabely dosahují za provozu teploty až kolem 80°C a významně by
ohřívaly své okolí. Významný vliv by se uplatnil drénováním podzemních vod a
změnou jejich režimu. V ochranném pásmu nesmí být žádná vegetace, tedy ani ta,
která je dovolena pod nadzemním vedením. Je zřejmé, že řešení záměru kabelovým
vedením by významně a trvale poškodilo krajinu, a to ve všech aspektech mnohem
závažnějším způsobem, než vedení nadzemní. Cenový aspekt je také důležitý a
životnost kabelové trasy je nanejvýše 40 let, tedy téměř poloviční proti trase
nadzemní. Údržba kabelové trasy je rovněž významně složitější a na rozdíl od
jednoduché opravy nadzemní trasy vyžaduje oprava podzemní trasy také zemní
práce, spojené s provozem stavebních strojů, hlukem a prašností. V prostoru
podzemní trasy není povolena z důvodů přístupnosti k opravám a ochraně před
kořenovými systémy žádná vegetace. Řešení v podobě podzemního kabelového
vedení se proto z výše uvedených důvodů dále neuvažuje.
Zdůvodnění je uvedeno velmi podrobně a exaktně. S rozhodnutím o volbě variant lze
vyslovit jednoznačný souhlas. Projektant je m.j. také vázán schválenými koridory
ZUR, v případě Zlínského kraje s jejich návrhem před schválením. Prostorově je také
třeba respektovat požadavky Řízení letového provozu ČR k jeho bezpečnosti.
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II.5 Vypořádání připomínek k Dokumentaci
Ve stanoveném termínu bylo doručeno celkem 20 vyjádření.
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ředitel odboru energetiky a ochrany
klimatu neuplatňuje žádné připomínky:
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ředitel odboru obecné ochrany přírody a
krajiny neuplatňuje žádné připomínky:
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ředitel odboru ochrany vod neuplatňuje
žádné připomínky:
ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, OI Brno sděluje dopisem č.j.
ČIŽP/47/2021/24 ze dne 29.1.2021, že k záměru nemá připomínky.
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM
V BRNĚ sděluje dopisem č.j. KHSJM 0155/2021/BM/HOK ze dne 1.2.2021:
KHS JmK posoudila dokumentaci záměru z hlediska požadavků ochrany veřejného
zdraví a zdravotních rizik vyplývajících pro populaci exponovanou vlivům záměru
v dotčeném území a se záměrem souhlasí.
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ZLÍNSKÉHO KRAJE sděluje ve Vyjádření č.j.
KHSZL/00024/2021 ze dne 18.1.2021: S realizací záměru „V417/817 – zdvojení
vedení“ včetně navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech
významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví lze souhlasit.
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, Odbor životního prostředí sděluje
dopisem č.j. JMK 12216/2021 ze dne 27.1.2021: Vzhledem ke skutečnosti, že záměr
zasahuje do několika chráněných ložiskových území i dobývacích prostorů, bude
třeba postupovat podle § 19 zákona č. 44/1988 Sb., a vyžádat si závazné stanovisko
krajského úřadu k umístění stavby v chráněném ložiskovém území. Současně zdejší
orgán ochrany ovzduší konstatuje, že mu nejsou známy žádné zájmy ochrany
ovzduší, které by mohly být dotčeny tímto záměrem a k jejichž uplatnění je příslušný
zdejší krajský úřad.
KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍNSKÉHO KRAJE, odbor správního řádu a životního prostředí,
oddělení ekologických rizik, zaslal dopisem č.j. KUZL 8025/2021 ze dne 3.2.2021
následující vyjádření: Pokud by výše uvedený záměr nebyl umísťovaný v koridoru
vymezeném v platných zásadách územního rozvoje, bude v případě odnětí půd ze
ZPF zařazených do I. a II. třídy ochrany, nutné prokázat převyšující veřejný zájem
nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, podává dne 25.1.2021 pod č.j.
OŽP/106/2021/KSE Souhrnné vyjádření MÚ Otrokovice, OŽP k oznámení vlivů
záměru na životní prostředí – bez připomínek, není požadováno další posouzení
záměru dle zákona 100/2001 Sb.
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Městský úřad Otrokovice, odbor rozvoje města, Vyjádření města k dokumentaci
záměru ze dne 29.1.2021 pod č.j. ORM/386/2021/KON :
Město Otrokovice, na základě usnesení Rady města Otrokovice č. RMO/10/2/21 ze
dne 27.01.2021, schvaluje vyjádření města k dokumentaci záměru "V417/817 zdvojení vedení" dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, zpracované v prosinci
2020 ve znění: Město Otrokovice nemá připomínky k dokumentaci uvedeného
záměru.
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a
životního prostředí vydal dne 8.2.2021 pod č.j. SU/112-21/350-2021/KAM souhrnné
stanovisko, ve kterém pouze upozorňuje na splnění zákonných povinností
v jednotlivých sekcích.
Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, posoudil předloženou
Dokumentaci a vydal dne 28/.1.2021 pod č.j. SLP-OŽP/167-21/VEP Vyjádření:
Záměr se dotýká všech oblastí životního prostředí a v rámci územního souhlasu a
stavebního povolení budou vydána jednotlivá stanoviska.
Obec Tlumačov vydala dne 27.1.2021 pod č.j. ST/10/21/19/21/VES sdělení, že
souhlasí se zveřejněnou dokumentací k výše uvedenému záměru za podmínek dle
vyjádření vydaného ke zjišťovacímu řízení o záměru č.j. ST/416/19/923/19/VES ze
dne 6.12.2019.
Město Újezd u Brna vydalo dne 18.1.2021 pod č.j. 118/2021/UUB/MFl vyjádření: Na
základě doporučení Stavení komise města Újezd u Brna nemáme námitek k výše
uvedenému záměru stavby.
Obec Zdounky vydala dne 14.1.2021 pod č.j. 70/2021 stanovisko k Dokumentaci ve
znění :
Rada obce Zdounky na svém jednání dne 13.1.2021 projednala a schválila Vaši
dokumentaci k záměru "V 417/817 - zdvojení vedení" ze dne 4.1.2021 č.j.
MZP/2021/560/2, sp.zn.: ZN/MZP/2019/560/425. Nemáme k ní připomínek a přejeme
Vám, ať se dílo podaří do budoucna zrealizovat.
Obec Machová podala dne 4.2.2021 pod č.j. OÚMa/2021/3 Vyjádření

V úvodu vyjádření obce je rozsáhle nesouhlasně hodnocen záměr z pohledu obce,
zejména z pohledu vlivu na krajinný ráz. Jako výstup jsou uvedeny následující
požadavky:
a) Ke snížení vizuálního projevu stožárů je doporučené věnovat pozornost
barevné úpravě stožárových konstrukcí. Otevřená polní krajina má potenciál
lépe absorbovat světlejší provedení stožárů (světle šedá, světle zelená v
matném odstínu). Toto zmírňující opatření, spolu s požadavkem obce
Machová uvedeným k projednávané přepracované Dokumentaci záměru
zdvojení vedení V418/818 týkající se doplnění opatření zaměřeného na návrh
výsadeb, které by zmírnily negativní vnímání a vliv záměru (i v dokumentech
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označovaný jako silný) občany obce Machová, požadujeme zapracovat do
zmírňujících opatření uvedených v kapitole D.IV. Dokumentace z navržené
formy doporučení na požadavek.
Vyjádření: Uvedené opatření je zařazeno do seznamu bodů k dodržení v dalších
stupních projektové dokumentace. Je tedy závazné.
b)…v paralelním vedení (v úseku stožárů č. 10 až 11) se budou kumulovat vlivy
kácení nelesní vegetace v RBK 1586 v jejich ochranném pásmu a dojde tím ke
kumulaci vizuálního vnímání posíleného koridoru elektrovodů. Což je u tohoto
záměru bohužel nevyhnutelné, ale o to více je překvapivé, že bez jakýchkoliv v
Dokumentaci navržených kompenzačních opatření formou náhradní výsadby… …
Vzhledem i k zásahu kácení dřevin v RBK 1586 na k. ú. Machová považujeme za
samozřejmé, že bude provedena adekvátní náhradní výsadba. Požadujeme toto
doplnit do D.IV jako další navrhované opatření ke zmírnění vlivu záměru na
přírodu a krajinný ráz.
Vyjádření: V souvislosti s připravovaným záměrem výstavby zdvojeného vedení V417/817
v nové trase v úseku průchodu přes katastrální území obce Machová si je Oznamovatel
záměru plně vědom skutečnosti, že v rámci koridoru zdvojeného vedení 400 kV
odpovídajícímu ochrannému pásmu vedení budou nově dotčeny dřeviny rostoucí mimo les.
S ohledem na tuto skutečnost si Oznamovatel zároveň uvědomuje možnost provést realizaci
adekvátních kompenzačních opatření v podobě výsadby náhradní zeleně. Uložení povinnosti
realizace náhradní výsadby je v kompetenci příslušného orgánu ochrany přírody, a to
vydáním rozhodnutí o povolení kácení v rámci dalšího stupně projektové dokumentace.
Realizace náhradní výsadby je možná pouze na pozemcích s předchozím souhlasem jejich
vlastníka (pokud není žadatel zároveň vlastníkem pozemků). V tomto případě by v části
ovlivněného RBK 1586 v ochranném pásmu zdvojeného vedení 400 kV mohla být
realizována náhradní výsadba v podobě keřového patra, což by mohlo přispět k zajištění
funkčnosti biokoridoru. Podle stanoviska zpracovatele biologického hodnocení se bude
jednat v rámci dotčeného území o poměrně cenný biotop sloužící k úkrytu živočichů, zdroj
hnízdních možností, nebo jako zdroj potravy pro býložravce okusující keře a výmladky.
V rámci pravidelné údržby koridoru stávajícího ochranného pásma vedení budou takto
udržované porosty pod vedením plnit požadované funkce.
Vyjádření obce Karolín ze dne 2.2.2021 (bez č.j.,Martin Ondra, starosta obce)

Obec Karolín nesouhlasí se záměrem z důvodu narušení rázu krajiny v okolí obce,
protože dojde k rapidnímu navýšení počtu sloupů a tím ke znehodnocení
historického umístění obce Karolín. Obec požaduje vypracování vizuální studie
nového umístění do krajiny. Hrozí také nadměrná hlučnost vedení.
Vyjádření k připomínce: Počet stožárů se nemění, dochází jen k jejich výměně při zachování
stávajícího koridoru vedení. Nejedná se tedy o nové umístění do krajiny a vizualizace není
zapotřebí. V hlukové studii je doloženo výpočtem, že nebudou překročeny stanovené
hlukové hladiny, tudíž se nejedná o žádnou nadměrnou hlučnost.

Obec Karolín je díky současné trase vedení omezena ve svém budoucím rozšíření.
Navrhuje umístit vedení do země a odklonit vedení dál od obce. Požaduje vést lepší
jednání se starosty obcí.
Vyjádření: Nesouhlasný postoj zástupců obce Karolín k posuzovanému záměru z hlediska
možného ovlivnění krajinného rázu v okolí obce byl zaslán již v rámci zjišťovacího řízení
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k záměru a jako takový byl vypořádán v rámci předložené Dokumentace EIA, viz kapitola
Vypořádání požadavků a připomínek ze Závěru zjišťovacího řízení, konkrétně u obce Karolín
(str. 24):
„V rámci zpracovaného Posouzení vlivu navrhované stavby a využití území na krajinný ráz
ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění (viz Příloha č. 9) byl vliv
předmětného záměru na krajinný ráz v úseku průchodu přes obec Karolín vyhodnocen jako
slabý. Na základě zpracovaného Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz lze konstatovat, že
vizuální vnímání trasy vedení z exponovaných míst (obytných budov, veřejných prostranství)
je zde minimální, a to z důvodu situování veřejných prostranství mezi zástavbou, která
vizuálně záměr stíní. Z obytných budov, pokud vizuálnímu vnímání nebrání reliéf a poloha
stožárů, je záměr stíněn hospodářskými budovami a zelení sadů. Ovlivnění hodnot
krajinného rázu nedosáhne takové velikosti, která by vylučovala uskutečnění záměru.
Celkově lze vliv záměru z hlediska dopadů na krajinný ráz dle zákonných kritérií hodnotit
za únosný.
Historické jádro obce Karolín nebude posuzovaným záměrem nikterak dotčeno. Dle
územního plánu (dále jen „ÚP“) Karolín v úplném znění je stávající vedení 400 kV umístěno
v dostatečné vzdálenosti od hranice zastavěného i zastavitelného území. Dle ÚP Karolín
stávající vedení 400 kV, potažmo posuzovaný záměr zdvojení vedení, nezasahuje
do plánované nové výstavby obce a zastavěné i navržené zastavitelné území obce je
odděleno od stávajícího vedení 400 kV navrženou plochou krajinné zeleně (návrh
na vyhlášení regionálního biokoridoru s označením K 17), která je zároveň vymezena jako
VPO s označením ÚSES 4. Realizace navržené krajinné zeleně by pomohla v budoucnu
přispět k částečnému vizuálnímu odclonění záměru od obce směrem na sever
a severovýchod a částečně snížit vliv záměru na krajinný ráz z určitých okrajových částí
obce Karolín. Předložený záměr v Dokumentaci EIA tak nebrání plánovanému rozvoji obce
Karolín dle ÚP Karolín.
V rámci Dokumentace EIA bylo zpracováno Posouzení vlivu navrhované stavby a využití
území na krajinný ráz ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění (viz Příloha č.
9)podél trasy posuzovaného záměru. V souladu se zjišťovacím řízením bylo součástí
zpracované studie mj. i vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz v okolí obce Karolín, viz
kapitola 13 Vyhodnocení vlivů (str. 92) a zpracovaná vizualizace, která je uvedena
v přílohové části studie. Lze konstatovat, že požadavek obce Karolín na vypracování vizuální
studie byl splněn v rámci zpracované Dokumentace EIA, které byla předložena na MŽP
(resp. OVSS VII Brno).
Trasa záměru prochází přes území obce Karolín mezi stožáry č. 40–43, přičemž stožáry pro
dvojité vedení V417/817 budou umístěny v místě stávajících stožárů pro jednoduché vedení
V417. V úseku průchodu přes obec Karolín je trasa situována v souběhu se
stávajícím dvojitým vedením 110 kV s označením V5576/5577 v majetku společnosti EG.D
(dříve E.ON), přičemž záměr V417/817 je umístěn dále od zástavby obce Karolín, tj. až
za dvojitým vedením 110 kV. Trasování záměru zdvojení vedení navíc maximálně
zohledňuje trasu stávajícího jednoduchého vedení z důvodu respektování platné územně
plánovací dokumentace obcí dotčených záměrem.
V rámci předprojektové přípravy záměru (zpracování územně-technické studie společností
ČEPS Invest, 06/2017) se konalo osobní projednání záměru zdvojení vedení se zástupci
obce Karolín. V rámci osobní schůzky, která se konala dne 30. 5. 2017 za účasti starosty
obce Karolín, p. Jiřího Kužmy, nebyl vznesen nesouhlas se záměrem. V rámci procesu EIA
v průběhu zjišťovacího řízení se dne 12. 12. 2019 konala další osobní schůzka se starostou
obce Karolín, p. Martinem Ondrou, kde byla ze strany zástupců Oznamovatele záměru
vysvětlena problematika umístění vedení 400 kV v podobě kabelového vedení pod zem
i osvětlena záležitost týkající se respektování stávajícího trasování vedení 400 kV včetně
jeho ochranného pásma z pohledu ÚPD. Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že se
Oznamovatel záměru aktivně podílel na projednání posuzovaného záměru se zástupci dané
obce. Obyvatelé obce Karolín měli možnost se o daném záměru dozvědět ze strany
zástupců obce v rámci jednání obecního zastupitelstva, případně v rámci samotného
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procesu EIA, kdy bylo Oznámení i Dokumentace záměru zaslána dotčeným územním
samosprávným celkům na vědomí s možností zaslání připomínek.

Doplňující vyjádření obce Karolín ze dne 8.2.2021 (bez č.j., podepsán Martin
Ondra, starosta obce)
Doplňující vyjádření kopíruje připomínky, zaslané spolem Egeria z.s. a požaduje
vrátit Dokumentaci k přepracování či vydat nesouhlasné závazné stanovisko, a to
z následujících důvodů:
„Záměr více konkretizovat tak, aby se znalost a popis záměru přibližovala ke
stávajícím dokumentům pro navazující řízení (např. dokumentaci pro územní
rozhodnutí, dokumentaci pro stanovení dobývacího prostoru, popř. povolení hornické
činnosti apod.), přičemž je nutno detailně popsat ty parametry záměru, které mají
přímý vztah k problematice životního prostředí (tj. klást důraz na uvedení
environmentálně významných parametrů záměrů); v ostatních parametrech není
třeba zacházet do podrobností. Zároveň je třeba, aby základní opatření, která se
doposud uváděla spíše do kapitoly D.IV, resp. do podmínek negativního závěru
zjišťovacího řízení, byla již součástí vlastního záměru (např. v kapitole B.I.6).“
Vyjádření: Záměr je zpracován ve více než potřebné hloubce a ve vyhodnocení klade
důraz právě na rizikové aspekty životního prostředí. Hodnocení záměru je provedeno
dostatečně podrobně k tomu, aby mohl být odpovědně posouzen podle všech
aspektů životního prostředí. Dotčení dobývacích prostorů spočívá v existenci
ochranných pásem vedení a již dnes existuje. Další kontakty s aspekty životního
prostředí jsou dostatečně popsány a vyhodnoceny zejména v porovnání s existujícím
stavem.
Záměr není konkretizován tak, aby se jeho znalost přibližovala k dokumentům pro
navazující řízení. Příloha č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která
upravuje náležitosti dokumentací k územnímu řízení pro liniové stavby technické
infrastruktury požaduje, aby byl záměr zakreslen v koordinačním situačním výkresu o
minimálním měřítku 1:5000 a dále ukládá, aby v tomto výkresu byly zobrazeny
hranice pozemků a parcelní čísla pozemků.
Namítáme, že v dokumentaci EIA absentuje situace s vyobrazením hranic pozemků
a parcelních čísel pozemků. Dalším nedostatkem je nízké rozlišení situačních map,
neboť záměr je zakreslen nejpodrobněji v měřítku 1:10 000 a toto měřítko je 2x
hrubější, než požaduje výše jmenované metodické sdělení ministerstva ve spojení s
vyhláškou o dokumentaci staveb. Jelikož dokumentace EIA nebyla vyhotovena v
dostatečně podrobném měřítku a se zákresem pozemků dle katastru nemovitostí,
nelze přezkoumatelně vyhodnotit ani vlivy záměru. Z toho vyplývá, že ani nemohl být
proveden kvalitní biologický průzkum, nemohl být vyhodnocen rozsah kácení dřevin a
nemohl být ani spolehlivě vyhodnocen vlivy záměru na hmotný majetek.
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Vyjádření: Dokumentace EIA se řídí Přílohou č. 4 zákona 100/2001 Sb. a nikoli
přílohou vyhlášky 499/2016 Sb. o dokumentaci staveb, která je prováděcí vyhláškou
stavebního zákona 186/2016 Sb. Použité mapové podklady jsou v měřítku obvyklém
pro podobné záměry, viz informační systém EIA MŽP ČR. Vyhodnocení záměrů je
prováděno dle příslušných vyhlášek ve sféře životního prostředí, nikoli dle stavebního
zákona. Z toho důvodu není nutné vracet záměr k přepracování nebo doplnění.

Na str. 53 dokumentace EIA se uvádí, že konkrétní umístění stožárových konstrukcí
bude precizováno na základě zpracovaného inženýrsko-geologického průzkumu, či
hydrogeologického průzkumu. Na str. 58 se uvádí, že: „ Případný vliv na režim
podzemních vod lze očekávat pouze při provádění výkopových prací a betonáži
základů stožárů. V rámci hydrogeologického průzkumu bude posouzeno podloží a
zjištěna hladina spodní vody vzhledem k umístění stožárových míst. S ohledem na
možné ovlivnění podzemní vody budou případně stanovena opatření k ochraně
těchto vod. Při provozu vedení zvn nedojde k ovlivnění geologické struktury či
podzemních vod.“ Dále se na str. 267 uvádí, že: „Případný vliv na režim podzemních
vod lze očekávat pouze při provádění výkopových prací a betonáže základů stožárů.
Při provádění těchto prací by mohlo dojít k místnímu přechodnému zhoršení jakosti
podzemních vod. V rámci hydrogeologického průzkumu bude posouzeno podloží a
zjištěna hladina spodní vody vzhledem k umístění stožárových míst. S ohledem na
možné ovlivnění podzemní vody budou případně stanovena opatření k ochraně
těchto vod. ... Před vybudováním jednotlivých základů stožárů vedení bude nutné
provést pro každý podpěrný bod umístěný v exponovaných lokalitách podrobný
inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, aby nedošlo k negativnímu
ovlivnění množství a jakosti podzemních vod.“

Namítáme, že nebyl vyhodnocen vliv záměru na podzemní vody v důsledku
výkopových prací a betonáže, nebylo spolehlivě lokalizováno umístění stožárů,
nebyly provedeny inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy a nebyla
stanovena opatření k ochraně podzemních vod. To i s ohledem na skutečnost, že
záměr nebyl zpracován v dostatečně konkrétním měřítku (1:5000) a na podkladě
katastrální mapy.
Vyjádření k námitce: V souvislosti s vydaným metodickým sdělením MŽP ze dne
6.3.2015, č.j. 18130/ENV/15 je přesně požadováno, aby byly v rámci procesu EIA
detailně popsány ty parametry předkládaného záměru, které mají přímý vztah k
problematice životního prostředí (tj. klást důraz na uvedení environmentálně
významných parametrů záměrů); v ostatních parametrech není třeba zacházet do
podrobností. V případě výstavby nadzemního zdvojeného vedení 400 kV jsou
stožáry, které jsou od sebe vzdálené několik stovek metrů, umístěné do země do
hloubky cca 2,5–3,5 m podle typu stožáru (nosný, kotevní). Vykopané jámy pro účely
zakládání stožárů jsou z hlediska ovlivnění podzemních, resp. podpovrchových vod
nevýznamné.
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Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy a jejich výsledky jsou
zpracovávány pro navazující řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, kdy konkrétní
požadavky na jejich vypracování stanovuje jeho prováděcí vyhláška. Závěry a návrh
opatření, které vyplynou z průzkumů, jsou vyhodnoceny a zapracovány podle
rozsahu a obsahu do projektových dokumentací. Nakonec samotné průzkumy jsou
součástí projektových dokumentací v části nazvané dokladová část. V navazujícím
řízení je projektová dokumentace dále posuzována dotčenými orgány státní správy,
jimž zvláštní předpisy svěřují ochranu veřejných zájmů, kam spadá i ochrana
podzemních vod.
Samotné zpracování inženýrsko-geologického průzkumu a hydrogeologického
průzkumu se provádí zejména za účelem zjištění místních geologických podmínek
pro umístění základů stožárů. Na základě těchto průzkumů je pak vyhodnoceno, zda
z pohledu statiky vyhoví základní typy základů, nebo je nutné založit stožáry jiným
způsobem (např. zesílená zhlaví, použití mikropilotů apod.). To je nutné zejména
v oblastech, které jsou geologicky nestabilní, v záplavových územích atd.
V rámci zpracované Dokumentace EIA jsou popsány a vyhodnoceny současné
podmínky v daném území, kdy se daný záměr prověřuje z hlediska vlivů na životní
prostředí. V případě posouzení vlivu záměru na podzemní vody je tato problematika
popsána a vyhodnocena v Dokumentaci EIA, v kapitolách C.II.2.1 a D.I.4.2. V rámci
dalšího stupně projektové dokumentace záměru dojde k případnému dopřesnění
vlivu záměru na podzemní vody na základě zpracovaného inženýrsko-geologického
a hydrogeologického průzkumu. Jak bylo ve zpracované Dokumentaci EIA
predikováno, během provozu záměru nebudou podzemní vody umístěným vedením
ovlivněny. Při realizaci záměru budou v maximální možné míře respektována
stávající stožárová místa, v úsecích nové trasy bude umístění nových stožárových
míst maximálně konkretizováno s ohledem na zmiňované inženýrsko-geologické
průzkumy a hydrogeologické průzkumy. Realizace záměru se předpokládá v letech
2029–2030, tzn., že provádět inženýrsko-geologický průzkum v rozsahu pro
povolovací procesy cca 10 let v předstihu je neúčelné bez znalostí celkového
vyhodnocení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění a zároveň znalostí
aktuálního stavu a kvality podzemních vod a geologického podloží v době výstavby
záměru.

Na str. 296 dokumentace EIA se uvádí, že: „Trasa vedení je umístěna ve stávajícím
koridoru vedení V417 mimo zastavěná území sídel i rekreačních oblastí, pouze v
několika málo případech se trasa k zastavěnému území přibližuje.“
Toto tvrzení však zpochybňuje příloha č. 1 dokumentace EIA, kde je vyjádření
Městského úřadu Otrokovice, odboru rozvoje města, oddělení rozvoje a územního
plánování ze dne 17.04.2020, č.j. ORM/11948/2020/ALI, v němž se uvádí,
následující:
„Na území obce Tlumačov je záměr navržen v zastavěném území, v nezastavěném
území a v zastavitelných plochách, konkrétně v plochách zemědělských (Z), krajinné
zeleně (K), přírodních (P), lesních (L), vodní plochy a toky (WT), silniční dopravy
(DS), drážní dopravy (DZ), výroby a skladování (V), drobné výroby a výrobních
služeb (VD) a veřejných prostranství (P*). Pro tento konkrétní záměr není v územním
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plánu vymezena plocha, protože dosud nebyla vymezena v nadřazené územně
plánovací dokumentaci, v zásadách územního rozvoje…. …Z výše uvedených
důvodů se konstatuje, že záměr není v souladu s Územním plánem Tlumačov.
Upozorňujeme, že navrhované ochranné pásmo může být v kolizi s existující
zástavbou v zastavěném území.“
Vyjádření: V souvislosti s obdrženou připomínkou je nutné rozlišit zastavěné území
obce vymezené v ÚP Tlumačov v úplném znění, a území s výskytem objektů pro
trvalé bydlení či objektů k rekreaci, pro které je nutné vypočítat např. hlukovou zátěž
či posoudit vliv neionizujícího záření vůči těmto objektům.
V tomto ohledu je stávající vedení 400 kV umístěno v maximální možné míře mimo
lokality s výskytem objektů pro bydlení či rekreaci v obcích dotčených trasou vedení.
V rámci obdržené připomínky je stěžejní úsek stávající trasy vedení mezi stožáry č.
25–26 v katastrálním území Tlumačov na Moravě. V tomto úseku vedení přechází
v podobě nadzemního vedení 400 kV přes stabilizované plochy v zastavěném území
a navrhované plochy výroby a skladování a plochy veřejných prostranství
v zastavitelném území, které jsou vymezené v ÚP Tlumačov v úplném znění. Tyto
plochy však nejsou vymezeny pro bydlení či rekreaci, ale umožňují mj. průmyslové
využití včetně navazujících obslužných komunikací. S ohledem na výše uvedené je
nutné podotknout, že v současném území v trase stávajícího vedení platí limity
v podobě stávajícího ochranného pásma dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění
(energetický zákon).
Zmíněný úsek vedení, který přechází přes zastavěné území obce Tlumačov, je
v současné době realizován ve stávající trase vedení 400 kV. Zdvojením vedení
nedochází k dotčení jiných ploch vymezených v ÚP Tlumačov v úplném znění oproti
stávajícímu stavu. Změnou stožárové konstrukce a šíře ochranného pásma dojde
navíc k jeho zúžení oproti stávajícímu stavu v rozsahu o cca 5 m v běžné trase
(celková šíře stávajícího jednoduché vedení odpovídající ochrannému pásmu je cca
74,4 m, šíře koridoru pro zdvojené vedení odpovídající ochrannému pásmu vedení je
cca 69,4 m). V současné době není v daném úseku v k. ú. Tlumačov na Moravě
situován žádný objekt určený pro trvalé bydlení či rekreaci, nejbližší objekt zapsaný
v KN (parc. č. st. 1132) je vzdálen cca 75 m od osy stávajícího jednoduchého vedení
400 kV.
V daném úseku tak vedení sice částečně přechází přes zastavěné území vymezené
v ÚP Tlumačov v úplném znění, nedochází však k přiblížení k objektům pro bydlení či
k rekreaci, resp. stávající zástavbě. Stožáry stávajícího i navrženého zdvojeného
vedení 400 kV jsou situovány mimo vymezené zastavěné území obce Tlumačov.
Současné i budoucí vedení je tedy zaneseno v ÚP Tlumačov a připomínka je
nedůvodná. Obec Tlumačov vydala také k projednávanému záměru souhlasné
stanovisko. Navrhovaná trasa je také uvedena v žádostech o aktualizaci ZUR
Zlínského kraje, která je nyní před schválením. Tím bude odstraněn i rozpor,
uváděný MÚ Otrokovice z hlediska nadřazených dokumentů územního plánování.
V průběhu řízení byl zaslán výkres změny trasy, jak je navrhován v severní části
obce. Tento výkres (Příloha 1) pořízený z letecké mapy obsahuje zákres navrhované
trasy (zeleně) mezi lomovým bodem R7 a navrženým R8a. Navržená úprava je
vyznačena červeně. Začíná novým lomovým bodem R7b , prochází lomovým bodem
R8 do nového lomového bodu R8a.
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Vyjádření: Nově navržená trasa je délkově stejná. Obsahuje však navíc dva lomové
stožáry, které jsou masivnější konstrukce a působí více negativně na krajinný ráz.
Navíc trasa na 3 místech přímo prochází lesem a je ve významné části mezi novým
lomovým bodem R8 a novým lomovým bodem R8a vedena v ochranném pásmu
lesa, takže navržené řešení je méně příznivé z hlediska ochrany lesa a z toho
důvodu nemůže získat souhlas orgánů ochrany lesa. Navíc dojde instalací dvou
nových lomových bodů přírustku dvou nových lomových stožárů R7b a R8a s větším
negativním vlivem na krajinný ráz. Navržené řešení také neodstraní souběžné vedení
110 kV, takže trasa se zkomplikuje. Řešení tímto způsobem je horší, než navržené.

SPOLEK EGERIA, z.s. IČ 22892133, zast. Miroslav Mach, Obchodní 1324, 765 02
Otrokovice, podává 8.2.2021 řadu připomínek a požaduje vrátit Dokumentaci
k přepracování z následujících důvodů:
1) Dokumentace EIA nerespektuje metodické sdělení Ministerstva životního prostředí ze dne
06.03.2015, č.j. 18130/ENV/15.
Vyjádření: Navrhovatel požaduje podrobnější dokumentaci v minimálním měřítku
1:5000 a zobrazit zde i parcelní čísla pozemků. Zákres provést s pozemky dle
katastru nemovitostí. Tato námitka nebyla akceptována, protože je v době cca 9 let
před realizací nadbytečná, majitelé pozemků se mohou změnit a pro posouzení vlivů
na životní prostředí je mapová i další dokumentace dostačující. K nahlédnutí je
v systému např. záměr V413 – Zaústění do transformovny Mírovka, 25 km vedení
400 kV, kód MZP316 v systému EIA. Zde jsou mapy v měřítku 1:10000 a biologické
hodnocení v obdobném rozsahu. Podrobné podklady se zpracovávají až poté, co je
projekt zaměřen a připraven do další fáze realizace. Biologický průzkum byl
proveden kvalitně rovněž zde je třeba připomenout, že doba do realizace je ještě
dlouhá a zbytečně podrobný průzkum není nyní zapotřebí. Proces EIA probíhá mimo
řešení vlastnických vztahů.
2) Dokumentace na str. 305-307 navrhuje opatření, která jsou nezávazná, avšak mají
být zapracována do části B, aby byla závazná.
Vyjádření: K tomu je třeba uvést, že navržená opatření jsou součástí tohoto
rozhodnutí a jsou do něj všechna převzata. Veškeré případné změny záměru (např.
změna výšky stožárů, posun stožárů apod.) budou upraveny v procesu tzv. verifikace
dle §9a, odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. Účelem verifikace je
ověření, zda záměr, k němuž bylo dříve vydáno stanovisko EIA, je shodný se
záměrem, který je předmětem navazujícího řízení, resp. zda u něj nedošlo
ke změnám, které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí.
3) Dokumentace EIA nerespektuje metodické sdělení Ministerstva životního prostředí
ze dne 6. 3.2015, č.j. 18130/ENV/15 a biologické hodnocení je proto chybné.
Vyjádření: K tomu je třeba uvést, že biologické hodnocení je provedeno věcně
správně a v několika dílčích částech bez ohledu na to, která metodika je právě platná
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(opět doba realizace za 9 let) s tím, že metodika není právně závazný dokument, ale
bylo podle ní postupováno přiměřeně s ohledem na napěťovou hladinu 400 kV, která
vyžaduje jiná opatření, než třeba hladina 110 kV. K celé Dokumentaci se vyjadřovaly
odborné složky ČIŽP a ochrany přírody na krajích a nevznesly z tohoto pohledu
žádné námitky.
4) Biologické hodnocení na str. 71 vyhodnotilo možnost střetu ptáků se stavbou
elektrického vedení pouze jako teoretickou kolizi. Biologické hodnocení dále na str.
74 dospělo k závěru, že není nutné žádat o výjimky pro zjištěné druhy zvláště
chráněných ptáků. Biologické hodnocení dále na str. 80 vyhodnotilo možnost úhynu
ptáků vlivem nárazů do vodičů (resp. zemnícího lana) jako málo pravděpodobnou, a
to na základě studie, prováděné . Namítáme, že státní ochrana přírody vychází z
opačné premisy, neboť podle metodiky AOPK ČR představují nárazy ptáků do
elektrického vedení vážný celosvětový problém, což metodika dokládá citacemi z
odborné literatury a navrhuje konkrétní opatření k minimalizaci těchto kolizí.
Vyvrácení odborného názoru metodiky AOPK ČR by vyžadovalo silné důkazy, které
však autor Biologického hodnocení nepředložil, neboť vychází jen z domněnek
a neověřitelných zdrojů, přičemž metodiku a její argumentaci ani nezmínil, ba
dokonce existenci metodiky popřel. Názory autora Biologického hodnocení tedy mají
charakter účelových dezinformací. Protože Biologické hodnocení bude podkladem
navazujících řízení, mohou být citovanými úvahami autora Biologického hodnocení
odůvodněny škodlivé zásahy do přirozeného vývoje ptáků, například v podobě
projednávané stavby, která snadno získá územní rozhodnutí, neboť správní orgány
uvěří tomu, že záměr nevyžaduje povolení výjimky.
Vyjádření: K tomu je třeba uvést, že je tato problematika často posuzována a je třeba
opakovaně vysvětlovat, že se problematika vedení zvn 400 kV významně liší od
jiných vedení. Zpracovatel biologického hodnocení k tomu uvádí: Hlavním rizikem je
u ZVN 400 kV kolize s vodičem (zemnícím lanem). To je u této řady elektrovodů
sníženo výškou stožárů a je potenciálním rizikem pouze u frekventovaných
migračních koridorů, a to spíše u zemnícího lana než u trojitého svazku vodičů. Při
konzultacích k podobnému elektrovodu s označením V445/446 vedoucímu v blízkosti
VN Nechranická přehrada a přes tok Ohře jako významného zimoviště a tahové
zastávky vodních ptáků (PO soustavy N2000) bylo ornitology konstatováno, že i přes
hustotu elektrovodů v oblasti a vysokou frekvenci letů ptáků není znám ani jeden
příklad nálezu kadaveru ptáka uhynulého po nárazu do vedení, a to jak v trase
předpokládaných migračních tahů, tak mimo ně.
5) Biologické hodnocení navrhuje optickou signalizaci pro ochranu ptáků pouze na
dvou místech v úseku přechodu přes řeku Moravu (mezi stožáry č. 31–32) a přes
řeku Litavu u Žatčan (mezi stožáry č. 193–194). Uvedený rozsah pokládáme za
nedostatečný a požadujeme, aby byly zabezpečeny i tyto další významné krajinné
prvky a prvky ÚSES:
-

Řeka Morava, včetně štěrkoviště na levém břehu a přilehlé údolní
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nivy (mezi stožáry č. 29 – 32)
Vodní tok u EVL Střížovice a Dolní Kotojedka (mezi stožáry č. 32 –
34)
- Zlámanský potok (mezi stožáry č. 55 – 56)
- Vodní tok v PP Včelín (mezi stožáry č. 60 – 61)
- Kotojedka (mezi stožáry č. 81 – 82)
- Litava (mezi stožáry č. 92 – 93)
- Kloboučka u PP Baračka (mezi stožáry č. 133 – 134)
- Vodní tok u EVL Horní Mouřínovský rybník (mezi stožáry č. 143 –
144)
- Křižanovický potok u EVL Mušenice (mezi stožáry č. 149 – 150)
- Vodní tok Buchlová u PP Jalový dvůr (mezi stožáry č. 151 – 152)
- Milešovický potok (mezi stožáry č. 169 – 170)
- Bošovický potok (mezi stožáry č. 177 – 178)
- Otnický potok (mezi stožáry č. 179 – 180)
Zákonná ochrana těchto prvků by neměla žádný smysl, pokud by bylo možné je
degradovat na základě nekvalitních podkladů a bez opatření k minimalizaci
negativního vlivu.
-

Vyjádření: K této připomínce je možno uvést, že jmenované lokality jsou lokalitami
místního významu a nejsou to tahové koridory, a to včetně Litavy zejména v horní
části toku. Lze předpokládat, že signalizace pro ochranu ptáků funguje u větších
tažných druhů. Například při lokálním pohybu místní potulce malých druhů je
umisťování výstražných opatření bezpředmětné, jelikož tyto druhy je nebudou
respektovat. Především neužívají při lokálním pohybu výšek jejich umístění.
V odborné literatuře nejsou důkazy ani podezření na mortalitu vyskytujících se druhů
v rámci vedení ZVN 400 kV. U jiných elektrovodů tohoto typu se masivní nasazení
výstražných opatření mimo dálkové migrační cesty a exponované koridory – říční
údolí nepožaduje, viz např. podobný záměr V445/446 vedoucí v blízkosti VN
Nechranická přehrada.
6) Namítáme, že elaborát nesplňuje požadavek vyhlášky, když v příslušné kapitole
neuvádí povinný obsah. Vyplňování kapitol odkazem na následující text popírá
předepsanou strukturu a smysl vyhlášky. Jedná se o kapitolu Identifikace
oprávněných zájmů… str.70 Biologického hodnocení.
Vyjádření: K této námitce uvádíme z odpovědi autora hodnocení: Souhrnně k
vyhlášce č. 142/2018 Sb. a jejímu obsahu: § 7 Náležitosti hodnocení vlivu závažného
zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny obecně definuje obsah hodnocení, nikoli
jeho strukturu a jednotlivé kapitoly, což vyplývá i ze struktury textu daného § a jeho
formulace. Jak sám autor námitky dokládá, uvedený obsah je zde naplněn, byť v jiné
struktuře (kapitole). Vzhledem k rozsáhlosti předložených textů není účelné kopírovat
několikrát stejný text. Chráněné zájmy ochrany přírody jsou v textech snadno
dohledatelné a srozumitelně a obsáhle popsané.
S tímto názorem lze souhlasit, a pokud je obsah uveden v následující kapitole, jak je
uvedeno v samotném hodnocení, nemá smysl opisovat stejné kapitoly. Námitku
považujeme za nedůvodnou, zbytečnou a formalizující.
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7) Biologické hodnocení má podle § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb. obsahovat kapitolu
„Údaje o termínech, obsahu, rozsahu a výsledcích přírodovědného průzkumu a
terénního šetření zohledňující sezónní hlediska“.
Vyjádření: K této námitce lze uvést totéž, co k předchozí. Biologické hodnocení není
pracovním výkazem a uváděné časové údaje o průzkumech jsou naprosto
dostačující zejména s přihlédnutím k tomu, že výsledky by měly být použitelné až za
několik let. Námitku považujeme za nedůvodnou, zbytečnou a formalizující.
8) Biologické hodnocení má podle § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb. obsahovat kapitolu
„Údaje o provedených konzultacích s odbornými osobami s uvedením osoby
konzultanta, rozsahu konzultace a závěrů konzultací“….
Vyjádření: K této námitce lze uvést, že spolupracující osoby jsou uvedeny v úvodu a
na titulní straně, což považujeme za dostačující. Námitku považujeme za zbytečnou
a formalizující, a pokud by někdo měl někdy důvod obsah práce kontrolovat a
ověřovat, může to udělat jen přes odpovědného zpracovatele díla.
Zpracovatelé provedených průzkumů v rámci BH jsou ale uvedeni v přílohách č. 1 a
2 (zoologický a botanický průzkum) a doprovodných textů. Autorem botanického
průzkumu je Mgr. Michal Juříček, zoologického průzkumu autor BH (Mgr. S. Mudra).
V textu BH nebyla uvedena jména konzultantů z důvodu, že nedali autorovi souhlas s
uvedením jejich osobních údajů. Pro potřeby zpracování posudku se jedná o tyto
konzultace:
- Mgr. Ivana Paukertová – botanik, konzultace ohledně flóry (zejména
výskyt chráněných druhů) a potenciálních rizik;
- RNDr. Jiří Zahrádka – hydrobiolog, znalec v oboru čistoty vod, konzultace
ohledně možnosti ovlivnění vod a vodního prostředí;
- Mgr. Petr Slavík AOPK ČR –konzultace k výskytu a opatření pro raroha
velkého;
- Pavel Šálek – předseda ČSOP Hulín, regionální znalec, ornitolog.
S výše uvedenými odbornými osobami byly konzultovány výskyty jednotlivých druhů i
stav jejich lokálních populací a trendů výskytu druhů.

9) Biologické hodnocení má podle § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb. obsahovat kapitolu
„Zhodnocení dostatečnosti podkladů pro posouzení vlivu zásahu a výčet použitých
podkladů a jejich zdrojů“. Tato kapitola je zpracována na str. 70 následovně: „Použité
podklady, zejména z pohledu provedených průzkumů a podkladů k záměru lze
považovat za dostatečné k odbornému zhodnocení stavu území a k predikci jeho
předpokládanému ovlivnění záměrem. Použité podklady jsou citovány v závěru práce
v kapitole Literatura.“ Namítáme, že s tímto závěrem nelze souhlasit, neboť
podkladem Biologického hodnocení měla být „Metodika na ochranu krajiny před
fragmentací
z
hlediska
ptáků“
(https://www.ochranaprirody.cz/res/archive/367/055517.pdf ), kterou však zpracovatel
nepoužil.
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Vyjádření: Zpracovatel Hodnocení dle § 67 ZOPK použil principy a zásady
zmiňované metodiky, což je z textu a výsledků hodnocení patrné. Absence citace
metodiky nijak neovlivňuje výsledky a závěry zpracovaného Hodnocení dle § 67
ZOPK. Navíc je třeba uvést, že Metodika není podkladem, ale jen Metodikou.
Podkladem jsou rozbory, výsledky sběrů, pozorování a foto- či videozáznamy apod.
10) Biologické hodnocení neuvádí žádný konkrétní údaj o počtu a kvalitě kácených
mimolesních dřevin, nevyjadřuje se ani k náhradním výsadbám či kompenzacím
za vykácené dřeviny, přestože kříží řadu významných krajinných prvků a prvků
ÚSES, které by bez kompenzací neměly být poškozovány. Biologické hodnocení
nerespektuje fakt, že ochrana mimolesních dřevin je zákonnou povinností.
Vyjádření: Kácení dřevin bude detailně zpracováno až v rámci podrobných
dendrologických průzkumů (standardně v rozsahu pro povolení kácení), které jsou v
rámci tohoto typu záměru prováděny až v dalších fázích projektové dokumentace,
a to z důvodu velké časové prodlevy mezi procesem EIA (resp. zpracovaným
biologickým hodnocením) a samotnou realizací záměru. Kvalita dotčených porostů
byla v BH hodnocena v rámci komplexního hodnocení vlivů na biotu, zejména v
rámci hodnocení vlivů na dotčené VKP a ÚSES. Samotný návrh na realizaci
náhradní výsadby nebo kompenzaci za vykácené mimolesní dřeviny jsou pak
na uvážení zpracovatele Hodnocení dle § 67 ZOPK. Předpokládaný rozsah kácení
dřevin rostoucích mimo les je uveden v kapitole B.III.5 na str. 124 Dokumentace EIA.
Zdvojené vedení 400 kV je téměř v celém úseku (od st. č. 26 po st. č. 204) situováno
v koridoru stávajícího ochranného pásma vedení, kde již nyní pravidelně dochází
k údržbě vedení ve smyslu odstraňování dřevin vyšších než 3 m, a to na základě
energetického zákona č. 458/2000 Sb. (§ 46). Provádět dendrologický průzkum v
rozsahu pro povolení kácení cca 10 let před samotnou výstavbou záměru je
naprosto neúčelné a bez ovlivnění celkového vyhodnocení záměru dle zákona
č. 100/2001 Sb. v platném znění. Samotný kůrovec nadělá předem větší holiny, než
vzniknou v důsledku realizace záměru.
11) Na str. 304 a 319 dokumentace EIA se uvádí, že záměr nebude mít významný
dopad na faunu a ekosystémy. S tímto závěrem nesouhlasíme a považujeme jej za
pochybný a neprůkazný, neboť autor se k němu dobral na základě Biologického
hodnocení, které je metodicky vadné, nepřezkoumatelné a postrádá předepsané
náležitosti.
Vyjádření Hodnocení bylo vždy provedeno na základě zjištěných konkrétních
materiálů a vyhodnocení místní situace, což je doloženo ve všech studiích. Je
provedeno velmi podrobně, až s nadbytečnou pečlivostí a přesností s ohledem na to,
že k výstavbě má dojít až za nejméně 9 let. Hodnocení oprávněnou osoblou je
provedeno v souladu s odborným názorem posuzovatele.

12) Na str. 303 dokumentace EIA se uvádí, že: „Na základě podrobného
biologického průzkumu je v úseku přechodu vedení přes nivu řeky Bečvy navržena
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instalace optické signalizace, která má riziko střetů ptáku minimalizovat.“ Namítáme,
že záměr nemá nic společného s nivou řeky Bečvy, neboť se nachází v úplně jiném
území.
Vyjádření: Jediná oprávněná připomínka, avšak namítající již neuvádí, jaká řeky by
měla být zmíněna. V posudku Dokumentace je tato chyba zjištěna a komentována
s tím, že se jedná o řeku Moravu. Zpracovatel Dokumentace se k chybě přiznal.
Chyba ale nemá žádný vliv na hodnocení záměru, protože fakticky se hodnocená
činnost týká instalace optické signalizace na přechodu přes významný koridor
vodního toku, bez ohledu na to, o který tok jde.

13) Namítáme, že nebyl vyhodnocen vliv záměru na podzemní vody v důsledku
výkopových prací a betonáže, nebylo spolehlivě lokalizováno umístění stožárů,
nebyly provedeny inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy a nebyla
stanovena opatření k ochraně podzemních vod. To i s ohledem na skutečnost, že
záměr nebyl zpracován v dostatečně konkrétním měřítku (1:5000) a na podkladě
katastrální mapy.
Vyjádření: Připomínka je vypořádána u stanoviska obce Karolín. V zásadě lze uvést,
že základy do hloubky cca 3,5 m neovlivní podzemní, ale jen podpovrchové vody.
Podrobnost mapových podkladů nerozhoduje.

14) Na str. 319 dokumentace EIA se uvádí, že realizací záměru nelze očekávat
významné negativní vlivy ve vztahu k ovlivnění jakosti povrchových a podzemních
vod. S tímto závěrem nesouhlasíme, neboť dosud nebyl proveden inženýrskogeologický, ani hydrogeologický průzkum. Přitom dokumentace EIA přiznává, že lze
očekávat negativní vliv na vodní prostředí při výkopových pracích a betonáži.
Vyjádření: Připomínka je vypořádána u stanoviska obce Karolín. V zásadě lze uvést,
že základy do hloubky cca 3,5 m neovlivní podzemní, ale jen podpovrchové vody.
Detailní řešení bude propředeno až na základě průzkumu v dalším stupni projektové
dokumentace. Na současné hodnocení vlivů na ŽP to nemá vliv.

15) Namítáme, že inženýrsko-geologické průzkumy měly být provedeny před
zpracováním dokumentace EIA, aby následně mohla být specifikována závazná
opatření k ochraně ZPF v dokumentaci EIA. Navíc je citované doporučení uvedeno v
části D dokumentace EIA, která je nezávazná, neboť je vyhrazena pro hodnocení
vlivů záměru a nikoliv k popisu záměru, či úkolování stavebníka.
Vyjádření: K tomuto lze podotknout, že v celém procesu EIA je závazné pouze
stanovisko EIA. Zpracovatel Dokumentace EIA v žádném případě neignoruje žádné
metodické sdělení MŽP (konkrétně uváděné metodické sdělení pod č. j.
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18130/ENV/15). V daném případě je nutné rozlišovat, že zmíněná navržená opatření
uvedená v části D Dokumentace EIA vychází až ze zpracovaných dílčích odborných
studií, které jsou stěžejním podkladem pro plnohodnotné zpracování Dokumentace
EIA. Z tohoto důvodu nejsou navržená zmírňující opatření zahrnuta v části B.
Dokumentace EIA, ale jsou uvedena dále. Inženýrsko-geologické a hydrogeologické
průzkumy a jejich výsledky jsou zpracovávány pro navazující řízení podle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění, kdy konkrétní požadavky na jejich vypracování stanovuje jeho prováděcí
vyhláška. Závěry a návrh opatření, které vyplynou z průzkumů, jsou vyhodnoceny a
zapracovány podle rozsahu a obsahu do projektových dokumentací. S ohledem na
to, že se připravuje a ve Sněmovně je před schválením další stavební zákon, bude
třeba mu přizpůsobit i celou další projektovou dokumentaci, včetně nových
prováděcích předpisů.

16) Na str. 296 dokumentace EIA se uvádí, že: „Trasa vedení je umístěna ve
stávajícím koridoru vedení V417 mimo zastavěná území sídel i rekreačních oblastí,
pouze v několika málo případech se trasa k zastavěnému území přibližuje.“
Toto tvrzení však zpochybňuje příloha č. 1 dokumentace EIA, kde je vyjádření
Městského úřadu Otrokovice, odboru rozvoje města, oddělení rozvoje a územního
plánování ze dne 17.04.2020, č.j. ORM/11948/2020/ALI. Z citovaného vyjádření
městského úřadu vyplývá, že dokumentace EIA neuvádí pravdu, když tvrdí, že záměr
vede mimo zastavěná území, neboť zastavěným územím prochází na území
Tlumačova.
Obdržená připomínka je vypořádána v rámci vyjádření od MÚ Otrokovice a obce
Karolín – doplnění vyjádření ze dne 8. 2. 2021. Obecní úřad Tlumačov žádnou
připomínku v uvedeném smyslu nepodal.
Námitky podané spolkem Egeria byly vypořádány, považujeme je za nedůvodné,
zbytečné a formalizující. Námitky je možno zodpovědět v běžném nebo
v navazujícím řízení a není zapotřebí vracet Dokumentaci k přepracování nebo
dokonce vydat závazné nesouhlasné stanovisko, protože nebylo zjištěno, že by
záměrem bylo závažně ohroženo životní prostředí, nebo že by významně
převažovala negativa nad pozitivy.
František a Irena Kytlicovi, Spojovací 775, Tlumačov, podali dopisem ze dne
3.2.2021 následující vyjádření:
Na základě doplnění informací ze strany zpracovatele Dokumentace EÍA ze dne 01.
02. 2021, vyjadřujeme souhlas se záměrem zdvojení vedení V418/818.
Byly nám podrobně vysvětleny veškeré dotazy včetně skutečnosti, že předkládaný
záměr zdvojení vedení V418/818 ani související záměr V417/817 nebude zasahovat
do našich pozemků p. č. 3175 a 3176 a dále pozemku p. č. 1357 v k. ú. Tlumačov na
Moravě. Podkladem pro toto tvrzení nám byl poslán mapový podklad v měřítku 1:5
000 s trasou vedení V417/817 a V418/818, kde je tato skutečnost potvrzena. Proti
realizaci záměru zdvojení vedení V418/818 tak nemáme žádné další námitky…. …
Posudek V417/817

207

ING. JIŘÍ KLICPERA, CSC., INŽENÝRSKÁ EKOLOGIE

Ostatní vznesené připomínky v předešlém vyjádření ze dne 12.01.2021 jsou
bezpředmětné. V současné době nemáme žádné další připomínky vůči realizaci
zdvojení vedení V418/818.
Tímto dopisem Vám sdělujeme, že uplatněné námitky v předchozím vyjádření ze dne
12.01.2021 bereme zpět v plném rozsahu.
Vyjádření k dopisu: Připomínkující stáhli po vysvětlení záměru všechny své
předchozí připomínky, tedy i ty, které byly iniciovány jiným subjektem. Sdělení se
akceptuje.
Konec vyjádření a vyhodnocení připomínek
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Dokumentace záměru „V417/817 – zdvojení vedení“ byla posouzena dle požadavků
§ 9 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění v
rozsahu přílohy č. 5 tohoto zákona a po zvážení všech výše uvedených skutečností,
rizik a přínosů, Ministerstvo životního prostředí České republiky, jako příslušný úřad,
podle § 21 písm. c) zákona, vydává v souladu s § 9a odst. 1 a přílohou č. 6 k zákonu
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) na základě
dokumentace, posudku a veřejného projednání dle § 9, odst.9 uvedeného zákona
souhlasné závazné stanovisko k realizaci záměru „V417/817 - zdvojení vedení“ v
rozsahu posouzeném v dokumentaci. jak je uvedeno ve výroku. Toto stanovisko
nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle
zvláštních předpisů.
Platnost tohoto stanoviska je 7 let ode dne jeho vydání s tím, že platnost může být na
žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 9a odst.4 zákona
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění
o 5 let, a to i opakovaně, pokud nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území
nebo poznatků a metod posuzování, v jejichž důsledku by záměr mohl mít dosud
neposouzené vlivy na životní prostředí.

II.6 Okruh dotčených územních samosprávných celků
Záměrem jsou dotčeny kraje Jihomoravský a Zlínský,
obce dle Rozdělovníku

datum vydání závazného stanoviska
razítko příslušného úřadu
jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu

1 příloha: Návrh variantního řešení vedení v prostoru Karolín – sever jako součást
řešené připomínky.
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