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Dle rozdělovníku

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zák.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění zák.č. 39/2015 Sb.
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
Identifikační údaje
Název záměru:

V417/817 – zdvojení vedení

Kapacita (rozsah) záměru:

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 v úseku mezi TR Otrokovice
(okres Zlín) ve Zlínském kraji a TR Sokolnice (okres
Brno-venkov) v Jihomoravském kraji. Celková délka
navrhovaného dvojitého vedení je cca 74 km, navrženo
je celkem 204 ocelových stožárů (168 stožárů nosných a
36 stožárů kotevních) tvaru Dunaj se základní výškou 46
m (nosné stožáry) a 44 m (kotevní stožáry). Zdvojené
vedení bude v celé trase realizováno na stožárové
konstrukci tvaru Dunaj s celkovou šířkou koridoru vedení
69,4 m v běžné trase.

Charakter záměru:

Změny stavby a nová stavba

Zařazení záměru:

Bod 84 (Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od
220 kV s délkou od stanoveného limitu) kategorie I

Umístění záměru:

kraj:

Jihomoravský, Zlínský

obce:

Sokolnice, Telnice, Žatčany, Újezd u Brna,
Bošovice,
Lovčičky,
Otnice,
Milešovice,
Kobeřice u Brna,
Nížkovice, Heršpice,
Rašovice, Mouřínov, Bučovice, Nevojice,
Nesovice, Brankovice, Malínky, Kožušice,
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Střílky, Chvalnov-Lísky, Cetechovice, Roštín,
Zdounky, Soběsuky, Kroměříž, Kostelany,
Lubná, Vrbka, Bařice-Velké Těšany, Karolín,
Střížovice,
Kvasice,
Hulín,
Kurovice,
Tlumačov, Machová, Sazovice, Tečovice,
Otrokovice
k.ú.:

Sokolnice, Telnice u Brna, Žatčany, Újezd u
Brna, Bošovice, Lovčičky, Otnice, Milešovice,
Kobeřice u Brna,
Nížkovice, Heršpice,
Rašovice u Bučovic, Mouřínov, Kloboučky,
Vícemilice, Nevojice, Letošov, Nesovice,
Brankovice, Malínky, Kožušice, Střílky, Lísky,
Chvalnov,
Cetechovice,
Roštín,
Divoky,
Zdounky, Cvrčovice u Zdounek, Milovice,
Soběsuky, Zlámanka, Lhotka u Kroměříže,
Lubná u Kroměříže, Vrbka u Sulimova, Bařice,
Karolín u Sulimova, Střížovice u Kvasic,
Kvasice, Hulín, Kurovice, Tlumačov na
Moravě,
Machová,
Sazovice,
Tečovice,
Otrokovice

Zahájení:

po roce 2031

Ukončení:

po roce 2032

Oznamovatel:

ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10

Záměr „V417/817 – zdvojení vedení“ naplňuje dikci bodu 84 (Nadzemní vedení elektrické
energie o napětí od 220 kV s délkou od stanoveného limitu) kategorie I přílohy č. 1 k zákonu č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon). Vzhledem k délce vedení v nové trase jde o záměr vždy podléhající posouzení ve smyslu
§ 4 odst.1 písm. a) zákona. Podle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo
stanovit rozsah dokumentace zpracovávané dle § 8 zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k
zákonu, s přihlédnutím k obsahu vyjádření dotčených orgánů státní správy a územních
samosprávných celků, dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentace musí splňovat následující
požadavky:
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
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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.“).
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.
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.
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.
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.
6. Budou vyhodnoceny možné vlivy na regionální biokoridory RBK 1581 v k.ú. Tlumačov
na Moravě a RBK 1586 v k.ú. Machová.
7. Dokumentace bude podrobněji zaměřena na vyhodnocení vlivů záměru na krajinný
ráz, a to i z hlediska kumulace vlivů s dalšími záměry.
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.
9. Budou zohledněny resp. vypořádány všechny ostatní relevantní připomínky a
doporučení obsažené ve vyjádřeních uplatněných k oznámení záměru.
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Odůvodnění
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad podle § 21 zákona, obdrželo dne
01.04.2019 oznámení záměru „V417/817 – zdvojení vedení“ (kód záměru OV7196), zpracované
dle přílohy č. 3 zákona. Zpracovatelem oznámení je Dr. Ing. Vladimír Skoumal, autorizovaná
osoba dle § 19 zákona. Jelikož oznámení nesplňovalo všechny náležitosti stanovené v příloze č.
3 zákona, byl oznamovatel dne 04.04.2019 vyzván k jeho doplnění. Zároveň bylo stanoveno, že
příslušným k zahájení zjišťovacího řízení bude odbor výkonu státní správy VII MŽP. Doplněné
oznámení bylo Ministerstvu životního prostředí předloženo dne 25.10.2019. Po kontrole úplnosti
oznámení bylo dne 11.11.2019 dopisem č.j. MZP/219/560/2003 zahájeno zjišťovací řízení dle §
7 zákona.
Záměrem 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 v úseku mezi TR Otrokovice (okres Zlín) ve Zlínském kraji a TR Sokolnice (okres
Brno-venkov) v Jihomoravském kraji. Celková délka navrhovaného dvojitého vedení je cca 74
km, navrženo je celkem 204 ocelových stožárů (168 stožárů nosných a 36 stožárů kotevních)
tvaru Dunaj se základní výškou 46 m (nosné stožáry) a 44 m (kotevní stožáry). Zdvojené
vedení bude v celé trase realizováno na stožárové konstrukci tvaru Dunaj s celkovou šířkou
koridoru vedení 69,4 m v běžné trase. Vzhledem k tomu, že se jedná o významnou změnu ve
smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona, záměr podléhá povinnému posouzení dle zákona.
V průběhu zjišťovacího řízení se k oznámení vyjádřily následující dotčené územní
samosprávné celky a dotčené správní úřady a veřejnost:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Jihomoravský kraj
Města Otrokovice a Újezd u Brna
Městys Brankovice
Obce Karolín, Machová, Nevojice, Rašovice, Tlumačov a Zdounky
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno
Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu
Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí
Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí
Bc. Lukáš Jícha

Město Újezd u Brna, Městys Brankovice, Obce Nevojice a Zdounky, ČIŽP OI Brno a MěÚ
Otrokovice nemají k oznámení žádné připomínky.

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
(+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz

4/12

Odbor výkonu státní správy VII
Mezírka 1
602 00 Brno

Jihomoravský kraj upozorňuje, že záměr je v rámci aktualizace č. 1 ZÚR JMK ve střetu
s připravovanými nadmístními záměry veřejné dopravní infrastruktury „II/380 Telnice, obchvat“
a „II/416 Telnice – Křenovice, přeložka“. Je proto nutné tyto záměry koordinovat již ve fázi
přípravy stavby.
Město Otrokovice nemá připomínky k uvedenému záměru, pouze doporučuje zaměřit se v
dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí na fázi realizace se zřetelem na dopravní řešení z
důvodu zachování komfortu obyvatel, který by mohl být ohrožen zvýšením dopravy těžké
techniky.
Obec Karolín nesouhlasí s realizací záměru, zejména z důvodu rapidního nárůstu výšky
sloupů, která znatelně ovlivní krajinný ráz obce s ohledem na vedení trasy v těsné blízkosti
obce. Nárůst výšky sloupů oproti současnému stavu je o cca 14 metrů, takový rozdíl značně
ovlivní vzhled krajiny v okolí obce a naruší celkový vzhled obce Karolín.
Obec Machová upozorňuje na kumulaci vlivů záměru s plánovaným vedením V418/817
Prosenice-Otrokovice a stávajícím vedením V418/818. S tímto soustředěním VVN obec Machová
již v minulosti nesouhlasila a stále nesouhlasí. Dále upozorňuje, že záměr není zahrnut
v platném územním plánu obce, že zasahuje do plánované veřejně prospěšné stavby suchého
poldru (nesouhlasí s umístěním stožáru č. 11) a zasahuje do regionálního biokoridoru RBK 1586.
Obec Machová proto požaduje posoudit vliv záměru na krajinný ráz, vliv záměru na biokoridor
RBK 1586 a rovněž požaduje posoudit variantní vedení trasy do rozvodny Otrokovice podél D55,
kde se již nachází koridor pro el. vedení.
Obec Rašovice nesouhlasí se záměrem, protože v těsné blízkosti vedení V/417 na parc. č.
2173/2 v k.ú. Rašovice u Bučovic se nachází obecní les, který slouží jako protipovodňové a
protierozní opatření. V této lokalitě se nachází zdroj pitné vody, obec má záměr tento zdroj
využít. Les je významnou lokalitou pro drobnou i spárkatou zvěř. Již dříve došlo ke kácení lesa z
důvodu el. vedení a další takto významné narušení této lokality bude katastrofální po všech
stránkách, hlavně při bleskových povodních, které jsou v těchto místech časté. Obec se nachází
v údolí a přívalová voda prochází právě tímto místem. Obec nesouhlasí s dalším kácením a
navrhuje realizovat jiné řešení.
Obec Tlumačov upozorňuje, že záměr není v souladu s ÚP Tlumačov ani ZÚR ZLK.
Záměrem bude dotčen regionální biokoridor RBK 1581 v k.ú. Tlumačov na Moravě a obec proto
bude požadovat provedení náhradní výsadby na předem určené lokalitě. Záměrem budou
dotčeny i další pozemky, místní a veřejně přístupné účelové komunikace. Obec bude požadovat
jejich uvedení do původního stavu. Požaduje, aby případné změny záměru byly předloženy obci
k vyjádření.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se vyjádřil většinou
v obecné rovině odkazem na zákonné povinnosti oznamovatele v navazujících řízeních. Na
úseku ochrany přírody, s odkazem na předchozí stanovisko vylučující negativní vliv na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti, nemá k oznámení výhrady. Dále cituje vyjádření odboru
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územního plánování a stavebního řádu a odboru dopravy. OÚPSŘ konstatuje, že posuzovaný
záměr je zanesen v platné Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace 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. Územní podmínky pro umístění rozvojového záměru jsou prověřovány a
ochrana území pro tento záměr bude zajištěna teprve na základě splněného úkolu ministerstvy.
Z tohoto důvodu koridor pro uvažovaný záměr zdvojení vedení prozatím není zanesen v ZÚR
Jihomoravského kraje a Zlínského kraje. Umístěním záměru však není narušena koordinace
využívání území, proto nemá OÚPSŘ k oznámení připomínky. Odbor dopravy upozorňuje na
některé střety záměru s některými připravovanými nadmístními záměry veřejné dopravní
infrastruktury.
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí, konstatuje na úseku ochrany
přírody a krajiny, že záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu
nebo ptačí oblast. Upozorňuje však, že záměr prochází na k. ú. Cvrčovice u Zdounek územím
maloplošného chráněného území Přírodní památka Včelín, včetně jejího ochranného pásma. Na
ostatních úsecích pouze upozorňuje na zákonné povinnosti oznamovatele v navazujících
řízeních.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně požaduje, aby
v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí byl zvýšený důraz kladen na vyhodnocení vlivů
neionizujícího záření na fyzické osoby, včetně kumulativního vlivu obdobných souběžně
provozovaných staveb a zařízení v trase záměru. Dále požaduje zpracování podrobné hlukové
studie a zpracování 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 č. 100/2001 Sb. a vyhlášky č. 353/2004 Sb.
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně požaduje, aby součástí
dokumentace byla hluková studie posuzující vliv hluku z provozu záměru na chráněný venkovní
prostor a chráněný venkovní prostor staveb v okolí záměru a posouzení vlivů záměru na zdraví k
vyhodnocení dotčení obyvatelstva z hlediska vlivu hluku působeného záměrem a účinky
elektromagnetického pole.
Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, nemá k oznámení
zásadní připomínky, na některých úsecích pouze upozorňuje na zákonné povinnosti
oznamovatele v navazujících řízeních.
Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, upozorňuje, že z důvodu dotčení
území Přírodního parku Chřiby bude v dalších stupních dokumentace požadovat zpracování
odborného posudku vlivu stavby na krajinný ráz. Dále konstatuje, že záměrem budou v malé
míře dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) a pokud bude záměr realizován tak,
jak je v oznámení uvedeno, a ke konkrétnímu umístění stožárů bude zpracován podrobný
inženýrsko-geologický průzkum, dotčený orgán s jeho realizací souhlasí.
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Pan Bc. Lukáš Jícha, uplatnil k oznámení obsáhlé vyjádření, které uvedl domněnkou, že
veřejnost nebyla o záměru dostatečně informována, zejména o možnosti vyjádřit se
k oznámení. Dále ve svém vyjádření namítá rapidní snížení možností využití pozemků
v ochranném pásmu VVN a požaduje odborně zanalyzovat vliv záměru na cenu pozemků. Dle
jeho názoru chybí hlavní přínosy projektu. Upozorňuje na negativní vlivy vedení spočívající ve
vibracích a záření a také ve znehodnocení krajiny. Na toto téma se široce rozepisuje a zachází
do velkých podrobností a požaduje prověřit tyto vlivy akreditovanými odborníky. Rovněž
požaduje odborně prověřit statický stav stožárů, ovlivnění magnetotelurických rojů a s tím
spojené využitelnosti pozemků k jejich měření, ovlivnění bioty a vodních poměrů. Požaduje
připravit krizové scénáře pro případ havárie. Dále požaduje zpracování vizualizace výhledu ze
všech pozemků v okolí 2 km na všechny světové strany a posouzení vlivu záměru na tento
výhled, důkladnou analýzu zastínění a dopadů zastínění pozemků při výstavbě, zpracování
rozptylové studie a veškeré analýzy dopadů znečištění ovzduší na rostliny, které na svém
pozemku pěstuje nebo by v budoucnosti mohl pěstovat, včetně ekonomického vyhodnocení.
Zmiňuje, často opakovaně, řadu dalších požadavků na posouzení vlivů z hlediska geologie,
podzemních vod, proudění větru, územního plánování aj. Kritizuje i způsob zpracování a řízení
projektu. Závěrem podotýká, že se o záměru dověděl nedávno a dokázal tedy sepsat pouze
malé množství problémů spojených s tímto projektem. Požaduje zastavení řízení a vydání
nesouhlasného stanoviska.
Z výše uvedeného je patrné, že stěžejními požadavky pro fázi zpracování dokumentace
je zpracování hlukové studie, vyhodnocení vlivů vibrací a elektromagnetického záření,
vyhodnocení vlivů na krajinný ráz, zvláště chráněná území a na prvky ÚSES. Požadavek KHS
Brno na zpracování vyhodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví autorizovanou osobou je
nadbytečný, protože pro záměry posuzované dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona je toto vyžadováno
ze zákona (viz § 19 odst. 1 zákona). Podstatné požadavky byly příslušným úřadem akceptovány
a v závěru zjišťovacího řízení formulovány jako podmínky pro zpracování dokumentace s tím, že
zpracovatel dokumentace se musí vypořádat i s dalšími relevantními připomínkami obsaženými
v podaných vyjádřeních.
Vyhodnocení variant
Variantní řešení bylo prověřováno pouze srovnáním předkládané varianty nadzemního
vedení s podzemním vedením. Z tohoto srovnání vyplynulo, že podzemní varianta by přinesla
řadu komplikací včetně negativních vlivů na půdu, biotu, hydrogeologické poměry a využití
pozemků. Záměr je tedy předkládán k posouzení invariantně. Ve vyjádření obce Machová se
objevil požadavek na variantní vedení trasy. Příslušný úřad nevyužil možnosti zakotvené v § 7
odst. 8 zákona navrhnout na základě tohoto požadavku zpracování varianty záměru s ohledem
na nedostatek podkladů potvrzujících její reálnost, nicméně oznamovatel je vázán podmínkou č.
9 tohoto závěru zjišťovacího řízení a jeho povinností je daný návrh zvážit a relevantně
vypořádat.
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S ohledem na počet dotčených územních samosprávných celků, s přihlédnutím k dikci
ust. § 8 odst. 1 zákona, oznamovatel předloží dokumentaci v tištěné podobě v počtu 10 kusů
(vytisknout lze pouze textovou část dokumentace, přílohy je možné přiložit na CD) a 2x
kompletní dokumentaci i s přílohami v elektronické podobě.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná
povolení podle zvláštních předpisů. Tento závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným
ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Ing. Jaroslav Pospíšil
ředitel odboru výkonu státní správy VII
podepsáno elektronicky

Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 2 zákona neprodleně
zveřejní informaci o závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a jak je možné do něj nahlížet, na
úředních deskách. Doba zveřejnění této informace je podle § 16 odst. 2 zákona nejméně 15
dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné celky vyrozumí
elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou (Miroslav.Rokos@mzp.cz) popř.
písemně příslušný úřad o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce, a to
v nejkratším možném termínu.
Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na
internetových
stránkách
CENIA,
česká
informační
agentura
životního
prostředí
(http://www.cenia.cz/eia)
a
na
stránkách
Ministerstva
životního
prostředí
(http://www.mzp.cz/eia) pod kódem záměru OV7196.
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Rozdělovník
Oznamovatel:
ČEPS, a.s.
Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10

Obec Sokolnice
do rukou starosty
Komenského 435
664 52 Sokolnice

Dotčené územní samosprávné celky:

Obec Telnice
do rukou starosty
Růžová 243
664 59 Telnice

Jihomoravský kraj
do rukou hejtmana
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno

Obec Žatčany
do rukou starosty
Žatčany 152
664 53 Újezd u Brna

Zlínský kraj
do rukou hejtmana
Třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

Obec Bošovice
do rukou starosty
Náves 291
683 55 Bošovice

Město Újezd u Brna
do rukou starosty
Komenského 107
664 53 Újezd u Brna

Obec Lovčičky
do rukou starosty
Lovčičky 148
683 54 Otnice

Město Bučovice
do rukou starosty
Jiráskova 502
685 01 Bučovice

Obec Otnice
do rukou starosty
Dědina 479
683 54 Otnice

Město Kroměříž
do rukou starosty
Velké náměstí 115
767 01 Kroměříž

Obec Milešovice
do rukou starosty
Milešovice 68
683 54 Otnice

Město Hulín
do rukou starosty
nám. Míru 162
768 24 Hulín

Obec Kobeřice u Brna
do rukou starosty
Dolní 54
684 01 Slavkov u Brna

Město Otrokovice
do rukou starosty
náměstí 3. května 1340
765 02 Otrokovice

Obec Nížkovice
do rukou starosty
Nížkovice 39
684 01 Slavkov u Brna

Městys Brankovice
do rukou starosty
Náměstí 101
683 33 Brankovice

Obec Heršpice
do rukou starosty
Heršpice 91
684 01 Slavkov u Brna
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Obec Rašovice
do rukou starosty
Rašovice 91
685 01 Bučovice

Obec Zdounky
do rukou starosty
Zdounky 27
768 02 Zdounky

Obec Mouřínov
do rukou starosty
Mouřínov 190
685 01 Bučovice

Obec Soběsuky
do rukou starosty
Soběsuky 23
768 02 Zdounky

Obec Nevojice
do rukou starosty
Nevojice 33
685 01 Bučovice

Obec Kostelany
do rukou starosty
Kostelany 48
767 01 Kroměříž

Obec Nesovice
do rukou starosty
Nesovice 305
683 33 Nesovice

Obec Lubná
do rukou starosty
Lubná 177
767 01 Kroměříž

Obec Malínky
do rukou starosty
Malínky 75
683 33 Nesovice

Obec Vrbka
do rukou starosty
Vrbka 69
768 21 Kvasice

Obec Kožušice
do rukou starosty
Kožušice 97
683 33 Nesovice

Obec Bařice-Velké Těšany
do rukou starosty
Bařice 8
767 01 Kroměříž

Obec Střílky
do rukou starosty
Koryčanská 47
768 04 Střílky

Obec Karolín
do rukou starosty
Karolín 4
768 21 Kvasice

Obec Chvalnov-Lísky
do rukou starosty
Chvalnov 68
768 05 Koryčany

Obec Střížovice
do rukou starosty
Střížovice 55
768 21 Kvasice

Obec Cetechovice
do rukou starosty
Cetechovice 45
768 02 Zdounky

Obec Kvasice
do rukou starosty;
A. Dohnala 18
768 21 Kvasice

Obec Roštín
do rukou starosty
Roštín 450
768 03 Roštín

Obec Kurovice
do rukou starosty
Kurovice 68
768 52 Míškovice u Holešova
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Obec Tlumačov
do rukou starosty
Nádražní 440
763 62 Tlumačov

Česká inspekce životního prostředí
OI Brno – pobočka Zlín
třída Tomáše Bati 3792
760 01 Zlín

Obec Machová
do rukou starosty
Machová 120
763 01 Mysločovice

Městský úřad Šlapanice
Odbor životního prostředí
Opuštěná 9/2
656 70 Brno

Obec Sazovice
do rukou starosty
Sazovice 180
763 01 Mysločovice

Městský úřad Slavkov u Brna
odbor stavebního úřadu, územního plánování
a životního prostředí
Palackého nám. 65
684 01 Slavkov u Brna

Obec Tečovice
do rukou starosty
Tečovice 185
763 02 Zlín
Dotčené orgány:
Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
Krajský úřad Zlínského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
Krajská hygienická stanice
Jihomoravského kraje
se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
Krajská hygienická stanice Zlínského
kraje
se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží 600
760 01 Zlín
Česká inspekce životního prostředí
OI Brno
Lieberzeitova 14
614 00 Brno

Městský úřad Bučovice
odbor životního prostředí a stavebního úřadu
Jiráskova 502
685 01 Bučovice
Městský úřad Kroměříž
odbor životního prostředí
Husovo náměstí 534
767 01 Kroměříž
Městský úřad Otrokovice
odbor životního prostředí
náměstí 3. května 1340
765 02 Otrokovice
Na vědomí:
Ministerstvo životního prostředí
odbor PVIP
Vršovická 65
100 10 Praha 10
Ministerstvo životního prostředí
OVSS VIII
Krapkova 3
779 00 Olomouc
ČEPS Invest, a.s.
Elektrárenská 774/2
101 52 Praha
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Oblastní inspektorát Brno
Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
tel.: +420 545 545 111, IČ: 41 69 32 05
e-mail: bn.podatelna@cizp.cz, www.cizp.cz

Váš dopis značky / ze dne:
ZN/MZP/2019/560/425//11.11.2019

OVSS VII
RNDr. Miroslav Rokos
Mezírka 1
602 00 Brno

Naše značka:
ČIŽP/47/2019/12908

Vyřizuje / linka
Místo a datum:
Ing.Herberková/105 Brno, 26.11.2019

V417/817 - zdvojené vedení
Dne 11.11.2019 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení k záměru „V417/817 zdvojené vedení“ vypracovanou ve smyslu zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů.
Oznamovatelem je společnost ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČO: 257 02 556.
Na základě předložených podkladů ČIŽP sděluje, že k předmětnému záměru nemá připomínek.

Ing. Tomáš Augustin
ředitel oblastního inspektorátu

Rozdělovník: 1x ČIŽP OI Brno

vyřizuje
odbor
e-mail
telefon
spisová značka
číslo jednací
datum
počet stránek

Magda Turková
životního prostředí
magda.turkova@mesto-kromeriz.cz
+420 573 321 323
MeUKM/093661/2019/02/OZP/Tu
MeUKM/093661/2019/0825/19
09.12.2019
2
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V417/817 – zdvojení vedení
Dne 11.11.2019 obdržel odbor životního prostředí Městského úřadu Kroměříž oznámení o
zahájení zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životním prostředí) v
platném znění záměru „V417/817 – zdvojení vedení“.
Oznamovatel: ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha, IČ 25702556
Předmětem zjišťovacího řízení 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 v úseku mezi TR Otrokovice (okres Zlín) ve Zlínském kraji a TR
Sokolnice (okres Brnovenkov) v Jihomoravském kraji s cílem posílit přenosovou schopnost
a spolehlivost energetické soustavy ČR.
Na území ORP Kroměříž bude stavba umístěna na katastrálním území Hulín, Kvasice, Střížovice
u Kvasic, Karolín u Sulimova, Bařice, Vrbka u Sulimova, Lubná u Kroměříže, Lhotka u Kroměříže,
Zlámanka, Soběsuky, Milovice, Cvrčovice u Zdounek, Zdounky, Divoky, Roštín, Cetechovice,
Chvalnov, Lísky, Střílky.
Celková délka navrhovaného dvojitého vedení je cca 74 km, navrženo je celkem 204 ocelových
stožárů (168 stožárů nosných a 36 stožárů kotevních) tvaru Dunaj se základní výškou 46 m
(nosné stožáry) a 44 m (kotevní stožáry). Zdvojené vedení bude v celé trase realizováno na
stožárové konstrukci tvaru Dunaj s celkovou šířkou koridoru vedení 69,4 m v běžné trase.
Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, dává vyjádření k výše uvedené dokumentaci z
hlediska
zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZOPK“):
Nepožadujeme posouzení dle zák. č. 100/2001 Sb.
Jelikož záměr zasáhne území přírodního parku Chřiby, bude v dalších stupních dokumentace
požadován odborný posudek vlivu stavby na krajinný ráz. Dále upozorňujeme, že dle § 5a), odst.
6 ZOPK je třeba nadzemní vedení při jeho budování nebo rekonstrukci opatřit ochrannými
prostředky, které zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem. Pří zásahu do významných
krajinných prvků bude třeba závazné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 4 ZOPK.
RNDr. Magdalena Pospíšilová
oprávněná úřední osoba

zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů:
Nepožadujeme posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.
Mgr. Kateřina Dočkalová
oprávněná úřední osoba
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“):
Předložený záměr se dotýká zájmu chráněných zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích, tím, že
umisťuje elektrické vedení na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). Na území ORP
Kroměříž je trasa nového vedení navržena v trase stávajícího vedení. Předpokládaný celkový
trvalý zábor PUPFL pro cca 6 stožárů je cca 0,06 ha PUPFL. Ke konkrétnímu umístění stožárů
bude zpracován podrobný inženýrsko-geologický průzkum. Dále je uvedeno, že po případné
realizaci předloženého záměru dojde, v převážné většině trasy, ke zmenšení (zúžení) stávající
ochranného pásma o cca 5-10m. Tím dojde ke zmenšení záboru (omezení) PUPFL, resp. ke
snížení plochy, na které nemohou být funkce lesa plněny v plném rozsahu o cca 2 ha oproti
stávajícímu stavu.
Vzhledem k výše uvedenému, kdy případnou realizací záměru, nedojde k celkovému navýšení
záboru (omezení) PUPFL, vyjma trvalého odnětí pro stavby stožárů (pouze cca 0,06 ha), trasa
nového vedení je plánovaná v trase stávajícího, již stabilizovaného vedení /území/ (nedojde k
novému ohrožení okolních lesních porostů), umístění stožárů bude předcházet inž.-geologický
průzkum (nedojde k ohrožení okolních lesních porostů erozí, sesuvem půdy apod.), nedojde k
novému omezení hospodaření v okolních lesních porostech, souhlasí orgán státní správy s
předloženou dokumentací.
RNDr. Magdaléna Pospíšilová
oprávněná úřední osoba
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“):
Dotčený orgán odpadového hospodářství, odbor životního prostředí Městského úřadu Kroměříž,
nepožaduje zahájení zjišťovacího řízení ve smyslu zákona č. 100/2001Sb., na akci " V417/817 –
zdvojení vedení"
Bc. Alena Dvořáková
oprávněná úřední osoba
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o vodách“):
Vodoprávní úřad odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž s předloženou
dokumentací souhlasí.
Ing. Josef Opršal
oprávněná úřední osoba

Ing. Petr Vodák
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

MĚSTSKÝ ÚŘAD BUČOVICE
Odbor životního prostředí a stavebního úřadu
Váš dopis zn:
Ze dne:
Číslo jednací:
Spisová zn.:
Počet listů/příloh:

MZP/2019/560/2003
11.11.2019
MUB/OŽP-59328/2019 hom
OŽP-20793/2019-hom

Vyřizuje:
Telefon/mobil:
E-mail:

Ing. Jiří Homola
517 324 450
homola@bucovice.cz

Datum:

06.12.2019

Doporučeně/E-mailem/DS

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická č.p. 1442/65
100 00 Praha 10

VYJÁDŘENÍ K POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PODLE ZÁKONA Č. 100/2001
SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ – ZAHÁJENÍ ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ K ZÁMĚRU
„V417/817 – ZDOJENÍ VEDENÍ“ (ČEPS – ČESKÁ ENERGETICKÁ OPŘENOSOVÁ
SOUSTAVA)
Podáním ze dne 11.11.2019 jste požádali o vyjádření k uvedené přestavbě stávajícího
jednoduchého nadzemního vedení V417 na dvojité nadzemní vedení V417/817 v úseku mezi TR
Otrokovice (okres Zlín) a TR Sokolnice (okres Brno-venkov). V obvodě naší ORP Bučovice vedení
se bude nacházet v k.ú. Kožušice, Malínky, Brankovice, Nesovice, Letošov, Nevojice, Vícemilice,
Kloboučky, Mouřínov a Rašovice u Bučovic
Vyjádření jednotlivých úseků odboru ŽP
jako věcně a místně příslušného orgánu obce pověřené přeneseným výkonem státní
správy:
A. Vodní hospodářství:
Bez připomínek.

(Ing. M. Babyrád)

B. Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF):
-- zákon č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), v platném znění
Záměr bude realizován převážně ve stávající trase, trvalý zábor pro umístění předpokládaného
počtu 195 ks stožárových konstrukcí představuje plochu 1,7 ha (což představuje navýšení o cca
0,9 ha oproti stávajícímu stavu). Vlivy na půdu v období demontáže a výstavby záměru lze hodnotit
jako malé a časově omezené.
Před vydáním územního rozhodnutí požádá investor orgán ochrany zemědělského půdního fondu
o udělení souhlasu k odnětí půdy ze ZPF ( dle § 9 odst. 6 zákona).
Z hlediska zájmů sledovaných zdejším orgánem ochrany zemědělského půdního fondu nejsou
k danému záměru připomínky.
(Ing. A. Černá)
Městský úřad Bučovice
Jiráskova 502
685 01 Bučovice

E-mail posta@bucovice.cz
ID DS td3be8p
Telefon 517 324 411

Čj. MUB/OŽP-59328/2019 hom

C. Ochrana přírody a krajiny:
- zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
Předmětem záměru je přestavba stávajícího jednoduchého nadzemního vedení na dvojité mezi
rozvodnami TR Otrokovice – TR Sokolnice, ve stávajícím koridoru s maximálním zachováním osy
vedení a stožárových míst (k. ú. Nevojice – místní úprava trasy vedení v úseku mezi lomovými
body R18a – R18b (stožár č. 125 – 127).
Dle předložených podkladů lze vliv výstavby dvojitého vedení na populace rostlinných a
živočišných druhů v dotčených oblastech hodnotit jako málo významný (umístění stožárů převážně
na orné půdě), významné kácení dřevin rostoucích mimo les se nepředpokládá.
Riziko úrazů ptáků elektrickým proudem lze, dle doložených podkladů, považovat za nulové.
S ohledem na konstrukci stožárů a vzdálenosti jednotlivých vodičů a částí pod napětím od
uzemněných konstrukcí stožárů není ani teoreticky možné, konstrukčně je vyloučena možnost
dosedání ptáků na části, kde by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. Nebezpečí úrazu
nárazem letícího ptáka do vedení lze řešit vhodnými optickými ochrannými prostředky
instalovanými na vedení.
V dotčeném území se nacházejí VKP typu lesy, vodní toky s údolními nivami a vodní plochy a VKP
registrované (VKP Tobolky v k. ú. Kožušice, VKP Podhájí, VKP Brankovické Padělky v k. ú.
Brankovice).
Před vydáním územního rozhodnutí požádá investor příslušný správní orgán ochrany přírody o
vydání souhlasu k zásahu do významných krajinných prvků (VKP) (§ 4 zákona), o vydání
závazného stanoviska povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, (§ 8 zákona).
Vlivy záměru na krajinu budou analyzovány v rámci posouzení záměru na krajinný ráz. Na základě
výsledků tohoto posouzení budou případně navržena konkrétní opatření k minimalizaci vlivů
záměru na krajinu.
Z hlediska zájmů sledovaných zdejším orgánem ochrany přírody a krajiny nejsou k danému
záměru připomínky.
(Ing. A. Černá)
D. Lesní hospodářství:
Stavbou nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa. Bez připomínek.
E. Odpadové hospodářství:
Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších
předpisů k odpadovému hospodářství bez připomínek. Konkrétní záležitosti odpadového
hospodářství „V417/817 – zdvojení vedení“ budou řešeny v dalších stupních projektové
dokumentace.
F. Ochrana ovzduší:

(Ing. Jiří Homola)

Protože se jedná o liniovou stavbu, na které budou zejména mobilní zdroje (různá nákladní auta a
další stavební stroje), nedojde k nějaké vyšší emisní zátěži, protože se vozidla budou pohybovat
v linii, takže nebudou stále na jednom místě. Pouze u vlastní výstavby jednotlivých stožárů může
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Čj. MUB/OŽP-59328/2019 hom

dojít k určité sekundární prašnosti, kterou však lze eliminovat dodržováním technologické kázně
například zkrápěním příjezdových cest a důkladnou očistou strojů při výjezdu ze stavby.
(Ing. Jiří Homola)

Ing. Miloslav Babyrád – v.r.
vedoucí odboru ŽP a SÚ
Za správnost vyhotovení: Ing. Jiří Homola
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odbor životního prostředí
VAŠE ZNAČKA:
ČÍSLO JEDNACÍ:
SPISOVÁ ZNAČKA:
VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:
DATUM:

OŽP/51066/2019/KSE
OŽP/9222/2019/KSE
Mgr. Karel Ševčík
577 680 281
sevcik@muotrokovice.cz
28.11.2019

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy VII
Mezírka 1
602 00 BRNO

Souhrnné vyjádření MÚ Otrokovice, OŽP k oznámení vlivů záměru na životní prostředí dle ust. § 6
odst. 3 a 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen
„zákon“)
Dne 11. 11. 2019 obdržel Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí jako věcně a místně
příslušný dotčený orgán státní správy oznámení (podle přílohy č. 3 k citovanému zákonu) podlimitního
záměru: „V417/817 – zdvojení vedení“, umístěného ve Zlínském a Jihomoravském kraji, v katastrech 46
obcí. Zpracovatel dokumentace: Dr. Ing. Vladimír Skoumal, ČEPS Invest a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52
Praha 10, 10/2019.
Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, vydává k výše uvedenému záměru a předložené
dokumentaci ve smyslu ust. § 7 odst. 1 zákona toto stanovisko:
Stanovisko dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů – Ing. Hoferková
Z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem není připomínek.
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – Ing.
Hubáčková
Z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem není připomínek.
Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění – Mgr.
Ševčík
Z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem není připomínek.
Stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon), § 48 odst. 2 písm. c) - Ing. Batůšek
Z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem není připomínek.
Stanovisko dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o
ochraně ovzduší), v platném znění – A. Mikošková
Z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem není připomínek.
Stanovisko dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů - Ing. Poštolková
Z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem není připomínek.
Vzhledem k výše uvedenému není požadováno další posouzení záměru podle zákona 100/2001 Sb.
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Městský úřad Otrokovice
nám. 3. května 1340
765 02 OTROKOVICE

e-mail:
ústředna:
fax:

radnice@muotrokovice.cz
577 680 111
577 933 369

web:
IČ:
ID datové schránky:

www.otrokovice.cz
00284301
jfrb7zs

Toto souhrnné vyjádření není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním
řízení, v platném znění, a proto se proti němu nelze odvolat.

Ing. Anna Pšejová
vedoucí odboru
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OBEC NEVOJICE
Nevojice 33, 685 01 Bučovice, tel 517 383 467,
IČO : 00292150, e-mail: obec@nevojice.cz, ID DS umvbvbq
…............................................................................................................................ .....................................................

Č.j.: NEVO-635/2019
Sp. zn.: ZN/MZP/2019/560/425

Nevojice 10.12.2019

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy VII
RNDr. Miroslav Rokos
Mezírka 1
602 00 Brno

Vyjádření obce k posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru „V417/817 – zdvojení
vedení“
Obec Nevojice obdržela dne 11.11.2019, č.j. 635/2019 oznámení k posuzování vlivů na životní

prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího
řízení k záměru „V417/817 – zdvojení vedení“ oznamovatele, Ministerstva životního prostředí,
Odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno.
K předloženému záměru posuzovanému v smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, nemáme připomínky.

Otisk úředního
razítka
Ing. Kamila Ohnoutková, DiS., v.r.
starostka obce
podepsáno elektronicky

Městský úřad Otrokovice
odbor rozvoje města
VAŠE ZNAČKA:
ČÍSLO JEDNACÍ:
SPISOVÁ ZNAČKA:
VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:
DATUM:

MZP/2019/560/2003
ORM/51042/2019/KON
ORM/3357/2019/KON/čeps
Ing. Alena Konečná
577 680 212
konecna@muotrokovice.cz
02.12.2019

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy VII
Mezírka 1
602 00 Brno

Vyjádření města k záměru „V417/817 – zdvojení vedení“
Město Otrokovice, zastoupené odborem rozvoje města, obdrželo dne 11.11.2019 pod
KST/51042/2019/KON oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „V417/817 – zdvojení vedení“.

čj.

Rada města Otrokovice usnesením č. RMO/11/21/19 ze dne 27.11.2019 schválila vyjádření města
k informaci o oznámení záměru „V417/817 – zdvojení vedení“ ve znění:
Město Otrokovice nemá připomínky k uvedenému záměru, pouze doporučuje zaměřit se v dokumentaci vlivů
záměru na životní prostředí na fázi realizace se zřetelem na dopravní řešení z důvodu zachování komfortu
obyvatel, který by mohl být ohrožen zvýšením dopravy těžké techniky.

Ing. František Žák
vedoucí odboru
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Obec Rašovice
Rašovice 91, 685 01 Bučovice

___________________________________________________________________

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy VII
Mezírka 1
602 00 Brno

VÁŠ DOPIS Č.J../ZE DNE

Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA

MPZ/2019/560/2003/11.11.2019

RAŠOVICE
22.11.2019

NESOUHLAS k záměru „V417/817 – zdvojení vedení“

Obec Rašovice NESOUHLASÍ se záměrem „V417/817 – zdvojení vedení“.
Odůvodnění:
V těsné blízkosti vedení V/417 na parc. č. 2173/2 v k.ú. Rašovice u Bučovic se nachází
obecní les, který slouží jako protipovodňové a protierozní opatření. Les byl vysázen
v minulosti a obec ho neustále obnovuje a udržuje. V této lokalitě se nachází zdroj pitné
vody, obec má záměr tento zdroj využít. Les je významnou lokalitou pro drobnou i spárkatou
zvěř. Již dříve došlo k vysekávce lesa z důvodu vedení napětí a další takto významné
narušení této lokality bude katastrofální po všech stránkách, hlavně při bleskových
povodních, které jsou v těchto místech časté. Obec se nachází v údolí a přívalová voda
prochází právě tímto místem.
Vzhledem k výše uvedeným důvodům nemůžeme připustit další kácení tohoto lesa. Situace
se dá vyřešit i jiným způsobem, např. přesunutím sloupů a vytvoření ochranného pásma
nebude vyžadovat významné narušení ekosystému lokality.

S pozdravem

Bc. Jiří Raušer
starosta obce

Bank. spojení: KB Vyškov
č. ú: 1924731/0100

IČ
00292265

Telefon
517 379 921

obec.rasovice@tiscali.cz
www.obecrasovice.cz
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Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy Vil
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602 00 Brno
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Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje:

V Újezdě u Bma dne:

MZP/2019/560/2003

6456/20 l9/UUB/MCh

Monika Chovancová

27.11.2019

Město Újezd u Bma nemá námitky k chystanému záměru „V417/817 - zdvojené vedení“
na trase ze Sokolnic do Otrokovic.
S pozdravem

MĚSÍC
664 53 ÚJEZD U 6RNA
OKRES BRNO - VENKOV
8-

-

Mésto Újezd u Bma
naiečj.: 6456/2019AJU8/MCh

JID: 3r333d41-a3e1-47de-M71-095oCl«01454
£ÍSK> Sp.:
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MĚSTYS BRANKOVICE
PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov
Česká republika

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
odbor výkonu státní správyI
Mezírka 1
602 00 Brno

Váš dopis značky/dne
č.j.: MZP/2019/560/2003

Naše značka
Branko-745/2019

Vyřizuje/linka
Ing. Procházka

V Brankovicích dne:
13.12.2019

Věc : Vyjádření

Vážení,
k vaší žádosti o vyjádření k oznámení záměru „V417/817 – zdvojení vedení“ sdělujeme, že
městys Brankovice nemá k předloženému oznámení žádných připomínek.

S pozdravem

Ing. Vladimír Procházka
starosta městyse

Telefon: 517 369 713
Fax:

517 369 624

Bankovní spojení: KB, a.s.Vyškov, č.ú. 1721-731/0100,
oubrankovice@seznam.cz
IČO:00291668
e-mail:

Obec Karolín
Karolín 4, 768 21 Kvasice
IČO: 00380865
Datová schránka: ytkat33

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy VII
Mezírka 1 602 00 Brno
Č. j.: MZP/2019/560/2003
Sp. zn.: ZN/MZP/2019/560/425

Ve věci: Nesouhlas se záměrem „V417/817 – zdvojení vedení“

Na základě zahájení zjišťovacího řízení k záměru „V417/817 – zdvojení vedení“, které jsme
od Vás obdrželi datovou schránkou a bylo zveřejněno elektronicky na portálu CENIA. Na základě
těchto dokumentů Vám zasílám nesouhlasné stanovisko se záměrem „V417/817 – zdvojení
vedení“.
Hlavní důvod nesouhlasného stanoviska je rapidní nárůst výšky sloupů, která znatelně
ovlivní krajinný ráz obce, a to z důvodu trasy vedení v těsné blízkosti obce Karolín. Nárůst výšky
sloupů oproti současnému stavu je o cca 14 metrů, takový rozdíl značně ovlivní vzhled krajiny
v okolí obce a naruší celkový vzhled obce Karolín.

V Karolíně, dne 13. 12. 2019

………………………………………………………
Martin Ondra, starosta obce Karolín

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecní úřad Karolín, Karolín 4, 768 21 Kvasice
Vyřizuje: Martin Ondra, starosta obce Karolín
Tel. 728 423 890, Email: starosta@obeckarolin.cz

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
Tel.: 577 006 737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r
Č. j.: KHSZL 29945/2019
Spisová značka: KHSZL/29945/2019/2.5/HOK/ZL/HAB-02
Č. j. odesilatele: MZP/2019/560/425

Ve Zlíně, dne 11. 12. 2019

Vyřizují:
Ing. Magda Hábová, tel.: 577 006 755, e-mail: magda.habova@khszlin.cz
Lenka Pipková, tel.: 573 504 20, e-mail: lenka.pipkova@khszlin.cz
Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy VII
Mezírka 1
602 00 Brno
Vyjádření k dokumentaci záměru „V417/817 – zdvojení vedení“ podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, ke zjišťovacímu řízení

VYJÁDŘENÍ
Na základě Vašeho oznámení č. j.: MZP/2019/560/425 ze dne 11. 11. 2019 doručeného dne 11. 11. 2019
posoudila Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně jako příslušný orgán ochrany
veřejného zdraví podle § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) téhož
zákona, a současně jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 6 odst. 7 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, předloženou dokumentaci záměru „V417/817 – zdvojení vedení“ pro zjišťovací řízení,
zpracovanou v rozsahu podle přílohy č. 3 shora citovaného zákona.
Předkládaný záměr je zařazen dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mezi záměry uvedené v příloze
č. 1 kategorie I bodu č. 84 „Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 220 kV s délkou od stanoveného
limitu 15 km) ".
Oznamovatel
Právnická osoba ČEPS, a.s., IČ: 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52, Praha 10
Umístění záměru
Trasa zdvojeného nadzemního vedení o napěťové hladině 400 kV s označením V417/817 prochází přes
území Zlínského kraje (okresy Zlín, Kroměříž) a Jihomoravským krajem (okresy Vyškov, Brno-venkov).
Ve Zlínském kraji jsou předmětnou stavbou dotčeny katastrální území Otrokovice, Tečovice, Sazovice,
Machová, Tlumačov na Moravě, Kurovice, Hulín, Kvasice, Střížovice u Kvasic, Karolín u Sulimova, Bařice,
Vrbka u Sulimova, Lubná u Kroměříže, Lhotka u Kroměříže, Zlámanka, Soběsuky, Mílovice, Cvrčovice u
Zdounek, Zdounky, Divoky, Roštín, Cetechovice, Chvalnov, Lísky, Střílky.
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Charakter záměru
Posuzovaný záměr má charakter standardní liniové stavby technické infrastruktury pro přenos elektrické
energie.
Předmětem záměru je zdvojení stávajícího jednoduchého nadzemního vedení s označením V417
o napěťové hladině 400 kV mezi stávajícími rozvodnami Otrokovice a Sokolnice. Předmětné zdvojené
vedení bude po realizaci provozně označeno jako V417/817.
Posílení profilu přenosové soustavy mezi stávajícími rozvodnami 400 kV Otrokovice a Sokolnice
prostřednictvím zdvojení stávajícího vedení 400 kV pomůže vyvádět současný výkon z rozvoden Otrokovice
a Sokolnice i při neúplných stavech soustavy (např. rekonstrukcích) s cílem neomezovat významně produkci
zdrojů do těchto lokalit připojených.
Možnost kumulace s jinými záměry byla zpracována s ohledem na aktuálně platné ZÚR Zlínského kraje
(ve znění Aktualizace č. 2 se dnem nabytí účinnosti dne 27. 11. 2018) a ZÚR Jihomoravského kraje (se
dnem nabytí účinnosti od 03. 11. 2016). Zdvojení vedení 400 kV nebude představovat nový záměr v území,
a tudíž není předpoklad významnějších kumulativních vlivů s jinými záměry.
Související záměry na území Zlínského kraje
Na území obce Kvasice a Střížovice dochází ke křížení záměru s vymezeným koridorem „Splavnění řeky
Moravy v úseku Otrokovice - Kroměříž“ (v prodloužení Baťova kanálu). Trasa záměru je na území obce
Kvasice a Střížovice dále ve střetu s vymezenou územní rezervou pro koridor „Průplavní spojení Dunaj Odra - Labe“ v trase Bezměrov - Kroměříž - Otrokovice - Uherské Hradiště - Uherský Ostroh.
Záměr je na území obce Chvalnov-Lísky a Střílky ve střetu s vymezeným koridorem pro plynovod přepravní
soustavy s označením „Moravia - VTL plynovod“ (koridor P01), vedoucí z okolí obce Tvrdonice v
Jihomoravském kraji přes území Zlínského a Olomouckého kraje k obci Libhošť v Moravskoslezském kraji
včetně plochy pro výstavbu nové kompresorové stanice u obce Libhošť.
Na území obce Soběsuky dochází ke křížení s vymezeným koridorem pro zásobování plynem s označením
„RS + VTL plynovod Zdounky - Kostelany“. Trasa záměru je v úseku mezi obcí Zdounky až po hranici
Zlínského kraje vedena v souběhu s vymezeným koridorem pro zásobování elektrickou energií s označením
„Vedení vvn 110 kV Zdounky - Bučovice“.
Zaústění záměru V417/817 do TR Otrokovice navazuje na související akci Oznamovatele, která se týká
plánovaného rozšíření TR Otrokovice vč. přeústění souvisejících vedení. V rámci této stavby bude trasa
vedení V417/817 zaústěna do nových polí rozvodny. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o další akci
Oznamovatele, nepředpokládá se střet s tímto záměrem.
Mezi další související záměry patří zdvojení vedení 400 kV V418/818 Prosenice – Otrokovice a výstavba
nového dvojitého vedení 400 kV V498/499 Otrokovice - Ladce (Slovensko). Vzhledem ke skutečnosti, že se
jedná o další akce Oznamovatele, nepředpokládá se střet s tímto záměrem.
Záměr je předkládán v jedné aktivní variantě, která představuje zdvojení stávajícího nadzemního
elektrického vedení o napěťové hladině 400 kV ve stávajícím koridoru s maximálním zachováním osy vedení
a stožárových míst, s výjimkou úseků mezi TR Otrokovice až lomový bod R6 (stožár č. 22), místní úpravy
trasy vedení v lokalitě Nevojice mezi lomovými body R18a – R18b (stožáry č. 125 - 127) a místní úpravy
trasy vedení v úseku mezi st. č. 201 – TR Sokolnice, kde bude dvojité vedení V417/817 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 evidované v katastru nemovitostí.
Trasa záměru maximálně zachovává stávající energetický koridor, umístění vedení mimo tento koridor je
pouze v nezbytném rozsahu.
Záměr zdvojení vedení spočívá v demontáži stávajícího jednoduchého vedení 400 kV s označením V417 a
ve výstavbě nového dvojitého vedení 400 kV s označením V417/817, včetně nových stožárů, betonových
základů, izolátorových závěsů, lan, armatur atd.
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Základní údaje dvojitého vedení V417/817:
Délka dvojitého vedení:
Jmenovité napětí:
Max. proudové zatížení:
Napěťová soustava:
Základy stožárů:
Izolace:
Vodiče:
Zemnicí lana:

Šířka koridoru vedení:

Stožáry:

cca 73,8 km
400 kV
2500 A na systém
třífázová s přímo uzemněným nulovým bodem - TT,
50 Hz
betonové patkové
izolátorové závěsy
ocelohliníková lana ve trojsvazku
kombinovaná zemnící lana s optickými vlákny
Ochranné pásmo vedení: je dle § 46 energetického
zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, vymezeno svislými rovinami vedenými po
obou stranách ve vodorovné vzdálenosti 20 m od
průmětu krajního vodiče.
je dána průmětem krajních vodičů, který činí od osy
vedení u vyložení nejdelší konzoly na obě strany
14,7 m v běžné trase pro základní klimatické
podmínky a zákonem stanovenou šířkou
ochranného pásma od krajního vodiče po obou
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 20 m.
Celková šířka koridoru pro dvojité vedení o
napěťové hladině 400 Kv s nosnými stožáry tvaru
Dunaj činí 69,4 m v běžné trase
ocelové, samonosné, příhradové šroubované
konstrukce tvaru Dunaj s vyložením krajních vodičů
od osy 14,7 m a se základní výškou 46 m pro nosný
stožár a s vyložením krajních vodičů 14,7 ma se
základní výškou 44 m pro kotevní stožár. Tato výška
jev případě potřeby zvyšována tak, aby byla
dodržena minimální bezpečná výška vodičů nad
terénem či stavbami včetně splnění požadavků na
hygienické limity, ale také normativní požadavky na
minimální odstupové vzdálenosti při souběhu či
křížení s prvky dopravní a technické infrastruktury.

Jedná se o zdvojení stávajícího jednoduchého vedení 400 kV s označením V417 na dvojité vedení 400 kV s
označením V417/817. Při přestavbě vedení budou stávající stožárové konstrukce tvaru Donau, Portál a
Mačka nahrazeny novou stožárovou konstrukcí tvaru Dunaj v rozmezí výšek od 44,0 do 67,8 m.
V trase záměru bude použito celkem 204 stožárů, z toho 168 nosných a 36 kotevních stožárů. Pro
přehlednost jsou stožáry číslovány ve směru od rozvodny Otrokovice po TR Sokolnice. Jiné než nosné a
kotevní typy stožárů se v trase vedení nevyskytují.
Kapacita 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 s označením V417/817 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.
Posuzované zdvojené vedení bude po realizaci provozně označeno jako V417/817. Celková délka
navrhovaného dvojitého vedení je cca 74 km, navrženo je celkem 204 ocelových stožárů (168 stožárů
nosných a 36 stožárů kotevních) tvaru Dunaj se základní výškou 46 m (nosné stožáry) a 44 m (kotevní
stožáry). Zdvojené vedení bude v celé trase realizováno na stožárové konstrukci tvaru Dunaj s celkovou
šířkou koridoru vedení 69,4 m v běžné trase.
Záměr je nevýrobního charakteru a jeho přestavbou na dvojité vedení dojde k zajištění zvýšených
požadavků výkonových bilancí v rámci přenosové soustavy, stability elektrizační soustavy ČR a spolehlivosti
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dodávek energie pro oblasti Zlínského a Jihomoravského kraje.
Vliv záměru na vody
Vliv na povrchové vody lze předpokládat pouze v období demontáže stávajícího vedení a výstavby dvojitého
vedení. Místní ovlivnění jakosti povrchových vod odváděných z území výstavby je možné teoreticky smytí
zemin při silnějších deštích. Jedná se o malé a běžně akceptovatelné riziko, které bude minimalizováno
požadovaným dodržováním pracovních postupů. V místě výstavby vedení může teoreticky dojít k
přechodnému ovlivnění jakosti povrchového odtoku zejména ve fázi hloubení výkopů pro základy a během
výstavby dočasných příjezdových cest. Riziko lokálního znečištění povrchových vod drobnými úkapy
ropných látek z dopravních mechanizmů bude minimalizováno dodržováním pracovních postupů, zhotovitel
stavby je povinen používat pouze dopravní a mechanizační prostředky s platnou kontrolou technického
stavu vozidel a během výstavby udržovat co nejlepší technický stav těchto prostředků. Případné úkapy
ropných látek budou neprodleně sanovány. Během výstavby záměru nejsou produkovány žádné splaškové
odpadní vody, které by mohly ohrozit kvalitu povrchových či podzemních vod. Tyto vlivy lze proto považovat
za minimální.
Z provozu nadzemního vedení vn nevznikají žádné splaškové, technologické ani jinak znečištěné vody.
Dešťová voda bude během vlastního provozu přenosového vedení volně vsakovat do terénu, obdobně jako
za stávajícího stavu. Provozem vedení nebudou stávající hydrologické poměry ovlivněny.
Vliv záměru na ovzduší
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 mechanizmů.
Vliv záměru na hlukovou situaci
Zdrojem hluku a vibrací během demontáže a výstavby nadzemního vedení budou především dopravní
mechanizmy a stavební stroje. Intenzita hluku a vibrací bude závislá na vzdálenosti staveniště stožárových
míst od obytné zástavby a na umístění příjezdových tras vzhledem k zástavbě. Vzhledem k tomu, že trasa
vedení prochází v zásadě mimo obydlená území, činnosti související s demontáží a výstavbou vedení
nebudou intenzivní a budou časově omezeny, nelze tedy předpokládat významné vlivy hluku a vibrací na
okolí.
Vlastní přenos elektrické energie není zdrojem hluku ani vibrací, i když nadzemní vedení jsou vystavena
proudění vzduchu a mohou tudíž generovat hluk aerodynamického charakteru, jehož intenzita není
významná. Dále může za určitých klimatických podmínek vznikat v okolí vodičů korona, která vytváří také
zvukový efekt. Oba tyto zvukové efekty jsou však nevýrazné, jelikož jejich hladina se ztrácí pod úrovní hluku
pozadí (např. blízkost dopravní infrastruktury, vodotečí, vítr, déšť, akustické projevy bouřek, atd.).
Dalším možným hlukem vznikajícím v důsledku provozu vedení je údržba koridoru vedení (mýcení náletů
o výšce nad 3 m rostoucí v ochranném pásmu vedení), kterou je nutno provádět v intervalu cca 3 roky.
S ohledem na četnost prací a umístění záměru však nejde o významný problém.
S ohledem na skutečnost, že trasa záměru v převážné většině prochází nezastavěným územím, lze
předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stávajících hlukových poměrů v chráněných
venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb.
Pro pořádek se poznamenává, že hluková situace v souvislosti s demontáží stávajícího vedení, výstavbou a
provozem dvojitého vedení bude podrobně analyzována v rámci Hlukové studie, která bude přílohou
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. Na základě výsledků této studie budou navržena konkrétní
protihluková opatření, která zajistí dodržení hlukových limitů v chráněném venkovním prostoru staveb
a v chráněném venkovním prostoru.
Vliv záměru z hlediska působení elektromagnetického pole
Provoz vedení o napěťové hladině 400 kV bude zdrojem elektromagnetického neionizujícího záření.
Neionizující záření je definováno dle NV č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením,
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v platném znění (dále jen „NV č. 291/2015 Sb.“) 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. 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 chráněny proti všem známým
zdraví škodlivým účinkům zdroje elektromagnetického pole (energetického vedení).
Z přímých vlivů se jedná o působení elektrického a magnetického pole, vyvolaného provozem silnoproudých
elektrických vedení, na zdraví obyvatel. Vliv elektromagnetického pole v okolí vedení zvláště vysokého
napětí je dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 291/2015 Sb. stanovena nejvyšší přípustná hodnota intenzity
elektrického pole Emod indukovaného v tkáni. Dále jsou zde uvedeny pro jmenovitý kmitočet vedení 50 Hz
referenční hodnoty intenzity elektrického pole Elimit = 2 kV/m a magnetické indukce Blimit = 2 mT. Tyto
referenční hodnoty mohou být překročeny za předpokladu, že nebude překročena nejvyšší přípustná
hodnota modifikované intenzity elektrického pole indukovaného v tkáni Emod = 0,2 V.m-1.
Zdravotní rizika pro osoby vyskytující se v blízkosti vedení jsou velmi nízká. Z pohledu maximální intenzity
elektrického i magnetického pole vedení, jsou hodnoty vždy s dostatečnou rezervou nižší, než jsou
odpovídající požadavky pro ochranu veřejného zdraví stanovené v nařízení vlády č. 291/2015 Sb.
Zdravotní rizika z pohledu vlivu elektromagnetického pole pro osoby vyskytující se v blízkosti vedení jsou
dodržením minimální výšky fázových vodičů nad zemí eliminována.
Vlivy záměru na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Rozsah vlivů záměru je převážně lokální, daný rozsahem koridoru pro dvojité vedení. Širší rozsah vlivů se
může projevit pouze v oblasti vlivů vizuálních, tj. vlivů na krajinu, ovšem tyto vlivy lze považovat za únosné.
Záměr se v převážné většině nedotýká zastavěného území. Podmínky pro ochranu veřejného zdraví
obyvatelstva dotčeného území se realizací záměru významně nezmění a záměr svým provozem neovlivní
podmínky pro ochranu veřejného zdraví v porovnání se současným stavem.
Ve všech případech budou zajištěny veškeré hygienické požadavky, očekávané vlivy na obyvatelstvo jsou
proto spíše rázu majetkového (obavy o hodnotu nemovitostí) či estetického.
Po dokončení výstavby vedení lze považovat samotnou stavbu za technickou dominantu. Míra estetického
vnímání této skutečnosti je faktorem subjektivním, vyloučit nelze ani pozitivní hodnocení dané skutečnosti.
V souhrnu vlivů záměru na obyvatelstvo lze konstatovat, že zdravotní, sociální ani ekonomické aspekty
nebudou realizací záměru ovlivněny.
Po zhodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví
vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto
v y j á d ř e n í:
Z hlediska místní příslušnosti a věcné příslušnosti (aspektu ochrany veřejného zdraví) požadujeme v
rámci dalšího posuzování záměru „V417/817 – zdvojení vedení“ podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, doplnit dokumentaci o:


Hlukovou studii posuzující vliv hluku z provozu záměru na chráněný venkovní prostor a chráněný
venkovní prostor staveb v okolí záměru.
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Posouzení vlivů na zdraví k vyhodnocení dotčení obyvatelstva z hlediska vlivu hluku působeného
záměrem a účinky elektromagnetického pole.

Ing. Magda Hábová
rada
oddělení hluku, EIA a IPP
Počet listů: 3
Na vědomí:
1x MZ ČR, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, odbor ochrany veřejného zdraví - oddělení hygieny
obecné a komunální (doručení do datové schránky)
Rozdělovník:
1x adresát (doručení do datové schránky)
1x KHS ZK – oddělení hluku, EIA a IPPC
1x KHS ZK – odbor HP

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy VIII
Krapkova 3
779 00 Olomouc

Vyjádření k oznámení záměru „V417/418 – zdvojení vedení“ (kód záměru OV7196)

Obec Machová je dotčena tímto záměrem, jelikož na jejím k.ú. dojde k výstavbě dalších 4 stožárů
(stožár č. 9 – 12) VVN o výkonu 400 kV, které budou umístěny hned vedle nového „přeloženého“
plánovaného vedení V418/818 (Prosenice – Otrokovice) a stávajícího vedení V418/818 (které má vést
na Slovensko). V budoucnu by tak vedla vedle sebe 3 vedení VVN 400 kV a dále stávajícího vedení
110 kV. S tímto zkoncentrováním vedení velmi vysokého napětí obec Machová v minulosti
nesouhlasila a stále nesouhlasí.
Obec Machová musí konstatovat, že tento záměr a ani další v současnosti posuzovaný záměr
přeložky V418/818 (kód záměru OV8261) není zahrnut v platném územním plánu obce. Dále musí
konstatovat, že v rámci schválených komplexním pozemkových úprav je v dotčené trase vedení
umístěn plánovaný suchý poldr, do této plochy veřejně prospěšné stavby zasahuje stožár č. 11,
s čímž obec nesouhlasí, aby byl v tomto území umístěn a bránil tak funkci veřejně prospěšné stavby
ochrany před povodněmi. Dále se v plánované trase nachází biokoridor RBK 1586. Pro tyto nově
umisťované záměry nejsou po aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (z 27. 11.
2018) stanoveny koridory a plochy veřejně prospěšných staveb, ani nadmístního významu (jen plošně
území celých k. ú. pro územní studii - prověření elektrického vedení VVN 400 kV (OtrokoviceVizovice-Střelná-Slovensko)).
Možnost kumulace tohoto záměru, jak se stávajícími vedeními, tak i s plánovaným zdvojení vedení
V418 je v oznámení zmíněna v kapitole B.I.4.2, avšak s odůvodněním, že jsou to akce oznamovatele
a střet se dle zpracovatele oznámení nepředpokládá. Obec Machová tento názor nezastává, z
uvedených důvodů se domníváme, že je nutné tyto záměry posuzovat komplexně a ne odděleně.
Pokud by byly realizovány všechny plánované záměry investora, tak v pohledově otevřeném území
viditelném z domů občanů Machové, by došlo z důvodu různého situování jednotlivých stožárů všech
3. vedení VVN a VN k zahuštění a znehodnocení hodnot, proto požadujeme, aby posuzování vlivu na
životní prostředí bylo posuzováno komplexně neboť k. ú. Machová, občané obce, krajinný ráz i životní
prostředí budou těmito stavbami výrazně ovlivněni dotčeni a tato kumulace by měla být v procesu
posuzování vlivů na životní prostředí posouzena. Což se dosud nestalo a dle našeho názoru dochází
k nedostatečnému posouzení vlivů záměrů investora, neboť kumulovaně mají záměry jiný dopad a vliv
než jednotlivě posuzované.
V dokumentaci zpracované dle př. 4 požadujeme posoudit zejména vliv na krajinný ráz (§12 zákona
č. 114/199 Sb., o ochraně přírody a krajiny), neboť i ze zastavěného území obce Machová jsou
stávající dvě vedení stožárů vidět a v budoucnosti by tím došlo k výraznému zásahu do pohledových
horizontů ze stávajícího osídlení. Obec Machová se neztotožňuje s tezí uvedenou v kapitole D.I.5
Oznámení, že v zastavěném území jsou stožáry zvn vnímány jako nedílná součást krajiny. Tato
kumulace nových dalších stožárů není pro občany Machové na jejich území i v její blízkosti
akceptovatelná a není ani odůvodněna, že se už v takové vzdálenosti cca 3,5 km vzdušnou čarou od
rozvodny v Otrokovicích bude nacházet velké množství velmi vysokých stožárů vedle sebe, aniž by
byly posouzeny variantní trasy zdvojení vedení VVN v nových trasách. Dále se nelze ztotožnit
s hodnocením uvedeném v kapitole D.II Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci a je
neakceptovatelné, aby zpracovatel oznámení bez vyhodnocení kumulace záměrů na území obce
Machová, kdy mají být nově zbudovány 2 vedení stožárů VVN v odlišných rozestupech, mohl
zaujmout v oznámení bagatelizující závěry o míře vlivů.
Dále již zmíněný biokoridor RBK 1586 (regionální ÚSES), který bude záměrem dotčen tak, že si zde
vyžádá kácení dřevin rostoucích mimo les – v oznámení v kapitole D.I.4 Vlivy na flóru, faunu,

ekosystémy není uvedeno kompenzační opatření ani vliv výstavby záměru na tento konkrétní
biokoridor – požadujeme posoudit, neboť nesouhlasíme s vyhodnocením vlivu jako málo
významným.
Dále v oznámení není uvedeno variantní řešení (zpracovatel nabídl jen variantu podzemního vedení,
která však není reálná). Jelikož nová trasa zdvojeného vedení vede podél D55 v nové trase, která
nekopíruje trasy stávajících vedení, viz stožár č. 21 až 17 (R5 až R4), požadujeme posoudit
variantní vedení trasy do rozvodny Otrokovice nadále podél D55, neboť koridor vedení el. napětí tam
již je a obec Machová by takto nebyla tímto záměrem přímo dotčena a zatížena. Nedocházelo by ke
kolizi se záměry obce uvedenými výše a byl tak snížen celkový počet vedení VVN, které jsou na
území obce Machová investorem plánovány.

OBEC TLUMAČOV
Nádražní 440
763 62 TLUMAČOV, okres Zlín
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Tlumačov 6.12.2019
Vyřizuje; M.Veselský
Č.j. ST/416/19/923/19A/ES

Ministerstvo životniho prostředí
Odbor výkonu státní správy VII
RNDr. Miroslav Rokos
Mezírka 1
602 00 BRNO

Vyjádření k zjišťovacímu řízeni o záměru „V 417/817 - zdvojení vedení**

Na základě zahájeného zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí v platném znění, a doručeného oznámení záměru „V 417/817
- zdvojení vedení“, Vám v souladu s § 6 odst. 8 shora uvedeného zákona zasílám
vyjádření obce Tlumačov, jako územně samosprávného celku dotčeného uvedeným
záměrem.
Obec Tlumačov uvádí následující doporučení, požadavky, podněty a připomínky
k uvedenému záměru, který může pří jeho realizaci negativné ovlivnit životní podmínky
v katastrálním území Tlumačov na Moravě:
1. upozorňujeme na skutečnost, že pro tento záměr není v Zásadách územního
rozvoje Zlínského kraje a v Územním plánu Tlumačov vymezena příslušná
plocha. Na základě výše uvedeného konstatujeme, že záměr není v souladu
s Územním plánem Tlumačov.
2. navrženou stavbou bude dotčen „Regionální biokoridor 1581 v k.ú. Tlumačov na
Moravě", zejména pak podstatná část segmentu S5 na pozemku p.č.3378 (cca
1/3), který byl v roce 2014 realizovaný obcí Tlumačov z dotačních prostředků
OPŽP - prioritní osa 6, opatření 6.5 - podpora regenerace urbanizované krajiny
a jehož doba udržitelnosti je 10-ti let. Vzhledem ktéto situaci bude obec
Tlumačov při realizaci výše uvedeného záměru požadovat za pokácení
vzrostlých stromů provedení náhradní výsadby na předem určené lokalitě v k.ú.
Tlumačov na Moravě
3. navrženou stavbou bude dotčen lesní pozemek p.č.2810 se vzrostlými topoly,
které plní funkci větrolamu, a pozemek p.č.2999 s liniovou výsadbou stromů
IČO: 00284572; DIČ:CZ00284572

Bankovní spojení: KB Otrokovice, Č.ú. 3628661/0100
E-mail:tlumacov@tlumacov.cz
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podél účelové komunikace, kde bude obec Tlumačov uplatňovat shodný
požadavek jako v bodé 2.
4. předmětným záměrem budou dotčeny místní a veřejně přístupné účelové
komunikace s tím, že obec Tlumačov bude po dokončení stavby požadovat po
stavebníkovi jejich uvedení do původního a provozuschopného stavu.
5. předmětným záměrem budou dále dotčeny další pozemky obce Tlumačov ve
volné krajině, u kterých bude obec Tlumačov po provedení stavby požadovat
jejich uvedení do původního stavu
6. požadujeme, aby případné změny záměru, např. změna trasy vedení, rozmístění
stožárů, materiálové složení, apod., byly předloženy obci k vyjádření

S pozdravem

OBEC TLUMAČOV
Nádražní 440
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Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy VIII
Krapkova 3
779 00 OLOMOUC

datum

oprávněná úřední osoba

číslo jednací

spisová značka

10. prosince 2019

Bc. Dita Rubešová

KUZL 74421/2019

KUSP 73740/2019 ŽPZE-DR

Posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), v platném znění – vyjádření k oznámení vlivů záměru na životní prostředí:
„V417/817 – zdvojení vedení“
Dne 11. listopadu 2019 obdržel Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
oznámení záměru „V417/817 – zdvojení vedení“
Umístění záměru:
Kraj:
Katastrální území:

Zlínský
Otrokovice, Tečovice, Sazovice, Machová, Tlumačov na Moravě, Kurovice,
Kroměříž, Hulín, Kvasice, Střížovice u Kvasic, Karolín u Sulimova, Bařice,
Vrbka u Sulimova, Lubná u Kroměříže, Lhotka u Kroměříže, Zlámanka,
Soběsuky, Milovice, Cvrčovice u Zdounek, Zdounky, Divoky, Roštín,
Cetechovice, Chvalnov, Lísky, Střílky.

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 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.
Posuzované zdvojené vedení bude po realizaci provozně označeno jako V417/817. Celková délka
navrhovaného dvojitého vedení je cca 74 km, navrženo je celkem 204 ocelových stožárů (168 stožárů
nosných a 36 stožárů kotevních) tvaru Dunaj se základní výškou 46 m (nosné stožáry) a 44 m
(kotevní stožáry). Zdvojené vedení bude v celé trase realizováno na stožárové konstrukci tvaru Dunaj
s celkovou šířkou koridoru vedení 69,4 m v běžné trase.
Záměr je nevýrobního charakteru a jeho přestavbou na dvojité vedení dojde k zajištění zvýšených
požadavků výkonových bilancí v rámci přenosové soustavy, stability elektrizační soustavy ČR a
spolehlivosti dodávek energie pro oblasti Zlínského a Jihomoravského kraje.
Záměr je předkládán v jedné aktivní variantě, která představuje zdvojení stávajícího nadzemního
elektrického vedení o napěťové hladině 400 kV ve stávajícím koridoru s maximálním zachováním osy
vedení a stožárových míst, s výjimkou úseků mezi TR Otrokovice až lomový bod R6 (stožár č. 22),
místní úpravy trasy vedení v lokalitě Nevojice mezi lomovými body R18a – R18b (stožáry č. 125 - 127)
a místní úpravy trasy vedení v úseku mezi st. č. 201 – TR Sokolnice, kde bude dvojité vedení
V417/817 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 evidované
v KN.
Níže jsou uvedena vyjádření za Krajský úřad Zlínského kraje:

Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

IČO: 70891320
tel.: 577 043 392
e-mail: dita.rubesova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz



z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů:

Z posouzené dokumentace k záměru „V417/817 – zdvojení vedení“ vyplývá, že budou dotčeny
pozemky, které jsou součástí zemědělského půdního fondu a vztahují se na tyto pozemky podmínky
a zásady ochrany ZPF. Záměr je umístěn na území Zlínského a Jihomoravského kraje.
Z dokumentace oznámení záměru vyplývá, že ve všech případech pro umístění stožárů bude
2
překročena výměra větší než 30 m podle ust. § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb.
Upozorňujeme, že dle ust. § 17 písm. o) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF je příslušné
k udělení souhlasu k trvalému odnětí půdy ze ZPF Ministerstvo životního prostředí.
Při umísťování liniových staveb je nutno co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního
fondu, práce provádět ve vhodnou dobu s ohledem na vegetaci tak, aby nedocházelo ke škodám na
ZPF a jeho vegetačním krytu.
Dále upozorňujeme, že 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.
Vyřizuje: Ing. Milena Ingrová


z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o ochraně ovzduší“):

K předloženému záměru nemáme připomínek.
Vyřizuje: Ing. Bohdana Pešková


z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (zákon
o lesích), ve znění pozdějších předpisů:

Předložený záměr se dotýká zájmu chráněných zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích, tím, že umisťuje
elektrické vedení na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). Předpokládaný celkový trvalý
zábor PUPFL pro cca 6 stožárů je cca 0,06 ha PUPFL. Ke konkrétnímu umístění stožárů bude
zpracován podrobný inženýrsko-geologický průzkum. Dále je uvedeno, že po případné realizaci
předloženého záměru dojde, v převážné většině trasy, ke zmenšení (zúžení) stávající ochranného
pásma o cca 5-10m. Tím dojde ke zmenšení záboru (omezení) PUPFL, resp. ke snížení plochy, na
které nemohou být funkce lesa plněny v plném rozsahu o cca 2 ha oproti stávajícímu stavu. Vzhledem
k výše uvedenému, kdy případnou realizací záměru, nedojde k celkovému navýšení záboru (omezení)
PUPFL, vyjma trvalého odnětí pro stavby stožárů (pouze cca 0,06 ha), trasa nového vedení je
plánovaná v trase stávajícího, již stabilizovaného vedení /území/ (nedojde k novému ohrožení
okolních lesních porostů), umístění stožárů bude předcházet inž.- geologický průzkum (nedojde k
ohrožení okolních lesních porostů erozí, sesuvem půdy apod.), nedojde k novému omezení
hospodaření v okolních lesních porostech, souhlasí orgán státní správy s předloženou dokumentací.
Vyřizuje: Bc. Jan Adámek


z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů:

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon, ve znění
pozdějších předpisů: Z hlediska zájmů chráněných ustanoveními vodního zákona, které jsou
v kompetenci krajského úřadu, nemáme k předloženému oznámení záměru „V417/817 – zdvojení
vedení“ připomínky. Upozorňujeme, že ke stavbě sloupů elektrického vedení případně jiného zařízení
v ochranných pásmech, na pozemcích sousedících s korytem vodních toků a v záplavových územích
a v ochranných pásmech vodních zdrojů je třeba souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 vodního
zákona.
Vyřizuje: Ing. Dagmar Vodáková
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z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů:

K možnosti existence vlivu výše uvedeného záměru na lokality soustavy Natura 2000 vydává Krajský
úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody, příslušný
na základě ustanovení § 77a odstavce 4 písmeno n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, stanovisko podle § 45i odstavce 1 téhož zákona v tom smyslu,
že hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí
oblast.
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocený záměr se svou lokalizací
nachází zcela mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál
způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a předměty ochrany.
Vyřizuje: Mgr. Jan Černý
Krajský úřad upozorňuje na to, že záměr prochází na k. ú. Cvrčovice u Zdounek územím
maloplošného chráněného území Přírodní památka Včelín, včetně jejího ochranného pásma. Pokud
bude v tomto úseku docházet ke stavební činnosti, terénním nebo vodohospodářským úpravám,
použití chemických prostředků či změnám kultury pozemku, je dle § 37 odst. 2 zákona č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny nutný souhlas orgánu ochrany přírody.
Vyřizuje: Mgr. Dagmar Metyšová


z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o odpadech“):

K předloženému záměru nemáme připomínek.
Vyřizuje: Bc. Miroslava Švecová
 z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované
prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“):
Na základě údajů uvedených v předloženém oznámení krajský úřad konstatuje, že záměr „V417/817 –
zdvojení vedení“ nepodléhá režimu zákona o integrované prevenci, neboť nenaplňuje žádnou
z kategorií činností uvedených v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci.
Vyřizuje: Ing. Diana Lysáková

Otisk úředního razítka
RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru
(dokument opatřen elektronickým podpisem)
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Dne 8. Prosince v Brně
Vyjádření a připomínky znepokojeného občana k EIA: V417/817 - zdvojení vedení

Zcela jsem se zhrozil, když jsem viděl tento proradný záměr. Nejenže oznámení je opět
napsané, jakože halabala, ale snaží se i poět podvědomě člověka odradit od podáváni
příipomínek. ČEZ jsou ty neproradnější zrůdy. Tento záměr je fakt vrchol nenasytnosti a opět za
naše peníze, které monopoloním postavením odebrali všem obačanům budou investovat do
svého profitu.
V oznámení na stránkách není napsáno, že veřejnost má právo se vyjádřit! Naštěstí je možné
tuto informaci zjistit na stránkách krajského úřadu.
Proto požaduji to celé vyvěsit znovu s tím, aby bylo jasně zřejmé i z oznámení na portálu EIA,
že veřejnost má právo se k tomu vyjádřit a dát tomu odpovídající název na protál EIA. Ne to
takto předobčany skrývat a zametat pod koberec. Takto je to záměrně zavádějící a snaží se to
člověka odradit. Domnívám se, že to je to protizákonné a je třeba to napravit. Mnoho lidí si jíž
nyní řeklo, tak tecf se k tomu nemůžu vyjádřit a byli odrazení od toho podávat připomínky. Tohle
je přesně jejích plán!!! Tohel přesně ti proradní ČEZ chtějí. Tomu se musí zabránit. Ostatní
oznámení na portálu EIA jsou v pořádku. Tohle je jednoznačně úmyslné obcházení povinností a
snaha o odstrašení a odrazení lidí.
Musím ale nutně zdůraznit znechucení nad tím, jak tento stát a investor v ruku v ruce proradně
manipuluje s lidmi a snaží se všemi možnými způsoby zabránit tomu, aby se lidi dozvěděli o
tom, že jejích pozemky budu zničeny a dznehodnoceny různými bezpečnostními a ochrannými
pásmy. Toto je opravdu neskutečné a je nutné na to upozornit. Záměrně je to udělané tak, že
veřejnosti doručuje pomocí vyhlášky, tak aby o tom nikdo hned nevěděl a nemohl tomu nijak
bránit. Další stupeň je odpírání informací - když už na to člověk přijde, že mu chtějí dát na
pozemek vedení nebo bezpečností pásmo, které pozemek zaručeně znehodnotí na věky věků,
tak zase nechtějí, aby viděl více informací o tomto záměru. Schválně to dají na starosti jednomu
člověku, který prostě nemá kapacity na to, aby všem ukázal, co chtějí. Troufnu si říct, že nemá
kapacity ani na to, aby to ukázal 1% zájemců o informace z řad účastníků řízení. To je další

proradná klička a taktika tohoto státu a stavitelů vedení, jak nechat projít takto významné
projekty bez povšimnutí místních lidí, kteří to odnesou. Majitelé pozemků v okolí vedení budou
na výstavbě pouze tratit. Je to nechutné. Jediný, kdo z toho bude profitovat je ČEZ. Nadnárodní
korporace zase vydrancuje českou zem. Tyto proradné zrůdy chtějí profitovat na úkor majitelů
pozemků v okolí. Celý bude v ochranném pásmu. To rapidně snižuje možnost jeho využití.
Jakto, že mě nikdo o tomto záměru neinformoval? To je prostě nehoráznost. Ve veřejném
zájmu je, aby o tomto projektu vědělo co nejvíce lidí a nikoli, aby se to zametlo pod koberec! Co
to přinese Čechům m to nikde v dokumentaci není. Hlavní přínosy projektu chybí. Chybí zde i
cost benefit analýza, která by ukázala, že pro Česko a české občany je přínos tohoto vedení
nulový. Pouze náklady, žádné přínosy. Obzvláště pro lidi kteří žijí v okolí. Není žádný důvod,
proč by nestačilo to vedení, které tam už mnoho let je. Jediný důvod je opět hamižnost těchto
elektrikařských gigantů, kteří na úkor ostatních vydělají. Dále je velmi důležité aby si tyto
proradní drancovači představili, že si postaví takovýhle mega vedení doma na zahradě a budou
se kochat tím pohledem a hučením z těch drátů. Dráty takto vysokého napětí neustále hučí.
neustále vyzařují různé vibrace a záření, které devastuje okolí. Jsou na to mnohé studie, nic
živého nechce v okolí vysokého napětí žít. Je masakr, může to být šílehá devastace krajiny
bude tam zásek, bude to hnusné, bude to způsobovat bolesti hlavy. Jakmile se na to člověk
podívá, tak ho bude bolet hlava a oči. Požaduji toto prošetřit akreditovaný! odborníky.
Další důležitý faktor jsou elektromagnetické vlny, elektromagentické záření, mikrovlny,
nanovlny, gama vlny, alfa vlny, beta vlny. Alfa částice, gama částice, beta částice a ostatní
záření z kosmu nyní již nepůjde v okolí záměru zachytit. Tento záměr bude naprosto maximáíně
mulitiplikovat EMP. Multiplikací efektů se bude rapidně zvyšovat i ionizující záření. Vlnově délky
vyzařované jednotlivými dráty se bude prolínat, násobit a přeměňovat na různé délky a bude
škodit. Bude to vytvářet další škodliviny. Kdokoli půjde kolem, bude zasažen. K tomu, okolí
vedení bude ještě více nepříjemné pro lidi a zvříat něž tomu bylo do teď. Pak je jednoznačné, že
naši předci stavěli to vedení v domění, že to bude finální. Nikoli, že se tam bude dávat další.
Nikde není analýza, co to udělá se stožáry v dlouhodoběm měřítku, ionizující záření má dopad i
na kovové mžízky a stukturu kovu. Toto všechno je nutné dkůladně posoudit a smaozřejmě
laxní investor prahnoucí po profitu to neřešil. 6e to pa kspadne někmu nahluv a elektrošokem
ho to zabije, to už nikdo neřeší. Další problém je, že pokud se mají stožáry dvojnásobně zatížit
dvojnásobnou vááhou kabelů a gumy, je nutné posoudit znovu celý statický stav stožárů
akretditovanými a nezávislými odborníky. Následně je nutné prozkoukmat každý centimetr
současného drátu, zda je v pořádku a zda váží stejně jako předtím a nedošlo k nějaké korozi
nebo něčemu takovému. Další faktor jsou magnetoteluricke roje, které budou zaručeně
ovlivlivneny timto záměrem. Jak výstavbou, tak poté zakopáním do země, tak vykopáním
zeminy, tak i usazením vedení a stožárů do země a následné zasypání. Toto všechno požadují
důkladně znalyzovat nezávislými odborníky v oblasti magnetotelurickych rojů. Jaké dopady to
bude mít na měření a jejich proudění a rojení v zemské kůře. Současné požaduji důkladně
zanalyzovat, jaké dopady to bude mít na všechny pozemky v okolí záměru ve vzdálenosti 5km v
tomto ohledu. Dále je zcela zřejmé, že tímto záměrem budou vychýleny gama částice proudící z
vesmíru. TO povede ke snížení shcopnosti jejích monitoringu na pozemcích v okolí cca 30km.
Tohle požaduji důkladně zmapovat. Co když si tam člověk bude chtít měřit, a nepůjde to nebo
teď bude zkreslovat? Odškodního ČeZ? Nevidím v dokumentaci ani zmínku o odškodnění
zasažených osob a potenciálních škod. CO když se rozhodnu investovat do pozemku v okolí s

tím, že tam chci měřit různé záření a vlny, odškodní mě ČEZ? Ne, klasicky se na to vykašlou.
Jenom budou rejžovat profit. Je zřejmé, že tyto vysoké napětí můžou výmývat mozky. Je to
vysoce pravděpodobné. Proto se tam koneckonců dávájf ochranná pásma. Proto celé území
bude nyní nepoužitelné pro stanovaní a relax. Kdo by si chtěl nechat vymýt mozek? Kdo by se
chtěl rekreovat pod vedením vysokého napětí. Nepůjde tam pást hospodářsá zuvfřata, bude to
mít negativní dopad na veškerou půdu. Požaduji prozkoumat, ja ks e bude šíříit EMP a EMF
skrze půdu a udělat různé simulační modely a jaké vlivy to má na hmyz a žížaly v podzemí. Zda
tam budou chtít krctci, hraboši a pod a Išiky žít dál ,či se bduou přesouvat jinam a a páchat
škodu nebo naopak profít pro majitele pozemku. Toto všechno je nutné diůkadně prozkoumat,
protože např. Žížaly kypří půdu. Když tam nebudou nebo jich tam bude více, tak se změní
strktura omice a bude to mít vliv na kvalitu půdy a výpěstků . Toto je nutné zanalyzovat a
akredtivaným odborníky a vyprocovat znalecké posudky a vytvořit simulační modelu přesunu
všech těchto živočichů žijících pod povrchem země. V EIA nevdifm, že by někdo dělal
biologický průzkum těchto živočichů ačkoli oni tím budou také velmi zasažení a tím ovlivní i
obyvatelstvo a zemědělce. Zde je naprosto zřejmě, že ČEZ se snaží ušetřit. Ve vyspělých
státech, je normální dát ty kabely pod zem, tohle tu prostě nechceme. Nechceme mít zhízděné
krajiny. Proč místo zdvojení radšíi neřeší, že by to zakopali pod zem. I to stavějící vedení?
Chtějí prostě jenom ušetřit. To je nehoráznost. Stejně ty peníze nejsou jejich, protože ty peníze
odcizili monopolním postavením občan§m a firmám tohoto státu. Tak Ať koukají ty peníze vrátit
do něčeho užitečného. Pokud chtějí zvyšovat kapacitu, taka ť to zakopou pod zem. Nebo ještě
lepé ať udělají zdroje blíže spotřebitelům. Těch řešení je mnoho, jak nezhízdit zbytečně krajinu.
Požaduji všechyn alternativy důkladně prošetřit nezávislými odborníky. Pokud si žadatel nebo
posuzovatel domnívá, že některá z variant mnou navrhovaných analýz je nadbytečná, ať uvede
proč kokrétně a do detailu uvede proč tam nevidí riziko a proč si je tak jistý a podloží to alespoň
racionálními 10 argumenty a uvede jak jinak by chtěl danou problematiku ověřit. Jakým
způsobem to bude měnit využitelnost pozemků pro měření magnetoteluríckych rojů. Požaduji na
to udělat důkladnou analýzu akreditovanými odborníky z oblasti měření magnetoteluríckych rojů
ve spolupráci se znalci v oboru oceňování nemovitostí • ideálně nějakou renomovanou
společnost jako třeba CBRE a Cushman And Wakefield, kteří nebudou tuto analýzu dělat na
míru investorovi. Požaduji aby to bylo maximálně nezávisle a profesionálně zpracované nikoli
laxně a chatrně. Chci to mít přístupné 24/7 a elektronicky v pdf.Chci hlavně zjistit, jakým
způsobem to ovlivní pozemek z tohoto pohledu. Jakým způsobem to dolehne na cenu
pozemku a jeho využitelnost pro vědce z oblasti magnetoteluríckych rojů. Tento případ se mi
stal nedávno na pozemcích v jiné lokalitě, kdy mě oslovili němečtí vědci z univerzity, kteří chtěli
souhlas s umístěním měřicího zařízení na magnetoteluricke roje na pozemky a byli ochotni za
to královsky zaplatit. Bylo by totéž možné i po výstavbě zdvojení vedení na pozemcích v jeho
okolí? Na tuto otázku jsem nedostal v dokumentaci odpověď. Proto to požaduji prošetřit a
zanalyzovat. Pokud se ukáže, že to bude mít na to sebemenší dopad, tak požaduji totálně
zastavit projekt a celé řízení zastavit dokud se toto nevyřeší. Je možné například umisťovat
zařízení na měření magnetoteluríckych rojů nebo jakákoliv jiná zařízení na měření čehokoli na
pozemky? To v dokumentaci také není. Já se domnívám, že to již nebude možné jako kdyby
tam žádné vedení nebylo. To je logické. Toto je prostě. Další faktor je, že investor vůbec
nezkoumal vodní poměry v okolí pozemku a dopad výstavby na pozemky a jeho potenciál na
vyvrtáni studny. Dále zde jíž nebude možné postavit stavby, které je možné vybudovat podle

zákona aniž by byly v územním plánu. Jako například zemědělské stavby, informační a
ekologická centra, seníky atd. To vše výrazně snižuje cenu pozemku. Požadují toto důrazně
zanalyzovat nezávislými akreditovanými odborníky, kteří zanalyzujf současnou hodnotu a
porovnají to s výhledem prognózy poté, co zde bude postaven ten vedení a pozemek bude
zdevastovaný vedeníem, bezpečnostním pásmem a jeho výstavbou. Na to požaduji vytvořit
několik různých prognostických modelů, které budou zahrnovat co nejvíce vlivů na cenu a
využití modelu. Tyto modely musí opět vytvořit akreditovaní odborníci, prognostici. Tyto modely
poté požaduji prokonzultovat se mnou a ostatními stakeholdery a sousedy v okolí pozemku.
Poté požadují provést několikanásobně verifikaci a validaci modelu. Bez toho není možné
model použít a schválit. Pokud by šlo opravdu o veřejný zájem, tak by se měla především
zajistit absolutní informovanost obyvatel žijicích podél vedení v okolí a především všech majitelů
dotčených pozemků. To Je hlavní veřejný zájem - aby o tom lidé věděli a mohli o tom vést
diskuzi. Je to opravdu potřebné, Je to opravdu prospěšné pro lidi? Chtějí to? Nebo Je to jenom
profit pro ČEZ? O takto zásadních věcech Je nutné udělat v každé obci po trase vedení místní
referendum, které zajistí, že bude obyvatelstvo vyslyšeno. Jediné, Jak lze vysvětlit tuto absurdní
situaci, kdy o sebemenším malém projektu Jako třeba vrtání studny, nebo i hloupé oplocení
mezi sousedy stavební úřad • stát informuje sousedy pozemku - majitele dotčených pozemků
přímo - a to Jde často o úplné prkotiny. A při výstávbě tohoto megaprojektu, který může kdykoli
explodovat, shořet a zabít miliony lidí. totální destrukci území v okolí vedení. To znamená
mnoho katastrofických scénářů.. Stejně tak to napáchá neskutečné škody na majetku. Požaduji
připravit krizové scénáře pomocí minimálně 10 různých metod. Například metody RIPRAN. K
těmto metodám podrobněji níže. Poté požaduji tyto scénáře projednat přímo se mnou a se
všemi stakeholdery. Především místními obyvateli, kteří zanjl místní poměry a situaci nejlépe.
Ne Jako projektanat, který sedí u počítače a Jenom podle norem kliká kam se mu chce a to
podle toho pak umisťuje vedení. Toto vedení vedení Je absolutně nepřijtalené z mnoha důvodů.
Požaduji vytvoření modelu na vizualizaci výhledu ze všech pozemků v okolí 2km na všechny
světové strany a Jak to bude mít vliv na výhled. Výhled bude silně ovlivněn a naprosto zničen při
výstavbě tohoto projektu. Bude to Jako Jizva do malebné krajiny. POžaduJi vytvořit model Jako při
vytváření architektonických modelů a vizualizaci. Model bude obsahovat veškerý prvky, větší
než lOcm v okolí Ikm. Po té snad bude možné určit. Jakým způsobem budem ovlivněn výhled z
pozemku a také výhled na pozemek z okolí. To povede k zpřehlednění dopadů na pozemek.
Požaduji, aby to vytvořila renomovaná a akreditovaná architektonická kancelář ve spolupráci s
člověkem, který má potřebné vzdělání a a potřebnou kvalifikaci na plánování a zobrazování
prvků v krajině - inženýra v oblasti plánování krajiny. Taktéž požaduji aby inženýr na plánování
prvků v krajině s potřebnou kvalifiakcf vytvořil znalecký posudek, ve kterém bude posuzovat
dopady na pozemky dané zamýšlenou výstavbou vedení. Dále požaduji důkladnou anaylýzu
zastínění a dopadů na zastínění pozemků vedeníem a zastínění pozemku při výstavbě vedeni.
Dále požaduji analýzu emisí a imisí na všechny pozemky při výstavbě. Vytvoření modelu Šíření
a rozptylu prachových částic, části PM2,5, PM5, PM10, NOx, SOx, COx apod. Požaduji veškeré
možné analýzy těchto dopadů na rostliny, které pěstují, nebo bych potenciálně mohl v
budoucností pěstovat na mém pozemku. Především, Jakým způsobem budou zasaženy a
ovlivněny listy a povrch rostlin, jakým způsobem bude docházet k očištění listů, zda je to vůbec
někdy omyvatelné, a zda vůbec někdy budou moci zde být rostliny bez vlivů stavby a
vedenínerušeně pěstovány. Požadují udělat posudky zvlášť na každou jednotlivou plodinu.

kterou bych tam mohl potenciálně jako zemědělec pěstovat. Jako například pšenice, žito, oves,
kukuřice, řepka, pícniny atd. Prostě vše, co by tam šlo pěstovat, a zjistit, jakým způsobem bude
stavba vedení a prašnost z ní a ze strojů ovlivňovat výnosy. Požaduji udělat ekonometrícký
model, který bude zahrnovat jednotlivé vlivy, které bude mít stavba na okolí, především na
pozemky a jaký vliv to bude mít na výnosu v budoucnu. Požaduji to porovnat se s
ekonometrickým modelem, který bude zobrazovat současný stav a výnos a výnosy z minulosti,
které nejsou ovlivněny negativními dopady této zrůdné stavby a proradného projektu. Dále
požaduji vytvořit ekonometrický model který se bude týkat ceny pozemku za posledních 20let a
který bude umožňovat prognózu do dalších 20ti let. Požaduji následně poak vyvtořít další
model, který bude zohledňovat všechny, nebo alespoň 90% vlivů, které vytvoří vedení na muj
pozemek. Tyto modely bude samozžejmě nutné verifikovat co nejvíce možnými zpsůoby.
Verifikaci bude nutné provést těmi nejlepšími možnými, akreditivanými odborníky Jak z
ekonomických oborů, tak ze zemědlěksých oborů. Tyto dva modely se pak navzájem porovnají.
Pokud tyto odbronfci dojdou k závěru, že alespoň s 90% pravděpodobností bude alespoň jeden
z pozemků ovlivněn, tak požaduji zastavit už jednou provždy tot šílení řízení. Dále požaduji
vidět analýzu toho, jak budou povrchy listů plodin vstřebávat či vymývat usazeniny prachy a
prchových části a dalších spadů ze stavby. Případně chci vytvořit analýzu dopadů na výnosy a
potenciální výnosy. Dále to bude mít dopad na stanování, pozorování hvězd, elektromagentické
pole, vesmírnou energii a proudění subatomámích částic, především gama záření. Ovlivní to
dopadání částic a tím nemohu případně zachytávat vlny alpha, beta a gama záření z kosmu na
svém pozemku. Pokud bych chtěl vybudovat zařezízení na měření těchto částic na svém
pozemku, bude to možné v bezpečnostním pásmu? Nebude to mít náhodou vliv na povoiovánf
této stavby? Já se domnívám že ano! To znamená, že potenciál pozemku pro toto využití s
výstavbou vedení klesá! Proto požaduji zastavit navždy toto řízení! Celou tuto astronomickou a
astronomickokosmickou aktivitu, je nutné důkladně prověřit, akreditovanými odborníky a je
nutné udělat důkladné znalecké posudky. Subatomické částice budou mít jistě ovlivněy dráhu
letu, když se vybuduje vedení. Ku příkladu to ovlivní nebo znemožní měření těchto částic a já
potenciálně ztratím možnost objevu zajímavých zjištění všech pozemcích v okolí. To samé platí
s dopady na možnost průzkumu pozemku z pohledu geologických, seismických a podobných
průzkumů, protože vedle bude vedení, který tam předtím nebyl. Protože by mí vedení mohl
potenciálně sebrat tyto příležitosti. Dále požaduji vytvořit větrnou mapu a počítačový model
proudění vzduchu a větru na všech pozemích v okolí projektu, kde bude znázorněn současný
stav proudění vzduchu v okolí pozemku a bude to zde porovnáno se zamýšleným stavem, kde
hráz jistě naruší případně ovlivní proudění vzduchu a tím pádem to ovlivní výnosy. Požaduji k
tomu využít software jako například Simscale apod. Dále bude nutné provést ohodnocení všech
pozemků v okolí min. 2km znaleckými posudky a vytvořit posudky na nový stav zohledňující
výstavbu vedení. Tyto dva posudky se pak porovnají a pokud z nich bude zřejmé, že dojde k
ovlivnění ceny pozemků, tam určitě požaduji zrušení celého řízení a definitivní konec celého
projektu a všech dalších projektů Čez! je nutné provést analýzu vsakování vod a dalších
možných tekutin, které se budou akumulovat u stožárů a jejích pronikání do okolí v podzemí.
Protože při výstavbě je běžné, že mnoho provozních tekutin a dalšího sajrajtu vyteče do vody a
především na okolní pozemky. Tím, jak voda teče, tak stoupá i napětí, který působí na půdu.
Jelikož projekt nezahrnuje úpravu podloží pod vedeníem a rybníkem. Bude ho to podmáčet a
také to bude dávat lepší podmínky pro růst plevelných rostlin a rozvoj plísní. Proto požaduji

důkladnou analýzu akreditovanými odborníky z některé z renomovaných univerzit z ČR, které
mají dostatečnou kvalifikaci a akreditaci na provádění těchto analýz jako třeba ČZU. Tato
analýza musí zahrnovat analýzu dopadu zvýšení vlhkosti prostřednictvím zvýšení množství
vody ve spodních vodách na pozemek z pohledu plísní a podporu rozvoje rákosí, kapradin a
podobných plevetných rostlin. A současně zanalyzovat, jak moc to ovlivňuje vývoj jednotlivých
zemědělsky využívaných a a využitelných rostlin, které nyní pěstuji a potenciálně bych mohl
pěstovat na mém pozemku. To požaduji udělat zvlášť na každou kombinaci plodiny a plevelné
rostliny.Dále je nutné zanalyzovat dopady na potenciální využiti pozemků v budoucnu. Ne jen
dnes. To je další obrovský nedostatek dokumentace.Dokumentace se vůbec nezabývá dopady
výstavby vedení na pozemky s ohledem na to, že mnoho z nich se nachází ve velmi lukrativní
lokalitě a mohl by být s velkou pravděpodobností zahrnut do změn územního plánu. Pokud by
ovšem vedle nestálo jejich proradný vedení. Proto požaduji důkladnou analýzu akreditovanými
odborníky v oblasti územního plánováni, kteří by zanatyzovali všechny možné varianty změn
územního plánu a aplikovali je na pozemky i jejich části, řekněme na 1/100 a následně udělali
všechny kombinace potenciálních změn územního plánu bez vedení s výhledem na 20 let s tím,
že každý rok zanalyzují všechny kombinace zvlášť a následně to porovnali stejným způsobem
se stavem, kdy tam bude vybudováný vedení. Jsem přesvědčen, že výsledky tohoto srovnání
bude závěr, že pozemky budou negativně ovlivněny tímto proradným záměrem. Dále požaduji
udělat důkladný znalecký posudek na to, jakým způsobem ovlivní cenu pozemků zhoršení
přístupu k tomuto pozemků. Když nyní je krásně přístupný, neoviz to negativně cenu. Jakmile
tam bude ta hráz a nedej bože se napustí, tak pozemek bude hůře přístupný. To požaduji
důkladně zanalyzovat především z pohledu ceny nemovitostí a vůbec obhospodařovatelnosti
těžkou technikou.Dále dokumentace vůbec nezohledňuje prašnost vytvořenou stavebními stojí
pň výstavbě adopad této prašnosti na okolí. Především na pozemek a plodiny a lidí na něm. Ku
příkladu rostliny budou zanešeny obrovskou vrstvu prachu že stavebních činností. Kdo bude
potom čistit každý mm2 každého listů každé rostliny každých Sminut?? To prostě není reálné.
Je ale na prosto jisté, že určité množství prachu rozhodně na rostliny dopadne. To bude mít za
následek problémy rostlin s fotosyntézou. Problémy s fotosyntézou povedou k nižším výnosům.
Nižší výnosy povedou k nižší ceně všech nemovitostí i všech okolních těchto nemovitosti a. To
povede opět ke snížení ceny mé nemovitosti. Takto se cyklus bude akcelerovat. Proto požaduji
důkladnou analýzu a znalecký posudek akreditovanými odborníky v oblasti emisí a imisí prachu,
prachových čistič PM2,5,PM5,PM10,PM15 benzoapyren atd.. Současně požaduji vytvořit
počítačovou simulaci a model šíření prachu a zplodin ze stavby, tak jak to vyžadovala např. EIA
pro výstavbu hal v Boru u Tachova. Proto já požadují model šíření prachu a zplodin ze všech
částí jejich pozemků, kde budou operovat stroje při výstavbě i při přípravě výstavby. Pokud se
ukáže, že i malé množství prachu by při určitých podmínkách mohlo dopadnout na pozemek,
tak požaduji absolutní zrušení řízení!!!! Bude to mít negativní vliv na oplocení pozemků. Když
bude pozemek oplitit, a protože to nijak nesousedí s veřejným prostranstvám, nepotřebuju ani
podávat žádnou ohlášku. A PROTOže v ochranném ni bezpečnostním pásmu tot nemůže být
umístěno, odmítám jakýkoli vedení, bezpečnostní pásmo atd. U pozemku, protože pak nebudu
schopen to zrealizovat!!!! Všemkdo uvažují o zalesnění pozemku, kdy opět ochranné a
bezpečností pásmo znemožní tento záměr zrealizovat. V době, kdy v ČR JE FATALNÍ
NEDOSATEK VODY. JIŽNÍ MORAVA STRAŠNÉ TRPÍ, JE TO SKORO POLOPOUŠt TAK ONI
VYTVÁŘÍ DALŠÍ DALŠÍ ÚZEMÍ, KTERÉ NEBUDE MOŽNÉ NIKDY ZALESNIT. Čez je známý

jejich proradnosti a s jakou radostí ničí zbytečně porosty a tím přispívají k devastaci české
krajiny. Tam kde to je třeba, tak tam to zase pro změnu nedělají.To samé platí o vlivu vedení na
stromy v okolí, které tím budou mít výrazně zhoršené podmínky pro růst z mnoha výše
uvedených důvodů. Dále tento záměr bude mít jistě vliv na šíření signálu z mobilních sítí.
Technologie Edge, 3G, HDSPA, 4G, LTEa dokonce 1 5G atd. Budou mít s největší
pravděpodobností ovlivněno šíření signálu. Proto požaduji důkladnou analýzu akreditovanými
odborníky v oblasti telekomnikačních technologií, kteří by zanalyzovali všechny možné varianty
dopadů na všechny možné typy šíření signálu. Včetně WIFI, Radiových vln - krátkých,
dlouhých, středních při výstavbě vedení, napuštění vedení, vedení, výstavbě vedení atd. A jaký
to má dopad na jejích kvalitu - rušení, hysterezi atd. Je téměř jisté, že to bude mít dopad na
šíření signálu a téměř jistě to povede k větší míře rušení signálu - snížení kvality signálu a tím i
snížení atraktivity celé lokality. Povede to ke snížení ceny nemovitostí • to požaduiji také
zahrnout do znaleckých posudků. Požaduji důkladnou analýzu a ekonometrické modely a
prgnozy i do budoucna - nyní se hovoří o zavádění technologie 5GI! Jakým způsobem to ovlivní
zavádění technologie 5g a jakým způsobem to může ovlivnit výběr lokality pro nové vysílače.
Resp. nevýbér pozemku pro výstavbu 5g vysílače. Jíž se v minulosti v této oblasti stalo, že je
oslovil operátor s tím, že chce vybudovat za slušné peníze vysílač na pozemku, vedení bude
mít jíště na tento výběr vliv a je možné, že to povede ke změně výběru lokality. Proto požaduji
provést důkladnou analýzu a prognostické modely akreditovanými odborníky v oblasti
radiokomunikačních technologií ve spolupráci s ekonomy, kteří vytvoří všechny možné varianty
vývoje této lokality - to znamená s vedenfem a bez něj a porovnají jejích potenciál a vyhdnotí
dopady vedení na umístění vysílařče na pozemek a tento faktor zahrnou do výpočtů dopadů na
celkový potenciál pozemku a tím pádem i na jeho cenu. Dále požaduji vyloučení jakýchkoli
strojů ze stavby starších jak roku 2016. Ty byly obětí aféry deiselgate a mají lstivé motory s
vysokými emisemi. Další velmi podstatný bod, je, že výstavbou vedení dojde k ohrožení matice
zájmů. A to jak z pohledu matice zájmů mikroregionu, tak z pohledu matice zájmů pozemku, tak
matice zájmů ostatních pozemků v okolí, tak i ostatních pozemků. To celé povede k dalšímu
snižování atraktivity pozemků a tím k lepšímu snížení její ceny. Požaduji důkladně zanalyzovat
a prozkoumat tuto problematiku a její dopad na pozemek akreditovanými odborníky. Další
velmi podstatnou otázkpu, která vůbec není v dokumentech řešena a Čez se neobtěžoval tím
zabývat a místo toho se mě pokusil proradně podrazit je otázka rekreace. Domnívám se, že lidé
se nechtějí rekreovat u vedení, který se může kdykoli zřítit přetížením a ovlivněním krystalické
mřížky kovu a ještě k tomu mají být v permanentním ohrožení života v ochranném a
bezpečnostním pásmu vysokonapětíého vedení a zabitím poméc vysokého napětí. Jen těžko si
lze představit, že by snad lidé měli rádi rekreaci v takto nebezpečném území.Proto požaduji
důkladnou analýzu akreditovanými odborníky, jakým způsobem ovlivní jejich záměr vystavět
vedení a přeložit vedení potenciál pozemku z pohledu rekreačního využití a možnost využití
pozemku pro zřízení rekreačního střediska. Dále v oblasti nebylo provedeno radonové a
radioaktivní měření a nebylo posouzeno, jakým způsobem, vedení zahýbe s touto opravdu
životu nebezpečnou problematikou s ohledem na jeho okolí, které obsahuje pozemek. Jakým
způsobem ovlivní šíření radioaktivity v okolí, byť neptmým množstvím. Nebude to mít dopady
na pozemek a nezávadnost plodin, které pak budu prodávat a zpracovávat dále? Požadují tuto
problematiku důkladně prozkoumat akretivanými odborníky z jaderné fakulty a vytvoření
odborného posudku na tuto problémetíku. Dále požaduji důkladnou analýzu, jakým způsobem

bude ovlivněna myslivecká činnost a jakým způsobem to může ovlivnit negativně pozemky.
Především z pohledu nájmů a výnosů ulovené zvěře . Když tam bude vedení, zvěř tam nebude
moct přijít - když tam nebude moct přijít, němůže tam na vzniknout řfjíště, které je myslivci velmi
žádané. Při vástavbě se bude zvěř místu vyhábat obloukem a myslivci nebudou chtít platit
nájem. Proto požaduji zanalzovat tuto problemtiku akreditivanými odborníky z oblasti přírodních
věd jak z pohledu srocování a říjení zvěře, tak z pohledu, jak to ovlivní strategický aspekt
pozemkue z pohledu myslivosti, tak z pohledu dopadu na cenu pozemku s přihlédnutím k
místním honebnfm společenstvům. Určitě jednu z součástí podkladů bude vyjádření méstbních
myslivců, jak se staví k této problematice. Dále požaduji na základě systémové analýzy a
systémové syntézy, simulací, modelů a prognóz zmiňovaných výše, provést cost benefit
analýzu na celém projektu a to z pohledu všech stakeholderů - všech dotčených pozemků a
požaduji aby závěry těchto analýz byly prodiskutovány na dalším veřejném projednání. Z toho
bude zřejmé, zda je pro tyto osoby výhodné tento vedení výhodné postavit. Já odhaduji, že
odhad bude takový, že pro všechny, kromě Čez bude tento záměr nevýhodný. Proto požaduji
zrušení celého řízení. Dojde k brutálnímu vizuálnímu znečištění při výstavbě. To bude mít
obrovský dopad na atraktivitu pozemku. Požaduji toto prozkoumat akreditovanými odborníky a
aby vypracovali podrobný znalecký posudek na vizuální znečištěnf.V projektu chybí podstatné
dokumenty, které jsou součástí každého profesionálně připraveného projektu. Vzhledem k
tomu, že projekt se jíž dlouhou dobu nachází v predprojektove fázi, tak považuji nedostatky v
dokumentaci za opravdu žalostné a ukazující na absolutní neznalost projektového řízení. I v té
nejzákiadnějšf tuzemské literatuře o projektovém řízení jako například 5 kroků k úspěšnému
projektu od Jana Doležala a kol. se můžeme dočíst, že základní součástí dokumentace projektu
v predprojektove plánovací fázi jsou projektová charta, LRM a BC. Ani jeden z těchto
dokumentů není součástí dokumentace na úřadě. Pokud bychom nahlédli do odborné, světové
literatury na světové úrovni které stanovuje standardy projektového řízení jako například PMI a
IPMA a PRINCE2 a PMBoK, tak se můžeme dočíst, že kvalita přípravy projektu je na
přinejlepším na úrovni střední školy. Seznam Chybějících a přitom kritických dokumentů v
dokumentaci by dalo na dalších ZOstran připomínek. Vzhledem k tomu, že mám odborné
vysokoškolské vzdělání zaměřené a specializované přímo na projektové řízení a systémové
inženýrství, mohu jako odborník prohlásit, že dokumentace je velmi amatérsky připravená a
opomíjí celou škálu závažných aspektů a dosavadní průběh tohoto projektu tomu odpovídá.
Dalším velkým problémem dokumentace je její totální netransparentnost, kdy mnoho závažných
dokumentů při takto významném projektu, který je verejnymz zájmem a a je v zájmu veřejnosti
vědět maximum, nebylo zverejneno a zřejmě ani vytvořeno. Například, kdo je zde odpovědný za
řízení změn? Jejich projekt se dá Podle všech aspektů a hodnotících kritérii projektů podle
standardů projektového řízení považovát za absolutní katastrofu. Je to učebnicový příklad
neúspěšného projektu. Byly ovlivněny všechny dimenze projektu a to dokonce několikrát.
Přitom tyto zásadní změny, které musí projít změnovým řízením v rámci jejich organizace
nejsou nikde k dispozici. To považuji za krajně netransparentní a velmi podezfelél Co se snaží
tímto proradným postupem Čez utajit? Proč neukáže účastníkům řízení a veřejnosti karty?
Požaduji zveřejnit a zanést do dokumentace veškeré informace, dokumenty, emailové
komunikace, pokyny, instrukce, příkazy a především rozpočet projektu a zanést do spisu
týkající se vedení. Tyto proradnosti musí být prostřeny! Požaduji ať ukáží jakým způsobem mají
řízené změny v této organizací. Na to navazuje další fatální selhání projektového řízení u tohoto

projektu. Je velmi žalostné, že firma Čez například nanajala experty z daných oblastí a
nepoužila metodu Delphi. Proto požaduji zahrnout do dokumentace zjištění a analýzu hrozeb
důkladnou a nákladnou analýzu rizik a všech změn na projektu pomocí metody Delphi I, která
by měla pomoci stanovit jaké jsou reálné dopady projektu a jaké jsou dopady změn na projekt a
jak tyto změny ovlivní okolí.Další fatální nedostatek dokumentace je absence krizového řízení.
Dokumentace, Čez ani projektový manažer projektu se vůbec nezabývá krizovým řízením. Co
když zde dojde k různým událostem, jak při výstavbě, tak při provozu vedení.
A jak je je dnes již známo a Čez se to pořád snažila překroutit, že se jedná o jakýsi
samaritánský krok, kdy se snaží pomoci věřejnosti, a tak vystaví vedení, tak to jsou všechno lži!
vedení se staví jenom kvůli tomu, že oni zde chtějí dělat profit! A kvůli tomu jejích výstavba svojí
povahou přimo ohrožuje občany, pozemky, zájmy, podnikání, cizí pozemky, cizí zájmy a cizí
podnikání! Požadují všechny tyto vlivy a negativní dopady podrobně prošetřit a především
kvantifikovat akreditovanými odborníky, kteří vypracují znalecký posudek! Je zřejmé, že se
jedná o obrovskou negativní extemalitu pro všechny kromě Čez a jim spřízněných! Tyto
extemality je potřeba přesně vyčíslit - kvantifikovat! Na základě nich je teprve možné začít
jednat s dotčenými osobami ohledně jejích kompenzace a případné dohody! Čez od začátku
používá arogantní hrubou sílu a pak se diví, že lidé nechtějí akceptovat jejich proradné projekty!
Jako mladý, soukromý zemědělec absolutně odmítám takovéto zrůdné chování Čez a požaduji
zrušení celého řízení, i firmy Čez, vykázání z města, kraje, země a udělení drakonických pokut,
které zajistí totální likvidaci Čez a jim spřízněných právnických osob, které se snaží vydělat na
úkor ostatních!!!!! Dále zde postrádám jakýkoli krizový managment. U takto podstatné a
nebezpečné stavby je krizové řízení nutnou součástí projektové dokumentace. V tomto případě
to ani zdaleka není. Toto opravud přesahuje veškeré meze. Co všechny ty života a majteke,
které jsou v ohrožení z této nedbalosti. Bude za to Čez nést odpovědnost? Půjdou pak zraněné
a zabité lidi a děti zachraňovat jejich projektanti? Odpověď zní ne. V celé dokumentaci se
nepíše absolutné nic o rzicich stavby a jakým způsobem by si s nimi chtěli Čez poradit. To
samozřejmě není tak jednoduchou záležitosti. Proto požaduji přivolat k projektu akreditované a
zkušené odborníky z krizového managementu, aby vypracovali znalecké posudky a především
krizové scénáře a krizové plány. Z těchto plánů pak vzejde registr rizik, který pak požaduji
projednat na veřejném zasadání s veřejností, kdy bude probíhat jeho diskuze a debata. Zde
předpokládám, že dojde kjeho rozšíření a doplnění místními občany a na základě jejich
podnětlů a zkušeností bude tento registr ještě rozšířen. Následně na tento registr rizik budou
aplikovány různý metody. Považuji za naprosto klíčové minimálně aplikaci mapy rizik, n^etody
RIPRAN a matice rizik. Další problém dokumentace je totální zastaralost přístupu k
projektování. Dnes je už běžnou záležitostí používat BIM - Building Information Management
(Building information modelling). Proč toto není v dokumentací? Proč tohle u tak zásadní stavby
nepoužívá Čez? Požaduji tuto metodu zařadit do projektování a zrušit řízení, dokud nezačnou
Čez pro takto významnou stavbu používat maximální možné techniky a metody, jak předejít
katastrofě. Požadují pak zaslat model v digitální podobě všem účástníkům, tak aby mohli sami
posoudit rizika projektu, které do teď nebyly známy. Proč Čez šetří na takto zásadní
dokumentací, která při sebemenší chybě může mít za následek stovky, ne-li tisíce mrtvých a
zraněných lidí po proudu a miliony ve škodách na majetku?Výstavbou vedení dojde k Blackoutu
celé ČR. Daším podstatným problémem je, že toto vůbec dokumentace neozhleďnuje. Vůbec
tam není žádná analýza týkající se živočišných druhů, kteří tam nyní žijí v současném

ekosystému a také tam chybí další podstatní věc. Tou je analýza nově příchozích druhů, kteří
přitáhnou společně s výstavbou vedení obrovského rozsahu. To vidím jako fatální nedostatek
dokumentace a obrovské a kritické riziko pro všechny pozemky. Může a s největší
pravděpodobností to bude mít extrémní dopady na využití pozemku jak pro zemědělskou
Činnost, tak pro rekreační činnost a všechny ostatní výše zmiňované v připomínkách.. To
povede k obrvoskému poklesu ceny mé zemědělské půdy i všech ostatních pozemků v okolí,
které způsobí další pokles ceny mé půdy. Požaduji proto toto důkladně prozkoumat,
zanalyzovat a vytvořit znalecký posudek na tuto problemtiku, s tím, že požaduji i namodelování
dané situace počítačovým modelem, ekonometríckým modelem a. systémovým modelem a
požadují také vytvoření prognóz na minimálně 20let dopředu(ex-ante) i dozadu (Ex-post) s
95%,99% a 90% pravděpodobností, jaký to bude mít vliv na vývoj ceny mé půdy a na kvalitu mé
půdy. Současné požaduji vytvořit prognózy na cenu mé půdy pomocí modelů ARIMA, ARI, IMA,
ADL, VAR, VECC, EWMA prognózy akreditovanými odborníky v oblasti prognostiky, kteří zjistí,
zda a jakým způsobem tato problematika ovlivní cenu pozemku. Požaduji, aby bylo R2 na
minimální úrovní 0,85. Ukazatel chyby prognózy MAPĚ požaduji do 4%. Jinak nepovažuji tyto
modely vypovídající a požadují zrušit územní řízení a totálně už navždy zavrhnout projekt.
Současně požaduji ověřit pravost dat nezávislým obdomíkem, protože jak jsme byli již svědky
dříve, Čez rádo fixiuje data, tak bych rád předešel tomu, že budou dále fixiovat data, tak aby jim
vyšli prognózy a především kvalita prognózy hezky a mohli mi to tu odprezentovat jakože to je
dobrá prognóza. Dále požaduji podrobně odůvodnit jak od žadatele, tak od stavebního úřadu,
proč by vybrali či nevybrali daný model a maximalizovali počet těchto modelů. Přestože se jedná
o velmi významný projekt, který bude ovlinovat a ohrožovat mnoho lidí, chybí zde jakékoli
fundametnální základy krizového řízení • risk managementu. Nebyly zde podniknuty žádné
kroky aktivního řízení rizik. Proto požadují, aby toto bylo učíniněno, jinak požaduji zastavit
řízení. Mezi základní prvky a postupy požaduji následující fáze. Fáze procesu řízení rizik a)
Identifikace a popis rizik b)
Analýza rizik c)
Hodnocení a návrh opatření. Z fáze
identifikace rizik požaduji provést minimálně, avšak ideálně ještě rozšířit: o vyhotovení
seznamu rizik a jejich popis - jako minimální podklad požaduji použít rizika zmíněná ve všech
připomínkách k tomutu řízení. Dále požaduji, aby je seznam rizik obohatil akreditovaný odborník
na krizové řízení - risk manager. Dále požaduji zpracovat podrobnou metodiku a metodologii
zahrnující minimálně, avšak ideálně ještě zásadně rozšířit, následující metody. Brainstorming,
Skupinový rozhovor, metoda Delphi, metoda What~ifanalysis~ postup hledání možných
dopadů vybraných situací, stromy ETA - postup, který sleduje průběh procesu od počátku
událostí přes konstruování následujících událostí vždy na základě 2 možností - příznivé a

nepříznivé, stromy FTA - zpětný rozbor událostí za využití řetězce příčin,
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Příklad FTA • jak požaduji zpracovat Fault tree analysis na všichni zmíněná rizika události, které
mohou v souvislosti s vedeníem vzniknout.
Současně požaduji vytvořit i RIPRAN analýzu pomocí metodiky na stránce ripran.eu

Do fáze analýzy rizik požadují zahrnout a postupovat následovně. Současně požaduji, aby
žadatel přišel se svým unikátním postupem, který bude reflektovat daný projekt, který má
národní význam a odpovídající přístup k rizikům. Dekompozice rizikových faktorů, nutnost
identifikovat vztahy mezi jednotlivými rizikovými faktory, hlavním cílem je klasifikace rizik dle
pravděpodobnosti výskytu a dopadu - Kvantitativní nebo kvalitativní analýza. Kvalitativní- rizika
jsou vyjádřena kvalifikovaným odhadem. Kvantitativní - rizika jsou založena na matematickém
výpočtu dle pravděpodobnosti výskytu a dopadu. Nástroje pro analýzu rizik jsou např. metoda
Delphi, skupinové diskuse, počítačové programy. Identifikovaná rizika se zanesou do matice
rizik - tato rizika se mohou stát ohniskem krize, které představují krizové situace. Hodnocení a
návrh opatření provádí se na základě posouzení pravděpodobnosti výskytu a dopadu Navrhují
se možnosti prevence a případné způsoby zmírnění účinků Nutno posuzovat, zda je riziko
přijímáno dobrovolně či je vnuceno - (zde jsou všechna rizika zcela dobrovolná, protože Čez
chce za každou cenu vydělat a vydrancovat toto území) Riziko je měřitelná veličina. Riziko je
nutné snižovat až na minimální možnou úroveň, zvláště, pokud se jedná o tento života a
majetek ohrožující projekt. • princip ALARA. Cost-Benefit analýza - poměr vynaložených
prostředků a výsledného přínosu.Následně požaduji naložit s každými jednotlivými riziky z
registru rizik, které bude schválené jednomyslně všemi stakeholdery následovně •Diverzifikace
- rozložení rizika na co největší základnu;«přijetí rizika -tj. dobrovolná retence;-redukce
rizika - odstranění příčin vzniku rizika (transfer) nebo snížení nepříznivých důsledků
(diverzifikace, pojištění);Tetence (zadržení) rizika - retence rizika může být vědomá či
nevědomá, dobrovolná či nedobrovolná. Proti riziku se nic nedělá. Retence rizik je vhodná u
rizik, která vedou k relativně malým ztrátám;*sdílení rizika - např. strategické aliance, joint
venture;*transfer rizika - přesun rizika na jiné podnikatelské subjekty (např. Factoring,
Forfaiting, pojištění aj.);-vyhnutí se riziku - u rizik, jejichž dopad je pro podnik (organizaci)
fatální nebo pravděpodobnost výskytu vysoká.*vytváření rezerv.
Ideálně všichni zmíněné metody nakládání s riziky požaduji spojit a prokombinovat tak aby
došlo k jejich maximální eliminaci. Navržená řešení chci zanést do registru rizik a následné dát
mě i ostatním stakeholderúm ke schválení. Pokud dojde ke schválení, požadují vytvořit plán
rizik - resp. Krizový plán a plán řízení rizik. Rizika požadují rozdělit podle následujícího členění.
A rozšířit je ještě podle místních specifických podmínek vztahujících se k vedení, které popisuji
výše. Případně jsem otevřený diskuzi ohledně členění rizik, ale požaduji, aby to bylo
prokonzultováno se všemi stakeholdery a jednomyslně schváleno.
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Zde je podrobný popis živelných pohrom, která spatřuji jako hlavní riziko pro vedení. Nicméně,
může zde dojít k mnoha jiným rizikům, jako například zamoření toxickými látkami. Když někdo
vypustí baterku z auta nebo něco podobného . V příadě vybudování tohoto vedení To povede k
zamoření pozemku a plodin, které na něm rostou. Následně bude třeba zlikvidovat celou úrodu
a odbargovat celý pozemek a dekontaminovat ho. Má na to Čez připravené prostředky? Má
fond pro odškodnění majitelů pozemků? Nebude se pak vymlouvat na to, že za to nemohou, že
za to může neznámý pachatel, který vypustil tu baterku? Troufám si říct, že na všechy tyto
otázky je odpověď ne, ale chci, aby se k tomu vyjádřilo Čez a stavební úřad nebo ministerstvo
nebo kdo. Z mé perspektivy je to jednoduché. Když tam vedení nebude, nemůže k této situaci
dojít a tím pádem tam vedení nechci. Pokud ho tam chce Čez, tak ať eleminuje toto riziko
pomocí fondu na odškodnění majitelů pozemků. Proč já mám pak nést náklady, které oni
vytvoří, aby mohli inkasovat zisky z vedení a hal? Požaduji vytvořit fondu objemu minálné 1 mid.
Kč, které zajistí, že jakékoli škody a negativní externality způsobené jejich záměrem majitelům
pozemků v okolí budou odškodněny bez problémů i v budoucnu. V příloze č.1 je příklad
krizového plánu, který chci aby vypracovalo Čez. Požaduji, aby to mělo stejnou nebo velmi
podobnou strukturu. Bez něho není možné takto brutálně rizikový projekt realizovat.
V příloze č. 2 je příklad krizového scénáře, který chci, aby vytvořili pro každou modelovou
situaci, kterou jsem nastínil výše (Voda, Plyn, Auta, Zemědělci, stanování, děti, apod.) Totoální
masakr a absolutní destrukce obyvatelstva a krajiny na po celé delce. Bude to vybuchovat jako
bomba. Jenomže s obrvoským množstvínm energie. Kdo bude vysvětlovat matkám dětí, kteří
přitom zahynou, že si někdo chtěl vydělat? To chci také zanést do dokumentace. Kdo bude pak
řešit následky katastrofy způsobené tímto projektem. Kdo bude osobně kondolovat. Kdo za to
bude pykat. Bude to proradní jednatelé firmy Čez? Vsadím se, že ne. Požaduji písmený
závazek od členů představenstva, že ponesou absolutní odpovědnost za tento projekt a že jsou

pňpravenf trvdě zaplatit za jakýkoli omyl. Jak je známé, tak tyto stavby přitahují po cleou dobu
své životnosti kriminální živly. Při stavbě zahraniční dělníci generují často problémy • prostituce,
hazard, výtržbnictví apod. To samé je při provozu. Zahraniční gangy se snaží na vedení
napíchnout a krást elektriku. Tytyo krimiživly jsou opravdu mor. Ty se usadí v okolí vedení a
čekají na příležitost vykrást vedení. U toho samozřejmě loupí a kradou od místních obyvatel.
Proto pokud tu planovod nebude. Tyto živly sem nepůjdou. To je logické. Stejně jako nepůjdou
někam do lesa, protože tam takéí není vedení. Proto varianta nulová - nestavět vedení je z
tohoto hlediska nejbezpečnějšf a nejjistějšf.
Snad jen na závěr lze podotknout, že jsem se o tomto záměru dozvěděl nedávno, tak jsem
dokázal sepsat pouze malé množství problémů spojených s tímto projektem a předpokládám,
že pokud se pustím do hlubšího studia tohoto zrůdného projektu, tak najdu v budoucnu další a
významnější problémy. Proto požadují okamžitě zastavit řízení a vydat nesouhlasné stanovisko.
Pokud se neprokážou pravé úmysly investora a nedojde ke 100% informovanosti všech majitelů
dotčených pozemků, tak požadují také vykázat investora z ČR a dát je před soud.
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Spisová značka: S-KHSJM 62028/2019
Č. j. odesílatele: MZP/2019/560/2003
Sp. zn.:
ZN/MZP/2019/560/425
Kód záměru:
OV7196
Vyřizuje:
RNDr. Daniela Žádníková
Tel.:
+420 545 113 025, 775 216 402
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daniela.zadnikova@khsbrno.cz

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
odbor výkonu státní správy VII
Mezírka 1
602 00 BRNO
ID datové schránky: 9gsaax4

V Brně dne 15. prosince 2019
„V417/817 - zdvojení vedení“ - oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů - zjišťovací řízení
Oznamovatel: ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 (IČ: 25702556)
•

Vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně jako orgán ochrany veřejného
zdraví místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 258/2000 Sb.“) a jako dotčený správní úřad podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000
Sb. a § 23 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“),
vydává podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 6 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., k oznámení
záměru „V417/817 - zdvojení vedení“ posuzovanému ve zjišťovacím řízení podle § 7 zákona č.
100/2001 Sb., na základě žádosti Ministerstva životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha
10, odboru výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno, doručené dne 11. 11. 2019, následující
vyjádření:
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) oznámení
záměru společnosti ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 (IČ:25702556)
„V417/817 - zdvojení vedení“
umístěného v k. ú. Otrokovice, Tečovice, Sazovice, Machová, Tlumačov na Moravě, Kurovice, Hulín,
Kvasice, Střížovice u Kvasic, Karolín u Sulimova, Bařice, Vrbka u Sulimova, Lubná u Kroměříže,
Lhotka u Kroměříže, Zlámanka, Soběsuky, Milovice, Cvrčovice u Zdounek, Zdounky, Divoky, Roštín,
Cetechovice, Chvalnov, Lísky, Střílky - Zlínský kraj, v k. ú. 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 - Jihomoravský kraj, vypracované podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. Dr. Ing.
Vladimírem Skoumalem (autorizovaná osoba dle zákona č. 100/2001 Sb.), ČEPS Invest, a.s.,
Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 (IČ:24670111), dne 24. 10. 2019, bere na vědomí a z hlediska
zájmů ochrany veřejného zdraví a možných zdravotních rizik pro populaci exponovanou vlivům
záměru v dotčeném území,
požaduje záměr posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
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V dokumentaci vlivů na životní prostředí je třeba z hlediska vlivů na veřejné zdraví věnovat zvýšený
důraz na následující údaje:
1. Vyhodnocení vlivu 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.“).
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.
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.
4. Součástí dokumentace bude 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 č. 100/2001 Sb. a vyhlášky č. 353/2004 Sb., kterou se
stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné
zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení.
KHS JmK konstatuje, že předložené oznámení v rámci zjišťovacího řízení neobsahuje veškeré údaje,
které jsou nezbytné pro možnost objektivního vyhodnocení všech vlivů záměru na životní podmínky a
zdraví lidí v dotčeném území s přihlédnutím ke stávajícímu stavu složek životního prostředí a vlivům
stávajících zařízení k přenosu elektrické energie v dotčeném území na zdraví lidí. KHS JmK proto
požaduje výše uvedené údaje promítnout do dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí a
předmětný záměr posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb.
Toto vyjádření je vydáváno z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví
s působností na území Jihomoravského kraje. Ve smyslu ustanovení § 23 odst. 6 zákona č. 100/2001
Sb. je dotčeným orgánem při posuzování vlivů na životní prostředí podle tohoto zákona z hlediska
vlivů na veřejné zdraví Ministerstvo zdravotnictví pro záměry a koncepce přesahující rámec kraje a
územně příslušné krajské hygienické stanice v ostatních případech.
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Odůvodnění
Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) bylo dne 11.
11. 2019 dopisem Ministerstva životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, odboru
výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno (dále jen „MŽP“), č. j. MZP/2019/560/2003, sp. zn.
ZN/MZP/2019/560/425, v souladu s ustanovením § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), postoupeno k vyjádření oznámení záměru „V417/817 - zdvojení
vedení“. Záměr je podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. a je evidován pod
kódem OV7196.
Zařazení záměru: záměr spadá podle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. do kategorie I (záměry
vždy podléhající posouzení), pod bod 84 „Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 220 kV
s délkou od stanoveného limitu“ (stanovený limit je 15 km), příslušným orgánem pro posuzování je
MŽP. Jedná se o změnu záměru, na kterou se vztahuje ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) zákona č.
100/2001 Sb.
Oznamovatel záměru: společnost ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
(IČ:25702556). Jako oprávněný zástupce oznamovatele je uveden Ing. Andrew Gayo Kasembe,
Ph.D., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10.
Zpracovatel oznámení: oznámení záměru „V417/817 - zdvojení vedení“ bylo vypracováno v rozsahu
podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. Dr. Ing. Vladimírem Skoumalem (držitel autorizace pro
zpracování dokumentace a posudků podle zákona č. 100/2001 Sb.) ve spolupráci s Ing. Markétou
Krobotovou, ČEPS Invest, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 (IČ:24670111), dne 24. 10.
2019.
Přílohy oznámení:
F: Doplňující údaje: F-1: Celková situace v měřítku 1:100 000; F-2: Přehledná situace v měřítku
1:10 000; F-3: Rozměry stožárové konstrukce tvaru Dunaj; F-4: Přehledný soupis stožárových
konstrukcí; F-5: Fotodokumentace.
H-1: Vyjádření příslušných úřadů územního plánování z hlediska souladu s územně plánovací
dokumentací (ÚPD) sídelních útvarů dotčených posuzovaným záměrem podle zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro
účely řízení podle zákona č 100/2001 Sb.
• H-1.1: vyjádření Městského úřadu Otrokovice, odboru rozvoje města, oddělení rozvoje územního
plánování, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice, č. j. ORM 59954/2018/ALI, sp. zn.
ORM/733/2019/ALI ze dne 24. 01. 2019;
• H-1.2:vyjádření Magistrátu města Zlína, oddělení prostorového plánování, střediska územního
plánování, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, zn. MMZL 162318/2018 ze dne 08. 01. 2019;
• H-1.3: vyjádření Městského úřadu Holešov, odboru územního plánování, Masarykova 628, 769 17
Holešov, zn. HOL-35380/2018/UPA/PK, ze dne 08. 01. 2019;
• H-1.4: vyjádření Městského úřadu Kroměříž, stavebního úřadu, oddělení územního plánování a
státní památkové péče, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, sp. zn. 02/086178/2018/Fr, ze dne
28. 01. 2019;
• H-1.5: vyjádření Městského úřadu Bučovice, odboru územního plánování, rozvoje a investic,
Jiráskova 502, 685 01 Bučovice, č. j. MUB/OÚP-62127/2018 trt, sp. zn. OÚP-140/2019-mat, ze
dne 21. 01. 2019;
• H-1.6: vyjádření Městského úřadu Slavkov u Brna, odboru stavebního úřadu, územního plánování
a životního prostředí, Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna, č. j. SU/107115-18/61432018/Rol, ze dne 11. 02. 2019;
• H-1.7: vyjádření Městského úřadu Šlapanice, odboru výstavby, oddělení územního plánování a
památkové péče, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70
Brno, č. j. OV-ČJ/169896-18/KUD, sp. zn. OV/14566-2019/KUD, ze dne 03. 10. 2019;
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•

H-1.8: vyjádření Městského úřadu Židlochovice, odboru životního prostředí a stavebního úřadu,
Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, č. j. OZPSU/22637/2018-2, sp. zn. OZPSU/22637/2018/NL,
ze dne 22. 01. 2019.

H-2: Stanoviska orgánů ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, k záměru „V417/817 - zdvojení vedení“:
• H-2.1: vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, oddělení
ochrany přírody a krajiny, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, č. j. JMK 3535/2019 OŽP/Čer, sp.
zn. S-JMK 174291/2018 OŽP/Čer, ze dne 09. 01. 2019;
• H-2.2: vyjádření Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství,
oddělení ochrany přírody a krajiny, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, č. j. KUZL 87015/2018, ze dne
08. 01. 2018.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Předmětem záměru je přestavba stávajícího jednoduchého nadzemního vedení V417 o napěťové
hladině 400 kV, na zdvojené nadzemní vedení o napěťové hladině 2 x 400 kV s označením V417/817
v úseku mezi TR Otrokovice, okres Zlín, Zlínský kraj a TR Sokolnice, okres Brno-venkov,
Jihomoravský kraj. Cílem záměru je posílení přenosové schopnosti a spolehlivosti energetické
soustavy ČR. Záměr je liniovou stavbou technické infrastruktury pro přenos elektrické energie.
Posuzované zdvojené vedení bude po realizaci provozně označeno jako V417/817. Celková délka
navrhovaného zdvojeného vedení V417/817 je cca 74 km. Na trase je navrženo 204 ocelových
stožárů (z toho 168 stožárů nosných a 36 stožárů kotevních) tvaru Dunaj se základní výškou 46 m
(nosné stožáry) a 44 m (kotevní stožáry). Zdvojené vedení bude v celé trase realizováno na stožárové
konstrukci tvaru Dunaj s celkovou šířkou koridoru vedení 69,4 m v běžné trase.
Záměr je v souladu s Aktualizací č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky, kde je uveden v části
„Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů“ jako koridor E19, tj.
plocha technické infrastruktury pro dvojité vedení 400 kV Otrokovice - Sokolnice a Prosenice Otrokovice a souvisejících ploch pro rozšíření elektrických stanic 400/110 kV Prosenice, Otrokovice a
Sokolnice. Energetický koridor pro dvojité vedení není zanesen v Zásadách územního rozvoje (ZÚR)
Zlínského ani Jihomoravského kraje.
Umístění záměru
Trasa zdvojeného nadzemního vedení V417/817 o napěťové hladině 400 kV prochází přes území
okresů Zlín a Kroměříž ve Zlínském kraji a okresů Vyškov a Brno-venkov v Jihomoravském kraji.
Trasa je vedena přes následující katastrální území:
• Zlínský kraj: k. ú. Otrokovice, Tečovice, Sazovice, Machová, Tlumačov na Moravě (okr. Zlín), k.
ú. Kurovice, Hulín, Kvasice, Střížovice u Kvasic, Karolín u Sulimova, Bařice, Vrbka u Sulimova,
Lubná u Kroměříže, Lhotka u Kroměříže, Zlámanka, Soběsuky, Milovice, Cvrčovice u Zdounek,
Zdounky, Divoky, Roštín, Cetechovice, Chvalnov, Lísky, Střílky (okr. Kroměříž).
• Jihomoravský kraj: k. ú. Kožušice, Malínky, Brankovice, Nesovice, Letošov, Nevojice,
Vícemilice, Kloboučky, Mouřínov, Rašovice u Bučovic, Heršpice, Nížkovice, Kobeřice u Brna,
Milešovice, Otnice, Lovčičky, Bošovice (okr. Vyškov), k. ú. Újezd u Brna, Žatčany, Telnice u Brna,
Sokolnice (okr. Brno-venkov).
Možnost kumulace s jinými záměry
Možnost kumulace s jinými záměry je v oznámení analyzována s ohledem na aktuálně platné ZÚR
Zlínského kraje (ve znění Aktualizace č. 2 účinné od 27. 11. 2018) a ZÚR Jihomoravského kraje
(účinnost od 03. 11. 2016). Uvádí se, že navrhované zdvojení vedení 400 kV nebude představovat
nový záměr v území, takže se nepředpokládají významnější kumulativní vlivy s jinými záměry.
Jmenovitý přehled záměrů, které jsou v územním střetu s koridorem zdvojeného vedení V417/817, je
součástí oznámení.
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Varianty záměru
Záměr je předkládán v jedné aktivní variantě, která představuje zdvojení stávajícího nadzemního
elektrického vedení o napěťové hladině 400 kV ve stávajícím koridoru, s maximálním zachováním osy
vedení a stožárových míst (s výjimkou úseků mezi TR Otrokovice až po lomový bod R6 - stožár č. 22),
místní úpravy trasy vedení v lokalitě Nevojice mezi lomovými body R18a - R18b (stožáry č. 125 - 127)
a místní úpravy trasy vedení v úseku mezi st. č. 201 - TR Sokolnice, kde bude zdvojené vedení
V417/817 umístěno v nové trase. Tyto dílčí úseky úpravy trasy vedení jsou vyvolány kolizí s prvky
technické infrastruktury nebo stavbami určenými k trvalému bydlení nebo rekreaci, evidovanými v KN.
Trasa záměru maximálně zachovává stávající energetický koridor. Umístění vedení mimo tento
koridor je navrženo pouze v nezbytném rozsahu.
Nulová varianta (tj. nerealizování záměru výstavby zdvojeného vedení) není uvažována z důvodu
potřebnosti záměru s ohledem na zajištění dostatečné přenosové schopnosti a spolehlivosti
přenosové soustavy na území ČR. Výstavba zdvojeného vedení posílí přenosovou schopnost a
spolehlivost přenosové soustavy ve Zlínském a Jihomoravském kraji a pomůže vyvádět výkon z
dalších plánovaných zdrojů v této oblasti.
Z hlediska technického provedení záměru je přestavba stávajícího vedení 400 kV uvažována
jednoznačně ve variantě nadzemního vedení. V oznámení je prezentováno porovnání varianty
nadzemního vedení a varianty podzemního kabelového vedení z hlediska technického provedení,
provozních a ekologických hledisek. Varianta podzemního kabelového vedení je odmítnuta z důvodu
rizika závažných zásahů do jednotlivých složek životního prostředí.
Předpokládaný termín zahájení realizace a dokončení záměru
Zahájení výstavby: po r. 2031
Ukončení výstavby: po r. 2032.
POPIS ZÁMĚRU
Zlínský kraj
Trasa zdvojeného vedení o napěťové hladině 400 kV s označením V417/817 bude vycházet z nově
rozšířeného areálu rozvodny Otrokovice (bod R1) a bude směřovat severozápadně v nové trase
v osovém souběhu cca 50 m se zdvojeným vedením V418/818 až k lomovému bodu R3 (stožár č. 13).
Vedení je v tomto úseku navrženo v nové trase z důvodu uvolnění stávajícího koridoru pro zdvojené
vedení 400 kV s označením V418/818 a V498/499, kolize trasy s dalšími technickými zařízeními (VTL
plynovod) a s objekty sloužícími k rodinné rekreaci v koridoru stávajícího vedení. Od lomového bodu
R3 se trasa vedení V417/817 odklání severozápadním směrem k dálnici D55 až k lomovému bodu R4
(stožár č. 17). Od tohoto lomového bodu je trasa záměru vedena severním směrem v osovém
souběhu s dálnicí D55 ve vzdálenosti cca 50 - 100 m až po lomový bod R5 (stožár č. 21), odkud
vedení dále pokračuje severozápadním směrem, přejde dálnici D55 a napojí se na lomový bod R6
(stožár č. 22). Od lomového bodu R6 vedení pokračuje jihozápadním směrem již v trase stávajícího
jednoduchého vedení kolem obce Tlumačov, přechází železniční trať č. 300, silnici I/55, řeku Moravu
a pokračuje dále kolem obcí Karolín, Soběsuky, Chvalnov-Lísky, přechází silnici I/50 až k lomovému
bodu R14 (stožár č. 98).
Jihomoravský kraj
Od lomového bodu R14 vedení prochází západním směrem kolem obce Kožušice, protíná železniční
trať č. 340 a pokračuje kolem obce Nevojice. U obce Nevojice v úseku mezi lomovými body R18a R18b (stožáry č. 125 - 127) je vedení umístěno v nové trase z důvodu přítomnosti objektu rodinného
domu a objektů sloužících k rodinné rekreaci. Od lomového bodu R18b zdvojené vedení dále
pokračuje již ve stávající trase kolem obcí Mouřínov a Nížkovice, kde protne silnici I/54 a dále
pokračuje k lomovému bodu R24 (stožár č. 176) kolem obce Milešovice. Od tohoto lomového bodu
vedení pokračuje severozápadním směrem kolem obcí Otnice, Žatčany a Újezd u Brna až k
lomovému bodu R27 (stožár č. 202). V úseku mezi lomovými body R27 - R28 (stožáry č. 202 - 204)
bude zdvojené vedení v nové trase z důvodu plánované rekonstrukce a rozšíření TR Sokolnice a
přeústění souvisejících vedení. Zároveň bude zdvojené vedení zaústěno do nových polí rozvodny
Sokolnice.
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Souběžná dvojitá vedení 400 kV v úseku mezi TR Otrokovice až po lomový bod R3 (Machová)
V dotčeném území jsou oznamovatelem připravovány další záměry. Kromě posuzovaného záměru se
jedná o zdvojení stávajícího vedení 400 kV V418 Prosenice - Otrokovice a výstavbu nového dvojitého
vedení V400 kV V498/499 Otrokovice - Ladce (Slovenská republika). Z důvodu uvolnění stávajícího
koridoru 400 kV s označením V417/418 v úseku mezi TR Otrokovice až po lomový bod R3 pro dvě
dvojitá nadzemní elektrická vedení 400 kV s označením V418/818 a V498/499, je trasa záměru v
tomto úseku vedena v nové poloze.
• Zdvojené vedení 400 kV V418/818: zdvojené nadzemní elektrické vedení V418/818 400 kV bude
vycházet z TR Prosenice v trase stávajícího jednoduchého vedení V418 jižním směrem až po
lomový bod R24 (v blízkosti stožáru č. 13 vedení V417/817). Vedení bude pokračovat v nové trase
umístěné uprostřed mezi dvojitým vedením V417/817 a V498/499 v osovém souběhu cca 50 m od
osy obou vedení až do TR Otrokovice. Tato úprava trasy vedení je z důvodu uvolnění koridoru
vedení pro nové dvojité vedení V498/499 Otrokovice - Ladce (SR). Trasa vedení V418/818 bude
zaústěna do nově rozšířeného areálu v TR Otrokovice a bude realizována na stožárové konstrukci
tvaru Dunaj.
• Nové dvojité vedení 400 kV V498/499: nové nadzemní elektrické vedení 400 kV s označením
V498/499 bude vycházet z TR Otrokovice severním směrem a bude situováno v trase stávajícího
vedení V417/418 až po lomový bod R3 (stávající st. č. 11 vedení V417/418), odkud trasa vedení
pokračuje severovýchodním směrem v nové trase až do rozvodny Střelná (SR). Záměr je navržen
jako dvojité vedení 400 kV se stožárovou konstrukcí tvaru Dunaj.
Kapacitní údaje
Délka dvojitého vedení V417/817: 73,8 km
Jmenovité napětí: 400 kV
Maximální proudové zatížení: 2500 A na systém
Napěťová soustava: třífázová s přímo uzemněným nulovým bodem – TT, 50 Hz
Ochrana před úrazem elektrickým proudem: ochrana živých částí - polohou, ochrana neživých částí uzemněním s rychlým vypnutím zdroje
Základy stožárů: betonové patkové
Ochrana proti korozi: žárové zinkování, nátěr
Izolace: izolátorové závěsy
Vodiče: ocelohliníková lana ve trojsvazku
Zemnící lana: kombinovaná zemnící lana s optickými vlákny
Ochranné pásmo vedení: vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách ve vodorovné
vzdálenosti 20 m od průmětu krajního vodiče
Šířka koridoru vedení: celková šířka koridoru pro dvojité vedení o napěťové hladině 400 kV s nosnými
stožáry tvaru Dunaj činí 69,4 m v běžné trase
Stožáry: ocelové, samonosné, příhradové šroubované konstrukce tvaru Dunaj s vyložením krajních
vodičů od osy 14,7 m a se základní výškou 46,0 m pro nosný stožár a s vyložením krajních vodičů
14,7 m a se základní výškou 44,0 m pro kotevní stožár. Tato výška je v případě potřeby zvyšována
tak, aby byla dodržena minimální bezpečná výška vodičů nad terénem nebo stavbami včetně splnění
hygienických limitů a normativních požadavků na minimální odstupové vzdálenosti při souběhu či
křížení s prvky dopravní a technické infrastruktury.
Při přestavbě vedení budou stávající stožárové konstrukce tvaru Donau, Portál a Mačka nahrazeny
novou stožárovou konstrukcí tvaru Dunaj v rozmezí výšek od 44,0 do 67,8 m. V trase zdvojeného
vedení V417/817 budou použity nosné stožáry o výšce 46,0 - 57,8 m a kotevní stožáry výšky 44,0 67,8 m. Při změnách směrů v trase vedení a v případech splnění normativních požadavků, budou
místo nosných stožárů použity kotevní stožáry. V trase záměru bude celkem 204 stožárů, z toho 168
nosných a 36 kotevních stožárů.
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Zaústění vedení V417/817 do TR Otrokovice (bod R1)
Trasa zdvojeného vedení V417/817 o napěťové hladině 400 kV bude vycházet z nově rozšířené 400
kV části rozvodny 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 č. 09 a 10, rozhraním budou
vstupní portály v TR Otrokovice.
Zaústění vedení V417/817 do TR Sokolnice (bod R28)
Zdvojené vedení V417/817 o napěťové hladině 400 kV bude z důvodu rekonstrukce TR Sokolnice,
včetně přeústění souvisejících vedení, nově zaústěno do polí č. 05 a 06. Rozhraním budou vstupní
portály v TR Sokolnice.
Posuzovaný záměr spočívá v demontáži stávajícího jednoduchého vedení 400 kV s označením V417
a montáži nového zdvojeného vedení 400 kV s označením V417/817, včetně nových stožárů,
betonových základů, izolátorových závěsů, lan, armatur atd.
TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Postup výstavby nadzemního vedení
Demontáž stávajícího vedení a výstavba zdvojeného vedení 400 kV bude prováděna běžnými
technologickými postupy zhotovitele stavby. Při demontáži stávajícího jednoduchého vedení budou
nejprve sneseny a odstraněny fázové vodiče a zemnící lana. Izolátorové závěsy budou spuštěny ze
stožárů na zem a rozmontovány. Vodiče, izolátory a ostatní demontované materiály budou odvezeny
do zařízení staveniště a následně budou předány do zařízení určeného k využívání nebo odstranění
odpadů. Jednotlivé stožárové konstrukce budou podle místních terénních podmínek demontovány a
rozřezány na menší přepravní díly, které budou odvezeny na zařízení staveniště a následně předány
k recyklaci. Betonové základy stávajících stožárů budou odstraněny do hloubky cca 1,0 m pod úroveň
terénu. Odstraněné betonové základy budou zhotovitelem stavby předány oprávněné osobě do
zařízení určeného k využití odpadů (recyklace) nebo odstranění odpadů. Před výstavbou budou
v nezbytně nutném rozsahu odstraněny dřeviny vyskytující se v koridoru vedení.
Pro betonáž nových základů stožárových konstrukcí vedení bude dovážena hotová betonová směs
pomocí domíchávačů z betonárny. Po zhotovení základů a ukotvení základových dílů stožárů bude
probíhat montáž stožárů buď naležato, nebo postupným montováním dalších částí za pomoci
autojeřábu. Po dostavbě stožárů a zavěšení izolátorů bude provedeno tažení vodičů. Na závěr budou
stožáry opatřeny ochranným nátěrem proti korozi. Po ukončení výstavby nového vedení bude území
staveniště (včetně provizorních příjezdových cest) uvedeno do původního stavu.
Použité mechanizační prostředky při demontáži, výstavbě a provozu
Demontáž stávajících vodičů: ruční pneumatické nářadí, sklápěcí nákladní auto; doba činnosti: cca 1
den pro několik úseků mezi stožáry.
Demontáž stávajících ocelových konstrukcí stožárů: mobilní jeřáb, sklápěcí nákladní auto; doba
činnosti: cca 4 hod./1 stožár.
Demolice stávajících základů: rypadlo nakladač s hydraulickým kladivem, sklápěcí nákladní auto;
doba činnosti: cca 3 hod./1 stožár.
Výkopy základů: rypadlo nakladač a nákladní auto; doba činnosti: cca 1 den, cca 8 hod./1 stožár.
Betonáž základových konstrukcí a osazení základního dílu včetně zhlaví: domíchávač, případně
sklápěcí nákladní auto pro dopravu betonu, dieselagregát a elektrické vibrátory; doba betonáže: cca 3
dny/1 stožár; doba přípravných prací: cca 3 dny/2 hod./den/1 stožár.
Montáž a stavba stožáru: nákladní auto pro dopravu stožárové konstrukce a autojeřáb; doba činnosti:
cca 2 dny (16 hod./1 stožár).
Tažení vodičů: nákladní auto pro dopravu bubnů s lany, navíjecí a brzdné zařízení, montážní plošina,
autojeřáb, traktor; doba činnosti: kotevní pole v úseku cca 2,5 km - 6 dnů (cca 48 hod./1 kotevní pole).
Terénní úpravy: rypadlo nakladač a nákladní auto; doba: cca 0,5 dne/1 stožár (cca 4 hod./1 stožár).
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Provoz: ve fázi provozu vedení V417/817 po skončení stavebních a montážních prací jsou nároky na
dopravní a jinou infrastrukturu zanedbatelné. Předpokládat lze pouze ojedinělé výjezdy lehkých
automobilů do trasy při provádění revizí, případně při odstraňování vzniklé poruchy či havárie.
Zábor půdy
Posuzovaný záměr si vyžádá trvalý i dočasný zábor zemědělské půdy (ZPF) a trvalé či dočasné
odnětí nebo omezení využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). V trase zdvojeného
vedení V417/817 se předpokládá, že na ZPF bude umístěno celkem 195 stožárů, na PUPFL se
předpokládá umístění 6 stožárů a zbývající 3 stožáry budou umístěny dle KN na druhu pozemku
evidovaném jako ostatní plocha. Provoz záměru si nevyžádá další zábor PUPFL. Provoz bude
probíhat v souladu se zákonem 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
předpisů (dále jen „energetický zákon“) a souvisejícími předpisy. Běžná údržba vedení bude spočívat
v průběžné kontrole a odstraňování náletových a jiných dřevin, přesahujících vzrůstem výšku 3,0 m
v prostoru ochranného pásma vedení.
Odběr a spotřeba vody
V průběhu demontáže stávajícího vedení se předpokládá spotřeba užitkové vody ke zkrápění
příjezdových cest k jednotlivým stožárům za účelem snížení prašnosti v období sucha. Při výstavbě
záměru bude užitková voda používána k úpravě dovezených betonových směsí a k technologickému
ošetřování betonových patek při tuhnutí a ke zkrápění příjezdových cest v období bez dešťových
srážek. Betonová směs bude na staveniště dovážena mobilními domíchávači v hotovém stavu z
centrálních betonářských stanic dle výběru zhotovitele stavby. Stavba bude realizována
prostřednictvím mobilních pracovních skupin, přičemž délka pobytu pracovních skupin u jednotlivých
stožárů se bude pohybovat v řádu několika dnů (z tohoto důvodu se nepočítá s výstavbou zařízení
staveniště). Užitková voda bude dovážena na staveniště mobilními cisternami. Při provozu a údržbě
zdvojeného vedení V417/817 o napěťové hladině 400 kV nevznikají žádné nároky na odběr pitné
nebo užitkové vody.
Nároky na dopravní infrastrukturu
V území dotčeném záměrem je dostupná veškerá infrastruktura, která je nezbytná pro demolici
stávajícího vedení, výstavbu a provoz zdvojeného vedení. Potřebné transporty budou prováděny v
předem stanovených trasách, navazujících na stávající veřejné komunikace. Při realizaci záměru bude
třeba zajistit dovoz potřebného materiálu a techniky ke stožárovým místům a odvoz materiálu
vzniklého po demontáži stávajícího vedení a přebytečné vytěžené zeminy k dalšímu opětovnému
využití, případně odstranění. 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.
VLIVY NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
Při demontáži, výstavbě a provozu nadzemního přenosového vedení elektrické energie lze
předpokládat výskyt přímých a nepřímých vlivů na obyvatelstvo. V úvahu přichází zejména vliv
elektromagnetického pole během provozu vedení a vlivy hluku v důsledku dopravního provozu
vyvolaného demontáží a výstavbou záměru.
NEIONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ (ELEKTROMAGNETICKÉ POLE)
V oznámení jsou uvedeny pouze obecné informace o charakteru elektrického a magnetického pole
vytvářeného okolo vysokonapěťového elektrického vedení a jeho účincích na zdraví lidí. Z hlediska
posouzení vlivu elektromagnetického záření na zdraví je odkázáno na nařízení vlády č. 291/2015 Sb.,
o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č.
291/2015 Sb.“) a v něm stanovenou veličinu modifikované intenzity elektrického pole Emod (V.m-1),
která komplexně postihuje vliv elektrického i magnetického nízkofrekvenčního pole.
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Nepřekročení nejvyšších přípustných hodnot Emod zaručuje, že osoby, které jsou vystaveny
neionizujícímu záření, jsou chráněny proti všem známým zdraví škodlivým účinkům zdroje
elektromagnetického pole. Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. stanovuje nejvyšší přípustné hodnoty pro
účinky způsobené elektrickou stimulací tkáně polem ve frekvenčním pásmu od 0 Hz do 10 MHz.
Nejvyšší přípustná hodnota je dána modifikovanou intenzitou elektrického pole indukovaného v tkáni.
Pro frekvenci 50 Hz vyplývají z nařízení vlády č. 291/2015 Sb. tyto hodnoty:
•
•

pro zaměstnance Emod = 1 V.m-1
pro fyzické osoby v komunálním prostředí Emod = 0,2 V.m-1

Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. také stanovuje referenční hodnoty pro intenzitu elektrického pole E a
magnetickou indukci B při nepřetržité expozici. Dodržení referenčních hodnot zaručuje, že nejsou
překročeny nejvyšší přípustné hodnoty expozice neionizujícímu záření (tj. elektromagnetickému poli).
Referenční hodnoty mohou být překročeny, jestliže je prokázáno, že nejsou překročeny nejvyšší
přípustné hodnoty modifikované intenzity elektrického pole.
V oznámení se uvádí, že při dodržení projektované minimální výšky spodních fázových vodičů nad
zemí bude zaručeno, že osoby, které se nacházejí v blízkosti posuzovaného elektrického vedení,
budou bezpečně chráněny proti všem známým zdraví škodlivým účinkům zdroje elektromagnetického
pole v souladu s nařízením vlády č. 291/2015 Sb., platnými technickými normami ČSN 33 2040 a PNE
33 3300 a souvisejícími předpisy. Dodržení nejvyšších přípustných hodnot modifikované intenzity
elektrického pole indukovaného v těle se zjišťuje výpočtem nebo měřením.
Součástí oznámení však není vyhodnocení vlivu neionizujícího záření z posuzovaného záměru na
fyzické osoby v komunálním prostřední v území dotčeném záměrem.
HLUK
Období výstavby: provádění demoličních prací a výstavby záměru bude spojeno s provozem zdrojů
hluku, které mohou mít negativní vliv na obytnou zástavbu v sídelních útvarech, nacházejících se v
území dotčeném záměrem. Během realizace záměru se může negativně projevit zvýšená prašnost a
emise z provozu dopravních prostředků a stavební mechanizace.
Vzhledem k tomu, že trasa vedení prochází převážně mimo obydlená území, činnosti související s
demontáží a výstavbou vedení budou časově omezeny, se nepředpokládají významné negativní vlivy
hluku, prašnosti, emisí a vibrací na okolí. Veškeré demoliční a stavební práce spojené s transportem
potřebného materiálu a techniky z místa demolice k místům výstavby nových stožárových konstrukcí,
odvozem demontovaného materiálu a sutí ze stávajícího vedení, přepravou, dovozem a odvozem
vytěžené přebytečné zeminy, budou prováděny v denní době.
Období provozu: v tomto období vedení vysokého napětí nebude významným zdrojem hluku. Za
vlhkého počasí však mohou vznikat akustické jevy v důsledku tzv. koróny (charakteristické "sršení") v
okolí stožárů s izolátory. Hladina akustického tlaku způsobená těmito jevy se může přibližovat k úrovni
hygienického limitu pro hluk ze stacionárních zdrojů v chráněných venkovních prostorech staveb
v noční době, stanovenému nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, jako ekvivalentní hladina akustického tlaku A
LAeq,T = 40 dB. Dalším možným zdrojem hluku při provozu záměru bude údržba koridoru vedení
(mýcení náletů o výšce nad 3,0 m rostoucí v ochranném pásmu vedení), kterou je nutno provádět
v intervalu přibližně 1x/3 roky. S ohledem na četnost prací a umístění záměru však tato činnost
nebude spojena s významnou hlukovou zátěží.
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V oznámení se uvádí, že vyhodnocení hlukové zátěže související s demontáží stávajícího vedení,
výstavbou a provozem dvojitého vedení, bude podrobně prezentováno v hlukové studii, která bude
přílohou dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. Na základě výsledků studie budou navržena
konkrétní protihluková opatření, kterými bude zajištěno dodržení hygienických limitů hluku v
chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech, dotčených
výstavbou a provozem záměru.
VLIVY NA VODU
Trasa zdvojeného vedení (včetně ochranného pásma) protíná celkem 48 vodních toků. Trasa záměru
přechází i přes jednu bezejmennou vodní plochu. Záměr dále prochází přes záplavová území a
aktivní zónu záplavových území řeky Moravy a toků Kotojedka, Litava (Cézava), Říčka (Zlatý potok).
Trasa zdvojeného vedení V417/817 prochází přes chráněnou oblast přirozené akumulace vod
Kvartér řeky Moravy (úsek mezi stožáry č. 24 - 31) a přes ochranná pásma vodních zdrojů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kvasice - JÚ Kvasice štěrkoviště, úsek mezi stožáry č. 28 - 29 (OP 1. stupně)
Kvasice - JÚ Kvasice vrty, v blízkosti stožáru č. 30 (OP 1. stupně)
Kvasice - JÚ Tlumačov, JÚ Tlumačov-Kvasice, úsek mezi stožáry č. 25 - 32 (OP 2. stupně)
Bařice prameniště, úsek mezi stožáry č. 42 - 46 (OP 2b stupně),
Soběsuky - farma, podzemní zdroj, úsek mezi stožáry č. 55 - 58 (OP 2b stupně)
Soběsuky - farma, podzemní zdroj, úsek mezi stožáry č. 55 - 56 (OP 1. stupně)
Skržice - farma, podzemní zdroj, úsek mezi stožáry č. 59 - 61 (OP 2b stupně)
Divoky - farma, podzemní zdroj, úsek mezi stožáry č. 65 - 66 (OP 2b stupně)
Slavkov u Brna - Ligary, podzemní zdroj, úsek mezi stožáry č. 156 - 157 (OP 2a stupně)
Nížkovice - studna S1, S2, úsek mezi stožáry č. 160 - 162 (OP 2b stupně).

Trasa záměru prochází zranitelnými oblastmi v úsecích mezi stožáry č. 29 - 45 (k. ú. Tlumačov na
Moravě, Kurovice, Hulín, Kvasice, Střížovice u Kvasic, Karolín u Sulimova, Bařice), č. 82 - 103 (k. ú.
Chvalnov, Lísky, Střílky, Kožušice, Malínky), č. 154 - TR Sokolnice (k. ú. Nížkovice, Kobeřice u Brna,
Milešovice, Otnice, Lovčičky, Bošovice, Újezd u Brna, Žatčany, Telnice u Brna, Sokolnice).
Případný vliv na režim podzemních vod lze očekávat při provádění výkopových prací a betonáže
základů stožárů. V oznámení se uvádí, že při provádění těchto prací by mohlo dojít k místnímu
přechodnému zhoršení jakosti podzemních vod. V rámci hydrogeologického průzkumu bude
posouzeno podloží a zjištěna hladina podzemních vod vzhledem k umístění stožárů. S ohledem na
možné ovlivnění podzemních vod budou případně stanovena opatření k jejich ochraně. Bude kladen
důraz na řádný technický stav používaných dopravních a mechanizačních prostředků a dodržování
pracovních postupů a preventivních opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje oznámení záměru společnosti ČEPS, a.s.,
Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 (IČ: 25702556) „V417/817 – zdvojení vedení“, posoudila v
souladu se zmocněním, které jí jako věcně a místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví
pro území Jihomoravského kraje vyplývá z ustanovení § 2 a § 23 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a to z hlediska požadavků v oblasti ochrany veřejného zdraví, které vycházejí ze zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před
neionizujícím zářením, ve znění pozdějších předpisů, a z hlediska odhadu předpokládaných vlivů na
zdraví lidí a zdravotní rizika související s realizací záměru a jeho provozem a vyplývající pro
obyvatelstvo exponované v dotčeném území.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
tel: 545 113 034, e-mail: sekretariat@khsbrno.cz, ID datové schránky: jaaai36
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Pokračování č. j. KHSJM 62287/2019/BM/HOK
Na základě výše uvedeného KHS JmK jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví
na základě údajů obsažených v oznámení konstatuje, že pro možnost objektivního posouzení vlivů
záměru na veřejné zdraví, je nutné předmětný záměr dále posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb. a
požadavky uvedené ve výrokové části tohoto vyjádření je nutné promítnout do dokumentace o
hodnocení vlivů záměru.

(podepsáno elektronicky)
MUDr. Jana Derková
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální
pracoviště Brno - město

Rozdělovník:
1. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, odbor výkonu státní
správy VII, Mezírka 1, 602 00 BRNO, ID datové schránky: 9gsaax4
2. Ministerstvo zdravotnictví, odbor ochrany veřejného zdraví, oddělení hygieny obecné a komunální,
Palackého náměstí 375/4, 128 01 PRAHA 2, ID datové schránky: pv8aaxd
3. KHS JmK - spis
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Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Datum:

MZP/2019/560/2003
11.11.2019
JMK 176405/2019
S-JMK 160858/2019 OŽP/Vin
Mgr. Hana Vinklerová
541 652 639
09.12.2019

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy VII
Mezírka 1
602 00 BRNO (DS)

„V417/817 – zdvojení vedení“ - vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje
k oznámení záměru podle § 6 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel dne 11.11.2019 od Ministerstva životního
prostředí textovou část oznámení k záměru „V417/817 – zdvojení vedení“, zpracované ve
smyslu ustanovení § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v rozsahu podle přílohy č. 3 tohoto zákona.
Oznamovatelem záměru je ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, s přiděleným IČ
25702556.
Záměr je zařazen v kategorii I (podléhá posuzování vždy) přílohy č. 1 uvedeného zákona, bod
84 – Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 220 kV s délkou od stanoveného limitu
15 km. Jedná se o změnu záměru, na kterou se vztahuje ust. § 4 odst. 1 písm. a) zákona.
Charakteristika 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
s označením V417/817 v úseku mezi TR Otrokovice (okres Zlín) ve Zlínském kraji a TR
Sokolnice (okres Brno-venkov) v Jihomoravském kraji. Celková délka navrhovaného dvojitého
vedení je cca 74 km, navrženo je celkem 204 ocelových stožárů (168 stožárů nosných a 36
stožárů kotevních) tvaru Dunaj se základní výškou 46 m (nosné stožáry) a 44 m (kotevní
stožáry). Zdvojené vedení bude v celé trase realizováno na stožárové konstrukci tvaru Dunaj
s celkovou šířkou koridoru vedení 69,4 m v běžné trase.
Předložené oznámení posoudily odbory životního prostředí, dopravy, regionálního rozvoje a
územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Odbor životního prostředí posoudil předložené oznámení z hlediska možných dopadů
na jednotlivé složky životního prostředí s těmito závěry:
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů:
Předložený záměr nespadá do působnosti vodoprávního úřadu Krajského úřadu
Jihomoravského kraje. Věcně a místně příslušnými vodoprávní úřady jsou obecní úřady obcí
s rozšířenou působností v místě požadované činnosti nebo stavby – Magistrát města Zlína,
IČ
70888337
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CZ70888337

Telefon
541 651 111

Fax
541 651 209

E-mail
posta@kr-jihomoravsky.cz

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

Městský úřad Otrokovice, Městský úřad Kroměříž, Městský úřad Bučovice, Městský úřad
Slavkov u Brna a Městský úřad Šlapanice.
(Šmerda, kl. 1593)
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF):
Z hlediska zájmů sledovaných zdejším orgánem ochrany zemědělského půdního fondu
nejsou k danému záměru připomínky. Vzhledem k tomu, že bude dotčen zemědělský půdní
fond, je třeba při realizaci záměru postupovat v souladu se zákonem o ochraně ZPF.
(Ing. Illek, kl. 2632)
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany
přírody a krajiny, vydal pod č. j. JMK 3535/2019 dne 09.01.2019 k předmětnému záměru
stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, ve kterém vyloučil významný vliv záměru na evropsky významné lokality
a ptačí oblasti soustavy Natura 2000. Toto stanovisko zůstává v platnosti.
Současně orgán ochrany přírody konstatuje, že k oznámení záměru nemá žádné připomínky.
(Mgr. Zezulková, kl. 1535, Ing. Čejková, kl.1534)
Z hlediska zákonů č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, č. 61/1988 Sb.,
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, č. 62/1988 Sb., o geologických
pracích a o Českém geologickém úřadu ve zněních pozdějších předpisů a prováděcích
předpisů k těmto zákonům:
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.
(Mgr. Richterová, kl. 2684)

Z ostatních oslovených odborů Krajského úřadu Jihomoravského kraje se k oznámení
vyjádřily odbory územního plánování a stavebního řádu, dopravy a kultury a památkové
péče.
Odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ) konstatuje, že posuzovaný záměr je
zanesen v platné Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace 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. Územní podmínky pro umístění rozvojového záměru jsou
prověřovány a ochrana území pro tento záměr bude zajištěna teprve na základě splněného
úkolu ministerstvy. Z tohoto důvodu koridor pro uvažovaný záměr zdvojení vedení prozatím
není zanesen v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje a Zlínského kraje.
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Koridor pro dvojité vedení s označením V417/817 v maximální možné míře respektuje
stávající osu jednoduchého vedení, včetně umístění stávajících stožárových míst. Na území
Jihomoravského kraje se od trasy jednoduchého vedení odchyluje pouze v lokalitě Nevojice a
v místě napojení do TR Sokolnice, kde jsou provedeny místní úpravy trasy vedení. Vzhledem
ke skutečnosti, že s ohledem na širší vztahy není tedy umístěním záměru narušena
koordinace využívání území (posuzovaný záměr se na území Jihomoravského kraje odchyluje
minimálně od osy stávajícího jednoduchého vedení), nemá OÚPSŘ z tohoto hlediska k
záměru připomínky.
Odbor dopravy (OD) sděluje, že záměr V417/817 – zdvojení vedení dle přiložené mapové
dokumentace kříží stávající silnice II. a III. třídy na území JMK ve vlastnictví Jihomoravského
kraje. Ve směru od TR Sokolnice se jedná o tyto silnice II. a III. třídy - II/380, III/4182, III/4184,
III/4176, II/416, III/4166, II/418, III/4186, III/4199, III/4165, III/41915, II/431, II/429.
OD upozorňuje, že oznamovaný záměr V417/817 – zdvojení vedení jako nadmístní záměr
veřejné technické infrastruktury je v aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského
kraje (dále jen ZÚR JMK) ve střetu s připravovanými nadmístními záměry veřejné dopravní
infrastruktury II/380 Telnice, obchvat a II/416 Telnice – Křenovice, přeložka řešící
optimalizaci silniční sítě ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Záměr V417/817 – zdvojení
vedení je nutné s nadmístními záměry veřejné dopravní infrastruktury koordinovat již ve fázi
přípravy stavby. Znemožnění nebo ztížení záměrů veřejné dopravní infrastruktury pro
optimalizaci krajské silniční sítě sledované v aktualizaci č. 1 ZÚR JMK by mohlo vést ke
zhoršení životního prostředí. K výše uvedeným záměrům dopravní infrastruktury II/380
Telnice, obchvat a II/416 Telnice – Křenovice, přeložka byly Jihomoravským krajem
zhotoveny územní studie, které jsou dostupné na webových stránkách JMK.
Odbor kultury a památkové péče uvádí, že v daném případě neuplatňuje stanovisko k
záměru „V417/817 – zdvojení vedení“.

Ing. František Havíř
vedoucí odboru
vz. Ing. Jiří Hájek v. r.
vedoucí oddělení posuzování vlivů
na životní prostředí
Za správnost vyhotovení: Mgr. Hana Vinklerová
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