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ČEPS Invest, a. s.
Elektrárenská 774/2
101 52 PRAHA

Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru „V417 –
zdvojení vedení Otrokovice - Sokolnice“
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4
písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“)
vyhodnotil na základě žádosti, kterou dne 18.12.2018 podala společnost ČEPS Invest, a. s., se sídlem
Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha, možnosti vlivu záměru „V417 – zdvojení vedení Otrokovice - Sokolnice“
(dále jen „záměr“), jehož realizace je uvažována na území katastrů obcí Kožušice, Malínky, Brankovice,
Nesovice, Letošov, Nevojice, Vícemilice, Kloboučky, Mouřínov, Rašovice u Bučovic, Heršpice, Nížkovice,
Kobeřice u Brna, Milešovice, Otnice, Lovčičky, Bošovice. Předmětem záměru je přestavba stávajícího
jednoduchého nadzemního vedení na dvojité mezi rozvodnami Otrokovice - Sokolnice. Krajský úřad
Jihomoravského kraje vydává
stanovisko
podle § 45i odstavce 1 téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr
nemůže mít významný vliv
na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
Součástí záměru je demontáž stávajících stožárových míst jednoduchého vedení. V místě stávajících míst
budou umístěny stožárové konstrukce pro dvojité vedení. Zdvojením vedení nedojde k rozšíření koridoru,
jeho trasa bude respektovat osu stávajícího vedení s výjimkou úseků, které jsou vyznačeny v projektové
dokumentaci. Při průzkumu předložené dokumentace bylo zjištěno, že hodnocený záměr protíná evropsky
významnou lokalitu CZ0623358 Horní Mouřínovský rybník a CZ0622168 Mušenici. Vzhledem k tomu, že
budou vyměněny stožáry, které se nachází mimo tato území, a nebude rozšiřován koridor elektrického
vedení, dospěl orgán ochrany přírody k závěru, že záměr nemá svou věcnou povahou potenciál způsobit
přímé, nepřímé či sekundární vlivy na celistvost a charakteristiku stanovišť a předměty ochrany. Proto
vyslovil závěr tak, jak je uvedeno výše.
Současně orgán ochrany přírody upozorňuje na skutečnost, že výměna stožárů bude probíhat v ochranném
pásmu zvláště chráněného území přírodní rezervace Mušenice, přírodní památky Jalový dvůr, přírodní
památky Baračka a přírodní rezervace Podsedky. K činnostem v ochranném pásmu zvláště chráněného
území je dle § 37 odst. 2 ZOPK nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Z tohoto důvodu je nutné podat
samostatnou žádost o souhlas orgánu ochrany přírody, kterým je Krajský úřad Jihomoravského kraje, spolu
s detailním popisem záměru včetně popisu sledu činností prováděných v dotčených územích.
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Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

Toto odůvodněné stanovisko se vydává postupem podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
a nejedná se o rozhodnutí ve správním řízení. Tento správní akt nenahrazuje jiná správní opatření
a rozhodnutí, která se k hodnocené aktivitě vydávají podle zvláštních právních předpisů.

Mgr. Petr Mach v. r.
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny
Za správnost vyhotovení: Mgr. Jan Černý
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Odbor životního prostředí
a zemědělství
oddělení ochrany přírody a krajiny

ČEPS Invest, a.s.
Ing. Markéta Krobotová
Elektrárenská 774/2
101 52 PRAHA 10

datum

oprávněná úřední osoba

číslo jednací

08.01.2018

Ing. Kateřina Novotná

KUZL 87015/2018

Stanovisko

orgánu

ochrany

přírody

k

možnosti

existence

významného

vlivu

záměru

V417/817 – zdvojení vedení na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody,
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů (zákon), po posouzení záměru, vydává v souladu s § 45i odst. 1 zákona
toto
stanovisko:
uvedený záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Odůvodnění:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel, dne 19. prosince 2018
od společnosti ČEPS Invest, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha, žádost o stanovisko k záměru
V417/817 – zdvojení vedení dle § 45i zákona, zda uvedený záměr může mít samostatně nebo ve
spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti.
Předmětem záměru je přestavba stávajícího jednoduchého nadzemního vedení o napěťové hladině
400 kV s označením V417 na dvojité nadzemní vedení o napěťové hladině 400 kV s označením
V417/817 mezi rozvodnami Otrokovice – Sokolnice s cílem posílit přenosovou schopnost a
spolehlivost energetické soustavy ČR.
Trasa dvojitého vedení V417/817 prochází následujícími katastrálními územími: Otrokovice, Tečovice,
Sazovice, Machová, Tlumačov na Moravě, Kurovice, Hulín, Kvasice, Střížovice u Kvasic, Karolín u
Sulimova, Bařice, Vrbka u Sulimova Vrbka, Lubná u Kroměříže, Lhotka u Kroměříže, Zlámanka,
Soběsuky, Milovice, Cvrčovice u Zdounek, Zdounky, Divoky, Roštín, Cetechovice, Chvalnov, Lísky a
Střílky.
Trasa vedení na území Zlínského kraje neprotíná evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast
(území soustavy Natura 2000). Daný záměr se na území Zlínského kraje nachází v blízkosti těchto
evropsky významných lokalit (EVL):
·

CZ0724091 Chřiby, která je navržená pro ochranu přírodních nebo přírodě blízkých lesních i
nelesních společenstev a předmětných evropsky významných druhů: ohniváčka černočárného
(Lycaena dispar), páskovce velkého (Cordulegaster heros), tesaříka alpského (Rosalia alpina)

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

IČ: 70891320
tel.: 577 043 358
e-mail: katerina.novotna@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

a vrkoče útlého (Vertigo angustior). Lokalita se nalézá mezi městy Kroměříž, Uherské
Hradiště a Koryčany.
·

CZ0624069 Strabišov – Oulehla s předměty ochrany: Polopřirozené suché trávníky a facie
křovin na vápnitých podložích (Festuco - Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých prioritní stanoviště; Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích
(Festuco - Brometalia); Dubohabřiny asociace Galio - Carpinetum; Eurosibiřské stepní
doubravy; střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus). Lokalita se nalézá mezi obcemi
Chvalnov - Lísky, Kunkovice a Litenčice.

·

EVL Střížovice CZ0723426, která je navržená pro ochranu evropsky významného druhu žáby
- kuňky ohnivé (Bombina bombina). Lokalita se nalézá přibližně 0,7 km JV od obce Střížovice.

·

EVL CZ0723409 Kurovice – lom, kde předmětem ochrany je čolek velký (Triturus cristatus).
Lokalita se nachází přibližně 2,6 km SV od Tlumačova.

Orgán ochrany přírody při vydávání stanoviska přihlédl k povaze, celkovému rozsahu a umístění
záměru, a ke skutečnosti, že záměr nezasahuje do žádné evropsky významné lokality nebo ptačí
oblasti (území Natura 2000). Současně zdvojené vedení povede ve stávající trase, mimo úseku mezi
TR Otrokovice a lomovým bodem R6. S ohledem k těmto skutečnostem bylo vydáno výše uvedené
stanovisko.

otisk úředního razítka
RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru
(dokument opatřen elektronickým podpisem)
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