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odbor rozvoje města
oddělení rozvoje a územního plánování
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ČEPS Invest, a.s.
Ing. Markéta Krobotová
Elektrárenská 774
101 00 PRAHA 10

Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru „V417/817 – zdvojení vedení“ z hlediska
územně plánovací dokumentace
Dne 11.03.2020 podal ČEPS Invest, a.s., EIektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 (prostřednictvím
Ing. Markéty Krobotové), jako zástupce oznamovatele záměru ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52
Praha 10 žádost o nové vyjádření příslušného úřadu územního plánování z hlediska územně plánovací
dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů k záměru:
„V417/817 – zdvojení vedení“ umístěnému na katastrálních územích Otrokovice a Tlumačov na Moravě.
Žádost byla emailem ze dne 15.04.2020 doplněna o soutisk záměru trasy vedení V417/817 s ÚP Tlumačov.
Žádost byla doložena popisy charakteru záměru, umístění záměru, základních technických údajů dvojitého
vedení, plánovaného zdvojení vedení, kopií plné moci ČEPS, a.s. – ČEPS Invest, a.s., kopií pověření ČEPS
Invest, a.s. – Ing. Markéta Krobotová, výkresy Celková situace – list č. 1 a Přehledná situace - listy č. 1 - 3,
Vyjádřením příslušného úřadu územního plánování k záměru „V417/817 – zdvojení vedení“ z hlediska
územně plánovací dokumentace (čj. ORM/59954/2018/ALI ze dne 24.01.2019) a Vyjádřením příslušného
úřadu územního plánování k záměru „V417/817 – zdvojení vedení“ z hlediska územně plánovací
dokumentace (čj. ORM/43672/2019/ALI ze dne 31.10.2019).
Předmětem žádosti je posouzení záměru oznamovatele přestavět stávající jednoduché nadzemní vedení o
napěťové hladině 400kV s označením V417 na dvojité nadzemní vedení o napěťové hladině 400kV
s označením V417/817 mezi rozvodnami Otrokovice – Sokolnice s cílem posílit přenosovou schopnost a
spolehlivost energetické soustavy ČR. Zároveň realizace tohoto záměru zaručí efektivnost provozu
přenosové soustavy a spolehlivost dodávek elektrické energie v Jihomoravském a Zlínském kraji.
Městský úřad Otrokovice, odbor rozvoje města, oddělení rozvoje a územního plánování, jako úřad územního
plánování příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. a) a c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů vydává pro potřeby zpracování
dokumentace záměru dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů toto vyjádření:
Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3 - zůstává v platnosti předchozí
Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru „V417/817 – zdvojení vedení“ z hlediska územně
plánovací dokumentace (čj. ORM/59954/2018/ALI ze dne 24.01.2019).
Zásady územního rozvoje Zlínského kraje ve znění Aktualizace č. 2 - zůstává v platnosti předchozí Vyjádření
příslušného úřadu územního plánování k záměru „V417/817 – zdvojení vedení“ z hlediska územně plánovací
dokumentace (čj. ORM/59954/2018/ALI ze dne 24.01.2019).
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Územní plán Otrokovice - zůstává v platnosti předchozí Vyjádření příslušného úřadu územního plánování
k záměru „V417/817 – zdvojení vedení“ z hlediska územně plánovací dokumentace (čj.
ORM/59954/2018/ALI ze dne 24.01.2019).
Územní plán Tlumačov
Na rozdíl předchozího Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru „V417/817 – zdvojení
vedení“ z hlediska územně plánovací dokumentace (čj. ORM/43672/2019/ALI ze dne 31.10.2019) není
upravený záměr trasy veden přes plochu smíšenou nezastavěného území (S*). Z tohoto důvodu se toto
předchozí vyjádření mění takto:
Na území obce Tlumačov je záměr navržen v zastavěném území, v nezastavěném území a v zastavitelných
plochách, konkrétně v plochách zemědělských (Z), krajinné zeleně (K), přírodních (P), lesních (L), vodní
plochy a toky (WT), silniční dopravy (DS), drážní dopravy (DZ), výroby a skladování (V), drobné výroby a
výrobních služeb (VD) a veřejných prostranství (P*). Pro tento konkrétní záměr není v územním plánu
vymezena plocha, protože dosud nebyla vymezena v nadřazené územně plánovací dokumentaci,
v zásadách územního rozvoje.
U ploch zemědělských (Z), krajinné zeleně (K), přírodních (P), lesních (L), silniční dopravy (DS), drážní
dopravy (DZ), výroby a skladování (V) a drobné výroby a výrobních služeb (VD) podmínky využití plochy
připouštějí související technickou infrastrukturu, přičemž za související technickou infrastrukturou se
považuje technická infrastruktura, zajišťující realizaci dané plochy. V uvedených plochách nebylo prokázáno,
že záměr vedení technické infrastruktury souvisí s využitím ploch, proto nelze záměr považovat za přípustné
využití. V ploše vodní plochy a toky (WT) není přípustné jakékoliv vedení technické infrastruktury. V ploše
veřejných prostranství (P*) je vedení technické infrastruktury možné.
Z výše uvedených důvodu se konstatuje, že záměr není v souladu s Územním plánem Tlumačov.
Upozorňujeme, že navrhované ochranné pásmo může být v kolizi s existující zástavbou v zastavěném
území.

Mgr. Anna Liberová
vedoucí oddělení
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Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru „V417/817 - zdvojení vedení“ z hlediska
územně plánovací dokumentace
Dne 18.06.2020 podal ČEPS Invest, a.s., EIektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 (prostřednictvím
Ing. Markéty Krobotové), jako zástupce oznamovatele záměru ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52
Praha 10 žádost o nové vyjádření příslušného úřadu územního plánování z hlediska územně plánovací
dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů k záměru:
„V417/817 - zdvojení vedení“ umístěnému na katastrálních územích Otrokovice a Tlumačov na Moravě
z důvodu dílčí úpravy trasy v úseku mezi lomovými body R3 - R6 na katastrálním území Tlumačov na
Moravě.
Žádost byla doložena popisy charakteru záměru, umístění záměru, základních technických údajů dvojitého
vedení, plánovaného zdvojení vedení, kopií plné moci ČEPS, a.s. - ČEPS Invest, a.s., kopií pověření ČEPS
Invest, a.s. - Ing. Markéta Krobotová, výkresy Celková situace - list č. 1 a Přehledná situace - listy č. 1 - 3,
Vyjádřením příslušného úřadu územního plánování k záměru „V417/817 - zdvojení vedení z hlediska
územně plánovací dokumentace (čj. ORM/59954/2018/ALI ze dne 24.01.2019), Vyjádřením příslušného
úřadu územního plánování k záměru „V417/817 - zdvojení vedení z hlediska územně plánovací
dokumentace (čj. ORM/43672/2019/ALI ze dne 31.10.2019), Vyjádřením příslušného úřadu územního
plánování k záměru „V417/817 - zdvojení vedení z hlediska územně plánovací dokumentace
(čj. ORM/11948/2020/ALI ze dne 17.04.2020) a soutiskem trasy záměru s ÚP Tlumačov.
Předmětem žádosti je posouzení záměru oznamovatele přestavět stávající jednoduché nadzemní vedení o
napěťové hladině 400kV s označením V417 na dvojité nadzemní vedení o napěťové hladině 400kV
s označením V417/817 mezi rozvodnami Otrokovice - Sokolnice s cílem posílit přenosovou schopnost a
spolehlivost energetické soustavy ČR. Zároveň realizace tohoto záměru zaručí efektivnost provozu
přenosové soustavy a spolehlivost dodávek elektrické energie v Jihomoravském a Zlínském kraji.
Městský úřad Otrokovice, odbor rozvoje města, oddělení rozvoje a územního plánování, jako úřad územního
plánování příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. a) a c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů vydává pro potřeby zpracování
dokumentace záměru dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů toto vyjádření:
Dílčí úprava trasy vedení V417/817 v úseku mezi lomovými body R3 - R6 na katastrálním území Tlumačov
na Moravě nemá vliv na skutečnosti uvedené v předchozím Vyjádření příslušného úřadu územního
plánování k záměru „V417/817 - zdvojení vedení z hlediska územně plánovací dokumentace
(čj. ORM/11948/2020/ALI ze dne 17.04.2020), vyjádření proto zůstává v platnosti.

Mgr. Anna Liberová
vedoucí oddělení
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VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE.:
NAŠE ZN.:
VYŘIZUJE:
TEL.:

E-MAIL:
DATUM:

26. 9. 2019
MMZL138181/2019
Ing. Petra Reichová
577 630 239
petrareichova@zlin.eu
18.10. 2019

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

Magistrát města Zlína, oddělení prostorového plánování, středisko územního plánování, jako „orgán územního plánování“ příslušný dle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) obdržel
Vaši žádost o vyjádření příslušného úřadu územního plánování z hlediska územně plánovací dokumentace dle §8 a
přílohy č.4 zákona 100/2001 Sb. v platném znění k záměru :
„ V417/818 – zdvojení vedení“ Otrokovice - Sokolnice
K uvedenému záměru sdělujeme:
Záměr zdvojení nadzemního vedení V417 pro vedení 400 kV Otrokovice – Sokolnice a Prosenice - Otrokovice je sice
zanesen v Politice územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1 jako koridor E19, ale doposud není územně vymezen
v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje ve znění aktualizace č.2 a není ani územně stabilizován v územních
plánech obcí Tečovice, Sazovice a Machová, kde jsme pořizovatelem.
Z výše uvedených důvodů se k záměru nejsme, z hlediska územně plánovací dokumentace, schopni vyjádřit.

Ing. Petra Reichová
středisko územního plánování
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Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše znaþka:
Spis:

01C.0249/23503/2019/Kr
25.09.2019
HOL-26328/2019/UPA/PK
363/2019

VyĜizuje:
Telefon:
E-mail:

Ing. Petr Klenner
573 521 176
petr.klenner@holesov.cz

Datum:

03. Ĝíjna 2019

VČc: Žádost o vyjádĜení pĜíslušného úĜadu územního plánování k zámČru „V417/817 –
zdvojené vedení“ z hlediska územnČ plánovací dokumentace (ke skuteþnostem jiným a novým vzhledem k oznámení) dle § 8 a pĜílohy þ. 4 zákona þ. 100/2001 Sb., v platném znČní.
MČstský úĜad Holešov, Odbor územního plánování a stavebního Ĝádu, útvar územního plánování
obdržel Vaši žádost þ.j. 01C.0249/23503/2019/Kr ze dne 25.09.2019, o vyjádĜení k zámČru
„V417/817 – zdvojení vedení“ z hlediska územnČ plánovací dokumentace.
.åiGRVWLRY\MiGĜHQtE\O\SĜHGORåHQ\W\WRSRGNODG\
Ͳ äiGRVWRY\MiGĜHQtþM&.U]HGQH
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Ͳ .RSLHSRYČĜHQtý(36,QYHVWDV±,QJ0DUNpWD.URERWRYi
Ͳ &HONRYiVLWXDFHWUDV\YPČĜtWNX
Ͳ 7UDVD]iPČUXY6-76.YHIRUPiWX GJQ
MČstský úĜad Holešov, odbor územního plánování a stavebního Ĝádu, útvar územního plánování,
jako pĜíslušný úĜad územního plánování podle § 6 odst. 1, písm. b), zákona þ. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním Ĝádu (dále jen „stavební zákon) sdČluje následující:
ZámČr na území k.ú. Kurovice nezasahuje.

ZámČr Ĝeší pĜestavbu stávajícího jednoduchého vedení o napČĢové hladinČ 400 kV s oznaþením
V417 v trase Otrokovice – Sokolnice, které na území k.ú. Kurovice nezasahuje.
Z hlediska územního plánu je pĜedložený zámČr mimo dotþené území k.ú. Kurovice.

MČstský úĜad Holešov
Masarykova 628
769 17 Holešov

Telefon
Fax
IDS x8qbfvu

573 521 111
573 521 210

ý.j.: HOL-26328/2019/UPA/PK

Otisk úĜedního razítka
S pozdravem
Ing. Petr Klenner
referent útvaru územního plánování
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ČEPS Invest, a.s.
Elektrárenská 774/2
101 00 Praha 10

Oprávněná
úřední osoba: Ing. Petr Klenner
Telefon:
+420573521176
E-mail:
petr.klenner@holesov.cz

Datum:

09.06.2020

Věc: Žádost o vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru „V417/817 –
zdvojené vedení“ z hlediska územně plánovací dokumentace (ke skutečnostem jiným a
novým vzhledem k oznámení) dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném
znění.
Městský úřad Holešov, Odbor územního plánování a stavebního řádu, útvar územního
plánování obdržel Vaši žádost č.j. 01C.0249/23503/2020/Kr ze dne 01.06.2020, o vyjádření
k záměru „V417/817 – zdvojení vedení“ z hlediska územně plánovací dokumentace.

K žádosti o vyjádření byly předloženy tyto podklady:
-

Žádost o vyjádření č.j. 01C.0249/23503/2020/Kr, ze dne 01.06.2020
Kopie plné moci ČEPS, a.s. – ČEPS Invest, a.s.
Kopie pověření ČEPS Invest, a.s. –Ing. Markéta Krobotová (ověřeno dne 30.10.2019)
Celková situace v měřítku 1:100 000 (list č. 1)
Přehledná situace v měřítku 1:10 000 (list č. 3)
Vyjádření MěÚ Holešov, č.j. HOL-35380/2018/UPA/PK, ze dne 28.01.2019
Vyjádření MěÚ Holešov, č.j. HOL-26328/2019/UPA/PK, ze dne 03.10.2019

Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, útvar územního
plánování, jako příslušný úřad územního plánování podle § 6 odst. 1, písm. b), zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon) sděluje
následující:
Záměr je přípustný.
Předložený záměr řeší přestavbu 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.
Trasa dvojitého vedení V417/817 je navržena při jižním okraji k.ú. Kurovice, na území k.ú.
Tlumačov na Moravě. Původní nové vedení V417/817 (viz červená linie v příloze) bylo
navrženo tak, že území k.ú. Kurovice nebylo tímto záměrem ani ochranným pásmem
dotčeno – viz vyjádření MěÚ Holešov č.j.: HOL-26328/2019/UPA/PK ze dne 3.10.2019.
Městský úřad Holešov
Masarykova 628
769 17 Holešov

Telefon 573 521 111
IČO 00287172
IDS x8qbfvu

Městský úřad Holešov, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Útvar územního plánování
č. j. HOL-15034/2020/UPA/PK

Na základě další dílčí úpravy trasy dvojitého vedení V417/817 (viz modrá linie v příloze) v
úseku mezi lomovými body R3 - R6 je trasa vedena na katastrálním území Tlumačov na
Moravě (viz obr.) s minimálním přesahem ochranného pásma na katastrální území Kurovice.

Přezkoumání záměru
Orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru s Politikou územního rozvoje ČR.
Koridory pro dvojité vedení 400 kV Otrokovice - Sokolnice a Prosenice - Otrokovice a
souvisejících ploch pro rozšíření elektrických stanic 400/110 kV Prosenice, Otrokovice a
Sokolnice jsou vymezeny v Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3
jako koridor E19, tj. plocha technické infrastruktury. Uvedený záměr je v souladu s PÚR ČR.
Dle platného územního plánu zasahuje na katastrální území Kurovice pouze ochranné
pásmo navrženého vedení V417 v minimálním rozsahu a to do stávající plochy krajinné
zeleně (K).
Pro plochu (K) je hlavní využití krajinná zeleň s přípustným využitím pro umístění související
a nezbytné dopravní a technické infrastruktury.
Z hlediska územního plánu je výše uvedený záměr v této ploše přípustný.

Otisk úředního razítka
S pozdravem
Ing. Petr Klenner
referent útvaru územního plánování
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767 01 KromČĜíž, Velké námČstí 115
Sp.zn. :
OprávnČná úĜední osoba:
Telefon.:
E-mail:

02/081325/2019/Fr
Ing. Jaroslav Frühbauer
573321292
jaroslav.fruhbauer@mesto-kromeriz.cz

KromČĜíž, dne 29.10.2019

VYJÁDěENÍ
MČstský úĜad KromČĜíž, stavební úĜad, oddČlení územního plánování, jako orgán územního plánování
pĜíslušný podle § 6 zákona þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon),
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, na žádost, kterou 25.09.2019 podal:
ýEPS Invest, a.s., IýO 24670111, Elektrárenská þ.p. 774/2, Praha 10-Michle,/ 101 00 Praha 101
ve vČci: Žádost o vyjádĜení pĜíslušného úĜadu územního plánování k zámČru „V 417/817 – zdvojení
vedení“,
sdČluje z územnČ plánovacího hlediska následující:
VyjádĜení pod zn. 02/086178/2018/Fr ze dne 28.1.2019 zĤstává v platnosti

UpozornČní:
Toto vyjádĜení nenahrazuje rozhodnutí ani opatĜení jiných správních orgánĤ podle zvláštních pĜedpisĤ.

otisk úĜedního razítka
Ing. Hana Kubáþková
povČĜená vedoucí stavebního úĜadu
MČstského úĜadu KromČĜíž

Obdrží:
Žadatel
ýEPS Invest, a.s., IDDS: 8wip4pd
sídlo: Elektrárenská þ.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101

MĚSTSKÝ ÚŘAD BUČOVICE


Váš dopis zn:
Ze dne:
Číslo jednací:
Spisová zn.:
Počet listů/příloh:
Vyřizuje:
Telefon/mobil:
E-mail:
Datum:
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Odbor územního plánování, rozvoje a investic
1038/19/SMP/CI
25.09.2019
MUB/OÚP-53460/2019 trt
OÚP-140/2019-mat
1/1
Ing. Kateřina Trtílková
517 324 421
trtilkova@bucovice.cz
24.10.2019

DS
ČEPS Invest, a.s.
Ing. Markéta Krobotová
Elektrárenská č.p. 774/2
101 00 Praha 10

VYJÁDŘENÍ
Městský úřad Bučovice, Odbor územního plánování, rozvoje a investic, jako úřad územního plánování
(§6 odst. 1 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů) na
základě žádosti, kterou dne 25.09.2019 podala:
Ing. Markéta Krobotová, Čeps Invest, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ: 24670111
zastupující investora
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ: 257 02 556
ve věci:
vyjádření k záměru V417/817 – zdvojení vedení, z hlediska souladu se schválenou územně plánovací
dokumentací dle §8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění,
který řeší přestavbu 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. Zároveň
realizace tohoto předmětného záměru zaručí efektivnost provozu přenosové soustavy a spolehlivost dodávek
elektrické energie v Jihomoravském a Zlínském kraji.
s d ě l u j e,
že
záměr zdvojení nadzemního vedení V417 je zanesen v Politice územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací č. 1,
2 a 3 jako koridor E19, tj. plocha technické infrastruktury pro dvojité vedení 400 kV Otrokovice - Sokolnice a
Prosenice - Otrokovice a souvisejících ploch pro rozšíření el. stanic 400/110 kV Prosenice, Otrokovice a
Sokolnice.
Dále byl záměr žadatele posouzen dle připojené situace, textového popisu s platnými ZÚR JMK a územními
plány obcí záměrem dotčených
Záměr zdvojení žádná z těchto dokumentací neobsahuje v návrhu. Koridor jednoduchého nadzemního
vedení o napěťové hladině 400 KV je platnými Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje vydanými
05.10.2016 a územními plány evidován jako stávající limit technické infrastruktury.
Městský úřad Bučovice
Jiráskova 502
685 01 Bučovice

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

Čj. MUB/OÚP-53460/2019 trt

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

S pozdravem

Ing. Kateřina Trtílková
vedoucí odboru

Příloha: Přehledná situace
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MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA
odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí
Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
Č.J..:

25.9.2019
SU/76557-19/ 527-2019/Rol

E-MAIL:

Rolincová Dagmar, Ing.
544 121 147
544 121 171
dagmar.rolincova@meuslavkov.cz

DATUM:

8. listopadu 2019

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:

ČEPS Invest, a.s.
Elektrárenská 774/2
101 00 Praha 101

Žádost o vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru „V417/817 – zdvojení
vedení“ z hlediska územně plánovací dokumentace (ke skutečnostem jiným a novým
vzhledem k oznámení) dle §8 a přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění
Vážená paní Ing.Krobotová.
Ve věci Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:
Nové skutečnosti v předmětném projektu řeší vedení nové trasy v úseku mezi TR Otrokovice po
lomový bod R6 a nová trasa bude též mezi lomovými body R18a a R18b.
Záměr zdvojení vedení prochází katastrálními územími ORP Slavkov u Brna – Heršpice,
Nížkovice, Kobeřice u Brna, Milešovice, Otnice, Lovčičky, Bošovice. Zlomovými body pro ORP
Slavkov u Brna jsou bodyR21-R26. Pro ORP Slavkov u Brna se tak nic nemění a vyjádření
zůstává stejné, tzn.v územních plánech těchto obcí je záměr zdvojení vedení zanesen a vizuálně
odpovídá trasám zaslaných podkladů.
S pozdravem

vedoucí odboru stavebního úřadu
územního plánování a životního prostředí
Ing. Hana Postránecká
vz.Ing.Radim Bohdálek
Rozdělovník:
ČEPS Invest, a.s., Ing.Markéta Krobotová, DS 8wip4pd
Městský úřad Slavkov u Brna - stavební úřad, Palackého Náměstí č.p. 65, 684 01 Slavkov u Brna
Heršpice, Kobeřice u Brna – Ing.Radim Bohdálek
Nížkovice – Ing.Dalibor Drkal
Milešovice – Ing.Veronika Bártlová
Otnice, Bošovice – Ing.Richard Zukal
Lovčičky – Ing.Alena Hladká
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Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Odbor výstavby - oddělení územního plánování a památkové péče
Váš dopis značky/ze dne:
Číslo jednací:
Spisová značka:
Vyřizuje/linka:
E-mail:
V Brně dne:
Datová schránka:

554/19/SMP/CI/12.04.2019
OV-ČJ/28930-19/KUD
OV/14566-2019/KUD
Ing. arch. Daniela Kudrová/533304651
kudrova@slapanice.cz
23.10.2019
2xfbbgj

ČEPS Invest, a.s.,
Ing. Markéta Krobotová,
Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10,
ID: 8wip4pd

„V417/817 – zdvojení vedení“ - vyjádření z hlediska územně plánovací dokumentace dle
§ 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
Městský úřad Šlapanice, Odbor výstavby - oddělení územního plánování a památkové péče
(dále jen „oddělení ÚPPP“), jako úřad územního plánování ve smyslu § 6 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a jako věcně a místně příslušný orgán územního plánování pro správní území obcí
Újezd u Brna, Telnice a Sokolnice, obdržel dne 12. 4. 2019 Vaši žádost o posuzování záměru
s názvem „V417/817 - zdvojení vedení“ (dále též jen „záměr“) z hlediska územně plánovací
dokumentace.
Trasa záměru prochází přes k. ú. Újezd u Brna, Telnice a Sokolnice. Stavebníkem záměru je
ČEPS, a.s, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 ( IČO 246 70 111). Záměr je
lokalizován i na katastrálním území Obce Sokolnice, Obce Telnice u Brna a Města Újezd u
Brna.
Součástí žádosti je popis záměru a situační výkresy, ze kterých vyplývá, že předmětem záměru
je přestavba stávajícího jednoduchého nadzemního vedení 400 kV s označením V417 na
dvojité vedení 400 kV s označením V417/817. Trasa záměru je vedena z TR Otrokovice do TR
Sokolnice. Celková předpokládá délka trasy záměru je cca 73,8 km.
Posuzovaný záměr je zanesen v Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1
(schválena usnesením vlády č. 276 dne 15. 4. 2015) jako koridor E19, tj. plochy technické
infrastruktury pro dvojité vedení 400 kV Otrokovice - Sokolnice a Prosenice - Otrokovice
a souvisejících ploch pro rozšíření el. stanic 400/110 kV Prosenice, Otrokovice a Sokolnice.
Záměr není zanesen v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje (nabytí účinnosti
dne 03. 11. 2016) z důvodu prověřování účelnosti a reálnosti rozvojového záměru ministerstvy
a jinými ústředními správními úřady.
Na území k. ú. Újezd u Brna bude stávající trasa jednoduchého vedení 400 kV s označením
V417 využita pro dvojité vedení 400 kV s označením V417/817. Podle platného Územního
plánu Újezd u Brna (úplné znění po vydání změny č. 1A), účinného ode dne 21. 03. 2019, je
záměr navržený v nezastavěném území, ve stabilizované ploše zemědělské (Z), v navrhované

ploše krajinné zeleně - lokální biokoridor LBK 4 (K 63), v navrhované ploše vodní
a vodohospodářské (W 77) a stabilizovaných plochách silniční dopravy (DS). Záměr zdvojení
vedení 400 kV není vymezen v textové ani v grafické části platného ÚP Újezd u Brna. Pro
všechny dotčené výše uvedené typy ploch připouští Územní plán Města Újezd u Brna využití
pro související dopravní a technickou infrastrukturu.
Na území k. ú. Sokolnice prochází trasa záměru z větší části v trase stávajícího jednoduchého
vedení 400 kV a z části v nové trase vedení a to z důvodu plánované rekonstrukce a rozšíření
TR Sokolnice vč. přeústění souvisejících vedení. Trasa záměru prochází podle platného
Územního plánu Sokolnice (úplné znění po změně č. 1), účinného ode dne 27. 06. 2019,
nezastavěným územím, ve stabilizované ploše zemědělské - orná půda (NZ), stabilizované
ploše silniční dopravy (Ds). Záměr zdvojení vedení 400 kV není vymezen v textové ani
v grafické části platného ÚP Sokolnice. Pro oba dotčené výše uvedené typy ploch nevylučuje
Územní plán Obce Sokolnice využití pro související dopravní a technickou infrastrukturu.
Na území k. ú. Telnice je trasa záměru vedena částečně v trase stávajícího jednoduchého
vedení 400 kV a z části v nové trase vedení a to z důvodu plánované rekonstrukce a rozšíření
TR Sokolnice vč. přeústění souvisejících vedení.
Trasa záměru prochází podle platného Územního plánu Telnice (změna ÚP č. 2), účinného
ode dne 01. 06. 2018, nezastavěným územím, ve stabilizované ploše zemědělské - ploše orné
půdy (ZO), v navrhovaném umístění interakčním prvku - stromořadí, keřové porosty,
ve stabilizované ploše silniční dopravy (DS), ve stabilizované ploše přírodní - LBC Pod dráty
(NP), ve stabilizované ploše lesní (NL) a v koridoru technické infrastruktury - energetika
s označením K-TEE02 (Slavětice -) hranice kraje - Sokolnice, nové vedení převážně v souběhu
se stávající linkou 400 kV. Záměr zdvojení vedení 400 kV není vymezen v textové ani v grafické
části platného ÚP Telnice. Pro všechny dotčené výše uvedené typy ploch připouští Územní plán
Obce Telnice využití pro související dopravní a technickou infrastrukturu.
Orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru s územními plány Města Újezd u Brna,
Obce Telnice u Brna a Obce Sokolnice. Posuzovaný záměr podléhá zákonu č. 100/2001 Sb.
v platném znění, oddělení ÚPPP vydává vyjádření příslušného úřadu územního plánování
k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace podle přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb.
Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že záměr je z pohledu aktuálně
platné územně plánovací dokumentace v předkládané podobě na katastrálním území
Města Újezd u Brna, Obce Telnice u Brna a Obce Sokolnice přípustný.
Toto vyjádření je platné pro ORP Šlapanice, tj. pro dotčení katastrálních území Města Újezd u
Brna, Obce Telnice a Obce Sokolnice výše uvedeným záměrem, a není vyjádřením pro jiná
ORP a jejich obce.
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Ing. Jiří Rufer
vedoucí OÚPPP
Číslo jednací:
Spisová značka:

OV-ČJ/28930-19/KUD
OV/14566-2019/KUD
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MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Odbor výstavby
oddělení územního plánování a památkové péče
Váš dopis značky/ze dne:
Číslo jednací:
Spisová značka:
Vyřizuje/linka:
E-mail:
V Brně dne:
Datová schránka:

1767/20/SMP/CI/10.06.2020
OV-ČJ/44722-20/KUD
OV/11448-2020/KUD
Ing. arch. Daniela Kudrová/533304651
kudrova@slapanice.cz
24.06.2020
2xfbbgj

ČEPS Invest, a.s.,
Ing. Markéta Krobotová,
Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10,
ID: 8wip4pd

„V417/817 – zdvojení vedení“ - vyjádření z hlediska územně plánovací dokumentace dle
§ 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Městský úřad Šlapanice, Odbor výstavby - oddělení územního plánování a památkové péče
(dále jen „oddělení ÚPPP“), jako úřad územního plánování ve smyslu § 6 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a jako věcně a místně příslušný orgán územního plánování pro správní území obcí
Újezd u Brna, Telnice a Sokolnice, obdržel dne 10. 6. 2020 Vaši žádost o posouzení záměru
s názvem „V417/817 - zdvojení vedení“, dále jen „záměr“, z hlediska územně plánovací
dokumentace.
Trasa záměru prochází přes k. ú. Újezd u Brna, Telnice a Sokolnice. Stavebníkem záměru je
ČEPS, a.s, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 ( IČO 246 70 111). Záměr je
lokalizován i na katastrálním území Obce Sokolnice, Obce Telnice u Brna a Města Újezd u
Brna.
Součástí žádosti je popis záměru a situační výkresy, ze kterých vyplývá, že předmětem záměru
je přestavba stávajícího jednoduchého nadzemního vedení 400 kV s označením V417 na
dvojité vedení 400 kV s označením V417/817. Trasa záměru je vedena z TR Otrokovice do TR
Sokolnice. Celková předpokládá délka trasy záměru je cca 73,8 km.
Posuzovaný záměr je zanesen v Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2 a
3, schválené usnesením vlády Usnesením vlády ČR o Aktualizaci č. 1 PÚP ČR ze dne 15. 4.
2015 a o Aktualizaci č. 2 a 3 schválené Usnesením vlády č. 629 a č. 630 ze dne 02. 9. 2019
jako koridor E19, tj. plochy technické infrastruktury pro dvojité vedení 400 kV Otrokovice -

Sokolnice a Prosenice - Otrokovice a souvisejících ploch pro rozšíření el. stanic 400/110 kV
Prosenice, Otrokovice a Sokolnice.
Záměr není zanesen v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje (nabytí účinnosti
dne 03. 11. 2016) z důvodu prověřování účelnosti a reálnosti rozvojového záměru ministerstvy
a jinými ústředními správními úřady.
Na území k. ú. Újezd u Brna bude stávající trasa jednoduchého vedení 400 kV s označením
V417 využita pro dvojité vedení 400 kV s označením V417/817. Podle platného Územního
plánu Újezd u Brna (úplné znění po vydání změny č. 1A), účinného ode dne 21. 03. 2019, je
záměr navržený v nezastavěném území, ve stabilizované ploše zemědělské (Z), v navrhované
ploše krajinné zeleně - lokální biokoridor LBK 4 (K 63), v navrhované ploše vodní
a vodohospodářské (W 77) a stabilizovaných plochách silniční dopravy (DS). Záměr zdvojení
vedení 400 kV není vymezen v textové ani v grafické části platného ÚP Újezd u Brna. Pro
všechny dotčené výše uvedené typy ploch připouští Územní plán Města Újezd u Brna využití
pro související dopravní a technickou infrastrukturu.
Na území k. ú. Sokolnice prochází trasa záměru z větší části v trase stávajícího jednoduchého
vedení 400 kV a z části v nové trase vedení a to z důvodu plánované rekonstrukce a rozšíření
TR Sokolnice vč. přeústění souvisejících vedení. Trasa záměru prochází podle platného
Územního plánu Sokolnice (úplné znění po změně č. 1), účinného ode dne 27. 06. 2019,
nezastavěným územím, ve stabilizované ploše zemědělské - orná půda (NZ), stabilizované
ploše silniční dopravy (Ds). Záměr zdvojení vedení 400 kV není vymezen v textové ani
v grafické části platného ÚP Sokolnice. Pro oba dotčené výše uvedené typy ploch nevylučuje
Územní plán Obce Sokolnice využití pro související dopravní a technickou infrastrukturu.
Na území k. ú. Telnice je trasa záměru vedena částečně v trase stávajícího jednoduchého
vedení 400 kV a z části v nové trase vedení a to z důvodu plánované rekonstrukce a rozšíření
TR Sokolnice vč. přeústění souvisejících vedení.
Trasa záměru prochází podle platného Územního plánu Telnice (změna ÚP č. 3), účinného
ode dne 7. 1. 2020, nezastavěným územím, ve stabilizované ploše zemědělské - ploše orné
půdy (ZO), v navrhovaném umístění interakčním prvku - stromořadí, keřové porosty,
ve stabilizované ploše silniční dopravy (DS), ve stabilizované ploše přírodní - LBC Pod dráty
(NP), ve stabilizované ploše lesní (NL) a v koridoru technické infrastruktury - energetika
s označením K-TEE02 (Slavětice -) hranice kraje - Sokolnice, nové vedení převážně v souběhu
se stávající linkou 400 kV. Záměr zdvojení vedení 400 kV není vymezen v textové ani v grafické
části platného ÚP Telnice. Pro všechny dotčené výše uvedené typy ploch připouští Územní plán
Obce Telnice využití pro související dopravní a technickou infrastrukturu.

Orgán územního plánování k uvedenému záměru vydal dne 23. 10. 2019 vyjádření z hlediska
územně plánovací dokumentace dle § 8 a přílohy 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
pod čís. jedn. OV-ČJ/28930-19/KUD a spis. zn. OV/14566-2019/KUD.
Vzhledem k úpravě trasy v úseku 203-204-205 u trafostanice Sokolnice v katastrálním
území obce Telnice vydává orgán aktualizované vyjádření z hlediska územně plánovací
dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Záměr změny
trasy zdvojeného vedení v úseku 203-204-205 u trafostanice Sokolnice je z hlediska úplného
znění Územního plánu Telnice u Brna, účinného ode dne 19. 1. 2013, dále jen „ÚP“, ve znění
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platné změny 1, účinné od 5. 9. 2014, platné změny č. 2, účinné od 1. 6. 2018, a platné změny
č. 3, účinné ode dne 7. 1. 2020, i nadále umístěn v nezastavěném území ve stabilizované ploše
zemědělské - orná půda NZ.
Orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru s územními plány Města Újezd u Brna,
Obce Telnice u Brna a Obce Sokolnice. Posuzovaný záměr podléhá zákonu č. 100/2001 Sb.
v platném znění, oddělení ÚPPP vydává vyjádření příslušného úřadu územního plánování
k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace podle přílohy 4 zákona č. 100/2001 Sb.
Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že záměr je z pohledu aktuálně
platné územně plánovací dokumentace v předkládané podobě na katastrálním území
Města Újezd u Brna, Obce Telnice u Brna a Obce Sokolnice přípustný.
Toto vyjádření je platné pro ORP Šlapanice, tj. pro dotčení katastrálních území Města Újezd u
Brna, Obce Telnice a Obce Sokolnice výše uvedeným záměrem, a není vyjádřením pro jiná
ORP a jejich obce.

„otisk razítka“

'LJLWiOQČSRGHSVDO,QJ-LĜt5XIHU
'DWXP
Ing. Jiří Rufer
vedoucí OÚPPP
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24.10.2019

SDĚLENÍ
Městský úřad Židlochovice, jako úřad územního plánování (dále jen ÚÚP) příslušný podle § 6 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., k žádosti, kterou dne 25.9.2019 podal:
ČEPS Invest, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČO: 24670111
ve věci nazvané:
„Žádost o vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru „V417/817 – zdvojení
vedení“ z hlediska územně plánovací dokumentace (ke skutečnostem jiným a novým vzhledem
k oznámení) dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění“ na pozemcích v k. ú.
Žatčany.
K předmětnému záměru bylo vydáno vyjádření MěÚ Židlochovice vedené pod č. j. OZPSU/22637/20182. Do 24.10.2019 nebyla změněna územně plánovací dokumentace obce Žatčany, nebyla vydána žádná
územní studie ani regulační plán týkající se pozemků záměru. Podmínky využití nebyly změněny ani
žádnou jinou nadřazenou územně plánovací dokumentací, či Politikou územního rozvoje. Z tohoto
důvodu je vyjádření, vedené u MěÚ Židlochovice pod č. j. OZPSU/22637/2018-2 k 24.10.2019 stále
aktuální.

Poučení:
Toto sdělení nezasahuje do působnosti stavebního úřadu dle §90 stavebního zákona a nenahrazuje
rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů podle zvláštních předpisů.

Ing. Milan Komenda
vedoucí odboru životního prostředí a stavebního úřadu MěÚ Židlochovice
OTISK RAZÍTKA
Obdrží:
Na vědomí
1. ČEPS Invest, a.s., IDDS: 8wip4pd
sídlo: Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101

