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Ú V O D 
 

Předkládané oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí „Průmyslová zóna Hrabová – 
Vedení VVN 110 kV“ je zpracováno podle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění 
platných předpisů.  

Záměrem investora je výstavba nového nadzemního vedení VVN 2x110kV ze stávajícího 
nadzemního vedení 2x110/22kV č.5647/5648 – před Rozvodnou Paskov do nové Rozvodny 
110/22kV Hrabová, která má zajistit dodávku elektrické energie pro Průmyslovou zónu 
Hrabová o celkové výši 50MW soudobého příkonu.  Navržená trasa vedení VVN je dlouhá 
3,199 km.  

Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně 
některých souvisejících zákonů, je záměr zařazen do kategorie II (záměry vyžadující 
zjišťovací řízení). Záměr naplňuje dikci bodu 3.6 Vedení elektrické energie od 110 kW, 
pokud nepřísluší do kategorie I. Příslušným úřadem k provedení posuzovacího procesu je 
Ministerstvo životního prostředí. 

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a 
změně některých souvisejících zákonů je určeno pro účely zjišťovacího řízení podle § 7 
zákona č.100/2001 Sb. 
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A. Údaje o oznamovateli 
 
Investor               ČEZ Distribuce a.s. 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 
IČ     27232425 
 
Oznamovatel    ENPRO, a.s. 

Nábř. Dr. Edvarda Beneše1913/20, 750 02 Přerov 
IČ      26831848 
DIČ     CZ 26831848 
Oprávněný zástupce    Ing. Petr Lazar, vedoucí oblastního střediska Ostrava, 
oznamovatele               tel. 591 113 235 
Ve věcech technických                      Rostislav Tatýrek, tel. 591 113 308 
 
 
Projektant     ENPRO, a.s. 

Nábř. Dr. Edvarda Beneše1913/20, 750 02 Přerov 
IČ      26831848 
DIČ     CZ 26831848 
Oprávněný zástupce    Ing. Petr Lazar, vedoucí oblastního střediska Ostrava, 
oznamovatele               tel. 591 113 235 
Ve věcech technických                      Rostislav Tatýrek, tel. 591 113 308 

 
 
 
B. Údaje o záměru     
I. Základní údaje                                                                                  
 
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy číslo 1 
 
Průmyslová zóna Hrabová – Vedení VVN 110 kV 

Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně 
některých souvisejících zákonů, je záměr zařazen do kategorie II (záměry vyžadující 
zjišťovací řízení). Záměr naplňuje dikci bodu 3.6 Vedení elektrické energie od 110 kW, 
pokud nepřísluší do kategorie I. 

 
 

2. Kapacita (rozsah) záměru    
Celková délka trasy   3,199 km 
 Soudobý příkon   50 MW 
 
 Zahájení stavby     IV. čtvrtletí 2007 
 Ukončení stavby     IV. čtvrtletí 2008 

 
3. Umístění záměru   kraj Moravskoslezský 

Město Ostrava 
     Trasa je vedena pozemky (ochranné pásmo): 

K.ú.Paskov - 346/1, 1932/5, 1932/4, 1996/38, 1996/107, 1996/20,  
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1996/21, 1996/22, 1996/84, 1996/83, 1996/1, 1996/44,  
1996/126,1933/1, 1964, 1963, 1934/1, 1934/2, 2196/33,  
1935, 1938/1, 1938/2, 1939/1, 1939/2, 1940/1, 1941,  
1940/2, 1942/3, 2196/35, 1942/2, 1942/1, 1948/1, 1945/2,  
1949/1, 1950/1, 1952/1, 1953/1, 2196/32, 1954/1, 1955/4,  
1955/3, 1955/1, 1960 

 
K.ú. Nová Bělá - 1068/1, 1068/2, 1066, 1065, 1064/1, 1064/2,  

1063/5 
 

K.ú. Paskov - 450/11, 449, 446, 450/10, 444, 450/1, 450/7, 442/3,  
473/1, 473/2, 2544/1, 2544/2, 486, 491/1, 491/2, 489/4,  
496, 495/1, 495/3, 2546, 499, 497, 2542/1, 416/2, 416/5,  
416/4, 2540/2, 386/2, 386/3, 393, 386/5, 386/1, 390, 388,  
360, 2548/2, 716/6, 581/4, 581/9, 581/3, 355, 353, 348,  
347, 345/1, 345/2, 3014/2, 3013/1, 3012/1, 3021/1, 3020,  
2582/2, 341 

 
 

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, 
připravovanými, uvažovanými) 

 

Jedná se o výstavbu nového nadzemního vedení VVN 2x110 kV ze stávajícího nadzemního 
vedení 2x110/22kV č.5647/5648 – před Rozvodnou Paskov do nové rozvodny 110/22kV 
Hrabová, která má zajistit dodávku elektrické energie pro Průmyslovou zónu Hrabová o 
celkové výši 50 MW soudobého příkonu.  

Rozsah požadovaného řešení stavby vychází z DSP technické infrastruktury průmyslové 
zóny. Vyčleněný rozsah stavby byl stanoven na základě současného provozního stavu 
elektrických sítí v řešeném území. 

Stavba (nové nadzemní vedení VVN 2 x 110 kV) bude umístěna v katastrálním území 
Paskov, Nová Bělá a Hrabová. Umístění trasy projektovaného vedení je dáno charakterem 
stavby. Jedná se o liniovou stavbu technického vybavení území, která bude vedena 
v extravilánu dotčených obcí. Dotčené území tvoří převážně pozemky s obdělávanou 
zemědělskou půdou, ostatní plochy a část trasy je vedena lesním porostem.  

Trasa začíná odbočkou ze stávajícího vedení VVN č.5647/5648 napájeného z Rozvodny 
Vratimov.  

Tato odbočka bude provedena vložením 
nového speciálního koncového stožáru č.1 u 
Rozvodny Paskov, který nahradí stávající 
koncový stožár č.24, který bude demontován.  
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Z nového koncového stožáru č.1 odbočí projektované vedení VVN 2 x 110 kV a povede 
v souběhu se stávající rychlostní 
komunikací R/56 Frýdek-Místek Ostrava 
až k nové rozvodně 110/22  kV Hrabová. 

 

 

 

 

 

 

 
Navržená trasa byla vybrána s ohledem na stávající inženýrské sítě, stávající zástavbu, 
stávající komunikace, dráhu, členitost terénu a plánovanou výstavbu v zájmovém území 
s cílem minimalizovat vliv stavby na životní prostředí.  
 
Navržená trasa vedení VVN je dlouhá 3,199 km.  
 
Jediným fyzikálně ověřitelným negativním vlivem vedení VVN na prostředí v období 
provozu je generování neionizujícího záření – elektrického a magnetického pole v 
bezprostředním okolí vedení. Podle energetického zákona č.458/2000Sb. je z bezpečnostních 
a zároveň i provozních důvodů pro předmětné vedení vyhrazeno ochranné pásmo. Toto 
pásmo je dáno prostorem mezi svislými rovinami v zákonem stanovené vzdálenosti od 
krajního vodiče. Využití pozemků a činnosti v ochranném pásmu vedení VVN mají 
z bezpečnostních a provozních důvodů v uvedeném zákoně vymezena omezení.  
 
Trasa vedení je navržena převážně v souběhu se stávající komunikací R 56 ve směru Frýdek 
Místek Ostrava, čímž dojde k minimalizaci dotčení okolních pozemků novým zařízením (a 
jeho ochranným pásmem).  Část stavby se nachází v ochranném pásmu rychlostní silnice R 
56. Trasa 1 x kolmo bude křížit silnici  R 56 v místě napojení na spínací stanici 110/22 kV. 
Část trasy směřující již k rozvodně 110/22 Paskov jsou vedeny mimo souběh s trasou 
komunikace a jeho ochranné pásmo. Jde o úsek vedený průmyslovou částí území mimo 
zástavbu. 
 
V období provozu není vedení VVN zdrojem žádných jiných negativních vlivů a proto je 
možnost kumulace negativních vlivů předmětného záměru s negativními vlivy jiných záměrů  
vyloučena. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Umístění navrhované trasy vedení VVN je patrné ze situace: 

 
 
 
 





Vedení bude v celé délce provedeno jako vzdušné na pozinkovaných ocelových příhradových 
stožárech VVN 2 x 110 kV s úzkým dříkem, tvaru „soudek“. Toto vedení svou konstrukcí 
předchází usmrcení ptactva, které by na ně dosedalo.  
Pro fázové vodiče budou použity v celé délce ocelohliníková lana typu AlFe 240/39. Vedení 
bude vybaveno kombinovaným zemnícím lanem (KZL) s optickým kabelem se 24 SM 
vlákny.   
 
Stavbu bude nutno koordinovat při křížení a souběhu s vlastníky a provozovateli dotčených 
inženýrských sítí a dopravních staveb a se stavbami v oblasti Dolu Paskov, tj. „Překladiště 
kontejnerů“ – OKD Doprava a.s., „Rekultivace území nádrže NP1“ – DIAMO s.p. 
 
Případné kumulativní vlivy plynoucí z účinků elektromagnetického pole při souběhu více 
vedení jsou popsány v další části oznámení (B.III.5.2. a D.I.1).  
 
Navrhovaná trasa vedení je vedena mimo území zástavby. Jedná se o liniovou stavbu, 
prochází územím s doprovodnou zelení. Trasa je navržena z velké části v souběhu se stávající 
silnicí, je vedena okrajem plochy registrovaného významného krajinného prvku č. 036 Na 
Rybnících, protíná prvky územních systémů ekologické stability. 
 
V dotčeném území, které bude záměrem potenciálně ovlivňováno, nejsou realizovány jiné 
záměry než výše uvedené, které by mohly vyvolávat kumulaci vlivů na obyvatelstvo a veřejné 
zdraví nebo životní prostředí.  
 
 
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a 

hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
 

Navrhované nové vzdušné vedení 110 kV má zajistit dodávku elektrické energie (jak již bylo 
uvedeno výše) pro další rozvoj území průmyslové zóny Hrabová o celkovém soudobém 
příkonu 50 MW.  
Průmyslová zóna Hrabová bude splňovat náročné požadavky stávajících a budoucích 
uživatelů na výrobní zónu a účelně a ekonomicky přitom využije lokalitu vymezenou pro 
průmyslovou zónu Hrabová (2.fáze výstavby).  
Jedná se o výstavbu nového nadzemního vedení VVN 2x110kV ze stávajícího nadzemního 
vedení 2x110/22kV č.5647/5648 – před Rozvodnou Paskov do nové spínací stanice 110/22kV 
Hrabová. Vyčleněný rozsah stavby byl stanoven na základě současného provozního stavu 
elektrických sítí. 
Dle informací projektanta byly sledovány možné trasy vedení s ohledem na inženýrské sítě a 
potřebu napojení spínací stanice Hrabová. Příprava výstavby bude realizována na základě 
podmínek územně plánovací dokumentace a uspořádání ploch v území. 
Z tohoto důvodu nebyl záměr na základě zhodnocení možnosti umístění v dané lokalitě řešen 
variantně. Situování obou spojovacích míst je dáno stávajícím zařízením v rámci předmětného 
území.  
Dle informací poskytnutých projektantem nebyly sledovány jiné varianty umístění záměru. 
Zvolená varianta je výsledkem posouzení dotčeného území a snahy minimalizovat vlivy 
stavby na životní prostředí.  
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány následující varianty : 

1. Nulová varianta 
2. Varianta předkládaná oznamovatelem 

Nulová varianta 
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Varianta nulová by předpokládala nezabezpečit dodávku elektrické energie pro další rozvoj 
území průmyslové zóny Hrabová v dostatečné výši (o celkovém soudobém příkonu 50 MW) 
s ohledem na připravovaný další postup výstavby. 
Z hlediska vlivu stavby na životní prostředí je tato varianta možná a neznamenala by 
vytvoření liniové stavby s nadzemním vedením 110 kV. Vzhledem k tomu, že průmyslová 
zóna je z velké části již vybudována a připravuje se další rozvoj ve druhé fázi, je tato varianta 
v současnosti nereálná. 
Průmyslová zóna Hrabová bude splňovat náročné požadavky stávajících a budoucích 
uživatelů na výrobní zónu a účelně a ekonomicky přitom využije lokalitu vymezenou pro 
průmyslovou zónu. 
 
Varianta předkládaná oznamovatelem 
Žádná činnost související s realizací liniové stavby není ekologicky optimální, může být za 
stanovených podmínek ekologicky přijatelná. Variantu předkládanou oznamovatelem je 
možné za takovou považovat a je možno ji hodnotit jako vhodnou za předpokladu uplatnění 
všech doporučení a navrhovaných opatření.  
V případě předmětného záměru je třeba vzít v úvahu návrh vedení trasy mimo ucelenou 
obytnou zástavbu v souběhu se stávající liniovou trasou R 56. 
Stavba nadzemního vedení 110 kV bude akceptovat okolní stávající i připravované stavby a 
záměry. Stavba je řešena odborníkem v oblasti energetiky a konzultacemi s příslušnými 
orgány státní správy.   
 
 
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 

Jedná se o výstavbu nového nadzemního vedení VVN 2x110kV ze stávajícího nadzemního 
vedení 2x110/22kV č.5647/5648 – před Rozvodnou Paskov do nové rozvodny 110/22kV 
Hrabová, která má zajistit dodávku elektrické energie pro průmyslovou zónu Hrabová o 
celkové výši 50 MW soudobého příkonu. Rozsah požadovaného řešení stavby vychází z DSP 
technické infrastruktury průmyslové zóny. Vyčleněný rozsah stavby byl stanoven na základě 
současného provozního stavu elektrických sítí v řešeném území.   

Stavba je umístěna v katastrálním území Paskov, Nová Bělá a Hrabová. Umístění trasy 
projektovaného vedení je dáno charakterem stavby - jedná se o liniovou stavbu technického 
vybavení území, která je vedena v extravilánu dotčených obcí. Dotčené území tvoří převážně 
pozemky s obdělávanou zemědělskou půdou. Trasa začíná odbočkou ze stávajícího vedení 
VVN č.5647/5648 napájeného z  rozvodny Vratimov. Tato odbočka bude provedena 
vložením nového speciálního koncového stožáru č.1 u Rozvodny Paskov, který nahradí 
stávající koncový stožár č.24, který bude demontován.  

Z nového koncového stožáru č.1 odbočí projektované vedení VVN 2x110kV a povede 
v souběhu se stávající rychlostní komunikací R/56 Frýdek-Místek Ostrava až k nové rozvodně 
110/22kV Hrabová. 

Navržená trasa byla vybrána s ohledem na stávající inženýrské sítě, stávající zástavbu, 
stávající komunikace, dráhu, členitost terénu a plánovanou výstavbou v zájmovém území 
s cílem minimalizovat vliv stavby na životní prostředí. Navržená trasa vedení VVN je dlouhá 
3,199 km.  
 Ochranná pásma  
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Vzdušná elektrická vedení se chrání ochrannými pásmy, dle zák.458/2000 Sb., vymezenými 
svislými rovinami, vedenými ve stanovené vzdálenosti od krajního vodiče. Venkovní vedení 
do 110 kV má ochranné pásmo stanoveno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti 12 m od krajního vodiče.  

V projektu je šířka ochranného pásma projektovaného vedení 2x110 kV předpokládána 
při použití stožárů s vyložením konzol 3,75 m od osy stožáru takto: 12,0 + 3,75 + 3,75 + 12,0 
= 31,5 m.  
 
Stavbu je nutno koordinovat s vlastníky a provozovateli podzemních sítí. Před zahájením 
výkopových prací bude provedeno vytýčení všech podzemních řádů a vedení, které jsou v 
navržené trase. Projektované vedení se nenalézá v oblasti, do které by zasahovala ochranná 
pásma ve smyslu dikce zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění - tj. ochranná 
pásma vodních zdrojů nebo zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích 
přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně 
některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) v platném znění - tj. ochranná pásma 
minerálních vod. Území stavby se nenachází v zátopovém (inundačním) území.  
Stavba nevyžaduje přeložky jiných zařízení, ani omezení silniční a MHD dopravy. Podmínky 
pro práci v  ochranných pásmech jsou stanoveny ve vyjádřeních jejich správců a vyžadují 
zvýšenou bezpečnost práce. Před zahájením stavby je nutno provést vytýčení podzemních 
zařízení v terénu a respektovat podmínky stanovené jejich provozovateli ve vyjádřeních.  
 
Technické údaje 
  
Délka vedení    3,199 km  
Napětí     2x110 kV  
Stožáry    110 kV, pozinkované 

tvar “Soudek”  
Předběžný počet stožárů  16 
Umístění stožárů: Bude upřesněno na základě jednání s vlastníky pozemků, předběžné 
umístění stožárů viz příloha 4.  
Výška stožárů    v závislosti na terénním převýšení a charakteru překážek,  

které bude nutno překonat (předpokládá se výška cca 16  
- 35 m)  

Vzdálenost mezi stožáry  maximálně do 300 m  
Šířka ochr. pásma 2x110 kV   12,0 + 3,75 + 3,75 + 12,0 = 31,5 m  
Hloubka výkopů pro patky stožárů 2 – 3 m dle typu stožáru  
Půdorys patky stožáru  nosné stožáry 3,61 – 6,25 m2

 
dle typu stožáru  

kotevní stožáry 5,06 m2 - max. 16,0 m2
 
dle typu stožáru. 

 
Stožár typu „SOUDEK“ je štíhlá, nevýrazná konstrukce s poměrně malou základovou 
plochou, lehká vodorovná břevna s vertikálním uspořádáním izolátorů a vodičů vytváří 
přírodě blízký tvar stromkovitého charakteru. U typu, „SOUDEK“ se jedná o ocelovou 
prostorovou příhradovou konstrukci z normalizovaných válcovaných profilů se základní 
antikorozní povrchovou úpravou zinkováním, krytou nátěrovým systémem Amerlock, je 
konstruován pro oboustranné osazení vodičů – čili pro dvojitá vedení. V případě jeho využití 
pro jednoduché vedení lze provést dispoziční prostřídání vodičů po obou stranách dříku. 



 

                                                                                                                      Ing. Paciorková  08/2007 
                                                                                                                      Oznámení  dle zákona č. 100/2001 Sb. 

14 
 

 
 
V průběhu stavebních prací bude prováděno vypínání el.energie (ČEZ Distribuce a.s.). Doba 
vypnutí musí být nahlášena dle platné provozní směrnice. Výluka v dodávce elektrické 
energie bude předem nahlášena na příslušném Obecním úřadu. 
Po dokončení stavby budou dotčené plochy a zařízení staveniště uvedeny do původního stavu. 

Při realizaci záměru vznikne v průběhu výstavby vedení požadavek na provoz dopravní 
techniky a stavebních mechanizmů, komunikace využívané ke výstavbě a provozu záměru 
budou zejména stávající komunikace nižších tříd a navazující zemědělské komunikace. V 
úseku od navrhovaného koncového stožáru č.16 po portály v plánované rozvodně 110/22kV 
Hrabová trasa kříží rychlostní komunikaci R56 ve směru Frýdek-Místek - Ostrava.  
S ohledem na liniový charakter stavby, prostorové a časové rozprostření s nízkou intenzitou 
dopravních, stavebních i montážních činností v jednotlivých lokalitách, si realizace záměru 
nevyžádá žádný zásah do stávající dopravní ani jiné infrastruktury v dotčené oblasti, ani 
nebude touto činností nepříznivě ovlivněna současná intenzita dopravy na dotčených 
pozemních komunikacích. 
Nejvýznamnější dopravní nároky lze očekávat v období výstavby vedení při mýcení 
vzrostlých stromů a náletových křovin v ochranném pásmu vedení - kácení, přibližování a 
transport dřeva, při provádění založení stožárů a montáži stožárů a vodičů.  
Pro dopravu jsou v území k dispozici odpovídající lesní nebo polní cesty. Nezpevněná 
příjezdová místa ke staveništím doporučujeme krátkodobě povrchově zpevnit v případě 
zvýšeného rizika hutnění půd. Zpevňování není nutné, pokud bude využita taková dopravní 
technika, která umožní provoz po stávajících cestách. Nároky na jinou infrastrukturu s 
výjimkou období výstavby jsou nevýznamné. 
 
 
7.  Předpokládaný termín  zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 
Zahájení stavby     IV. čtvrtletí 2007 
Ukončení stavby     IV. čtvrtletí 2008 
 
 
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

 
Kraj Moravskoslezský  
Okres Ostrava 

Město Ostrava, Městská část Ostrava Hrabová, Nová Bělá     
Okres Frýdek – Místek 
       Obec Paskov  
 
9. Výčet navazujících  rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou  
     rozhodnutí vydávat 
 

• Územní rozhodnutí, Magistrát města Ostravy 
• Úřad městského obvodu  Hrabová, Stavební úřad  
• Stavební povolení , Stavební úřad Magistrátu města Frýdek-Místek 
• Kolaudační rozhodnutí, Stavební úřad Magistrátu města Frýdek-Místek 
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II. Údaje o vstupech 
1. Zábor půdy 
 
 
Trvalý zábor pozemků bude potřebný pro základy stožárů. Plochy nadzemních částí  základů 
stožárů a hloubky založení budou stanoveny podle geologických podmínek podloží  ve 
stožárovém místě a požadované míry převýšení.  
U nosných stožárů typu „SOUDEK“ budou cca 4,6 m2, u rohových (výztužných) cca 6,3 m2.   
Zábor půdy pro základy stožárů typu „SOUDEK“ je v jednotlivých případech výrazně menší 
než 30 m2, proto ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
není třeba zajišťovat souhlas orgánu ochrany tohoto půdního fondu k vynětí. 

 
Přesný výpočet celkové zastavěné plochy není v této fázi projektu možný, protože nejsou k 
dispozici údaje o počtu nosných a kotevních stožárů a o jejich konkrétním typu. V následující 
tabulce je provedeno předběžné stanovení celkové zastavěné plochy při počtu stožárů 16, z 
toho 6 kotevních stožárů a 10 nosných stožárů.  
 
Předběžná výměra zastavěné plochy stožárů  
Tabulka  č.1 

Typ stožáru  Počet (ks)  
∅∅∅∅ zastavěná plocha na 

1 stožár (m2)  

Celková zastavěná 
plocha (m2) 

Nosný  10 4,6  46  

Kotevní  6  6,3   37,8 

Celkem 16  83,8 

 
 
Dočasný zábor pozemků bude nutný jednak pro provoz dopravní techniky a stavebních 
mechanizmů při demolici stávajícího stožáru a odvozu vytěženého materiálu, následně pak při 
stavebních a montážních činnostech  v období výstavby nového vedení. Pro dopravu a montáž 
stožárů z dovezených dílů  na jednotlivých stožárových místech bude potřebné ještě zajištění 
montážních ploch, které budou situovány převážně ve stávajícím ochranném pásmu vedení 
VN a tím je zajištěno, že z důvodu realizace předmětného záměru nevzniknou další 
požadavky na rozšiřování stávajících průseků v lesních porostech.  

Pro realizaci výstavby předmětného vedení VVN bude v maximální možné míře využíváno 
přístupových tras a manipulačních ploch tak, aby nedošlo ke znehodnocení ekologicky 
významných ploch a lesních porostů. Bude se jednat o dočasný zábor (do 1 roku). 
 
Dle snímku katastrální mapy budou stavbou  dotčeny následující pozemky (včetně 
ochranného pásma): 
 
K.ú.Paskov - 346/1, 1932/5, 1932/4, 1996/38, 1996/107, 1996/20, 1996/21, 1996/22, 1996/84, 1996/83, 1996/1, 
1996/44, 1996/126,1933/1, 1964, 1963, 1934/1, 1934/2, 2196/33, 1935, 1938/1, 1938/2, 1939/1, 1939/2, 1940/1, 
1941, 1940/2, 1942/3, 2196/35, 1942/2, 1942/1, 1948/1, 1945/2, 1949/1, 1950/1, 1952/1, 1953/1, 2196/32, 
1954/1, 1955/4, 1955/3, 1955/1, 1960 
 
K.ú. Nová Bělá - 1068/1, 1068/2, 1066, 1065, 1064/1, 1064/2, 1063/5 
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K.ú. Paskov - 450/11, 449, 446, 450/10, 444, 450/1, 450/7, 442/3, 473/1, 473/2, 2544/1, 2544/2, 486, 491/1, 
491/2, 489/4, 496, 495/1, 495/3, 2546, 499, 497, 2542/1, 416/2, 416/5, 416/4, 2540/2, 386/2, 386/3, 393, 386/5, 
386/1, 390, 388, 360, 2548/2, 716/6, 581/4, 581/9, 581/3, 355, 353, 348, 347, 345/1, 345/2, 3014/2, 3013/1, 
3012/1, 3021/1, 3020, 2582/2, 341 
 
k.ú. Paskov 
Tabulka  č.2 

P.č. Délka trasy LV Kultura 
Rozsah dotčení jednotlivých  

pozemků 

346/1 6,5 LV 1033 zahrada 173 

1932/5 OP LV 308 zastavěná plocha a nádvoří 55 

1932/4 9,5 LV 1033 zastavěná plocha a nádvoří 116 

1996/38 15 LV 1704 zastavěná plocha a nádvoří 103 

1996/107 63,5 LV 1704 ostatní plocha 2646 

1996/20 13 LV 1704 ostatní plocha 706 

1996/21 35 LV 1704 zastavěná plocha a nádvoří 980 

1996/22 30 LV 1704 ostatní plocha 719 

1996/84 15,5 LV 1440 zastavěná plocha a nádvoří 701 

1996/83 OP LV 1529 zastavěná plocha a nádvoří 39 

1996/1 130 LV 1529 ostatní plocha 3778 

1996/44 25,5 LV 1529 ostatní plocha 793 

1996/126 18,5 LV 1199 ostatní plocha 612 

1933/1 32 LV 1704 ostatní plocha 994 

1964 24,5 LV 1704 trvalý travní porost 717 

1963 10 LV 1704 vodní plocha 299 

1934/1 29,5 LV 1704 ostatní plocha 765 

1934/2 54,5 LV 1222 ostatní plocha 1610 

2196/33 OP LV 1222 ostatní plocha 55 

1935 13,5 LV 1222 ostatní plocha 148 

1938/1 1,5 LV 1704 ostatní plocha 382 
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1938/2 28 LV 1222 ostatní plocha 731 

1939/1 46,5 LV 1704 trvalý travní porost 1271 

1939/2 OP LV 1222 ostatní plocha 296 

1940/1 56 LV 1704 trvalý travní porost 1885 

1941 8,5 LV 1704 zahrada 143 

1940/2 OP LV 1222 ostatní plocha 34 

1942/3 OP LV 1222 ostatní plocha 438 

2196/35 4,5 LV 1222 ostatní plocha 105 

1942/2 55,5 LV 1222 ostatní plocha 1466 

1942/1 161 LV 1704 trvalý travní porost 4896 

1948/1 54,5 LV 1704 trvalý travní porost 1710 

1945/2 3,5 LV 1704 ostatní plocha 106 

1949/1 61 LV 1704 trvalý travní porost 1915 

1950/1 95 LV 1704 trvalý travní porost 3011 

1952/1 69,5 LV 1704 trvalý travní porost 2245 

1953/1 13,5 LV 1704 trvalý travní porost 409 

2196/32 9 LV 1222 ostatní plocha 259 

1954/1 3,5 LV 1704 ostatní plocha 112 

1955/4 103 LV 1704 trvalý travní porost 3236 

1955/3 39 LV 1704 trvalý travní porost 1232 

1955/1 99 LV 1704 trvalý travní porost 3131 

1960 94,5 LV 1704 trvalý travní porost 2773 

Celkem    47795 
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K.ú. Nová Bělá 
Tabulka  č.3 

P.č. Délka trasy LV Kultura 
Rozsah dotčení jednotlivých  

pozemků 

1068/1 OP LV 10002 orná půda 245 

1068/2 OP LV 1015 vodní plocha 102 

1066 OP LV 862 vodní plocha 238 

1065 OP LV 929 trvalý travní porost 7 

1064/1 OP LV 704 ostatní plocha 11 

1064/2 OP LV 704 vodní plocha 13 

1063/5 OP LV 704 ostatní plocha 13 

Celkem    629 
 
 
k.ú. Hrabová 
Tabulka  č.4 

P.č. Délka trasy LV Kultura 
Rozsah dotčení jednotlivých  

pozemků 

450/11 OP LV 827 ostatní plocha 141 

449 OP LV 827 orná půda 20 

446 38 LV 213 trvalý travní porost 1031 

450/10 OP LV 1439 ostatní plocha 175 

444 32,0 LV 1439 orná půda 967 

450/1 112,5 LV 1439 orná půda 3149 

450/7 91,5 LV 826 orná půda 2124 

442/3 OP LV 826 vodní plocha 550 

473/1 7,5 LV 932 ostatní plocha 167 

473/2 OP LV 932 vodní plocha 53 

2544/1 5,5 LV 1655 ostatní plocha 118 

2544/2 OP LV 1655 vodní plocha 48 
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486 4 LV 1598 ostatní plocha 88 

491/1 3 LV 1598 ostatní plocha 77 

491/2 10,5 LV 1598 vodní plocha 353 

489/4 5 LV 1598 ostatní plocha 146 

496 OP LV 1598 vodní plocha 80 

495/1 471 LV 1598 orná půda 14854 

495/3 22,5 LV 1598 lesní pozemek 568 

2546 4,5 LV 1655 ostatní plocha 132 

499 11 LV 340 ostatní plocha 224 

497 3,5 LV 273 ostatní plocha 114 

2542/1 5 LV 1655 ostatní plocha 169 

416/2 0,5 LV 273 ostatní plocha 13 

416/5 42 LV 273 orná půda 1305 

416/4 76 LV 244 orná půda 2425 

2540/2 4 LV 244 ostatní plocha 132 

386/2 19,5 LV 1298 orná půda 620 

386/3 20,5 LV 1408 orná půda 645 

393 27 LV 287 orná půda 854 

386/5 22 LV 1655 orná půda 618 

386/1 4 LV 1236 orná půda 219 

390 45,5 LV 287 orná půda 1410 

388 34,5 LV 901 orná půda 1096 

360 43,5 LV 698 orná půda 1350 

2548/2 OP LV 1655 ostatní plocha 16 

716/6 26 LV 1655 ostatní plocha 812 
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581/4 OP LV 225 orná půda 73 

581/9 1,5 LV 1655 orná půda 108 

581/3 77 LV 225 orná půda 2286 

355 79 LV 339 orná půda 2482 

353 65 LV 801 orná půda 2025 

348 4 LV 104 ostatní plocha 127 

347 73,5 LV 1684 orná půda 2317 

345/1 81,5 LV 730 orná půda 2561 

345/2 21,5 LV 834 orná půda 678 

3014/2 9,5 LV 1222 ostatní plocha 299 

3013/1 11 LV 1222 ostatní plocha 338 

3012/1 3 LV 1222 ostatní plocha 110 

3021/1 11,0 LV 1222 ostatní plocha 340 

3020 5,5 LV 1222 ostatní plocha 185 

2582/2 13 LV 1655 ostatní plocha 404 

341 18,5 LV 1486 orná půda 523 

Celkem    51719 
Celkem 3 199,0   100 143 

 
Rekapitulace 
Tabulka  č.5 

K.ú. Délka tarsy Zábor 
Paskov 1532,5 47795 
Nová Bělá 0 629 
Hrabová 1666,5 51719 
Celkem 3199 100143 
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Z toho zemědělská půda 
k.ú. Paskov 
Tabulka  č.6 

P.č. Délka trasy LV Kultura 
Rozsah dotčení jednotlivých  

pozemků 

346/1 6,5 LV 1033 zahrada 173 

1964 24,5 LV 1704 trvalý travní porost 717 

1939/1 46,5 LV 1704 trvalý travní porost 1271 

1939/2 OP LV 1222 ostatní plocha 296 

1940/1 56 LV 1704 trvalý travní porost 1885 

1941 8,5 LV 1704 zahrada 143 

1942/1 161 LV 1704 trvalý travní porost 4896 

1948/1 54,5 LV 1704 trvalý travní porost 1710 

1949/1 61 LV 1704 trvalý travní porost 1915 

1950/1 95 LV 1704 trvalý travní porost 3011 

1952/1 69,5 LV 1704 trvalý travní porost 2245 

1953/1 13,5 LV 1704 trvalý travní porost 409 

1955/4 103 LV 1704 trvalý travní porost 3236 

1955/3 39 LV 1704 trvalý travní porost 1232 

1955/1 99 LV 1704 trvalý travní porost 3131 

1960 94,5 LV 1704 trvalý travní porost 2773 

Celkem    29043 

 
K.ú. Nová Bělá 
Tabulka  č.7 

P.č. Délka trasy LV Kultura 
Rozsah dotčení jednotlivých  

pozemků 

1068/1 OP LV 10002 orná půda 245 

1065 OP LV 929 trvalý travní porost 7 

Celkem    252 
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k.ú. Hrabová 
Tabulka  č.8 

P.č. Délka trasy LV Kultura 
Rozsah dotčení jednotlivých  

pozemků 

449 OP LV 827 orná půda 20 

446 38 LV 213 trvalý travní porost 1031 

444 32,0 LV 1439 orná půda 967 

450/1 112,5 LV 1439 orná půda 3149 

450/7 91,5 LV 826 orná půda 2124 

495/1 471 LV 1598 orná půda 14854 

416/5 42 LV 273 orná půda 1305 

416/4 76 LV 244 orná půda 2425 

386/2 19,5 LV 1298 orná půda 620 

386/3 20,5 LV 1408 orná půda 645 

393 27 LV 287 orná půda 854 

386/5 22 LV 1655 orná půda 618 

386/1 4 LV 1236 orná půda 219 

390 45,5 LV 287 orná půda 1410 

388 34,5 LV 901 orná půda 1096 

360 43,5 LV 698 orná půda 1350 

581/4 OP LV 225 orná půda 73 

581/9 1,5 LV 1655 orná půda 108 

581/3 77 LV 225 orná půda 2286 

355 79 LV 339 orná půda 2482 

353 65 LV 801 orná půda 2025 

347 73,5 LV 1684 orná půda 2317 

345/1 81,5 LV 730 orná půda 2561 
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345/2 21,5 LV 834 orná půda 678 

341 18,5 LV 1486 orná půda 523 

Celkem    45740 
Celkem ZPF    75035 

 
 
Velikost skrývek  
Na základě předběžného snímkování je navržena skrývka ornice o mocnosti 0,25 m. 
Podornice je podmíněně vhodná. S ohledem na kvalitu podorničních vrstev zemin musí být po 
skrývce ornice podorniční vrstvy chráněny proti namrzání a ochrany proti povrchovým 
vodám. Skrývky budou provedeny na pozemcích s trvalým záborem, tj. pro cca 84 m2. 

Velikost skrývek: 84 x 0,25 = 21 m3 

 

Se skrytými zeminami bude nakládáno v souladu s požadavky zák.č. 334/1992 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Půda určená k plnění funkce lesa 
 
Záměrem budou dotčeny půdy určené k plnění funkce lesa. Stavba vyžaduje omezení ve 
využití lesního půdního fondu. K průchodu trasy vedení přes pozemky určené k plnění funkcí 
lesa (dále PUPFL) dojde mezi stožáry č.10 a č.11, kde vedení přechází přes lesní porost na 
pozemku č. 495/3 v k.ú.Hrabová. Při průchodu trasy napříč lesním porostem dojde v etapě 
výstavby k jeho smýcení v šířce ochranného pásma a následně bude omezeno využití těchto 
pozemků v šířce ochranného pásma vedení. Z hlediska lesního zákona – zák.č.289/1995 Sb.- 
dochází v ochranném pásmu VVN k trvalému omezení využívání PUPFL. Omezení využívání 
je společně s odnětím klasifikováno Vyhláškou MZe ČR č. 77/1996 Sb. jako zábor.  
Obdobně u stožárů umístěných na lesních pozemcích, kdy nepřesáhne jejich základ v 
jednotlivých případech plochu 30 m2, je dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, jejich umístění 
možné bez vynětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa.  
 
 
2. Odběr a spotřeba vody 

Záměr výstavby vedení VVN 110 kV nevyvolá v žádné z řešených částí - přípravy, výstavby, 
provozu, havárie i případně budoucího odstranění - žádné nároky na odběr pitné nebo 
užitkové vody. 
Pitná voda pro sociální potřeby bude zajištěna při výstavbě obvyklým způsobem. Výše 
spotřeby bude relativně malá a nebude mít vliv na zásobování obyvatelstva pitnou vodou, 
předpoklad je maximálně cca 80 l/pracovníka/den.  

Beton pro základy stožárů bude na příslušná stožárová místa dovážen v mobilních 
domíchávačích ze stávajících betonáren, které mají zajištěn dostatečný přísun vody dle výběru 
zhotovitele. Případné technologické vlhčení betonu základů bude prováděno z mobilních 
cisteren, čili záměr nevyvolá potřebu zřízení žádného nového zdroje vody.  
Technologická voda pro přípravu směsí  bude k dispozici přímo v místech výroby směsí, 
hotová směs bude dovážena na stavbu.  
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Případná potřeba vody přímo na stavbě (např. pro zkrápění komunikací v době nepříznivých 
klimatických podmínek) bude zajišťována v rámci zabezpečení dodávky prací dodavatelem 
stavebních prací. Nároky na spotřebu vody pro tyto účely budou časově omezené na dobu 
výstavby.  
Voda pro tyto účely bude dovážena ve speciálních cisternových automobilech s čisticími 
nástavci, ani zde se nebude vyžadovat výstavba vodovodních přípojek. 
 
 
3. Surovinové a energetické zdroje 
 
Realizace ani provoz předmětného záměru nekladou žádné požadavky na surovinové zdroje. 
Jedná se o standardní druh vedení VVN, na jehož staveniště jsou veškeré potřebné díly a 
komponenty dováženy dodavatelským subjektem převážně již v částečně smontovaném stavu.  
Betonové směsi pro základy stožárů budou na staveniště rovněž dováženy v hotovém stavu 
mobilními domíchávači z centrálních betonářských stanic dle výběru zhotovitele. 
Potřeba elektrické energie ve fázi výstavby bude na trase staveniště plně pokryta mobilními 
elektrocentrálami. 
Ve fázi provozu je záměr distribučním vedením elektrické energie, čili vlastní vedení při 
provozu spotřebovává pouze energii, plynoucí ze ztrát vyvolaných fyzikálními jevy. 
 
 
4. Doprava 
 
Stavební práce 
 
Při realizaci záměru vznikne v průběhu výstavby vedení požadavek na provoz dopravní 
techniky a stavebních mechanizmů. K výstavbě budou využívány zejména stávající 
komunikace nižších tříd a navazující obslužní komunikace.  
S ohledem na liniový charakter stavby, prostorové a časové rozprostření s nízkou intenzitou 
dopravních, stavebních i montážních činností v jednotlivých lokalitách, si realizace záměru 
nevyžádá žádný zásah do stávající dopravní ani jiné infrastruktury v dotčené oblasti, ani 
nebude touto činností nepříznivě ovlivněna současná intenzita dopravy na dotčených 
pozemních komunikacích. 
 
Nejvýznamnější dopravní nároky které lze očekávat v období výstavby vedení:  
 
a) Mýcení vzrostlých stromů a náletových křovin v ochranném pásmu vedení - kácení, 
přibližování a transport dřeva.  
Odhad dopravních nároků:   několik pojezdů nákladních vozidel denně  
 
b) Založení stožárů 
Stožáry budou zakládány na beton o rozměrech max. 4 x 4 metrů do hloubky cca 2 až 3 metry 
pod povrch. Uvedené objemy zeminy bude nutno odtěžit (bagr) a odvézt (těžká nákladní 
vozidla) a následně přivézt hotovou betonovou směs (domíchávače betonu). Po zatvrdnutí 
betonu je nutno dokončit hrubé terénní práce, tj. dosypat patku a provést úpravu povrchu 
(dokončovací stroj). Práce budou probíhat postupně po celé trase.  
Odhad dopravních nároků:   nepravidelný provoz pojezdů nákladních vozidel denně.  
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c) Montáž stožárů.  
Stožáry jsou montovány z jednotlivých dílů příhradové konstrukce, které jsou dováženy na 
místo na paletách a šroubovány (svařovány) na místě. Doprava je tedy možná i lehkými 
nákladními automobily, předpokládáme však vozidla těžká. Na místě je nezbytná přítomnost 
autojeřábu.  
Odhad dopravních nároků:   nepravidelný provoz jednotky až desítky pojezdů  

těžkých nákladních vozidel denně. Technika zůstává na  
místě.  

d) Montáž vodičů.  
Vodiče jsou přiváženy těžkými nákladními automobily a zvedány za použití lehké techniky 
(pomocná lana, mechanické zvedáky).  
Odhad dopravních nároků:   nepravidelný provoz, jednotky pojezdů těžkých  

nákladních vozidel denně.  
 
Pro dopravu jsou v území k dispozici odpovídající lesní nebo polní cesty. Nezpevněná 
příjezdová místa ke staveništím doporučujeme krátkodobě povrchově zpevnit v případě 
zvýšeného rizika hutnění půd. Zpevňování není nutné, pokud bude využita taková dopravní 
technika, která umožní provoz po stávajících cestách. Nároky na jinou infrastrukturu s 
výjimkou období výstavby jsou nevýznamné. 
 
Dopravní provoz po ukončení stavby 
 
Záměr výstavby vedení VVN 2x110 kV představuje dopravní trasu elektrického proudu mezi 
svými koncovými uzly, tj. od speciálního koncového stožáru č.1 u rozvodny Paskov a spínací 
stanicí 110/22 kV Hrabová.  
Vlastní dopravní nároky na provoz a údržbu vedení jsou poměrně málo významné. Provoz 
vedení vyžaduje provádění pravidelných revizí. Tyto revize budou chodecké, prováděné cca 
1x ročně, při kterých je zjišťován stav zařízení z povrchu terénu (případně za využití 
speciálních technik - termovize), bez výstupu na stožáry. Při nich není vyžadováno vypínání 
trasy.  
Revize mohou být i tzv.lezecké. Jsou prováděny cca 1x ročně. Je při nich zjišťován detailní 
stav zařízení  a revizní pracovníci při nich vystupují na stožáry. Při tom je nutné vypnout 
trasu. Výluka je omezena na nejkratší možnou dobu.  
Pro provádění revizí není nutná žádná těžká nebo speciální dopravní technika, během revize 
se doprava omezuje na pojezdy lehkých terénních automobilů s četností řádu jednotek denně. 
Zjištěné závady budou bezprostředně opravovány opět bez použití těžké nebo speciální 
dopravní techniky s výjimkou případné havárie, např.výměna izolátorů.  
Při provozu vedení po skončení stavebních a montážních prací, jsou nároky na dopravní 
infrastrukturu prakticky nulové. Při provozu lze předpokládat pouze ojedinělé výjezdy 
lehkých automobilů do trasy při provádění revizí, případně při odstraňování vzniklé poruchy 
nebo havárie. Přístup vozidel do trasy vedení bude při těchto činnostech zajištěn z nejbližší 
veřejné komunikace s využitím práva vstupu a vjezdu na cizí nemovitosti podle energetického 
zákona č. 458/2000 Sb.  
Pro fázi provozu nevzniká žádný požadavek na změnu stávající infrastruktury.  
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III. Údaje o výstupech   
 
1. Množství a druh emisí do ovzduší 
 
Vlastní provoz elektrického vedení nebude zdrojem znečištění ovzduší. Málo významné 
množství emisí bude produkováno zejména automobilovou dopravou pouze při výstavbě 
záměru a následně při kontrolní činnosti (údržba a opravy záměru). Frekvence těchto činností 
bude velmi nízká. a nelze je vzhledem k nepravidelnosti provozu objektivně stanovit. 
V průběhu výstavby elektrického vedení bude využívána běžná stavební a dopravní technika -
nákladní automobily, jeřáb, případně bagr.  
Do ovzduší budou emitovány škodliviny vznikající při spalování pohonných hmot ve 
vznětových nebo zážehových motorech. Celkový objem emitovaných škodlivin bude 
vzhledem k rozložení na celou trasu energovodu ovlivňovat imisní zátěž pouze na nízké 
úrovni a krátkodobě.  
 
Pro informaci jsou pro základní dopravní prostředky uvedeny emisní faktory v následující 
tabulce: 
 
Emisní faktory pro dopravu (NOx) 
Tabulka  č.9 

Typ zdroje Emisní faktor 
pro 1 vozidlo 

 (g.km-1) 

osobní automobil 1,61 
lehký nákladní automobil 2,47 
těžký nákladní automobil 11,41 

 

Vzhledem k relativně krátkému období provádění stavebních a montážních prací a ke značné 
časové i prostorové rozprostřenosti produkce těchto emisí, lze jejich možnost ovlivnění 
životního prostředí jednoznačně považovat za nevýznamné. 
 
 
2. Množství odpadních vod a jejich znečištění 
 
Výstavba, provoz ani údržba vedení nejsou spojeny s produkcí odpadních vod.  
 
V průběhu stavby může nastat potřeba čerpání podzemních vod ze stavebních jam. V tomto 
případě bude podzemní voda čerpána na okolní terén. Hloubka výkopů pro patky stožárů bude 
podle typu stožáru dosahovat 2 až 3 m. V převážné části trasy projektovaného vedení je 
hladina podzemní vody ve větších hloubkách než 2 m. 
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3. Kategorizace a množství odpadů 

Odpady vznikající při stavbě: 
 
Lze předpokládat, že při výstavbě budou vznikat odpady uvedené v následující tabulce. 
Odpady jsou zařazeny dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů). 
Odpady vznikající při výstavbě  
Tabulka č.10 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla N 
12 01 01 Piliny a třísky železných kovů O 
12 01 13 Odpady ze svařování O 
15 01 01 Papírové a lepenkové  obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící a ochr.oděvy N 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keramiky O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 04 07 Směsné kovy - AlFe O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 
20 01 08 Organický kompostovatelný odpad O 
20 01 11 Textilní materiály O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 
 

Manipulace s odpady, evidence, skladování a likvidace odpadů bude zhotovitelem řešena dle 
zákona o odpadech č.185/2001 Sb. a v souladu s požadavky prováděcí vyhlášky 
č.383/2001.Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  

Při výstavbě budou vznikat odpady typické pro přípravu pozemků a realizaci výstavby 
elektrického vedení. Jedná se o zbytky stavebních materiálů, materiál z výkopových prací, 
odpady ze svařování konstrukčních prvků stožárů, odpady z mýcení a odstraňování porostů aj. 
Na staveništi budou umístěny sběrné nádoby (nebo budou vyčleněna sběrná místa) pro 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů, a to dle způsobu dalšího nakládání s nimi. Tyto 
sběrné nádoby (sběrná místa) budou označeny druhem odpadů, který je určen pro 
shromažďování. Odpady budou předávány oprávněné osobě a odváženy z místa vzniku nebo 
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po naplnění sběrné nádoby k využití nebo ke zneškodnění. Likvidaci odpadů bude provádět 
firma nebo více firem mající příslušné oprávnění.  
 
Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo 
staveniště, což bude zajištěno prováděcí firmou nebo odbornou firmou. Při stavbě bude 
zabezpečena minimalizace odpadů a jejich třídění. Stavební dodavatel bude povinen vést 
evidenci odpadů. Tato evidence bude předložena ihned po ukončení stavebních prací.  
Bude vhodné, aby investor při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních prací 
zakotvil ve smlouvách povinnost zhotovitele k odstraňování odpadů způsobených jeho 
činností (třídění, minimalizace). 
Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001 odpady zařazovat podle druhů a 
kategorií stanovených v Katalogu odpadů, vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale 
nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě,  nelze-li odpady využít, zajistí jejich 
zneškodnění, kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich 
skutečných vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečí je před 
nežádoucím znehodnocením,  odcizením nebo únikem ohrožujícím životní  prostředí, umožní 
kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předloží dokumentaci a poskytovat 
úplné informace související s odpadovým hospodářstvím. 
 
Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno  odbornou firmou. Nakládání s odpady 
bude řešeno v souladu s Plánem odpadového hospodářství kraje. 
 
 
4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
 
Navržený záměr realizovat stavbu „Průmyslová zóna Hrabová – Vedení VVN 110 kV“ není 
takovým záměrem, který by sebou nesl zásadní riziko vyplývající z používání látek nebo 
technologií.   
Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické 
podmínky a zdraví obyvatel lze očekávat v době stavebních prací a technickými opatřeními je 
omezit na minimum. Během výstavby vedení se uvažuje pouze individuální riziko pracovního 
úrazu pro zaměstnance na pracovišti, riziko úniku ropných látek z dopravního prostředku nebo 
stavebního stroje na staveništi a riziko požáru na staveništi.  
Při provádění stavby by mohlo dojít k úniku paliva nebo mazacích či hydraulických olejů ze 
stavebních strojů anebo nákladních automobilů. Případná havárie by byla neprodleně 
odstraněna běžnými prostředky pro likvidaci následků havárie tohoto typu. Kontaminované 
zeminy by byly odtěženy, uloženy do nepropustného kontejneru a předány specializované 
firmě k odstranění podle úrovně kontaminace (biodegradace, uložení na vhodnou skládku, 
spálení ve spalovně nebezpečných odpadů).  
 
Provozovatel zpracuje po realizaci předmětného záměru v lokalitě plán havarijních opatření 
pro případ úniku ropných látek v případě havárie v dopravním provozu.  
Únik většího množství benzinu či nafty mimo prostor zpevněných ploch znamená případné 
nebezpečí znečištění zeminy a podzemních vod. Případný únik motorového oleje, nafty či 
benzinu bude eliminován pravidelnou kontrolou technického stavu a pravidelnou údržbou 
vozidel a stavebních mechanismů v průběhu vlastní stavby. 
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Z hlediska provozu bude vedení splňovat veškeré platné právní normy pro ochranu zdraví a 
životního prostředí a očekává se, že v řadě parametrů budou mít vyšší úroveň zabezpečení než 
stanovují stávající předpisy. Riziko bezpečnosti provozu by tedy představovala pouze havárie 
na vedení nebo mimořádná událost (zřícení stožáru v důsledku větru nebo námrazy a nebo 
zkratu v elektrickém zařízení) .  
V případě zkratu budou vypnuty příslušné jističe a porucha bude odborně odstraněna. V 
případě havárie nebo mimořádné události bude vedení odpojeno od sítě a odborně opraveno.  
 
Požární ochrana 

Při veškerých činnostech prováděných zhotovitelem stavebně montážních prací a prací 
souvisejících  budou  respektovány  podmínky  stanovené  zákonem  č. 133/1985 Sb. O 
požární ochraně v platném znění, a vyhláškou č.246/2001 Sb., kterou se provádí některá 
ustanovení zákona o požární ochraně. V případě živelných pohrom, a na požádání bude 
beznapěťový stav zajištěn provozním oddělením ČEZ Distribuce a.s. 
Příčinou vzniku požáru na staveništi může být například zkrat v elektrickém zařízení nebo 
kabelových rozvodech, vznícení hořlavé látky při poruše stavebního stroje nebo zapálení 
hořlavého materiálu při nedodržení pracovní kázně a předepsaných pracovních postupů na 
staveništi.  
V případě požáru bude prioritně zamezeno jeho šíření a požár bude uhašen vlastními silami za 
použití hasebních prostředků umístěných na staveništi.  
Vedení každé stavby musí dbát o to, aby stavba byla prováděna v souladu s platnými předpisy 
a normami a musí přijmout taková preventivní opatření, aby pravděpodobnost vzniku havárií 
v průběhu stavby byla minimalizována.  
 
Bezpečnost práce: 

Při provádění stavebně - montážních prací je nutno dodržovat provozní pravidla a 
bezpečnostní předpisy platných ČSN pro tuto stavbu a předpisy pro zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci dle vyhlášky č. 324/1990 Sb. Z hlediska hygienických předpisů 
odpovídá zpracování projektu hygienickým zájmům a splňuje požadavky zákona č.258/2000 
Sb. a příslušných ČSN. Vzhledem k technickým parametrům (nízký výkon) nepodléhá toto 
zařízení hygienickému dozoru ve smyslu nařízení vlády ČR č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví 
před ionizujícím zářením, rovněž hluk z takovýchto zařízení nedosahuje hygienických limitů.  
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5. Hluk, radioaktivní záření, elektromagnetické záření 
 
Hluk 
Vlastní přenos elektrické energie po vedeních není zdrojem hluku ani vibrací. Nadzemní 
vedení jsou vystavena aerodynamickým účinkům vzduchu a mohou za určitých podmínek 
proudění vzduchu generovat hluk. Dále může za určitých klimatických podmínek vznikat 
v okolí vodičů korona, která vytváří také zvukový efekt.  Oba tyto zvukové efekty jsou však 
nevýrazné a prakticky neměřitelné. Jejich hladina se ztrácí pod úrovní hluku pozadí.  
 
Hluk v době výstavby 
Vnímaným zdrojem hluku bude výstavba z provozu dopravních mechanizmů a stavebních 
strojů. Trasa je převážně situována do neobydlených oblastí, vedena je podél silnice R 56. 
Provoz na této silnici je dominantním zdrojem hluku v území. Doprava a činnosti související  
s výstavbou vedení nebudou intenzivní a budou časově i prostorově značně rozprostřeny, lze 
toto hlukové zatížení považovat za vliv přijatelný. 
Způsob (množství, kvalitativní a kvantitativní složení) nasazení stavebních mechanismů 
v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude sledován v omezenou 
dobu, pouze po dobu stavby. Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném 
případě je možné konstatovat, že doba stavby bude omezená.   
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze 
stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací pro stavbu stožárů. Tyto činnosti  
budou prováděny výhradně v denní době.  
Běžné hodnoty hlučnosti dopravních prostředků a stavebních strojů se  pohybují  kolem 80 
dB(A). Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební 
činnosti:  
 
V chráněném vnitřním prostoru budov: 

základní hladina hluku L Aeq,T = 40 dB            (§ 10, odst.2 NV č.148/2006 Sb.) 
korekce na druh chráněného prostoru  dle příl. č. 2, část A, NV 148/2006 Sb.) 
         obytné místnosti  - v denní době         0 dB 
                                     - v noční době   -10 dB 
Z toho : LAeq,T =  40 dB pro denní dobu 
   LAeq,T =  30 dB pro noční dobu 
 

Pro denní dobu pak bude hygienický limit : 
a) při provádění stavební činnosti 8 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou : 
        LAeq,T =  40 dB       
          t1= 8 hodin 
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg(429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 8)/8+ = 57,4 dB 

 
b) při provádění stavební činnosti 14 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou : 
        LAeq,T =  40 dB       
          t1= 14 hodin 
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg (429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 14)/14) = 55,0 dB 

 
V chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru 
 

základní hladina hluku L Aeq,T = 50 dB            (§ 11, odst.4 NV č.148/2006 Sb.) 
korekce na druh chráněného prostoru  dle příl. č. 3, část A, NV 148/2006 Sb.) 
         chráněné venkovní prostory  - v denní době      0 dB 
                                             - v noční době -10 dB 
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korekce na hluk ze stavební činnosti (7 až 21 hod.)  +15 dB 
Z toho : LAeq,T  =   65 dB pro denní dobu 

 
Ve venkovním chráněném prostoru (hranice parcel chráněných objektů) a v chráněném 
prostoru chráněných objektů nebude přípustná hodnota hlukové zátěže v době stavby 
překračovat přípustné hodnoty. Vedení trasy VVN 2x110 kV je situováno mimo přímý dosah 
objektů ochrany.  
 
Záření radioaktivní  
Záměr výstavby elektrického vedení VVN 110 kV nebude zdrojem ionizujícího záření ve 
smyslu zákona 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 
(atomový zákon).  
 
Elektromagnetické záření  
Provoz a výstavba vedení bude zdrojem neionizujícího záření - elektromagnetického pole. 
Toto elektromagnetické pole bude indukovat v okolních předmětech a osobách indukovaný 
elektrický proud. Přípustné hygienické limity pro elektrická a magnetická pole a 
elektromagnetická záření s frekvencí od 0 Hz do 1,7.1015  

 
Hz stanovuje nařízení vlády č. 

480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením (nabylo účinnosti 1.ledna 2001. 
Toto vládní nařízení reflektuje dokument Evropské unie č. 1999/519/EC ze dne 12.6 1999.  
Pro „ostatní osoby“ (nikoliv „zaměstnance“) je zmíněným nařízením vlády stanovena limitní 
hodnota indukce magnetického pole pro případ nepřetržité expozice na 100 µT.  
Intenzita magnetického pole je nejvyšší přímo pod vodičem a se vzdáleností prudce klesá. 
Nadlimitní účinky magnetického pole vyznívají v případě vedení 110 kV ve vzdálenosti cca 4 
– 6 m od vodiče. Na hranici ochranného pásma (12 m od krajního vodiče) dosahují hodnoty 
magnetického pole přípustných hodnot cca 70 µT.  
Tato skutečnost znamená, že indukovaná proudová hustota J, indukovaná v hlavě a trupu 
nepřekročí 0,002 A.m-2 při frekvenci 50 Hz. Tento limit bude splněn již na hranici 
ochranného pásma vedení.  
Elektrická pole tohoto typu jsou velmi slabá nebo mají vysokou impedanci (podíl efektivních 
hodnot napětí  a proudu), takže se na indukování elektrických proudů v těle člověka prakticky 
neuplatňují a nejsou předmětem hygienického hodnocení. U elektrického pole se výrazně 
projevuje stínící účinek objektů. Uvnitř budov, a to i přímo pod vedením, je pole prakticky 
nulové. Rovněž porosty stromů a keřů tuto intenzitu pole výrazně snižují. Podle hustoty 
porostu a vegetačního období lze hovořit až o řádu násobků.  
Frekvence 50 Hz nepředstavuje vysokofrekvenční vlnění (např. jako u mobilních telefonů), 
nevztahuje se na ni limit přípustné měrné hodnoty absorbovaného výkonu (SAR) ani měrné 
absorbované energie (SA). Limity pro tyto parametry jsou stanoveny pouze pro frekvence 
vyšší než 100 kHz (100 000 Hz).  
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 
 
1.  Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
1.1  Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání 
 
Zájmové území navržené pro realizaci záměru, tj. umístění nadzemního vedení VVN 2 x 110 
kV na k.ú. Paskov, Nová Bělá a Hrabová se nachází mimo obydlenou část obce Paskov a 
Městských částí Nová Bělá a Hrabová. Trasa je navržena z prostoru od  stávající rozvodny 
Paskov (ze stávajícího vedení VVN č.5647/5648 napájeného z Rozvodny Vratimov vložením 
nového speciálního koncového stožáru č.1 u rozvodny), který je situován v průmyslové části 
obce Paskov. Trasa bude vedena podél silnice R 56 do oblasti průmyslové zóny Hrabová, 
2.fáze výstavby, až k nové spínací stanici 110/22kV Hrabová. 
Záměr realizovat zabezpečení dodávky elektrické energie pro Průmyslovou zónu Hrabová o 
celkové výši 50 MW soudobého příkonu je možné považovat z hlediska funkčnosti za 
souvisící se stanovenými prioritami trvale udržitelného rozvoje této části území.   
 
 
1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů  
 
Přímo zájmové území, v němž má být realizován záměr, není územím, v němž by umístění 
předmětného záměru nad přijatelnou míru znamenalo nevratitelný vliv na přírodní zdroje, 
jejich kvalitu nebo schopnost regenerace za předpokladu uplatnění navrhovaného řešení 
stavby a dodržení podmínek navržených pro stavbu. Území, v němž má být realizována 
stavba „Průmyslová zóna Hrabová – vedení VVN 110 kV“, není územím s trvalými 
přírodními zdroji.   
Navrhovaná stavba se nenalézá v chráněné oblasti přirozené akumulace vod ve smyslu 
příslušné legislativy.  
Vedení navrhované trasy VVN 110 kV je vedeno v okrajové částí VKP č.036, přimyká se 
k ulici R 56 (ulice Místecká) a bude vedena v souběhu s tělesem této stávající liniové stavby. 
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1.3  Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností   
 
- na územní systémy ekologické stability 
 
Územní systémy ekologické stability dle Generelu lokálního systému ekologické stability pro 
k.ú. Hrabová, Nová Bělá a Paskov jsou zahrnuty v územně plánovací dokumentaci.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Návrh lokálních územních systémů ekologické stability pro zájmové území byl zpracován v 
rámci Územního plánu města Ostravy, tento byl schválen usnesením zastupitelstva  města č. 
778/M 5.10.1994.   
Zájmové území pro stavbu řešené haly je situováno západně od tahu regionálního významu 
probíhajícím podél toku Ostravice  - prvek 30-10, 30-9 (vzdálenost  cca 1000-1500 m 
východním směrem).  
 
V trase vedení budou prvky ÚSES: 6-4, 6-3 a 482 
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Údaje o dotčených prvcích: 
 
6-4  LBC Pilíky  Místní biocentrum, STG 3AB3-4 
6-3  RBK   STG 4B3-4, dnešní stav – orná půda 
482 LBC Na rybnících STG 4BC3-4,  dnešní stav orná půda, ostatní plochy, řízené  

hospodářství 
 
V tomto případě musejí být dodrženy podmínky stanovené  dotčeným orgánem ochrany 
přírody (Magistrát města Ostravy, odbor životního prostředí, zn.: ŽP/18751/06/DP 
z 14.12.2006, tj.  realizace vzdušného vedení VVN v úsecích procházejících prvky ÚSES a 
územím  VKP č. 036 na dostatečně  vysokých stožárech s trvalým respektováním dřevin 
v území a konstrukční řešení stožárů bude navrženo tak, aby se předešlo usmrcení 
dosedajícího ptactva. 
 
Zájmové území je součástí ochranného pásma nadregionálních biokoridorů. 
 
- na zvláště chráněná území 
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně 
přírody a krajiny.  
Hranice nejbližšího chráněného území CHKO Poodří se nachází ve velkém odstupu jižně od 
zájmového území. Rovněž přírodní rezervace na území města Ostrava jsou situovány mimo 
dosah navrhovaného vedení trasy. 
 
- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality 
Evropsky významná lokalita Řeka 
Ostravice (CZ 0813462)  - mimo 
zájmové území – 47,5951 ha, 
navrhovaná kategorie chráněného 
území PP, předmět ochrany vranka 
obecná (Cottus gobio) 
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Evropsky významná lokalita 
Pilíky (CZ 0813464)  - mimo 
zájmové území (nejblíže 
situována vůči předmětnému 
vedení VVN 110 kV) – 11,9328 
ha, navrhovaná kategorie 
chráněného území PP, předmět 
ochrany hořavka duhová 
(Rhodeus sericeus amarus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evropsky významná lokalita 
Paskov (CZ 0813463)  - mimo 
zájmové území (16,8559 ha, 
navrhovaná kategorie PP, předmět 
ochrany páchník hnědý 
(Osmoderma eremita) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rovněž žádná z vymezených „ptačích oblastí“ není situována v blízkosti zájmového území. 
Žádná z výše uvedených lokalit nebude dotčena, jak vyplývá z Vyjádření k záměru stavby 
„Průmyslová zóna Hrabová – Vedení VVN 110 kV“ -  podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o 



 

                                                                                                                      Ing. Paciorková  08/2007 
                                                                                                                      Oznámení  dle zákona č. 100/2001 Sb. 

36 
 

 
 
ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, zn.: ŽPZ/32436/2007/Mac 
z 29.6.2007 
 
- na území přírodních parků  
Zájmová lokalita je situována mimo přírodní park. 
 
- na významné krajinné prvky  
Ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek 
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo 
přispívající k udržení její stability. Významnými prvky ze zákona jsou rašeliniště, lesy, vodní 
toky, rybníky, jezera, údolní nivy a ty části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.   
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Ten, kdo zamýšlí zásah do VKP, si musí 
opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Obecně tak již v rámci 
projekčních prací vyplývá pro investora povinnost volit takové technologie a stavební 
postupy, které v maximálně možné míře ochrání dotčené VKP, popřípadě minimalizují 
negativní dopady spojené se stavebními pracemi a následným užíváním staveb.  
 
Situování VKP 036 
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- na území historického, kulturního nebo archeologického významu 
Zájmové území je mimo území historického, kulturního nebo archeologického významu, 
nenalézají se zde objekty uvedeného významu. 
 
Archeologická naleziště 
Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru není 
vyloučena. V území, kde by byly budou zjištěny archeologické nálezy ve smyslu § 22 zák. č. 
20/1987 Sb., bude zajištěna jejich ochrana do doby provedení archeologického průzkumu. 
 
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 
Podle materiálu „Změna podmínek ochrany ložiska černého uhlí v chráněném ložiskovém 
území části Hornoslezské pánve zasahujícím na území České republiky“, který navazuje na 
„Rozhodnutí MŽP č.j. 462/882/22/A-10/96, je zájmové území zařazeno do plochy C2. Jde o 
území nad produktivním karbonem, kde se v současné době nejeví pravděpodobná exploatace 
ložiska černého uhlí klasickými metodami. V případě, že by tyto části ložiska byly 
exploatovány jinými metodami, nepředpokládá se v souvislosti s tím vznik důlních škod 
deformacemi povrchu. 
 
Přímo zájmové území není územím se starou zátěží. Podle Systému evidence starých 
ekologických zátěží, který byl zřízen a je spravován a aktualizován MŽP, nejsou v místě 
realizace stavby staré zátěže evidovány. 
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2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které 

budou pravděpodobně významně ovlivněny  
 
Realizací předmětného záměru v území byly sledovány při přípravě záměru následující složky 
životního prostředí: vlivy na obyvatelstvo, ovzduší a klima, vlivy na vodu, půda, horninové 
prostředí a přírodní zdroje, flora, fauna a ekosystémy, krajina, hmotný majetek a kulturní 
památky. 
 
 
2.1 Vlivy na obyvatelstvo                                                                                      
 
Přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo byly posouzeny z hlediska možnosti ovlivnění 
ovzduší, hlučnosti, odpadů. Pozornost byla věnována elektromagnetickému záření. 
 
Z hlediska vlivu na ovzduší je možné konstatovat, že vlastní provoz elektrického vedení 
nebude zdrojem znečištění ovzduší. Nevýznamné množství emisí, které nelze vzhledem k 
nepravidelnosti provozu objektivně stanovit, bude produkováno zejména automobilovou 
dopravou pouze při výstavbě záměru a následně při kontrolní činnosti (údržba a opravy 
záměru). Frekvence těchto činností bude velmi nízká.  

Vzhledem k relativně krátkému období provádění stavebních a montážních činností a ke 
značné časové i prostorovému rozčlenění (postup prací v rámci realizace liniové stavby) 
produkce těchto emisí, lze jejich vliv na životní prostředí jednoznačně považovat za 
nevýznamný. 
 
Vlastní přenos elektrické energie po vedeních není zdrojem hluku ani vibrací. Nadzemní 
vedení jsou vystavena aerodynamickým účinkům vzduchu a mohou za určitých podmínek 
proudění vzduchu generovat hluk a za určitých klimatických podmínek může vznikat v okolí 
vodičů zvukový efekt.  Oba tyto zvukové efekty jsou však nevýrazné a prakticky neměřitelné. 
 
Vnímaným zdrojem hluku bude výstavba z provozu dopravních mechanizmů a stavebních 
strojů. Trasa je převážně situována do neobydlených oblastí, vedena je podél silnice R 56. 
Doprava a činnosti související  s výstavbou vedení nebudou intenzivní a budou časově i 
prostorově značně rozprostřeny, lze toto hlukové zatížení považovat za vliv přijatelný. 
 
Provoz vedení bude zdrojem elektromagnetického pole, které bude indukovat v okolních 
předmětech a osobách indukovaný elektrický proud. Limitní hodnota indukce magnetického 
pole pro případ nepřetržité expozice je 100 µT.  Intenzita magnetického pole na hranici 
ochranného pásma (12 m od krajního vodiče) dosahuje hodnoty magnetického pole 
přípustných hodnot cca 70 µT. Limit bude splněn na hranici ochranného pásma vedení.  
Elektrická pole tohoto typu jsou velmi slabá nebo mají vysokou impedanci (podíl efektivních 
hodnot napětí  a proudu), takže se na indukování elektrických proudů v těle člověka prakticky 
neuplatňují a nejsou předmětem hygienického hodnocení. U elektrického pole se výrazně 
projevuje stínící účinek objektů. Uvnitř budov, a to i přímo pod vedením, je pole prakticky 
nulové. Rovněž porosty stromů a keřů tuto intenzitu pole výrazně snižují. Podle hustoty 
porostu a vegetačního období lze hovořit až o řádu násobků.  
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2.2 Ovzduší a klima                                                              
 
Ovzduší a klima předmětného území nebude negativně ovlivněno nad únosnou mez, jak je 
uvedeno již výše a dokladováno rozptylovou studií uvedenou v části F. Doplňující údaje 
tohoto oznámení.   Záměr je možné považovat pro dané území za únosný.  
 
Celková průměrná větrná růžice lokality město Ostrava : 
Tabulka č.11 
m.s-1 N NE E SE S SW W NW Calm Součet 
1,7   3,48   5,68   2,65   1,91   5,61   6,03   3,17   1,15  13,55   43,23 
5,0  7,42   6,91   1,07   0,93   5,69 17,38   6,26   2,06    47,72 
11,0   0,94   0,50   0,04   0,08   1,53   4,32   1,37   0,27     9,05 
Součet  11,84  13,09   3,76   2,92  12,83 27,73  10,80   3,48  13,55   100,00 

 
Imisní charakteristika lokality 
Imisní situace lokality je v převážné míře ovlivněna emisemi z provozů ve 
společnostech Mittal Steel, Hayes Lemmerz Alukola a dále přenosem emisí z ostatních 
velkých zdrojů znečišťování ovzduší v Ostravě.  
 
Pro znázornění stávající imisní situace jsou níže uvedeny koncentrace znečišťujících látek, 
naměřené automatizovaným měřicím programem TOZRA (č. 1063 v Ostravě – Zábřehu). 
Reprezentativnost měření je pro okrskové měřítko (0,5 až 4 km). Cílem měřicího programu je 
stanovení reprezentativních koncentrací pro osídlené části území.   
 
Koncentrace znečišťujících látek v r. 2005 [ µg/m3  ] 
Tabulka č.12 

KMPL 
(Staré číslo ISKO a 
název) 

Max. hodinová 
koncentrace  
NO2 

Průměrná 
roční 
koncentrace  
NO2 

Max. denní 
koncentrace 
PM10 

Průměrná 
roční 
koncentrace 
PM10 

Max. denní 
osmihod. 
klouzavý 
průměr CO 

TOZRA 
(1063 Ostrava – 
Zábřeh) 

167,2 
(19 MV: 111,9)2) 

28,1 
356,3 1) 
(36 MV: 94,8)2) 

48,7 3 742 3) 

 
Pozn.:  1) Hodnoty pro průměrné denní koncentrace jsou uvedeny  jako maximální z celého roku 

2) 19 (36) MV: 19. (36.) nejvyšší naměřená hodnota – určuje, zda je překročen přípustný 
       počet překročení hodnoty limitu. V případě vyšší hodnoty než je limitní hodnota jsou 
       imisní limity překračovány. 
3)  Údaj za rok 2002, měření bylo ukončeno 

 
Imisní zátěž lokality zinkem a sloučeninami chloru není zmapována. 
Posuzovaná oblast, která je v působnosti Stavebního úřadu městského obvodu Hrabová, je 
uvedena ve Věstníku MŽP č. 3/2007 jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Jsou 
zde překračovány imisní limity pro ochranu zdraví lidí pro PM10 (100 % území) a benzenu 
(13,6 % území), dále je na 100 % území překročena hodnota cílového imisního limitu pro 
benzo(a)pyren. 

 
Stav imisního pozadí sledované lokality Ostrava-Hrabová, Ostrava-Nová Bělá a Paskov v 
roce 2010 je možno určit jen na základě odborného odhadu (výsledky imisního měření roku 
1997 až 2004 a přijatá možná opatření v následujících létech) a v souladu s výpočtem 
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imisních koncentrací v obdobných lokalitách. Předpokládané celkové imisní pozadí pro rok 
2010 : 
 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná hodinová koncentrace < 85 µg/m3 a roční < 30 µg/m3 

- benzen – průměrná roční koncentrace < 5,5 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace < 2,5 ng/m3 
 
(dle Ing.Petr Fiedler, 2007) 
 
 
2.3 Voda  
                                                                              
Charakter odvodnění oblasti z širšího pohledu nebude ovlivněn. Území obce Paskov a 
následně k.ú. Nová Bělá a Hrabová náleží do povodí řeky Ostravice, která se vlévá do řeky 
Odry. Ostravice je v celé délce průtoku regulována a předělena několika stupni obdobně jako 
říčka Olešná, která se připojuje jako levý přítok Ostravice v severní části obce Paskov. 
Průtočné množství vody říčky Olešné před ústím do Ostravice činí 0,88 m3/s, průtočné 
množství v Ostravici před soutokem s Olešnou je 10,6 m3/s. Tyto údaje jsou ovlivněny 
retenčním účinkem vodních nádrží: Šance - Řečice na řece Ostravici, Olešná na říčce Olešné, 
Baška na potoce Baštice, Morávka na řece Morávka.  
Vedlejší místní vodoteče jsou potoky Říčka, Mlýnský náhon, Ščučí a Lesní potok. Před 
výstavbou vodních nádrží docházelo k častým povodním, které byly velmi rozsáhlé a 
působily značné materiální škody (ve 20. století byly v letech 1913 a 1940). 
Ostravice je ve svém horním úseku velmi čistým tokem. K mírnému zhoršení dochází 
v profilu Paskov, kde se projevuje zejména zbytkové znečištění z čistírny odpadních vod 
města Frýdek – Místek. Prakticky ve stejné jakosti řeka protéká níže i Vratimovem až v 
profilu nad Lučinou dochází ke zhoršení zejména v organickém znečištění a znečištění 
amonnými ionty. 
Mezi těmito monitorovacími místy jsou do toku zaústěny odpadní vody Biocelu Paskov a také 
vody z Vodní jámy Jeremenko. Kvalita vody toku Ostravice je nejblíže pravidelně sledována 
v profilu 1151 Paskov, ř. km 16,5 a kvalita toku Olešná v profilu 3801 Ústí, ř. km 0,5.  
 
V části k.ú. Nová Bělá a Hrabová v prostoru zemědělsky využívaných pozemků protéká  v 
otevřeném korytě potok Zif. Povodí tohoto potoka má plochu 5,5 km2. Při výrazných deštích 
dochází k velkému povrchovému odtoku vod. Tyto jsou shromažďovány v důsledku 
morfologie samovolně v prostoru Hrabová - Žižkov a pak odtékají  po zemědělských 
pozemcích směrem na východ k ulici Místecká. Tuto pak povodňové vody  vykřižují přes 
stávající propustky a dále se dostávají do Šídloveckého potoka a až do potoka  Ščuči. 
 
V prostoru mezi ulicí Paskovskou a Místeckou protéká Šídlovecký potok. Na ulici 
Belojanisově je napojen do potoka Zif. Je veden podél bývalé tramvajové dráhy v otevřeném 
korytě s průtočnou kapacitou 6 m3/s. Do tohoto potoka je zaústěn drenážní systém okolních 
pozemků. Prochází napříč sídlištěm Šídlovec, v tomto úseku  je veden v uzavřeném profilu s 
průtočnou kapacitou  6 m3/s. Břehy tohoto potoka jsou neudržované, místy silně narušené, 
zarostlé zelení. Zeleň místy zasahuje do průtočného profilu a snižuje jeho hydraulickou 
kapacitu. Koryto je zanesené splaveninami nebo sesuvy břehových linií, tato skutečnost  při 
velkých vodách vede k místnímu vzdouvání a zaplavování pozemků. 
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2.4 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje                                                                                    
 
Předmětná lokalita se nachází na jižním okraji Ostravy, severně od zástavby obce Paskov, 
trasa je vedena především v souběhu s ulicí Místecká. Geologicky  patří toto území do oblasti 
hlavní levobřežní terasy řeky Ostravice. Přirozený geologický profil tvoří pod svrchní vrstvou 
ornice sedimenty kvarteru,  reprezentované shora prachovito písčitými hlínami s převážně 
tuhou konzistencí.  Ve vrstevním sledu  následují  fluviální štěrky  s hlinitou příměsí. 
Předkvartérní podloží je tvořeno  neogenními vápnitými jíly. Zeminy jsou silně až 
nebezpečně namrzavé, pro vodu velmi málo propustné, pro plyn (radon) málo propustné.  
 
Horninové prostředí ani přírodní zdroje nebudou stavbou ovlivněny.  
 
Ovlivněno bude stávající využití  půdy k zemědělským účelům, dojde ke skrývkám kulturních 
zemin pro realizaci stožárů. Rozsah tohoto záboru je malý. 
   
Základním ukazatelem hodnocení kvality půd jsou bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ) 
jako nezbytná součást pedologických charakteristik.  
 
Jednotky BPEJ jsou označeny pětimístným kódem (1. číslo označuje klimatický region, 2. a 3. číslo, t.j. dvojčíslí 
označuje příslušnost k hlavní půdní klimatické jednotce (HPJ), 4. číslo vyjadřuje svažitost pozemku a jeho 
expozici, 5. číslo udává poměr hloubky a skeletovitosti půdního profilu). 
 
V zájmové oblasti se nachází BPEJ: 6.44.00 6.43.00 6.67.01 6.58.00 
Klimatický region zájmové oblasti 6 
  
Základní charakteristika hlavních půdních jednotek: 
43 Hnědozemě ilimerizované oglejené a ilimerizované půdy oglejené na sprašových hlínách, středně 

těžké, bez štěrku, náchylné k dočasnému zamokření. 
44 Oglejená půda na půdotvorném substrátu sprašových hlín, půda středně těžká, hlinitá 

s drobtovitou strukturou téměř bez skeletu, vláhové poměry jsou méně příznivé, zejména 
v podorničních vrstvách s vysokou hladinou podzemní vody, (periodické dočasné zamokření). 
Ornice má střední sklon k hrudovitosti, má slabě vyvinutý horizont.Podornice je typická pro 
glejové půdy, těžší v celém půdním profilu, je téměř bez struktury, se slabým obsahem štěrku, 
málo propustná pro vodu. 

59 Nivní půdy glejové na nivních uloženinách, těžké až velmi těžké, vláhové poměry nepříznivépři 
odvodnění příznivější. 

67 Glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků při vodních tocích, středně těžké až velmi těžké, 
zamokřené, po odvodnění převážně na louky. 

 
K přesnějšímu určení kvality zemědělských půd slouží zařazení půd do tříd ochrany  
(I až V, nejlepší jsou půdy I. třídy ochrany) - dle ”Metodického pokynu odboru ochrany lesa a 
půdy Ministerstva životního prostředí ČR z 1.10.1996, č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy 
ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.”.  
 
Z hlediska zařazení bonitních půdně ekologických jednotek do tříd ochrany zabírané 
zemědělské půdy pro zájmové území platí:  6.43.00 I. třída ochrany 

            6.44.00  II.třída ochrany 
  6.58.00 II. třída ochrany 

6.67.01 V.třída ochrany 
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Do I.a II. třídy ochrany patří půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů 
nadprůměrnou produkční schopnost, jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné 
s ohledem na územní plánování jen podmíněně zastavitelné. Jelikož byla tato situace 
posouzena z hlediska komplexních záborů půd na celém území města v rámci územně 
plánovací dokumentace a celá lokalita byla určena k jiným než zemědělským účelům, je 
považováno toto komplexní posouzení za průkazné. Se skrytou zeminou ale musí být 
zacházeno jako s velmi kvalitní půdou, musí být využita jako kvalitní zemědělská půdy pro 
konečnou rekultivaci příslušné lokality, která bude pro takové určení příslušným orgánem 
určena.  
Půdy V.třídy ochrany jsou půdy s velmi nízkou produkční schopností, většinou jde o půdy  
pro zemědělské účely postradatelné, u těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské 
využití. 
 
Celkově je půda sorpčně nenasycená s utlumeným biologickým oživením. Půdotvorný proces 
v lokalitě ovlivnilo humidní klima, které podnítilo rozvoj illimerizace a oglejení. Na zájmové 
ploše je možné nalézt u trvale zamokřených ploch i procesy oglejení. V údolní depresi a 
rovinatém celku na protější straně silnice (u nadjezdu) jsou pravé glejové půdy. 
V lokalitě jsou půdy středně těžké až velmi těžké, s dobrou zásobou živin. 
Na základě předběžného snímkování je navržena skrývka ornice o mocnosti 0,25 m. 
Podornice je podmíněně vhodná. S ohledem na kvalitu podorničních vrstev zemin musí být po 
skrývce ornice podorniční vrstvy chráněny proti namrzání a ochrany proti povrchovým 
vodám. Skrývky budou provedeny na pozemcích s trvalým záborem, tj. pro cca 84 m2, 
velikost skrývek kulturních zemin bude 21 m3. 
 

Se skrytými zeminami bude nakládáno v souladu s požadavky zák.č. 334/1992 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
 
2.5 Flóra, fauna a ekosystémy                                                                    
 
Při přípravě trasy navržené pro vedení VVN 2 x 110 kV bylo provedeno  posouzení 
předmětné lokality s ohledem na sledování výskytu flory a fauny v předmětném území.  
Po provedeném průzkumu přímo pro zájmovou lokalitu je možné jednoznačně konstatovat, že 
v území lokality vzhledem k jejímu situování se v území nenacházejí žádné druhy flory nebo 
fauny chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny a prováděcí  vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR.  
Zájmové území je lokalitou na části bez významných biologicko ekologických prvků – 
nestabilní agrocenózou. Na části prochází územím se vzrostlou zelení (mimoletní zeleň) a na 
částí prochází lesním porostem. 
 
Výčet druhů determinovaných v území při biologickém průzkumu 

 
E3 Stromové patro 
Alnus glutinosa (olše lepkavá), Betula verrucosa Ehrh. (bříza bradavičnatá), Fraxinus 
excelsior L. (jasan ztepilý), Malus silvestris Mill. (jabloň lesní), Populus tremula L. (topol 
osika), Quercus robur (dub letní), Salix caprea L.(vrba jíva), Salix fragilis – vrba křehká, 
Syringa vulgaris – šeřík obecný, Sorbus aucuparia L. (jeřáb obecný), Tilia cordata Mill. (lípa 
srdčitá) 
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E2 Keřové patro: 
Corylus avellana (líska obecná), Crataegus monogyna (hloh jednoblizný), Rosa canina (růže 
šípková), Salix caprea (vrba jíva), Ligustrum vulgare (ptačí zob obecný), Salix sp. (vrba), 
Symphoricarpos racemosus (pámelník hroznovitý), Sambucus nigra (bez černý), Syringa 
vulgaris (šeřík obecný). 
 
E1 Bylinné patro:  
 
Determinovány byly následující druhy bylinného patra: Aegopodium podagraria (bršlice kozí 
noha), Agropyron repens (pýr plazivý), Agrostis stolonifera (psineček výběžkatý), Agrostis 
tenuis (psineček tenký), Agrimonia eupatoria (řepík lékařský), Anthyllis vulneraria (úročník 
bolhoj), Arctium tomentosum (lopuch plstnatý), Achillea millefolium (řebříček obecný), Ajuga 
reptans (zběhovec plazivý), Alchemilla  vulgaris (kontryhel obecný), Alopecurus pratensis 
(psárka luční), Arthemis (rmen), Asperula odorata (mařinka vonná), Atriplex (lebeda), Bellis 
perennis (sedmikráska chudobka), Brassica campestris (brukev obecná), Brassica rappa 
(brukev řepka), Capsella bursa pastoris (kokoška pastuší tobolka), Cardamine pratensis 
(řeřišnice luční), Cirsium arvense (pcháč rolní), Cirsium vulgare (pcháč obecný), Convolvulus 
arvensis (svlačec rolní), Dactylis glomerata (srha říznačka), Daucus carota (mrkev obecná), 
Echium vulgare (hadinec obecný), Elytrigia reensp (pýr plazivý) (ens), Equisetum arvense 
(přeslička rolní), Euphorbia cyparisias (pryšec chvojka), Euphorbia ascula (pryšec  obecný), 
Festuca pratensis (kostřava luční), Fumaria officinalis (zemědým lékařský), Galeopsis 
tetrahit (konopice polní), Galium aparine (svízel přítula), Galium mollugo (svízel povázka), 
Geranium robertianum (kakost krvavý), Glechoma hederacea (popenec břečťanovitý), 
Hypericum maculatum (třezalka skvrnitá), Chrysanthemum leucanthemum (kopretina bílá), 
Chenopodium  album (merlík bílý), Lolium perenne (jílek vytrvalý), Lotus corniculatus 
(štírovník růžkatý), Matricaria chamomilla (heřmánek pravý), Phleum pratense (bojínek 
luční), Pimpinella saxifraga (bedrník obecný), Plantago media (jitrocel prostřední), Poa 
pratensis (lipnice luční), Polygonum aviculare (rdesno ptačí), Poa pratensis (lipnice luční), 
Poa annua (lipnice roční), Potentilla anserina (mochna husí), Ranunculus arvensis 
(pryskyřník luční), Sinapis arvensis (hořčice rolní), Stelaria holostea (ptačinec velkokvětý), 
Symphytum officinale (kostival lékařský), Taraxacum officinale (tařice lékařská), Thlaspi 
arvense (penízek rolní), Trifolium arvense (jetel rolní), Taraxacum officinale (smetánka 
lékařská), Trifolium pratense (jetel luční), Tussilago farfara (podběl lékařský), Urtica dioica 
(kopřiva dvoudomá), Veronica chamaedrys (rozrazil rezekvítek). 
 
 
Fauna 
Savci  
hraboš polní (Microtus arvalis), ježek východní (Erinaceus concolor), kočka domácí (Felis 
domestica), krtek obecný (Talpa europaea), myš domácí (Mus musculus), myšice (Apodemus 
sp.), zajíc polní (Lepus europaeus)  
Ptáci  
bažant obecný (Phasianus colchicus), brhlík lesní (Sitta europaea), čečetka zimní (Carduelis 
flammea), čejka chocholatá (Vanellus vanellus), červenka obecná (Erithacus rubecula), čížek 
lesní (Carduelis spinus), drozd kvíčala (Turdus pilaris), drozd zpěvný (Turdus philomelos),  
havran polní (Corvus frugilerus), holub domácí (Columba livia f. domestica), holub hřivnáč 
(Columba palumbus), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto),   
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kos černý (Turdus merula),  rehek domácí (Phoenicurus ochruros),  straka obecná (Pica 
pica),  sýkora babka (Parus palustris), sýkora koňadra (Parus major), sýkora modřinka 
(Parus caeruleus), špaček obecný (Sturnus vulgaris), vrabec domácí (Passer domesticus), 
vrabec polní (Passer montanus) 
Plazi a obojživelníci nebyli přímo v trase sledováni.  
 
Přímo v území (vymezeném lokalitou rozsahu záboru stavbou) nebyly zjištěny při terénním 
průzkumu ani nejsou uvedeny takové údaje v dostupným materiálech jiných zpracovatelů 
(terénní průzkum v rámci zpracování ÚSES, územního plánu) druhy flory nebo fauny 
chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a 
prováděcí  vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR, jejíž nedílnou součástí je Příloha č. III (v níž je 
ve třech kategoriích stanoven stupeň ohrožení jednotlivých živočišných druhů) a přílohy č. II 
(kterou se ve 3 kategoriích stanoví stupeň ohrožení jednotlivých rostlinných druhů).  Jde 
zejména o souvislost se situováním stavby s převážně průmyslovým využitím (s výjimkou 
nivy obou vodotečí). Údaje je možné dokladovat, jak je uvedeno výše, mimo vlastní průzkum 
rovněž na základě stanovení aktuálního stavu krajiny v rámci zpracování generelu ÚSES, kdy 
byla provedena podrobná rekognoskace terénu.  
 
Uplatnění negativních vlivů záměru na flóru, faunu a ekosystémy lze předpokládat ve fázi 
realizace záměru, kdy v místech provádění stavebních a montážních činností a dočasných 
dopravních a manipulačních tras dojde k částečné likvidaci vzrostlých keřů, a stromů a též 
částečnému vyhubení menších bezobratlých živočichů. Vzhledem k maloplošnému charakteru  
těchto zásahů a značnému časovému rozprostření však nemohou mít významný negativní vliv 
na snížení počtu populace a živočišných druhů v dotčených oblastech. 
 
Všeobecně lze určité uplatnění negativních vlivů záměru předpokládat ve vztahu k avifauně. 
U většiny staveb obdobného charakteru zůstává rizikem přímý střet ptáků s vodiči 
nadzemního vedení  nebo elektrický výboj  při dosednutí  na stožár či vodič.  
Úrazy ptáků nárazem na vodič  nelze zcela vyloučit. K nárazům ptáků do vodiče dochází u 
všech typů vedení, přičemž na vedení nn a vn dochází spíše k nárazům drobných ptáků a u 
vedení VVN zase ke skutečně velmi ojedinělým nárazům větších ptáků.  
 
Konstrukce stožárů a technicky stanovené minimální vzdálenosti fázových vodičů vedení 
VVN od sebe a od prvků stožáru vylučují úhyn ptactva z důvodu přeskoku elektrického 
výboje při dosednutí i velkých druhů ptáků na vodiče. Svislé izolátory nosných stožárů 
nelákají ptáky k usedání a ani tažné pozice izolátorů kotevních a rohových stožárů s ohledem 
na rozměry izolátorů neohrožují ptáky při usednutí. Ochrana proti usmrcování ptactva před 
úrazem způsobeným elektrickým výbojem je provedena již samotnou konstrukcí stožárů  
110 kV a délkou izolátorů (1m), zabraňujícími usednutí do nebezpečné blízkosti fázových 
vodičů. Konstrukce stožárů a stanovené minimální vzájemné vzdálenosti fázových vodičů 
vedení a vzdálenosti vodičů a od prvků stožáru vylučují úhyn ptactva z důvodu přeskoku 
elektrického výboje při dosednutí i velkých druhů ptáků na vodiče. Svislé izolátory nosných 
stožárů nelákají ptáky k usedání a ani tažné pozice izolátorů kotevních a rohových stožárů s 
ohledem na rozměry izolátorů neohrožují ptáky při usednutí.  
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Pravděpodobnost a tedy i riziko této situace je dána reliéfem krajiny. Nejnebezpečnější je 
umístění vedení ve volné krajině, v rovinatém terénu, široce otevřených údolních nivách a 
v zemědělsky obdělávané krajině. V pahorkatinách jsou nebezpečná ta vedení, která sledují 
směr údolí a ta, která přecházejí horská sedla. Nejméně nebezpečná jsou vedení 
v pohraničních horách. Dalším rizikovým faktorem jsou nebezpečné úseky tras vedení křížící 
tahy ptáků. Z tohoto pohledu jsou významná zejména místa vysoko položených území. 
Navrhovaná trasa není vedena v území, které by znamenalo tahové cesty ptáků, trasa je 
situována v území v převaze průmyslového charakteru (stávajícího, připravovaného).  
 
Z výčtu negativních vlivů vedení VVN na aviafaunu  a  přehledu pravděpodobnosti jejich 
uplatnění při realizaci záměru, při zohlednění zvýraznění překážky v terénu realizací vedení 
se silnějšími vodiči, vyplývá míra rizika pro aviafaunu  na přijatelně nízké úrovni.  
 
 
2.6  Krajina, krajinný ráz           
                          
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky, 
složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině. 
Krajinný ráz je charakterizován situováním zájmového území mimo antropogenně zatíženou 
oblast s umístěním posuzované lokality na jižním okraji města ve stávající ploše agrocenózy.  
Vedení liniové stavby – realizace stožárů a vedení je prvkem majícím obecně významný vliv 
na krajinný ráz území. Navrhovaná trasa je vedena v souladu s linií dopravní trasy silnice R 
R56. 
Trasa bude situována s ohledem na okolní prostory, bude vedena podél stávající silnice, která 
je významným liniovým dopravním prvkem v území. 
Na základě požadavku orgánu ochrany přírody je výška sloupů zvolena na co nejvyšší úrovni. 
Tato skutečnost se projeví v krajinném rázu, umožní dodržení přírodních charakteristik 
území. Vzhledem k situování trasy v souladu s linií dopravy je tato skutečnost přijatelná i 
z hlediska rázu krajiny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Tabulka vlivů navrhovaného záměru na znaky a hodnoty krajinného rázu 
Tabulka č.13 

Klasifikace významu znaků a 
hodnot kr.systému 

Určující podíl znaku v celkovém 
výrazu 

Cennost znaků a hodnot Míra ovlivnění řešené stavby  Znaky a hodnoty 

Pozitivní Neutrální Negativní Zásadní Určující Významná Jedinečná Význačná Běžná Slabý 
zásah 

Středně 
silný 
zásah 

Silný 
zásah 

PŘÍRODNÍ ZÁSAH              
Výraznost geomorfologických předělů, citlivost 
vizuálních horizontů 

 X       X  X  

Přítomnost rybníků a menších vodních nádrží  X       X X   
Přítomnost drobných vodotečí se specifickými projevy 
v krajinné scéně 

 X   X    X X   

Skladba lesních porostů, polí a luk v převážně 
maloplošné struktuře s prvky nelesní rozptýlené zeleně 

X       X   X  

Přítomnost VKP ze zákona – les X    X   X   X  
Přítomnost VKP ze zákona – nivy vodotečí X    X    X  X  
Přítomnost ZCHÚ  X        X   
Přítomnost přírodních a přírodě blízkých partií krajiny X        X  X  
Prvky ÚSES – biocentra X       X  X   
Prvky ÚSES – biokoridory X    X   X   X  
KULTURNÍ, HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA              
Urbanistická struktura obcí X        X X   
Charakteristický způsob zemědělského využívání 
krajiny v členitém terénu 

X    X    X X   

ESTETICKÉ HODNOTY             
Prostorová výrazovost – uplatnění v krajinném 
panoramatu 

X     X  X   X  

Rozčlení  terénních nerovností X    X    X X   
Přítomnost scenérií s jedinečností  harmonických 
prostorových vztahů (uspořádání a diverzita prvků, 
rozlišitelnost scenérií) 

X    X   X  X   

Přítomnost scenérií vynikajících přírodních a přírodě 
blízkým charakterem 

X    X   X   X  

 





Stávající využití  území se v širších územních vztazích vyznačuje pozitivními rysy krajinného 
rázu. Je dáno morfologii terénu, i estetickými hodnotami  krajinných systémů a z toho 
vyplývajícího i registrovaného významného krajinného prvku. Území přímo vymezené pro 
stavbu energovodu souvisí přímo s trasou silnice R 56 a v jižní částí a průmyslovou zónou 
Paskov. Trasa je vedena do území připravované 2.fáze průmyslové zóny Hrabová. 
Navrhovaný záměr  bude ovlivňovat středně silně hodnoty harmonických vztahů v krajině, 
harmonické měřítko krajiny a estetické hodnoty krajinného rázu. 
Stavba slabě zasahuje do hodnot přírodní charakteristiky – nezasahuje ZCHÚ,  přibližuje se 
přírodě blízkým partiím, mírně ovlivňuje tah biokoridoru.  
Stavba středně silně zasahuje do estetických hodnot krajiny, do harmonického měřítka a do 
harmonických vztahů v krajině. 
 
 
2.7 Hmotný majetek a kulturní památky                                                       
 
Nebudou negativně ovlivněny. Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo 
kulturních památek. 
 
 
Hodnocení 
Řešení hlavních problémových okruhů 

Tabulka č.14 
Kategorie významnosti Předmět hodnocení 
I. II. III. 

Vlivy na obyvatelstvo  x  
Vlivy na ovzduší a klima   x 
Vliv na hlukovou situaci  x  
Vliv na povrchové a podzemní vody   x 
Vliv na půdu  x  
Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje   x 
Vliv na floru a faunu   x  
Vliv na ekosystémy   x  
Vliv na krajinu  x  
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky   x 

 
Vysvětlivky:  

I. - složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost 
  II. - složka běžného významu, aplikace standardních postupů 

III.- složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové  hodnocení 
 
Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle charakteru záměru, lokality, do 
níž má být záměr umístěn, a podle stavu životního prostředí v okolí realizace záměru. Tabulka 
byla vyplněna po podrobném studiu dané problematiky. 
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D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí  
 
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti  
   (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 
 
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky 
 
Základní ukazatele zahrnující posouzení a vymezení možnosti ovlivnění prostředí realizací 
záměru v území jsou uvedena v tomto oznámení.  
 
Použitá metodika hodnocení vychází z koncepce vypracované US EPA v letech 1983 – 1987 
pro hodnocení zdravotních rizik (US EPA: The Risk Assessment Guidelines, EPA/600/8-
87/045). Tato koncepce se v devadesátých letech stala základem dokumentů EU pro 
hodnocení rizik (EEC No. 793/93 a EEC No. 1488/94). 
Nebezpečnost je vlastnost látky či fyzikálního nebo biologického faktoru působit nepříznivý 
účinek na zdraví člověka či na životní prostředí. Projeví se však pouze tehdy, je-li člověk 
jejímu vlivu vystaven (exponován). Tato vlastnost nebude v důsledku realizace energovodu 
v území ovlivněna. 
Riziko je vyjádřeno jako pravděpodobnost, se kterou skutečně dojde za definovaných 
podmínek expozice k projevu nepříznivého účinku. V číselném vyjádření se tato 
pravděpodobnost  může pohybovat od 0 (k poškození vůbec nedojde) do 1 (k poškození dojde 
ve všech případech). Číselně je možné předmětný záměr označit číslem 0. 
Hodnocení rizika je postup, který využívá syntézu všech dostupných údajů podle současného 
vědeckého poznání pro určení druhu a stupně nebezpečnosti představovaného určitým 
faktorem a určení, v jakém rozsahu byly, jsou nebo v budoucnosti mohou být působení tohoto 
faktoru vystaveny jednotlivé skupiny populace a konečně zahrnuje charakterizaci existujících 
či potenciálních rizik vyplývajících z uvedených zjištění. Potenciální rizika z provozu haly O6 
s umístěním předpokládané tiskárny a jejího provozu se na základě vymezených hodnot 
nepředpokládají. 
Určení nebezpečnosti (Hazard Identification) je prvním krokem v procesu hodnocení 
zdravotního rizika, který zahrnuje sběr  a vyhodnocení dat o předpokládaných typech 
poškození zdraví, která mohou být vyvolána danými nebezpečnými faktory.  
 
Pro škodliviny emitované do ovzduší jsou shromážděny dostupné údaje o jejich účincích na 
lidské zdraví a na životní prostředí. Tyto škodliviny neznamenají v rámci tohoto záměru vliv. 
Rovněž hluková zátěž bude souviset lokálně pouze po dobu stavby vedení (především 
stožárů).  
 
Hluková zátěž nebude významně ovlivňujícím prvkem v žádné z možných časových 
charakteristik souvisejících se stavbou ani s provozem. 
 
Odpady vzniklé při výstavbě budou převážně spadat do skupiny odpadů ostatních. Jejich 
zneškodnění je a bude prováděno odbornou firmou na základě smluvního vztahu. Pokud 
budou produkované odpady vyžadovat dle platné legislativy speciální způsob nakládání, bude 
tato skutečnost vymezena konkrétně v rámci smlouvy s uplatněním veškerých požadavků 
platné legislativy.  
O vlivech elektrického a magnetického pole na zdraví člověka je možné získat informace u 
„Národní referenční laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření“ v Praze. 
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V komentáři k evropské připravované normě ENV 50166/1995 je uvedena tabulka, v níž jsou 
uvedeny jevy pozorované při různých hustotách stejnosměrného a nízkofrekvenčního 
elektrického proudu v těle člověka.  
Nízkofrekvenční elektrická a magnetická pole, s kterými se mohou setkat obyvatelé, mají 
natolik nízkou intenzitu, že hustota elektrického proudu, který v těle indukují, je podstatně 
menší než hustota pokládaná ještě za neškodnou.  
Z informace NRL č.11/2002  je uvedeno prohlášení Komise americké fyzikální společnosti 
(APS), která již v roce 1995 došla k závěru, že ve vědecké literatuře nelze nalézt žádnou 
průkaznou souvislost mezi výskytem rakoviny a elektromagnetickými poli silnoproudých 
elektrických vedení. Své stanovisko potvrdila uvedená instituce v roce 1998 „všechny studie 
publikované po roce 1995 nepřinesly nic, co by nasvědčovalo, že by silnoproudá elektrická 
vedení měla vliv na zdraví“.  
 
Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že o této tématice je známo více, než o 
jakékoliv chemické sloučenině.  
W.R. Bennett Jr. v článku „Elektrická vedení naše zdraví neohrožují“ poukazuje na  
zbytečnou ekonomickou zátěž z titulu různých výzkumných projektů zabývajících se údajným 
zdravotním rizikem způsobeným dálkovým vedením elektrického proudu. V materiálu 
zdůrazňuje skutečnost, že elektrická a magnetická pole vysokonapěťových elektrických 
vedení jsou malá ve srovnání s poli vytvářenými přírodními zdroji. Magnetické pole Země je 
dle uvedeného materiálu stokrát intenzivnější než pole jakéhokoli elektrického energetického 
rozvodu v úrovni zemského povrchu. Uvádí, že jízda na kole nebo v autu zemským 
magnetickým polem vytváří uvnitř těla přinejmenším stejně velké elektrické pole jako 
vysokonapěťové vedení. 
Za nepřímý negativní vliv realizace záměru na obyvatelstvo lze považovat výšku stožárů 
vedení, která může na určitý okruh obyvatel působit rušivě ve vztahu k dosavadnímu rázu 
krajiny. Jak již bylo uvedeno výše, mezi vodičem vedení vysokého napětí pod napětím a zemí 
se vytváří elektrické pole. Jestliže vodičem protéká proud, vzniká v jeho okolí i pole 
magnetické. Elektrické pole kolem vedení vysokého napětí proto obvykle zůstává konstantní, 
ale magnetické pole kolísá podle odběru proudu. Obě tato pole dosahují maximální velikost v 
místě největšího průhybu vodičů (uprostřed mezi stožáry), směrem ke stožárům jejich 
intenzita značně klesá a u stožárů dosahuje minima. Rychle klesá také v bočním směru 
(kolmo k ose vedení), ve vzdálenosti 40 - 50 m od osy na pouhých 10 - 20 % maximální 
hodnoty.  
Velikost elektromagnetického pole pod vedením vysokého napětí závisí na hladině napětí a 
intenzitě proudu,  stožáru a uspořádání fází v jeho hlavě,  výšce vodičů nad zemí, vzdálenosti 
od osy vedení.  
 
Vliv na sociální vztahy, psychickou pohodu a pod. 
Tyto vlivy souvisí spíše s cílem zabezpečení el. Energie pro jednotlivé provozy v rámci 
průmyslové z=ony Hrabová. Pozitivní je zabezpečení většího množství pracovních míst 
významných pro zájmové území. Pracovní podmínky a zabezpečení pracovních míst bude na 
příznivé úrovni. 
 
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismu obyvatel 
dosahováno, realizace i posuzovaného záměru v území bude možná bez nadměrného ovlivnění 
nejblíže situovaných antropogenních systémů. 
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Sociální, ekonomické důsledky 
Vlastní realizace záměru nemá pro obyvatelstvo nadměrně negativní vliv v uvedených 
oblastech. Záměr bude v konečném důsledku znamenat zabezpečení pracovních míst v oblasti 
s vysokou nezaměstnaností (obdobně jako výše uvedené zabezpečení el.energie pro provozy 
průmyslové zóny).   
 
Narušení faktoru pohody 
Dle dokladovaných skutečností (emise, hluk, situování)  za předpokladu dodržování základní 
technologické kázně ze strany dodavatele stavby není předpoklad narušení faktoru pohody.  
 
 
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
Rozsah vlivů záměru realizovat umístění stavby „Průmyslová zóna Hrabová – Vedení VVN 
110 kV“ byl vztažen k předmětnému území a populaci nebude znamenat negativní dopad 
dokladovaný výše uvedenými skutečnostmi a charakteristikami stavby.  
Stavba  „Průmyslová zóna Hrabová – Vedení VVN 110 kV“ bude začleněna do okolního 
prostředí v souladu s charakterem území a podmínkami pro možnost situování stavby v území 
pro zabezpečení eliminace vlivů předmětného záměru na území. 
 
 
3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice 
 
Předmětný záměr „Průmyslová zóna Hrabová – Vedení VVN 110 kV“ v lokalitě  k.ú. Paskov, 
Nová Bělá a Hrabová souvisí se zabezpečením el.energie pro průmyslovou zónu Ostrava 
Hrabová nebude  zdrojem možných vlivů přesahujících státní hranice. 
 
 
4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
 
� Provedeny budou skrývky kulturních zemin dle provedeného pedologického průzkumu, 

skryté zeminy budou dočasně umístěny na vymezeném prostoru, udržovány 
v bezplevelném stavu. Následně budou využity dle dispozic příslušného orgánu ochrany 
půdního fondu. 

 
� V průběhu výstavby může dojít k poškození kmenů a kořenových náběhů stromů, které 

budou v bezprostředním okolí káceného průseku (respektive pracovního pásu). V 
pracovním úseku, kde takové nebezpečí hrozí, budou ochráněny stromy odrazníky nebo 
bedněním.  

 
�  Příjezdová místa ke staveništím v případě zamokření a zvýšeného rizika hutnění půd 

bude krátkodobě povrchově zpevněna.  
 
� Dodavatel stavby zabezpečí minimalizaci odpadů při stavbě, jejich třídění a nakládání se 

zeminami z výkopu v souladu s platnou legislativou z hlediska nakládání s odpady. 
 
� Příprava staveniště a stavební práce haly budou prováděny za příznivých klimatických 

podmínek, v případě zvýšené  prašnosti bude prováděno zkrápění komunikací.   
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� Dodržována bude technologická kázeň ze strany investora, dodavatele stavby a 

provozovatele obchodního centra, při přípravě stavby bude zpracován podrobný program 
organizace výstavby, tato bude naplánována tak, aby zejména hluk neobtěžoval okolní 
obyvatelstvo, s důsledným čištěním podvozků nákladních vozidel před výjezdem ze 
staveniště a čištěním povrchu vozovek, případně realizací oddělujících bariér, zabráněno 
bude vzniku sekundární prašnosti, zabezpečeno vypínání motorů nákladních vozidel a 
těžké techniky po dobu, kdy nejsou v činnosti a snížena velikost plynných emisí a emisí 
hluku do okolí. Prováděna bude pravidelná kontrolu zpevněných příjezdových 
komunikací v nejbližším okolí stavby. V případě potřeby bude zajištěno ruční čištění nebo 
mytí kropícím vozem. Při eventuálním úniku ropných látek ze stavebních mechanismů 
nebo automobilů bude neprodleně odtěžena kontaminovaná zemina a zajištěno její 
odpovídající odstranění.  

 
� Vytříděný nebezpečný odpad (hadry z běžného čištění mechanismů nasycené olejem nebo 

mazadly, odpadní barvy a ředidla, atd.) bude shromažďován do zabezpečených, zvláště 
označených speciálních nádob dodaných odběratelem. 

 
� Provedena bude podrobná inventarizace zeleně jako podklad pro žádost o povolení kácení 

dle zák.č. 114/1992 Sb. Rozsah kácení bude stanoven v souladu s požadavky platné 
legislativy a navržen v nezbytně nutném rozsahu.  

 
� Provedena bude výsadba ochranné a estetické zeleně, vysazená zeleň v lokalitě bude 

udržována, případné úhyny stromů a keřů budou nahrazeny novou výsadbou.  
 
� Vedení bude v celé délce provedeno jako vzdušné na pozinkovaných ocelových 

příhradových stožárech VVN 2 x 110 kV s úzkým dříkem, tvaru „soudek“. Toto vedení 
svou konstrukcí předchází usmrcení ptactva, které by na ně dosedalo.  

�  Vypracován bude plán havarijních opatření pro případ úniku látek nebezpečných vodám.  
 
� Nakládání s odpady a chemickými látkami bude odpovídat požadavkům platné legislativy 

(zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, zák.č. 356/2003 Sb.).  
 
� Dodavatel stavby bude dodržovat schválený Plán odpadového hospodářství 

Moravskoslezského kraje, zabezpečí minimalizaci odpadů, jejich recyklaci.  
� Pro vypracování dokumentace pro stavební povolení bude proveden hydrogeologický 

průzkum půdních poměrů v místech navržených stožárů, z něhož se vyhodnotí způsob 
zakládání stožárů, měrný zemní odpor půdy pro výpočet uzemnění a posoudí se 
hydrogeologické poměry místa aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění množství a 
jakosti povrchových a podzemních vod.  

 
� Pro vypracování dokumentace pro stavební povolení bude proveden výpočet 

nebezpečných vlivů trojfázového vedení 110kV na ocelová potrubí uložená v zemi dle 
ČSN 33 2165. 
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5.  Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při  
      specifikaci vlivů 
 
Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly řešeny na základě zásadní nedostatků nebo 
neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci 
oznámení.  
Oznámení se dotýká záměru umístění záměru „Průmyslová zóna Hrabová – Vedení VVN  
110 kV“ v rozsahu vymezeném vedením uvedené liniové stavby.  
Pro komplexní posouzení záměru pro širokou veřejnost jsou v oznámení uvedeny údaje 
týkající se předmětné stavby.    
 
 
6. Další podstatné informace oznamovatele 
 
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše zpracovaném 
oznámení. V projektu budou upřesněny podrobné údaje řešené stavbou, některé části 
technického řešení stavby mohou být v rámci řešení stavby upraveny a o některých 
podrobnostech konečného řešení bude v rámci projektu dále rozhodnuto na základě dalšího 
projednávání záměru. 
 
 
E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy) 
 
Navrhované nové vzdušné vedení 110 kV má zajistit dodávku elektrické energie pro další 
rozvoj území průmyslové zóny Hrabová. Vyčleněný rozsah stavby byl stanoven na základě 
současného provozního stavu elektrických sítí v území. Z tohoto důvodu nebyl záměr na 
základě zhodnocení možnosti umístění v dané lokalitě řešen variantně. Situování obou 
spojovacích míst je dáno stávajícím zařízením v rámci předmětného území.  
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány nulová varianta a varianta 
předkládaná oznamovatelem. Z hlediska vlivu na životní prostředí je nulová varianta možná a 
neznamenala by vytvoření liniové stavby s nadzemním vedením 110 kV. Vzhledem k tomu, 
že průmyslová zóna je z velké části již vybudována a připravuje se další rozvoj ve druhé fázi, 
je tato varianta v současnosti nereálná. 
Žádná činnost související s realizací liniové stavby není ekologicky optimální, může být za 
stanovených podmínek ekologicky přijatelná. Variantu předkládanou oznamovatelem je 
možné za takovou považovat a je možno ji hodnotit jako vhodnou za předpokladu uplatnění 
všech doporučení a navrhovaných opatření. V případě předmětného záměru je třeba vzít v 
úvahu návrh vedení trasy mimo ucelenou obytnou zástavbu v souběhu se stávající liniovou 
trasou R 56. 
 
Na základě výše provedených rozborů je možné konstatovat, že za podmínky provedení 
navrhovaných opatření, je z hlediska možnosti ovlivnění životního prostředí negativními 
impakty  posuzovaný záměr a vedení trasy v přijatelných dimenzích. 
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F. Doplňující údaje 
 
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení 
 
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací: 
Přehledná situace – měřítko 1 : 10 000 
Průmyslová zóna Hrabová – Vedení VVN 110 kV  

Situace celková (zmenšeno)  
  Začátek trasy vedení – stávající rozvodna 110/22 kV Paskov, měřítko 1 : 2 000 (výřez) 

Ukončení  vedení trasy VVN 110 kV – spínací stanice 110/22 kV Hrabová, měřítko 1 :  
2 000 (výřez) 

 Vzorové řezy kabelovodu trasou přeložek (schéma) 
(dle ENPRO, a.s. Přerov, pracoviště Ostrava, 06/2007) 
 
Průmyslová zóna Hrabová – Vedení VVN 110 kV, Magistrát města Ostravy, Odbor životního 
prostředí, zn.: ŽP/18751/06/DP z 14.12.2004 
 
 
G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 
 

Jedná se o výstavbu nového nadzemního vedení VVN 2x110 kV ze stávajícího nadzemního 
vedení 2x110/22kV č.5647/5648 – před Rozvodnou Paskov do nové rozvodny 110/22kV 
Hrabová, která má zajistit dodávku elektrické energie pro Průmyslovou zónu Hrabová o 
celkové výši 50 MW soudobého příkonu.  

Rozsah požadovaného řešení stavby vychází z DSP technické infrastruktury průmyslové 
zóny. Vyčleněný rozsah stavby byl stanoven na základě současného provozního stavu 
elektrických sítí v řešeném území. 

Stavba (nové nadzemní vedení VVN 2 x 110 kV) bude umístěna v katastrálním území 
Paskov, Nová Bělá a Hrabová. Umístění trasy projektovaného vedení je dáno charakterem 
stavby. Jedná se o liniovou stavbu technického vybavení území, která bude vedena 
v extravilánu dotčených obcí. Dotčené území tvoří převážně pozemky s obdělávanou 
zemědělskou půdou, ostatní plochy a část trasy je vedena lesním porostem.  

Trasa začíná odbočkou ze stávajícího vedení VVN č.5647/5648 napájeného z Rozvodny 
Vratimov. Tato odbočka bude provedena vložením nového speciálního koncového stožáru č.1 
u Rozvodny Paskov, který nahradí stávající koncový stožár č.24, který bude demontován. 
Z nového koncového stožáru č.1 odbočí projektované vedení VVN 2 x 110 kV a povede 
v souběhu se stávající rychlostní komunikací R/56 Frýdek-Místek Ostrava až k nové rozvodně 
110/22  kV Hrabová. 
Navržená trasa byla vybrána s ohledem na stávající inženýrské sítě, stávající zástavbu, 
stávající komunikace, dráhu, členitost terénu a plánovanou výstavbu v zájmovém území 
s cílem minimalizovat vliv stavby na životní prostředí.  
Navržená trasa vedení VVN je dlouhá 3,199 km.  
Jediným fyzikálně ověřitelným negativním vlivem vedení VVN na prostředí v období 
provozu je generování neionizujícího záření – elektrického a magnetického pole v 
bezprostředním okolí vedení. Podle energetického zákona č.458/2000Sb. je z bezpečnostních 
a zároveň i provozních důvodů pro předmětné vedení vyhrazeno ochranné pásmo. Toto 
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pásmo je dáno prostorem mezi svislými rovinami v zákonem stanovené vzdálenosti od 
krajního vodiče. Využití pozemků a činnosti v ochranném pásmu vedení VVN mají 
z bezpečnostních a provozních důvodů v uvedeném zákoně vymezena omezení.  
Trasa vedení je navržena převážně v souběhu se stávající komunikací R 56 ve směru Frýdek 
Místek Ostrava, čímž dojde k minimalizaci dotčení okolních pozemků novým zařízením (a 
jeho ochranným pásmem).  Část stavby se nachází v ochranném pásmu rychlostní silnice R 
56. Trasa 1 x kolmo bude křížit silnici  R 56 v místě napojení na spínací stanici 110/22 kV. 
Část trasy směřující již k rozvodně 110/22 Paskov jsou vedeny mimo souběh s trasou 
komunikace a jeho ochranné pásmo. Jde o úsek vedený průmyslovou částí území mimo 
zástavbu. 
V období provozu není vedení VVN zdrojem žádných jiných negativních vlivů a proto je 
možnost kumulace negativních vlivů předmětného záměru s negativními vlivy jiných záměrů  
vyloučena. 
Vedení bude v celé délce provedeno jako vzdušné na pozinkovaných ocelových příhradových 
stožárech VVN 2 x 110 kV s úzkým dříkem, tvaru „soudek“. Toto vedení svou konstrukcí 
předchází usmrcení ptactva, které by na ně dosedalo.  
Pro fázové vodiče budou použity v celé délce ocelohliníková lana typu AlFe 240/39. Vedení 
bude vybaveno kombinovaným zemnícím lanem (KZL) s optickým kabelem se 24 SM 
vlákny.   
Stavbu bude nutno koordinovat při křížení a souběhu s vlastníky a provozovateli dotčených 
inženýrských sítí a dopravních staveb a se stavbami v oblasti Dolu Paskov, tj. „Překladiště 
kontejnerů“ – OKD Doprava a.s., „Rekultivace území nádrže NP1“ – DIAMO s.p. 
 
Navrhovaná trasa vedení je vedena mimo území zástavby. Jedná se o liniovou stavbu, 
prochází územím s doprovodnou zelení. Trasa je navržena z velké části v souběhu se stávající 
silnicí, je vedena okrajem plochy registrovaného významného krajinného prvku č. 036 Na 
Rybnících, protíná prvky územních systémů ekologické stability. 
Stožár typu „SOUDEK“ je štíhlá, nevýrazná konstrukce s poměrně malou základovou 
plochou, lehká vodorovná břevna s vertikálním uspořádáním izolátorů a vodičů vytváří 
přírodě blízký tvar stromkovitého charakteru. U typu, „SOUDEK“ se jedná o ocelovou 
prostorovou příhradovou konstrukci z normalizovaných válcovaných profilů se základní 
antikorozní povrchovou úpravou zinkováním, krytou nátěrovým systémem Amerlock, je 
konstruován pro oboustranné osazení vodičů – čili pro dvojitá vedení. V případě jeho využití 
pro jednoduché vedení lze provést dispoziční prostřídání vodičů po obou stranách dříku. 
V průběhu stavebních prací bude prováděno vypínání el.energie (ČEZ Distribuce a.s.). Doba 
vypnutí musí být nahlášena dle platné provozní směrnice. Výluka v dodávce elektrické 
energie bude předem nahlášena na příslušném Obecním úřadu. 
Po dokončení stavby budou dotčené plochy a zařízení staveniště uvedeny do původního stavu. 

Při realizaci záměru vznikne v průběhu výstavby vedení požadavek na provoz dopravní 
techniky a stavebních mechanizmů, komunikace využívané ke výstavbě a provozu záměru 
budou zejména stávající komunikace nižších tříd a navazující zemědělské komunikace. V 
úseku od navrhovaného koncového stožáru č.16 po portály v plánované rozvodně 110/22kV 
Hrabová trasa kříží rychlostní komunikaci R56 ve směru Frýdek-Místek - Ostrava.  
S ohledem na liniový charakter stavby, prostorové a časové rozprostření s nízkou intenzitou 
dopravních, stavebních i montážních činností v jednotlivých lokalitách, si realizace záměru 
nevyžádá žádný zásah do stávající dopravní ani jiné infrastruktury v dotčené oblasti, ani 
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nebude touto činností nepříznivě ovlivněna současná intenzita dopravy na dotčených 
pozemních komunikacích. 
Nejvýznamnější dopravní nároky lze očekávat v období výstavby vedení při mýcení 
vzrostlých stromů a náletových křovin v ochranném pásmu vedení - kácení, přibližování a 
transport dřeva, při provádění založení stožárů a montáži stožárů a vodičů.  
Pro dopravu jsou v území k dispozici odpovídající lesní nebo polní cesty. Nezpevněná 
příjezdová místa ke staveništím doporučujeme krátkodobě povrchově zpevnit v případě 
zvýšeného rizika hutnění půd. Zpevňování není nutné, pokud bude využita taková dopravní 
technika, která umožní provoz po stávajících cestách. Nároky na jinou infrastrukturu s 
výjimkou období výstavby jsou nevýznamné. 
 
 
H. Příloha 
 

 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
 
Bude samostatně předáno zástupcem oznamovatele. 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) 
 
Vyjádření k záměru stavby „Průmyslová zóna Hrabová – Vedení VVN 110 kV“ -  podle §45i 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, zn.: 
ŽPZ/32436/2007/Mac z 29.6.2007 
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Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a 
výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem 
souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaný záměr „Průmyslová zóna Hrabová 
– Vedení VVN 110 kV“ je ekologicky přijatelný a lze jej 

 

                                                           doporučit  

              k realizaci v navržené trase a s navrženým technickým řešením  
 
 
 
Oznámení bylo zpracováno: 08/2007 
 
 
 
Zpracovatel oznámení :  Ing. Jarmila Paciorková 
                                       číslo osvědčení 15251/3988/OEP/92 
 
 
 
 
 
Podpis zpracovatele oznámení:              …….…………………………. 
 
 
 
 
 
Spolupracovali: ENPRO, a.s., DÚR, 06/2007 
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F. Doplňující údaje 
 

 
Přehledná situace – měřítko 1 : 10 000 
Průmyslová zóna Hrabová – Vedení VVN 110 kV  

Situace celková (zmenšeno)  
  Začátek trasy vedení – stávající rozvodna 110/22 kV Paskov, měřítko 1 : 2 000 (výřez) 

Ukončení  vedení trasy VVN 110 kV – spínací stanice 110/22 kV Hrabová, měřítko 1 :  
2 000 (výřez) 

 Vzorové řezy kabelovodu trasou přeložek (schéma) 
(dle ENPRO, a.s. Přerov, pracoviště Ostrava, 06/2007) 
 
Průmyslová zóna Hrabová – Vedení VVN 110 kV, Magistrát města Ostravy, Odbor životního 
prostředí, zn.: ŽP/18751/06/DP z 14.12.2004 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                      Ing. Paciorková  08/2007 
                                                                                                                      Oznámení  dle zákona č. 100/2001 Sb. 

60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. Příloha 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
 
Bude samostatně předáno zástupcem oznamovatele. 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) 
 
Vyjádření k záměru stavby „Průmyslová zóna Hrabová – Vedení VVN 110 kV“ -  podle §45i 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, zn.: 
ŽPZ/32436/2007/Mac z 29.6.2007 

 
 
 
 


