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Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů –
zahájení zjišťovacího řízení záměru „V1377 rekonstrukce vedení 110 kV“ Úsilné
- TR Lipnice
Krajský úřad Jihočeského kraje, jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Vám zasílá v souladu s § 6 odst. 7 zákona
oznámení záměru „V1377 rekonstrukce vedení 110 kV“ Úsilné - TR Lipnice zpracované podle přílohy č. 3
k zákonu. Oznámení zpracoval RNDr. Libor Krajíček (autorizovaná osoba ve smyslu § 19 zákona),
ze společnosti Atelier T-plan, s. r. o., Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4. Oznamovatelem záměru je v souladu
s § 6 odst. 1 zákona společnost EG.D a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400.
Sdělujeme Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Předmětem oznámení je rekonstrukce stávajícího vedení 1 x 110 kV V1377, které propojuje transformovny
Dasný a Lipnice. Cílem záměru je výměna tohoto vedení v úseku od stožáru č. 26 (vč. předchozího rozpětí
25-26) až po portál v TR Lipnice, tj. stožár č. 135 včetně koncového rozpětí, přičemž celková délka řešeného
úseku činí 26,1 km.
V rámci realizace záměru se počítá s využitím 112 stožárových míst, z toho 26 pro kotevní/výztužné a 86
pro nosné stožáry. Umístění nových stožárů je předpokládáno v místě stožárů již stávajících, přičemž nové
stožáry (typ Soudek 2 x 110 kV) budou dimenzovány konstrukčně a staticky na oba systémy fázových vodičů
243-AL1/39-ST1A, avšak osazen bude pouze jeden systém těchto fázových vodičů a nové kombinované
zemnící lano. Úpravy venkovního vedení V1360/1377 Dasný, Lipnice − Škoda od stožáru č. 1 až po stožár č. 25
jsou posuzovány jako samostatná stavba a nejsou tedy předmětem předloženého oznámení.
Obce Úsilné, Hůry, Adamov, Jivno, Zvíkov, Hlincová Hora, Mladošovice, Jílovice a městys
Ledenice jako dotčené územní samosprávné celky neprodleně zveřejní v souladu s § 16 odst. 2 zákona
na svých úředních deskách informaci o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet. Doba
zveřejnění je dle § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s ustanovením § 16 odst. 3
zákona žádáme obce Úsilné, Hůry, Adamov, Jivno, Zvíkov, Hlincová Hora, Mladošovice a Jílovice
a městys Ledenice o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o oznámení
na úřední desce (informaci lze zaslat také na e-mail: pernikarova@kraj-jihocesky.cz), a to v nejkratším
možném termínu.
Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou v souladu s § 6
odst. 8 zákona zaslat své písemné vyjádření k oznámení na adresu: Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor
životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice do 30 dnů
ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje.
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Datum vyvěšení informace o zahájení zjišťovacího řízení je uvedeno na úřední desce Krajského úřadu
Jihočeského kraje.
Ve vyjádřeních uvítáme názor, zda je nutné záměr posuzovat podle zákona. V případě požadavku dalšího
posuzování záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní
prostředí má být v dokumentaci kladen zvýšený důraz. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad
nepřihlíží.
Do oznámení lze nahlédnout, činit si výpisy či kopie na adrese: Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor
životního prostředí, zemědělství a lesnictví, pracoviště B. Němcové 49/3, č. dveří 223 v pondělí a ve středu
v době od 8.00 do 16.30 hodin nebo v ostatní pracovní dny po telefonické dohodě. Dále lze do oznámení
nahlédnout na internetových stránkách agentury CENIA, česká informační agentura životního prostředí
www.cenia.cz/eia a na stránkách Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz/eia - kód záměru JHC975.

Ing. Marcela Jirková
vedoucí oddělení

Rozdělovník
Oznamovatel (prostřednictvím datové schránky)
➢

EG.D a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Dotčené územní samosprávné celky (JčK a obce s přílohou na doručenku)
➢ Jihočeský kraj, k rukám člena rady pana Mgr. Františka Talíře, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice
➢ Obec Mladošovice, Mladošovice 2, 379 01 Třeboň
1x oznámení
➢ Obec Jílovice, Jílovice 170, 373 32 Jílovice
1x oznámení
➢ Městys Ledenice, Náměstí 89, 373 11 Ledenice
1x oznámení
➢ Obec Úsilné, Úsilné 43, 370 10 České Budějovice
1x oznámení
➢ Obec Hůry, Na Sadech 155, Hůry, 373 71 Rudolfov
1x oznámení
➢ Obec Adamov u Českých Budějovic, V Chalupách 47, 373 71 Adamov
(elektronická verze oznámení

dostupná na IS EIA - www.cenia.cz/eia, kód JHC975)
Obec Jivno, Jivno 34, 373 71 Rudolfov
(elektronická
www.cenia.cz/eia, kód JHC975)
➢ Obec Zvíkov, Lišovská 60, 373 72 Zvíkov
(elektronická
www.cenia.cz/eia, kód JHC975)
➢

➢

verze

oznámení

dostupná

na

IS

EIA

-

verze

oznámení

dostupná

na

IS

EIA

-

Obec Hlincová Hora, Hlincova Hora 5, 373 71 Hlincová Hora (elektronická verze oznámení dostupná na IS

EIA - www.cenia.cz/eia, kód JHC975)

Dotčené orgány (DO s přílohou na doručenku, AOPK prostřednictvím datové schránky, KÚ kopie)
➢ Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, náměstí Přemysla Otakara II. 1/1,
370 92 České Budějovice
1x oznámení
➢ Městský úřad Trhové Sviny, odbor životního prostředí, Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny 1x

oznámení

➢
➢

Oblastní inspektorát ČIŽP, U Výstaviště 16, P. O. BOX 32, 370 21 České Budějovice
1x oznámení
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 1858/25,
370 71 České Budějovice
1x oznámení

➢

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
• oddělení vodního hospodářství
• oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
• oddělení lesního hospodářství a zemědělství
• oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES

kopie všem
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Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Jižní Čechy, oddělení Správa
CHKO Třeboňsko, Valy 121, 379 01 Třeboň (elektronická verze oznámení dostupná na IS EIA -

www.cenia.cz/eia, kód JHC975)

Zpracovatel oznámení (prostřednictvím datové schránky)
➢

Atelier T-plan, s. r. o., Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4

Dále obdrží (se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 30 dní)
➢

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, prostřednictvím: Krajský úřad
Jihočeského kraje, odbor kancelář ředitele, úsek organizační, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice
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