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STANOVISKO

Ministerstva životního prostředí

podle § 10g 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

k návrhu koncepce

„Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina“

verze po společném jednání

Předkladatel koncepce: Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor územního plánování a stavebního řádu

Žižkova 57

587 33 Jihlava

Zpracovatel koncepce: Šindlerová : Felcman 

Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.

Jaroslava Haška 1051/5

434 01 Most

Zpracovatel hodnocení: Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.

(držitel autorizace dle ustanovení § 19 zákona č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 
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na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), osvědčení 

č.  j.: 5920/946/OPV/93, rozhodnutí o prodloužení autorizace 

č. j.: 88473/ENV/16)

Ing. Zdeněk Keken, Ph.D.

Ing. Jana Zítková

Ing. Daniel Franke, Ph.D.

Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.

Stručný popis koncepce:

Návrh Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dále také „AZÚR č. 7 KrV“

či „aktualizace“) je pořizován na základě požadavku oprávněného investora, ČEPS, a.s., dle

ustanovení § 42 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Týká se vymezení 

2 variant ve vazbě na rozdílnou lokalizaci, a to varianta A – lokalita Věžná a varianta B –

lokalita Leskovice, pro vymezení rozvojové plochy pro novou transformovnu 400/110 kV, 

včetně krátkých úseků koridorů pro napojovací vedení transformovny na vedení 400 kV a 110 

kV. Obě uvedené varianty plochy pro transformovnu a koridorů pro napojovací vedení jsou 

v AZÚR č. 7 KrV vymezeny zároveň jako veřejně prospěšné stavby v oblasti energetiky.

Průběh posuzování:

Návrh AZÚR č. 7 KrV je pořizován v souladu s § 42 odst. 6 stavebního zákona na základě 

požadavku oprávněného investora z důvodu rozvoje veřejné technické infrastruktury viz 

ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) bod 2 stavebního zákona. Z tohoto důvodu nebyla Zpráva 

o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pořízena. Krajský úřad Kraje Vysočina, 

odbor územního plánování a stavebního řádu, jako pořizovatel Zásad územního rozvoje Kraje 

Vysočina (dále jen „pořizovatel“) podle § 7 odst. 1 písm. c) stavebního zákona požádal 

dopisem ze dne 6. 5. 2019 pod č. j.: KUJI 35283/2019, OUP 122/2019 – 4 Ministerstvo 

životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (dále 

také „MŽP“) o vydání stanoviska k potřebě posouzení návrhu AZÚR č. 7 KrV z hlediska vlivů 

na životní prostředí. MŽP zmíněné stanovisko vydalo dne 28. 5. 2019 pod č. j.: 

MZP/2019/710/1575 se sdělením, že aktualizace může mít významný vliv na životní prostředí, 

a proto bude posouzena z hlediska vlivů na životní prostředí. Zároveň byly stanoveny 

podrobnější požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení vlivů aktualizace na životní prostředí

(dále také „vyhodnocení SEA“). Orgán ochrany přírody, a to Krajský úřad Kraje Vysočina, 
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odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne 2. 5. 2019 pod č. j.: KUJIP01ADK1V, OZPZ 

65/2019 stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) se sdělením, že AZÚR č. 7 KrV nebude mít 

samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předmět 

ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Ve vazbě na výše 

uvedené nebylo Vyhodnocení vlivů aktualizace na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

zpracováno (dále jen „naturové posouzení“). Pořizovatel dopisem ze dne 10. 2. 2020 pod č. j.: 

KUJI 11907/2020, OUP 122/2019 – 12 oznámil konání společného jednání dne 6. 3. 2020, kde 

následně pořizovatel představil a projednal pořizovaný návrh AZÚR č. 7 KrV a vyhodnocení 

jeho vlivů na udržitelný rozvoj území.

MŽP vydalo dne 3. 4. 2020 pod č. j.: MZP/2019/710/938 stanovisko k návrhu AZÚR č. 7 KrV

a rovněž vyjádření k vyhodnocení vlivů tohoto návrhu na životní prostředí. MŽP vyjádřilo 

ve svém stanovisku souhlas s oběma variantami aktualizace z hlediska zákona č. 201/2012 

Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., 

o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska ZOPK, 

zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších 

předpisů, z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

a z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Ve svém 

vyjádření k vyhodnocení vlivů návrhu AZÚR č. 7 KrV na udržitelný rozvoj území, resp. 

na životní prostředí pak MŽP uvedlo požadavky na dopracování vyhodnocení SEA. 

Dne 15. 5. 2020 bylo uskutečněno předběžné projednání mj. dopracovaného vyhodnocení SEA

ještě před jeho předložením MŽP ve smyslu ustanovení § 37 odst. 6 stavebního zákona.

Dne 24. 6. 2020 obdrželo MŽP v souladu s ustanovením § 42 odst. 6, resp. § 37 odst. 6

stavebního zákona žádost o vydání stanoviska MŽP podle ustanovení § 10g zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí k posouzení vlivů provádění AZÚR č. 7 KrV na životní 

prostředí a veřejné zdraví (dále také „stanovisko SEA“). S výše zmíněnou žádostí o stanovisko 

SEA byl předložen rovněž návrh a odůvodnění aktualizace, upravené vyhodnocení SEA, 

stanoviska, vyjádření, připomínky včetně jejich návrhu na vypořádání.

Jelikož nebyly zjištěny potenciální významné přeshraniční vlivy AZÚR č. 7 KrV na životní 

prostředí sousedního státu a rovněž sousední stát nepožádal o zapojení v rámci mezistátních 

konzultací, nebyly tyto přeshraniční konzultace konány. 

Stručný popis posuzování:

Vyhodnocení vlivů návrhu AZÚR č. 7 KrV na životní prostředí bylo provedeno v souladu 

se stavebním zákonem a  zpracováno v rozsahu přílohy ke stavebnímu zákonu 

a ustanovením § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
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Postup hodnocení aktualizace vychází z „Metodického doporučení pro vyhodnocení vlivů PÚR 

ČR a ZÚR na životní prostředí“ (dále jen „metodika“) zveřejněného ve Věstníku MŽP (ročník XV 

– únor 2015 – částka 2).

Předmětem hodnocení byl obsah závazné části AZÚR č. 7 KrV, resp. variantní návrh (varianta 

A – lokalita Věžná a varianta B – lokalita Leskovice) plochy pro transformovnu 400/110 kV 

a koridorů pro napojovací nadzemní vedení na navrhované vedení 400 kV Kočín – Mírovka 

a na stávající vedení 110 kV (dále také „plocha“). Součástí provedeného posouzení bylo 

i porovnání obou navrhovaných variant s jasným závěrem preference a akceptovatelnosti.

Dle stavebního zákona a metodiky probíhalo hodnocení v míře podrobnosti, ve kterém je 

zpracovaná AZÚR č. 7 KrV, a tedy v měřítku 1:100 000. Současně však byly zváženy i známé 

limity využití území či jiná omezení, které však spadají do větší podrobnosti, jelikož mohou být 

významné pro životní prostředí. Na tyto limity a omezení bylo v rámci principu předběžné 

opatrnosti upozorňováno, nicméně nebyly zahrnuty do závěrů provedeného posouzení.

Hodnotící kritéria vlastního hodnocení lze zařadit do následujících podoblastí:

 příroda, krajina a klima,

 obyvatelstvo, veřejné zdraví a infrastruktura, 

 přeshraniční, kumulativní a synergické vlivy. 

Následně byly tyto podoblasti detailněji rozpracovány. 

Pro účely hodnocení byla stanovena pěti bodová stupnice číselného vyjádření míry vlivu od -2, 

-1, 0, +1 až  do +2, tedy od potenciálně významného negativního vlivu po potenciálně 

významný pozitivní vliv, včetně znaku X – vliv nebyl identifikován a znaku ? – vliv nelze 

vyhodnotit. Ekvivalentem bodového hodnocení byl doprovodný komentář s detailnějším 

odůvodněním jednotlivých hodnot:

 vliv nulový,

 vliv zanedbatelný,

 vliv mírně negativní,

 vliv středně negativní,

 vliv silně negativní,

 vliv významně negativní.

Dále byly sledovány vlivy přímé a nepřímé, sekundární, krátkodobé, střednědobé 

a dlouhodobé, vlivy trvalé a přechodné, přeshraniční vlivy, kumulativní a synergické vlivy.

Hodnocení kumulativních a synergických vlivů aktualizace bylo provedeno ve vazbě 

na rozsudek Nejvyššího správního soudu 1 Ao 7/2011 – 526. Současně byla vyhodnocena 

AZÚR č. 7 KrV jako celek s ohledem na širší vztahy a vazby i v souvislosti se stavem v území 

a záměry v území schválenými k realizaci či záměry uvažovanými ve vazbě na rozsudek 4 Aos 

1/2013 – 133. Rovněž byl pro toto hodnocení využit rozsudek Nejvyššího správního soudu 
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4 Aos 1/2012 – 105. Postup hodnocení těchto vlivů byl proveden standardně, a to dle 

následujících kroků:

 popis vhodné metodologie,

 zjištění a popis stavu životního prostředí a složek, které by mohly být negativně 

ovlivněny,

 identifikace a popis možných kumulativních a synergických vlivů,

 posouzení možných kumulativních a synergických vlivů v kombinaci s hodnocenou 

plochou,

 vymezení kompenzačních opatření,

 stanovení pravidel monitorování kumulativních a synergických vlivů.

Ve vyhodnocení SEA byla v rámci návrhu opatření pro předcházení, snížení či kompenzaci 

zjištěných (předpokládaných) závažných negativních vlivů stanovena koncepční opatření, 

definující požadavky na změnu nebo doplnění řešení aktualizace, i projektová opatření, kterým 

bude nutné věnovat pozornost v dalších fázích přípravy, zejména na projektové úrovni. Při 

pořizování AZÚR č. 7 KrV probíhala vzájemná spolupráce mezi projektantem, pořizovatelem 

a autorizovanou osobou, která v rámci posuzování vlivů této aktualizace na životní prostředí 

přímo informovala o výsledcích prováděného hodnocení zpracovatele koncepce. Na základě 

této skutečnosti bylo zjištěno, že navrhovaná opatření, jakož i požadavky na rozhodování

u navrhované plochy z hlediska minimalizace negativních vlivů na životní prostředí jsou již 

zapracovány v platných Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina, tj. ve znění po vydání 

Aktualizací č. 1, č. 2, č. 3, č. 5, č. 6 a rozsudku Krajského soudu v Brně č. j.: 64 A 1/2017 –

118.

Závěry posuzování:

Návrh AZÚR č. 7 KrV se týká vymezení 2 variant ve vazbě na rozdílnou lokalizaci, a to varianta 

A – lokalita Věžná a varianta B – lokalita Leskovice, pro vymezení rozvojové plochy pro novou 

transformovnu 400/110 kV, včetně krátkých úseků koridorů pro napojovací vedení 

transformovny na vedení 400 kV a 110 kV. Z tohoto důvodu se MŽP v rámci závěrů 

z provedeného posouzení vlivů na životní prostředí zaměřilo na vzájemné porovnání obou 

navrhovaných variant plochy.

Jelikož orgán ochrany přírody vyloučil významný vliv na předmět ochrany a celistvost evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti, nebylo zpracováno naturové posouzení.

Ve vazbě na klima, resp. na změnu klimatu se obě varianty plochy nachází v totožné 

klimatické mírně teplé oblasti. Samotná změna využívání plochy u obou variant nedosahuje 

takové dimenze, jenž by i v měřítku regionálního klimatu mohla vyvolávat zásadní změny. Je 

nutné počítat s vyšší mírou akumulace sluneční energie u zpevněných ploch. Při variantním 
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porovnání pro kritérium klima není zásadních rozdílů mezi variantou A – lokalita Věžná 

a variantou B – lokalita Leskovice, jedná se o potenciální nulový vliv pro obě tyto varianty.

Z hlediska možných rizik pro zvláště chráněná území a území náležející do lokalit soustavy 

Natura 2000 není zásadních rozdílů mezi předkládanými variantami. V obou případech 

nedochází k přímým územním střetům. V případě varianty A – lokality Věžná je však nutné 

zmínit přírodní památku Kejtovské louky, v rámci které nedochází k přímé kolizi s plochou 

transformovny (přibližná vzdálenost 330 m západně), avšak ochranné pásmo napojovacích 

nadzemních vedení je s touto přírodní památkou v nepatrném kontaktu. Jednotlivé stožáry 

napojovacích nadzemních vedení jsou navrhovány mimo území přírodní památky. I na základě 

principu předběžné opatrnosti lze konstatovat, že v kontextu zvláště chráněných území

a území lokalit soustavy Natura 2000 je preferovaná varianta B – lokalita Leskovice. Varianta A 

– Lokalita Věžná není preferovaná, je však akceptovatelná.

Varianta A – lokalita Věžná – jedná se o potenciálně mírně negativní nepřímý a krátkodobý 

vliv. 

Varianta B – lokalita Leskovice – jedná se o potenciálně nulový vliv.

Z hlediska fauny, flory a stavu jednotlivých ekosystémů, či druhové rozmanitosti lze 

konstatovat, že se v případě obou variant jedná o analogická obdobná území stejných 

parametrů a obdobných environmentálních hodnot. Při variantním porovnání pro kritérium 

fauna, flóra a ekosystémy není zásadních rozdílů mezi variantou A – lokalita Věžná a variantou 

B – lokalita Leskovice.

Varianta A – lokalita Věžná – jedná se o potenciálně mírně negativní přímý i nepřímý vliv 

krátkodobého i trvalého charakteru. 

Varianta B – lokalita Leskovice – jedná se o potenciálně mírně negativní sekundární vliv 

trvalého charakteru. 

V území ani u jedné z variant se nenachází migračně významné území ani dálkové migrační 

koridory. Z hlediska prostupnosti krajiny a migračního potenciálu nepředstavují navrhované 

varianty plochy zásadní bariéru i za předpokladu úplného zaplocení celého areálu 

transformovny, jelikož okolí je dostatečně otevřené. Při variantním porovnání pro kritérium 

migrační koridory a fragmentace není zásadních rozdílů mezi variantou A – lokalita Věžná 

a variantou B – lokalita Leskovice.

Varianta A – lokalita Věžná – jedná se o potenciálně mírně negativní sekundární vliv trvalého 

charakteru.

Varianta B – lokalita Leskovice – jedná se o potenciálně mírně negativní sekundární vliv 

trvalého charakteru.
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Jednotlivé prvky územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“) nebudou dotčeny ani

u jedné z předložených variant plochy. Při variantním porovnání pro kritérium ekologická 

stabilita a ÚSES není zásadních rozdílů mezi variantou A – lokalita Věžná a variantou B –

lokalita Leskovice.

Varianta A – lokalita Věžná – jedná se o potenciálně mírně negativní přímý i nepřímý vliv 

krátkodobého i trvalého charakteru.

Varianta B – lokalita Leskovice – jedná se o potenciálně mírně negativní přímý i nepřímý vliv 

krátkodobého i trvalého charakteru.

Z hlediska dimenze krajinného rázu nebude docházet vlivem změny využití navržené plochy 

k ovlivnění oblastí s hodnotným a dochovaným krajinným rázem. Při zohlednění reliéfu krajiny 

a struktury krajinných prvků lze dojít k závěru, že varianta A – lokalita Věžná bude vizuálně

více krytá. V případě varianty B – lokality Leskovice lze očekávat rozsáhlejší pronikání 

vizuálních aspektů, jelikož je předpokládaná větší viditelnost ze širšího území. Při variantním 

porovnání pro kritérium krajinný ráz a krajina je preferovanou variantou varianta A lokalita 

Věžná, varianta B – lokalita Leskovice není v kontextu kritéria krajinný ráz a krajina variantou 

preferovanou, avšak je akceptovatelná.

Varianta A – lokalita Věžná – jedná se o potenciálně mírný až středně negativní přímý vliv 

trvalého charakteru.

Varianta B – lokalita Leskovice – jedná se o potenciálně mírně negativní přímý vliv trvalého 

charakteru.  

V rámci variantní navrhované plochy transformovny a napojujících nadzemních vedení pro 

kritérium zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF“) je identifikován významný rozdíl mezi 

jednotlivým variantním provedením, zejména v kontextu potenciálních záborů I. třídy ochrany 

ZPF. Varianta A – lokalita Věžná plochy (transformovna + stožárová místa) může potenciálně 

celkově zabrat 2,595 ha I. třídy ochrany ZPF. Varianta B – lokalita Leskovice plochy

(transformovna + stožárová místa) může potenciálně celkově zabrat 14,140 ha I. třídy 

ochrany ZPF. Při variantním porovnání pro kritérium ZPF je preferovanou variantou varianta A 

– lokalita Věžná, varianta B – lokalita Leskovice není v kontextu kritéria ZPF variantou 

preferovanou.

Varianta A – lokalita Věžná – jedná se o potenciálně silný až významně negativní přímý

i nepřímý vliv trvalého charakteru (s ohledem na zastoupení jednotlivých tříd ochrany ZPF 

v rámci jeho záboru).

Varianta B – lokalita Leskovice – jedná se o potenciálně silný až významně negativní přímý

i nepřímý vliv trvalého charakteru (s ohledem na zastoupení jednotlivých tříd ochrany ZPF 

v rámci jeho záboru).
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Plocha vymezená pro novou transformovnu nezasahuje ani v jednom z variantních provedení 

do pozemku určenému k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“). Koridory vymezené pro 

napojovací nadzemní vedení zasahují v obou variantních provedení do PUPFL pouze okrajově, 

přičemž umístění napojovacích vedení v rámci koridorů se předpokládá v prostoru kolem os 

vymezených koridorů, nikoliv na okrajích koridorů, které částečně zasahují do PUPFL. Při 

variantním porovnání pro kritérium PUPFL není zásadních rozdílů mezi variantou A – lokalita

Věžná a variantou B – lokalita Leskovice.

Varianta A – lokalita Věžná – jedná se o potenciálně nulový až zanedbatelný (negativní) 

nepřímý vliv. 

Varianta B – lokalita Leskovice – jedná se o potenciálně nulový až zanedbatelný (negativní) 

nepřímý vliv. 

V polygonu dotčeného území navržené plochy v obou variantních provedení se nevyskytují 

žádná ložiska nerostných surovin, chráněná ložisková území a ani zde nejsou evidována území 

svahových nestabilit a geologických rizik. V případě varianty B – Lokalita Leskovice se 

v blízkosti koridoru pro napojovací nadzemní vedení vyskytuje poddolované území. Při 

variantním porovnání pro kritérium geologické a horninové prostředí, reliéf krajiny není 

zásadních rozdílů mezi variantou A – lokalita Věžná a variantou B – lokalita Leskovice.

Varianta A – lokalita Věžná – jedná se o potenciálně nulový vliv.

Varianta B – lokalita Leskovice – jedná se o potenciálně nulový vliv.

Při variantním porovnání pro kritérium prostředí související s vodou je preferovanou variantou 

varianta B – lokalita Leskovice, varianta A – lokalita Věžná není pro kritérium prostředí 

související vodou variantou preferovanou, avšak je akceptovatelná.

U obou variant je identifikován potenciálně mírně negativní vliv na vodní režim z důvodu 

možné změny odtokových poměrů, zejména v podobě vod vznikajících spadem atmosférických 

srážek na zpevněné plochy a plochy střech v rámci areálu transformovny. Nelze vyloučit 

zrychlení odtoku dešťových vod z území vlivem zpevnění dalších ploch a úbytek zemědělské 

půdy doprovázený sekundárně snížením ekologické stability území. V širším území varianty A –

lokalita Věžná jsou však nejblíže situované ekosystémy vázané na vodní prostředí vzdálené cca 

280 m západně. Jedná se o liniovou zeleň stromového i keřového patra, která doprovází 

Kejtovský potok. Plocha definovaná jako ochranné pásmo pro napojovací nadzemní vedení 

částečně do této nivy zasahuje. Na úrovni detailu hodnocení nelze možná rizika pro biotopy 

v okolí Kejtovského potoka v kontextu koridorů nadzemního vedení přesněji kvantifikovat 

(rozhodující bude výsledná pozice stožáru a výška nadzemního vedení). 
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Varianta A – lokalita Věžná – jedná se o potenciálně mírně negativní přímý i nepřímý vliv

trvalého charakteru.

Varianta B – lokalita Leskovice – jedná se o potenciálně mírně negativní přímý i nepřímý vliv 

trvalého charakteru.

Při variantním porovnání pro kritérium kvalita ovzduší není zásadních rozdílů mezi variantou A 

– lokalita Věžná a variantou B – lokalita Leskovice. Řešená území nespadají do oblastí, kde 

jsou překračovány imisní limity pro ochranu zdraví. Nepatrné riziko v kontextu kvality ovzduší 

bude vznikat v průběhu realizace vlastního záměru.

Varianta A – lokalita Věžná – jedná se o potenciálně zanedbatelný (negativní) až mírně 

negativní vliv krátkodobého charakteru.

Varianta B – lokalita Leskovice – jedná se o potenciálně zanedbatelný (negativní) až mírně 

negativní vliv krátkodobého charakteru.

Kritérium kvalita vod identifikuje možné ovlivnění hydrologických poměrů. Možné změny lze 

zaznamenat v oblasti průtoků v důsledku zvýšeného odtoku ze zpevněných povrchů a možnou 

kontaminaci povrchové a podzemní vody a ovlivnění její jakosti v době provozu (zejména při 

haváriích a nestandardních stavech) v důsledku smyvu znečištěných vod ze zpevněných 

povrchů. U variantního provedení varianty B – lokalita Leskovice se ve vymezené ploše nachází 

ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně. Při variantním porovnání pro kritérium kvalita vod 

je preferovanou variantou varianta A – lokalita Věžná, varianta B – lokalita Leskovice není pro 

kritérium kvalita vod variantou preferovanou, avšak je akceptovatelná.

Varianta A – lokalita Věžná – jedná se o potenciálně zanedbatelný vliv (negativní) až mírně 

negativní nepřímý vliv trvalého charakteru.

Varianta B – lokalita Leskovice – jedná se o potenciálně zanedbatelný vliv (negativní) až mírně 

negativní přímý i nepřímý vliv trvalého charakteru.

Při variantním porovnání pro kritérium hluková zátěž není zásadních rozdílů mezi variantou A –

lokalita Věžná a variantou B – lokalita Leskovice. V rámci vymezené plochy pro obě varianty 

lze zdroje akustického zatížení očekávat jak při výstavbě, tak i při samotném provozu. 

Výstavba bude zdrojem vyšší míry zatížení, avšak časově omezená. Provoz může generovat 

akustické zatížení rozkmitáváním vodičů prouděním vzduchu a dále pak vlivem elektrického 

pole na vodičích a prvcích vedení pod napětím vznikající za nepříznivého počasí korónové 

výboje, které lze vnímat jako sršení.

Varianta A – lokalita Věžná – jedná se o potenciálně mírně negativní přímý i nepřímý vliv 

krátkodobého i trvalého charakteru (dle jednotlivých fází výstavby).

Varianta B – lokalita Leskovice – jedná se o potenciálně mírně negativní přímý i nepřímý vliv 

krátkodobého i trvalého charakteru (dle jednotlivých fází výstavby).
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Při variantním porovnání pro kritérium historické, kulturní dědictví a hmotný majetek není 

zásadních rozdílů mezi variantou A – lokalita Věžná a variantou B – lokalita Leskovice. V obou 

případech nebude docházet k přímým vlivům. Možný rozdíl spočívá pouze ve vizuálních 

dopadech, kdy lokalita A – varianta Věžná se nachází v blízkosti nemovité kulturní památky 

Hrad Kost.

Varianta A – lokalita Věžná – jedná se o potenciálně nulový až mírně negativní nepřímý vliv 

trvalého charakteru. 

Varianta B – lokalita Leskovice – jedná se o potenciálně nulový vliv.

Při variantním porovnání pro kritérium přeshraniční vlivy není zásadních rozdílů mezi variantou 

A – lokalita Věžná a variantou B – lokalita Leskovice.

Varianta A – lokalita Věžná – jedná se o potenciálně nulový vliv.

Varianta B – lokalita Leskovice – jedná se o potenciálně nulový vliv.

Při variantním porovnání pro kritérium kumulativní vlivy není zásadních rozdílů mezi variantou 

A – lokalita Věžná a variantou B – lokalita Leskovice. U obou navržených variant plochy lze mj. 

očekávat potenciální mírně negativní kumulativní vlivy na povrchové a podzemní vody, 

na krajinu a ZPF zejména se stávající dopravní a technickou infrastrukturou. 

Varianta A – lokalita Věžná – jedná se o potenciálně mírně negativní přímý i nepřímý vliv 

krátkodobého i trvalého charakteru.

Varianta B – lokalita Leskovice – jedná se o potenciálně mírně negativní přímý i nepřímý vliv 

krátkodobého i trvalého charakteru.

Při variantním porovnání pro kritérium synergické vlivy není zásadních rozdílů mezi variantou A 

– lokalita Věžná a variantou B – lokalita Leskovice. U obou navržených variant plochy lze mj. 

očekávat vazbu více druhů vlivů z různých zdrojů ve vzájemném provázání na krajinný ráz, 

ZPF a kvalitu vody. Nicméně možné negativní synergie budou prostorově i kapacitně 

nevýznamného charakteru. 

Varianta A – lokalita Věžná – jedná se o potenciálně mírně negativní přímý i nepřímý vliv

krátkodobého charakteru.

Varianta B – lokalita Leskovice – jedná se o potenciálně mírně negativní přímý i nepřímý vliv 

krátkodobého charakteru.

Na základě výsledků samotného posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 

a porovnání navrhovaných variant plochy autorizovaná osoba navrhla totožná koncepční 

opatření pro předcházení, snížení či kompenzaci zjištěných (předpokládaných) závažných 

negativních vlivů pro obě zmiňované varianty:
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 „vytvořit územní podmínky pro vhodné začlenění areálu transformovny a napojovacích 

nadzemních vedení do krajiny s cílem ochrany pozitivních znaků krajinného rázu,

 minimalizovat zábory zemědělského půdního fondu nejvyšších tříd ochrany,

 vytvořit územní podmínky pro zachování současných podmínek migrační prostupnosti 

volné krajiny dotčené areálem transformovny pro člověka a pro volně žijící živočichy,

 vytvořit územní podmínky pro zadržování a následné vhodné nakládání se srážkovými 

vodami zachycenými v rámci areálu transformovny“.

Tato navržená koncepční opatření na minimalizaci zjištěných potenciálních negativních vlivů 

aktualizace, která přicházejí v úvahu v souvislosti s měřítkem zásad územního rozvoje

a návrhem variantního řešení plochy v rámci návrhu AZÚR č. 7 KrV, jak již bylo sděleno výše, 

jsou obsažena v platných Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina po vydání Aktualizace 

č. 1, č. 2, č. 3, č. 5, č. 6 a rozsudku Krajského soudu v Brně č. j.: 64 A 1/2017-118. 

Jedná se zejména o priority uvedené ve výrokové části Zásadách územního rozvoje Kraje 

Vysočina, a to: 

Článek (06) „Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území 

kraje, které vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom 

se soustředit zejména na: 

a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability; 

b) minimalizaci záboru zemědělského půdního fondu a negativních zásahů do pozemků 

určených k plnění funkcí lesa; 

c) ochranu pozitivních znaků utvářejících území a lokality s vysokou hodnotou krajinného rázu 

a území, v nichž se pozitivní působení znaků krajinného rázu vizuálně a funkčně uplatňuje; 

d) ochranu kvality životního prostředí, včetně ochrany kvality podzemních a povrchových vod; 

e) snižování potenciálních rizik a přírodních katastrof v území a zvyšování přirozené retence 

srážkových vod; 

f) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské 

urbanistické struktury a omezit nežádoucí vzájemné srůstání sídel a fragmentaci krajiny; 

g) ochranu území a ploch prvků územního systému ekologické stability nadregionálního, 

regionálního i lokálního významu a zlepšování migrační prostupnosti krajiny pro volně žijící 

živočichy a pro člověka, včetně ochrany existujících i potenciálních migračních tras živočichů 

a sítě veřejně přístupných účelových komunikací a pěších a cyklistických stezek, cest a pěšin 

ve volné krajině.“ 
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Článek (114) „ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování 

o změnách v souvislosti s ochranou a rozvojem přírodních hodnot: f) minimalizovat zábor 

kvalitní zemědělské půdy, zejména půd první a druhé třídy ochrany.“ 

Článek (120) „ZÚR stanovují pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách 

v souvislosti s ochranou a rozvojem krajinných hodnot zásadu zachovat identitu a typické 

znaky území uvedených v bodu (119) před jejich znehodnocením, zejména: 

a) zajistit ochranu pozitivních znaků krajinného rázu daných území, měřítka a struktury krajiny 

a to včetně pozitivních vztahů v území zvenčí

b) věnovat pozornost ochraně krajinného rázu při umisťování výškových staveb, jež mohou 

způsobit vizuální znehodnocení typických průhledů z prostoru uvnitř exponovaných území 

na okolní scenérie nebo krajinné scény uvnitř exponovaného území.“ 

Lze uzavřít, že není důvodné stanovovat obdobné požadavky na eliminaci či minimalizaci 

zjištěných potenciálních negativních vlivů aktualizace do stanoviska SEA, pakliže jsou tyto 

požadavky, resp. úkoly pro územní plánování, zásady v souvislosti s ochranou a rozvojem 

přírodních, krajinných a kulturních hodnot atp. již řádně zapracovány. 

Celkový vliv AZÚR č. 7 KrV na životní prostředí jako celku je tedy konstatován jako potenciálně 

mírně negativní.

MŽP na základě provedeného posouzení vlivů na životní prostředí, na základě obdržených 

stanovisek, připomínek a vyjádření nepreferuje žádnou z uvedených variant plochy. Obě 

navržené varianty jak varianta A – lokalita Věžná, tak varianta B – lokalita Leskovice plochy 

jsou z hlediska zjištěných vlivů na životní prostředí ve vazbě na měřítko zpracování zásad 

územního rozvoje akceptovatelné za dodržení navržených koncepčních minimalizačních 

opatření.

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad v souladu s ustanovením § 21 písm. k) 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, na základě návrhu AZÚR č. 7 KrV, podkladů 

dle ustanovení § 42 odst. 6 stavebního zákona a vyhodnocení vlivů této aktualizace na životní 

prostředí, vydává postupem podle ustanovení § 10g zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví:
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SOUHLASNÉ STANOVISKO

k návrhu koncepce

„Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina“

MŽP upozorňuje na zákonná ustanovení, která je nutné legitimně zohlednit.

I. MŽP upozorňuje na povinnost schvalujícího orgánu podle ustanovení § 10g odst. 4 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a příslušných ustanovení stavebního 

zákona zohlednit požadavky vyplývající z tohoto stanoviska. 

II. Předkladatel, resp. pořizovatel AZÚR č. 7 KrV je povinen postupovat podle 

ustanovení § 10g odst. 5 a 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a zveřejnit 

schválenou koncepci včetně zpracovaného prohlášení. Metodické sdělení Ministerstva 

pro místní rozvoj a MŽP k prohlášení předkladatele koncepce podle ustanovení § 10g 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí při pořizování zásad územního rozvoje 

a územního plánu je k dispozici v Informačním systému SEA, na internetové adrese: 

https://portal.cenia.cz/eiasea/dokumenty/sea_metodicka_doporuceni.

III. MŽP rovněž upozorňuje na povinnost zajistit sledování a rozbor vlivů schválené 

koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a další povinnosti plynoucí 

z ustanovení § 10h zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a bodu 10 přílohy 

ke stavebnímu zákonu. 

IV. Předkladatel koncepce zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vypořádání 

všech stanovisek dotčených orgánů, vyjádření, námitek a připomínek obdržených 

po celou dobu přípravy koncepce včetně veřejného projednání, a to jak ke koncepci, tak 

i k jejímu vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
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Toto stanovisko není závazným stanoviskem ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení 

a nelze se proti němu odvolat.

Mgr. Evžen Doležal

ředitel odboru posuzování vlivů 

na životní prostředí a integrované 

prevence

podepsáno elektronicky




