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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65
V Praze dne 20. 1. 2014
Č. j.: 4050/ENV/14

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 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“)
Identifikační údaje:
Název:

Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice - Nošovice

Charakter záměru:

Předmětem záměru je zdvojení stávajícího vedení s označením
V403 o napěťové hladině 400 kV na nové dvojité vedení
s označením V403/803 mezi transformovnami Prosenice
a Nošovice z důvodu požadavku na posílení přenosového profilu
a spolehlivosti energetické soustavy České republiky. Posílení
vedení je plánováno ve stávající trase s označením V403 a mimo
stávající trasu, kdy se jedná o dílčí drobné úpravy trasy v obci
Mořkov a v úseku Palkovice – Nošovice. Součástí záměru je
rozšíření areálu stávající transformovny Prosenice, přičemž
délka nového napojení vedení bude činit cca 200 m.

Kapacita (rozsah) záměru: Záměr představuje rozsáhlou liniovou stavbu o celkové délce
trasy vedení cca 80 km. Zábor zemědělského půdního fondu
(dále jen „ZPF“) bude v rozsahu cca 1,6 ha a zábor pozemků
určených k plnění funkce lesa (dále jen „PUPFL“)
se předpokládá v rozsahu cca 0,15 ha.
Umístění:

kraj:

Olomoucký

obec: Oldřichov, Sušice, Pavlovice u Přerova, Šišma, Osek nad
Bečvou, Hlinsko, Kladníky, Radotín, Soběchleby, Týn
nad Bečvou, Dolní Nětčice, Horní Nětčice, Paršovice,
Rakov, Býškovice, Malhotice, Rouské
k.ú.:

Oldřichov na Moravě, Sušice u Přerova, Prusínky,
Šišma, Osek nad Bečvou, Hlinsko, Kladníky, Radotín
u Lipníka nad Bečvou, Soběchleby, Týn nad Bečvou,
Dolní Nětčice, Horní Nětčice, Paršovice, Rakov
u Hranic, Býškovice, Malhotice, Rouské

kraj:

Zlínský

obec: Kelč, Kladeruby, Choryně, Lešná

signed by Ing.
Jaroslava
Honová
Date:
2014.01.31
14:02:22 CET
Reason:
sasrdaex.4.1.
-5
Location:
nedefinovane

k.ú.:

Kelč-Nové Město, Komárovice, Kladeruby, Choryně,
Lhotka nad Bečvou, Lešná, Vysoká u Valašského
Meziříčí, Perná u Valašského Meziříčí, Jesenice
u Valašského Meziříčí

kraj:

Moravskoslezský

obec: Hostašovice, Hodslavice, Životice u Nového Jičína,
Mořkov, Věřovice, Bordovice, Lichnov, Frenštát pod
Radhoštěm, Tichá, Kozlovice, Palkovice, Baška,
Frýdek-Místek, Janovice, Raškovice, Vyšní Lhoty, Nižní
Lhoty, Nošovice
k.ú.:

Hostašovice, Hodslavice, Životice u Nového Jičína,
Mořkov, Věřovice, Bordovice, Lichnov u Nového Jičína,
Frenštát pod Radhoštěm, Tichá na Moravě, Kozlovice,
Myslík, Palkovice, Hodoňovice, Baška, Skalice
u Frýdku-Místku, Janovice u Frýdku-Místku, Raškovice,
Vyšní Lhoty, Nižní Lhoty, Nošovice

Zahájení:

2020

Ukončení:

2022

Oznamovatel:

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

Zpracovatel oznámení:

Dr. Ing. Vladimír Skoumal
(držitel autorizace podle § 19 zákona)

Záměr „Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice - Nošovice“ naplňuje dikci bodu
3.6 (Nadzemní vedení elektrické energie o napětí nad 110 kV a délce nad 15 km) kategorie I
přílohy č. 1 k zákonu (jako změna záměru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona). Záměr má
významný vliv na životní prostředí, a proto bude posuzován dle zákona. Dle § 7 zákona bylo
provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo upřesnění informací, které je vhodné uvést do
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“). Příslušným úřadem
k zajištění zjišťovacího řízení bylo Ministerstvo životního prostředí – odbor posuzování vlivů
na životní prostředí a integrované prevence.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru,
že dokumentaci dle přílohy č. 4 k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem
na následující oblasti:
1. Zpracovat autorizované hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví ve smyslu ustanovení
§ 19 zákona s důrazem na možné vlivy elektromagnetického záření na veřejné zdraví.
2. Navrhnout opatření minimalizující trvalý plošný zábor zemědělského půdního fondu
a opatření minimalizující vliv záměru na pozemky zemědělského půdního fondu tam, kde
půjde o zábor dočasný.
3. Minimalizovat zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa. Podrobně vyhodnotit vlivy
záměru na tyto pozemky včetně vyhodnocení případného zvýšeného rizika ohrožení
lesních pozemků větrnou kalamitou a návrhu příslušných opatření.
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4. Ve vytipovaných citlivých místech (přechody záměru přes vodní toky, vodní plochy,
prvky územního systému ekologické stability) navrhnout instalaci vodičů tak, aby při ní
nedošlo k pozemním pojezdům stavební techniky (metoda zatahování vodičů pomocným
lankem).
5. Navrhnout přesné umístění stožárů tak, aby nedošlo k zhoršení odtokových poměrů
v území a ovlivnění aktivních zón vodních toků.
6. Navrhnout přístupové cesty k jednotlivým stožárovým místům i jinam na staveniště tak,
aby byly v maximální možné míře využívány stávající komunikace. Navrhnout vhodná
místa pro skládky materiálu, skladování závadných látek, údržbu mechanizmů (tzn. např.
ne v blízkosti vodních toků, nádrží a vodních zdrojů). V dokumentaci je třeba popsat
i případné střety záměru s existující infrastrukturou (vodní řady, plynovody apod.).
7. Specifikovat trasu vedení (v max. možné míře dodržet stávající trasu vedení; dle stupně
přípravy specifikovat umístění stožárů (s ohledem na ochranu přírody a krajiny, záplavové
území atd.); zdůvodnit odklon trasy vedení od stávajícího vedení; vyhodnotit dostatečnost
navržených úprav trasy vedení v lokalitě Mořkov a v případě potřeby navrhnout další
úpravy; uvést podrobnější údaje k plošným výměrám stožáru nadzemního vedení atd.;
doplnit případné varianty řešení, pokud jsou účelné a technicky možné).
8. Na základě provedení důkladného terénního přírodovědného průzkumu v lokalitě záměru
vypracovat biologické hodnocení, které se bude věnovat především citlivým lokalitám,
jako jsou lokality soustavy Natura 2000, zvláště chráněná území, přírodní parky,
významné krajinné prvky (zákonné i registrované) a prvky územního systému ekologické
stability. Terénní průzkum bude zaměřen i na vytipování rizikových míst z hlediska
možných střetů ptáků s vodiči; v těchto rizikových místech budou navržena opatření, která
budou bránit těmto střetům, usmrcování nebo poraňování ptáků elektrickým proudem.
Závěry a doporučení biologického hodnocení převzít do příslušných kapitol dokumentace.
9. Dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky
na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v obdržených vyjádřeních
k oznámení záměru.
Odůvodnění:
Příslušný úřad obdržel řadu relevantních odůvodněných připomínek a požadavků
ke zpracování dokumentace dle přílohy č. 4 k zákonu. S přihlédnutím k těmto požadavkům
byly příslušným úřadem specifikovány výše uvedené oblasti.
Příslušný úřad obdržel vyjádření od těchto subjektů:
-

Olomoucký kraj,

-

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,

-

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,

-

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,

-

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy,

-

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí,
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-

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí,

-

Magistrát města Frýdek-Místek, odbor životního prostředí a zemědělství,

-

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc,

-

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno,

-

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava,

-

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci,

-

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně,

-

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,

-

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého,

-

Archeologický ústav akademie věd ČR, Brno,

-

Národní památkový ústav, generální ředitelství,

-

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod,

-

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší,

-

Ing. Kyselý, p. Kyselá,

-

p. Chytil.

Stručné shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení:
Olomoucký kraj, ze dne 18. 12. 2013
Nemá připomínky za předpokladu, že v dokumentaci bude věnován zvýšený důraz na
posuzování vlivů na veřejné zdraví, tedy vyhodnocení vlivů záměru ve vztahu na dotčenou
obytnou zástavbu.
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 7. 1. 2014
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále je „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), je nutno
projednat záměr s orgánem ochrany ZPF.
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změnách a doplnění některých zákonů (zákon
o lesích), ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o lesích“), nemá k záměru připomínek.
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), sděluje, že část záměru se nachází
v ochranném pásmu 2. stupně vnějšího vodního zdroje a dále část záměru zasahuje do
záplavového území, tedy bude nutný souhlas vodoprávního úřadu.
Z hlediska zákona č. 144/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále je „zákon o ochraně přírody a krajiny“), je bez připomínek.
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále je
„zákon o ochraně ovzduší“), je bez připomínek.
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen
„zákon o odpadech“), je bez připomínek.
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Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne
8. 1. 2014
Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny uvádí, že stať B.I.9 (str. 17 oznámení záměru)
„Výčet návazných rozhodnutí“ je vhodné doplnit o následující text: „Trasa kříží dvě zvláště
chráněná území: přírodní rezervaci Rybníky a národní památku Skalická Morávka. Pokud si
realizace stavby vyžádá činnosti, které jsou v rozporu se základními ochrannými podmínkami
v přírodních rezervacích dle ustanovení § 34 zákona o ochraně přírody a krajiny a ochranou
národní přírodní památky dle ustanovení § 35 tohoto zákona, je zapotřebí vyžádat si povolení
orgánu ochrany přírody.“
S ohledem na princip předběžné opatrnosti dále doporučuje, aby investor během realizace
výstavby zajistil ekologický dozor, který by na základě odborných znalostí operativně řešil
ochranu volně žijících druhů živočichů, neboť ve stati D.I.4 (str. 59 oznámení záměru) „Vlivy
na floru, faunu a ekosystémy“ se uvádí, že realizace záměru může mít lokální vliv na biotu.
Vzhledem k tomu, že trasa záměru kříží evropsky významné lokality Řeka Ostravice a Niva
Morávky, které jsou tvořeny vodním tokem s doprovodnými porosty a jsou přirozeným
letovým koridorem pro řadu ptáků protahujících z Beskyd do Moravské brány, doporučuje
instalovat optickou signalizaci na vedení v místech křížení s oběma lokalitami za účelem
snížení případných kolizí s protahujícím ptactvem.
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 6. 1. 2014
Doporučuje, aby navrhovaný záměr vedl v maximální možné míře ve stávající trase z důvodů
minimalizace odlesnění.
Z hlediska zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži,
ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, je bez připomínek.
Z hlediska zákona o ochraně ovzduší je bez připomínek.
Z hlediska zákona o odpadech je bez připomínek.
Z hlediska zákona o ochraně zemědělského půdního fondu je bez připomínek.
Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny je bez připomínek.
Městský úřad Hranice,
ze dne 20. 12. 2013

odbor

stavební

úřad,

životního

prostředí

a

dopravy,

Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny upozorňuje na platnou legislativu.
Z hlediska zákona o ochraně ovzduší je bez připomínek.
Z hlediska zákona o ochraně zemědělského půdního fondu provádět stavbu v souladu se
zásadami ochrany zemědělského půdního fondu.
Z hlediska zákona o lesích doporučuje dodržení původní trasy elektrovodu v celé délce a dbát
na ochranné pásmo pozemků určených k plnění funkce lesa.
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Z hlediska vodního zákona sděluje, že část záměru se nachází v ochranném pásmu 2. stupně
vnějšího vodního zdroje a dále část záměru zasahuje do záplavového území, tedy bude nutný
souhlas vodoprávního úřadu.
Z hlediska zákona o odpadech upozorňuje na platnou legislativu.
Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
je bez připomínek.
Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí, ze dne 18. 12. 2013
Z hlediska vodního zákona, zákona o odpadech, zákona o ochraně ovzduší a zákona o ochraně
přírody a krajiny je bez připomínek.
Z hlediska zákona o ochraně zemědělského půdního fondu je nutno projednat záměr
s orgánem ochrany ZPF.
Z hlediska zákona o lesích dbát na ochranné pásmo pozemků určených k plnění funkce lesa,
umístění nových patek stožárů přesahujících 30 m2 bude řešeno po vydání územního
rozhodnutí. S investorem bude řešeno právo vlastníků dotčených lesů na náhradu újmy
vzniklé v důsledku omezení hospodaření v lese. S investorem bude řešeno také ochranné
pásmo vedené na PUPFL z hlediska nájemních vztahů s vlastníky PUPFL.
Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, ze dne 18. 12. 2013
Z hlediska zákona o odpadech, zákona o ochraně ovzduší, zákona o ochraně zemědělského
půdního fondu a zákona o ochraně přírody a krajiny je bez připomínek.
Z hlediska zákona o lesích požaduje použít typy stožárů, při kterých dojde ke snížení šířky
ochranného pásma vedení.
Z hlediska vodního zákona upozorňuje na povinnost respektovat stanovená záplavová území
vodního toku Jičínka a jeho aktivní zónu a další vodní toky. Ověřit existenci stávajících
místních zdrojů pro individuální zásobování vodou a kanalizací pro veřejnou potřebu. Ověřit
možnost dotčení ochranných pásem vodních zdrojů a kanalizací a tato ochranná pásma
respektovat.
Magistrát města Frýdek-Místek, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 19. 12. 2013
Z hlediska vodního zákona upozorňuje na povinnost respektovat stanovená záplavová území
vodních toků a požádat vodoprávní úřad o souhlas.
Z hlediska zákona o ochraně zemědělského půdního fondu požaduje, aby nedocházelo
k dalšímu záboru půdy, upřednostňuje, aby trasa nového vedení v úseku obcí Palkovice
– Nošovice vedla v trase stávajícího vedení tak, aby nedošlo k posunutí nové trasy vedení
V403, Prosenice – Nošovice, v předmětném úseku mezi obcemi Palkovice – Nošovice
o 1,5 m dále od stávajícího vedení V 405, Nošovice – Kletné.
Projektovou dokumentaci záměru požaduje doplnit o:
- vyhodnocení záboru zemědělské půdy včetně zdůvodnění, proč není třeba souhlasu dle
ustanovení § 9 odst. 2 písm. b) a písm. c) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu;
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- podrobnější údaje k plošným výměrám stožárů nadzemního vedení atd.;
- podrobnosti, jakým způsobem budou probíhat zemní práce na zemědělských pozemcích,
jak bude zabezpečena skrývka kulturní vrstvy půdy (orniční a podorniční vrstvy) na
dotčených pozemcích a manipulačním pruhu. Kde budou deponovány během realizace
kulturní vrstvy půdy, kde bude uložena výkopová zemina. Jakým způsobem budou
zemědělské pozemky uváděny do původního stavu;
- vymezení manipulačního pruhu pro práce na zemědělských pozemcích, s uvedením šířky
manipulačního pruhu;
- podrobnější údaje k demontáži stávajícího vedení a způsobu provádění těchto prací,
např. budou-li zřizovány dočasné manipulační plochy, v případě, že ano, tak kde. Jak bude
zajišťován příjezd přes zemědělské pozemky atd.;
- časový harmonogram pro realizaci záměru.
Z hlediska zákona o ochraně přírody požaduje doplnit situační výkresy s vyznačením dřevin
rostoucích v místě stavby, dále je bez připomínek.
Z hlediska zákona o odpadech je bez připomínek.
Z hlediska zákona o lesích upozorňuje, že z oznámení záměru není zřejmě, zda realizací
záměru dojde k dotčení zájmů chráněných lesním zákonem.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc, ze dne 11. 12. 2013
K předloženému záměru nemá připomínky a nepožaduje jeho další posuzování dle zákona.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno, ze dne 18. 12. 2013
K předloženému záměru nemá připomínky.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava, ze dne 30. 12. 2013
Z hlediska zákona o ochraně přírody upozorňuje, že vedení prochází několika maloplošnými
chráněnými územími a evropsky významnými lokalitami, tedy je nutno obrátit se na příslušný
správní orgán s žádostí o informace týkající se výjimek, souhlasů povolení, atd. Nemá další
připomínky.
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, ze dne 18. 12. 2013
K předloženému záměru nemá připomínky a nepožaduje jeho další posuzování dle zákona.
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, ze dne 30. 12. 2013
K předloženému záměru nemá připomínky a nepožaduje jeho další posuzování dle zákona.
Krajská hygienická
ze dne 30. 12. 2013

stanice

Moravskoslezského

kraje

se

sídlem

v Ostravě,

K předloženému záměru nemá připomínky a nepožaduje jeho další posuzování dle zákona.
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Obvodní báňský úřad
ze dne 10. 12. 2013

pro

území

krajů

Moravskoslezského

a

Olomouckého,

Z hlediska zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění
pozdějších přepisů, upozorňuje, že stavba se nachází na chráněném ložiskovém území nebo
dobývacím prostoru.
Archeologický ústav akademie věd ČR, Brno, ze dne 17. 12. 2013
Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči (ve znění zákona ČNR
č. 425/1990 Sb.), ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“),
upozorňuje, že stavba se nachází na území s archeologickými nálezy, tedy při nálezu je
povinen se řídit zákonem o státní památkové péči.
Národní památkový ústav, generální ředitelství, ze dne 18. 12. 2013
K předloženému záměru nemá připomínky.
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, ze dne 12. 12. 2013
Požaduje použití šetrné technologie při výstavě, která zabrání devastaci koryt toků a jejich
břehů, dále bez připomínek.
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, ze dne 20. 12. 2013
K předloženému záměru nemá připomínky.
Ing. Kyselý, p. Kyselá, ze dne 23. 12. 2013
Nesouhlas se záměrem, připomínky k záměru vycházejí z porušení procesního práva
účastníků řízení při výstavbě původního vedení. Vlastníci pozemků, přes které vede trasa
vedení, poukazují na účinky vlivu elektromagnetického záření na zdraví, dále na neposkytnutí
vlastníkům právo na vyjádření k záměru původní stavby, na omezení provozu na dotčených
pozemcích a vlastnických práv. Dále na nedodržení stanovených podmínek původním
investorem pro ochranu nemovitostí nacházejících se na dotčených pozemcích.
p. Chytil, ze dne 6. 1. 2014
Nesouhlasí se záměrem, připomínky k záměru jsou odůvodněny dalšími záměry v lokalitě
a rozšířením průseku chráněnými lužními lesy. Dále je poukázáno na nepřítomnost více
variant v oznámení (např. varianta kabelového vedení v lokalitě národní přírodní rezervace
Skalická Morávka).
Kopie výše uvedených vyjádření jsou v elektronické podobě k dispozici v Informačním
systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního
prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí
(http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru MZP431, v sekci závěr zjišťovacího řízení.
S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných
celků doporučuje příslušný úřad počet dokumentací pro předložení na 64 kusů a 1x
v elektronické podobě na datovém nosiči.
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Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani
příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím
vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r.
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence,
pověřena výkonem činností
vrchní ředitelky sekce
technické ochrany životního prostředí
(otisk úředního razítka)

Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky

9

