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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

V Českých Budějovicích dne 14.07.2016
č.j. 915/510/16, 48550/ENV/16
spisová značka: 12 R 3/16 Ho

ROZHODNUTÍ
závěr zjišťovacího řízení podle § 7 odst. 6 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“).
Na základě informací uvedených v oznámení záměru, vyjádření dotčeného územního
samosprávného celku, dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného podle
zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu rozhodlo Ministerstvo životního prostředí, odbor
výkonu státní správy II, že záměr oznamovatele E.ON Distribuce a.s., se sídlem F.A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400,
„V1319/V1320 – Výměna vedení Mirovice - Blatná“
nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle
zákona.

Odůvodnění
1. Identifikační údaje
Název záměru:

V1319/V1320 – Výměna vedení Mirovice - Blatná

Zařazení záměru dle
přílohy č. 1 k zákonu:

Bod 3.6 kategorie II (Vedení elektrické energie od 110 kV, pokud
nepřísluší do kategorie I)

Kapacita (rozsah)
záměru:

Předmětem záměru je výměna stávajícího vedení VVN při zachování
stejné trasy a stejných výškových poměrů. V celkové trase o délce
19,5 km dojde realizací záměru k výměně 74 stožárů VVN, přičemž
kapacita vedení bude mírně navýšena s ohledem na zdvojení vedení
mezi stožáry č. 2 – č. 66.

Umístění záměru:

kraj: Jihočeský
obec: Horosedly, Lety, Mirovice, Mišovice, Bezdědovice, Blatná,
Chlum, Chobot, Myštice, Uzenice, Uzeničky
k.ú.: Horosedly, Lety, Mirovice, Plíškovice, Ráztely, Svučice,
Bezdědovice, Skaličany, Chlum u Blatné, Chobot,
Myštice, Uzenice, Uzeničky

Obchodní firma
oznamovatele:

E.ON Distribuce a.s.

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, www.mzp.cz, info@mzp.cz

signed by
Ing. Zdeněk
Nešpol
Date:
2016.07.14
12:25:10
CEST
Reason:
nedefinovany
Location:
nedefinovany

IČ oznamovatele:

28085400

Sídlo (bydliště)
oznamovatele:

F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel
oznámení:

Ing. František Hezina (držitel autorizace dle § 19 zákona)

2. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Posuzovaný záměr má charakter modernizace standardní liniové stavby energetické
infrastruktury pro přenos elektrické energie v napěťové hladině 110 kV v rámci distribuční
soustavy ČR. Charakter záměru odpovídá ust. § 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k charakteru a
lokalizaci záměru není uvažována kumulace výměny stávajícího vedení s jinými záměry.
3. Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Stávající vedení VVN je na hranici své technické životnosti, která se blíží ke konci
zodpovědného využití pro účel vedení elektrické energie. Výměna vedení bude provedena
v celém úseku současné liniové stavby (stožáry č. 2 – č. 75), kdy bude postupně provedena
demolice stávajícího vedení, a to včetně základů původní stavby. Pro následnou výstavbu
budou použity jednodříkové ocelové stožáry typu soudek. Délka měněného vedení bude 19,5
km s fázovými vodiči 2 x 3 x 243 – AL1/39 – ST1A a kombinovaným zemnícím lanem.
4. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při
hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:
Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví byly v oznámení záměru
vyhodnoceny jako převážně mírné bez významně negativního vlivu na životní prostředí a
veřejné zdraví.
Jako součást navrhovaného záměru jsou v kapitole D.IV. oznámení záměru formulovány
odpovídající opatření pro eliminaci, respektive snížení negativních vlivů na jednotlivé složky
životního prostředí, která budou realizována v období přípravy a realizace navrhovaného
záměru a za kterých lze považovat záměr z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
za akceptovatelný. Nejsou známy překážky z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného
zdraví, které by bránily realizaci předmětného záměru v dané lokalitě.
Na základě výše uvedeného, oznámení záměru a vyjádření k němu uplatněných, dospěl
příslušný úřad k závěru, že vzhledem k tomu, že vlivy záměru na životní prostředí budou
převážně mírného charakteru, záměr nemá významný negativní vliv na životní prostředí
a nepodléhá posuzování podle zákona.
4.1.Charakteristika záměru
Záměrem je modernizace standardní liniové stavby energetické infrastruktury pro přenos
elektrické energie v napěťové hladině 110 kV v rámci distribuční soustavy ČR. Charakter
záměru odpovídá ust. § 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, ve znění pozdějších předpisů.
4.2.Umístění záměru
Umístění záměru je dáno polohou stávajícího vedení elektrické energie. Výčet dotčených obcí a
katastrálních území je uveden v rámci identifikačních údajů záměru.
4.3.Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí
Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
S ohledem na skutečnost, že realizací záměru dojde k výměně vedení elektrické energie ve
stávající trase, nelze očekávat nový významně negativní vliv záměru na obyvatelstvo.
Vlivy elektromagnetického pole jsou nejsilnější přímo pod vodiči a s narůstající vzdáleností
klesají. Nadlimitní účinky magnetického pole vyznívají v případě standardního dvojitého vedení
110 kV cca ve vzdálenosti 3 - 4 m od vodiče. Při dodržení minimální normové výšky vodičů nad
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terénem (6 metrů) nebudou v žádném místě trasy elektrického vedení přípustné hodnoty
modifikované indukované proudové hustoty v lidském těle, stanovené v Nařízení vlády
č. 1/2008 Sb., překročeny.
Vlivy na ovzduší a klima
Záměr charakteru elektrického vedení nijak neovlivní kvalitu ovzduší. Pouze ve fázi výstavby
dojde k vzniku prašnosti na staveništi a příjezdových cestách včetně emisí z provozu
stavebních mechanismů. Vzhledem k rozsahu a výsledkům vyhodnocení dopravní zátěže pro
předmětnou stavbu lze vlivy dopravy na ovzduší ve fázi výstavby považovat za krátkodobé a
mírné.
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Vlivy na hlukovou situaci lze vzhledem k charakteru záměru považovat během výstavby za
minimální a následně během fáze provozu záměru za nepatrné až nulové. Vlivy
elektromagnetického pole jsou popsány v rámci vyhodnocení vlivů na obyvatelstvo.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy stožárového vedení na vody a vodní poměry v širším smyslu lze hodnotit jako málo
významné a spíše nulové. V místě záměru byly vyvrtány sondy, kterými byla mj. zjištěna
výška hladiny podzemní vody. Záměr vzhledem ke svému charakteru a umístění nemá
významný negativní vliv na povrchové a podzemní vody. Pro eliminaci případných mírných
negativních vlivů v této oblasti budou dodržena opatření vyplývající z vyjádření vodoprávního
úřadu v rámci následných řízení (územní řízení).
Vlivy na půdu
Vzhledem k modernizaci stávajícího vedení dochází k ovlivnění zemědělské půdy pouze
z důvodu budování základů nových sloupů a výsledné vlivy na zemědělský půdní fond nebudou
významné. Principy zemědělského hospodaření také nebudou nijak zásadně ovlivněny. Pod
vodiči bude nadále možná zemědělská prvovýroba a dotčené bloky zemědělské půdy budou
moci nadále plnit své funkce.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V trase záměru ani jeho bezprostřední blízkosti se nenacházejí ložiska nerostných surovin.
Poddolované území po těžbě polymetalické – zlatonosné rudy č. 1545 Plíškovice –Mirovice,
vzdálené od trasy vedení cca 20 m, je bodového charakteru a nebude realizací záměru
ovlivněno.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Na základě provedeného terénního průzkumu v délce trasy VVN 19,5 km nebyl zjištěn výskyt
chráněných či ohrožených druhů živočichů a rostlin. Během výstavby dojde k rušení a zásahům
do migrace zejména drobných zemních živočichů, avšak tyto zásahy jsou plně odpovídající
charakteru stavby a nelze je hodnotit jako významně negativní. Trasa stávajícího vedení
v jednom místě prochází přes VKP a dále přes malé vodoteče, avšak vzhledem k faktu, že
dojde pouze k výměně stávajícího vedení VVN a následnému technologicky i rozsahově
obdobnému provozu, nebudou tato území významně narušena. Záměr nezasahuje do lokalit
soustavy Natura 2000. Možný významný vliv záměru na předměty ochrany, popř. celistvost
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí byl ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyloučen stanoviskem Krajského
úřadu Jihočeského kraje vydaným dne 12.01.2016 pod č.j. KUJCK 5360/2016/OZZL.
Vlivy na krajinu
Vliv záměru na krajinu je eliminován charakterem stavby, kterým je výměna stávajícího vedení
elektrické energie v totožné trase původního vedení. Středně ovlivněny zůstávají zejména
znaky estetických hodnot vztahů v krajině, které mohou být v konečné podobě záměru v rámci
následných řízeních upřesněny tak, aby byl vliv stavby na krajinný ráz zmírněn (např. barva
sloupů).
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Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V místě realizace záměru se nenachází žádné památkově chráněné území. S ohledem na
skutečnost, že se jedná o výměnu stávajícího vedení, není zde ani předpoklad zjištění
archeologicky významné lokality. V případě archeologických nálezů bude postupováno
v souladu s platnými právními předpisy.
5. Úkony před vydáním rozhodnutí:
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II (dále též „ministerstvo“),
obdrželo jako příslušný úřad dle zákona dne 13.05.2016 oznámení záměru „V1319/V1320 –
Výměna vedení Mirovice - Blatná“ zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu. Potřebný počet
výtisků byl následně doplněn zpracovatelem oznámení dne 17.05.2016. Dne 25.05.2016 bylo
zahájeno zjišťovací řízení rozesláním oznámení záměru dotčeným územním samosprávným
celkům a dotčeným správním úřadům pod č.j. 36274/ENV/16. Dne 31.05.2016 byla informace
o oznámení záměru zveřejněna na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje. Dne
20.06.2016 uplynula lhůta pro vyjádření k oznámení záměru.
Ministerstvo v průběhu zjišťovacího řízení obdrželo celkem 4 vyjádření dotčených správních
úřadů a jedno vyjádření dotčeného územního samosprávného celku. Žádný z dotčených orgánů
nepožaduje další posouzení dle zákona. Ministerstvo neobdrželo žádné vyjádření veřejnosti ani
dotčené veřejnosti.
6. Podklady pro vydání rozhodnutí
Ministerstvo obdrželo dne 13.05.2016 od společnosti E.ON Distribuce, a.s., prostřednictvím
zpracovatele Ing. Františka Heziny (NATURCHEM, s.r.o.) oznámení záměru „V1319/V1320 –
Výměna vedení Mirovice - Blatná“ (leden 2016) zpracované dle přílohy č. 3 k zákonu. MŽP dále
v rámci zjišťovacího řízení obdrželo k záměru vyjádření uvedená níže v bodě 4 odůvodnění
tohoto rozhodnutí.
7. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího
řízení:
-

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice;

-

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví;

-

Obec Horosedly;

-

Městský úřad Písek, odbor životního prostředí;

-

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích.

8. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice, ze dne
14.06.2016
Z hlediska ochrany přírody požaduje dodržet opatření a doporučení uvedená v oznámení
záměru (ochrana ptáků před usmrcením, předběžná opatrnost v blízkosti přírodní památky
Závišínský potok, využití vhodných přístupových tras).
Jednotlivá opatření jsou součástí oznámení záměru a částečně vyplývají přímo z příslušné
legislativy (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů).
MŽP souhlasí se zahrnutím těchto opatření do oznámení záměru a považuje je za odpovídající
charakteru a lokalizaci záměru.
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví ze
dne 17.06.2016
Nemá připomínky k plánovanému záměru a neuplatňuje požadavek na další posuzování dle
zákona.
Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.
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Obec Horosedly, ze dne 18.06.2016
Nemá připomínky k plánovanému záměru a neuplatňuje požadavek na další posuzování dle
zákona.
Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.
Městský úřad Písek, odbor životního prostředí ze dne 24.06.2016
Jako příslušný vodoprávní úřad upozorňuje na potřebu umístění stožárů minimálně 8 m od
břehové hrany řeky Skalice a statické zabezpečení sloupů v záplavovém území řeky Skalice.
Umístění stožárů je dáno trasou stávajícího vedení, která se realizací záměru nemění. Nejblíže
umístěný stávající sloup je od břehové hrany řeky Skalice vzdálen více než uvedených 8 m.
Statické zabezpečení sloupu či sloupů zasahujících do záplavového území řeky Skalice bude
součástí technického řešení v rámci následných správních řízení, přičemž konkrétní stavební
řešení jednotlivých sloupů nepředstavuje riziko z hlediska možného významně negativního
vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Jako příslušný orgán státní správy lesů upozorňuje na nutnost vydání souhlasu s umístěním
stavby, pokud se stavba dotkne pozemků určených k plnění funkce lesa nebo pozemků do
vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
Upozornění přímo vyplývá z platné legislativy a bude řešeno v rámci samostatného řízení.
Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez dalšího komentáře.
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, ze
dne 27.06.2016
Nemá připomínky k plánovanému záměru a neuplatňuje požadavek na další posuzování dle
zákona.
Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.
Záměr „V1319/V1320 – Výměna vedení Mirovice - Blatná“ naplňuje dikci bodu 3.6 (Vedení
elektrické energie od 110 kV, pokud nepřísluší do kategorie I) kategorie II přílohy č. 1 k
zákonu. V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda
záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona.
Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení bylo Ministerstvo životního prostředí, odbor
výkonu státní správy II. Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných
vyjádření dotčených správních úřadů, dotčeného územního samosprávného celku a zjišťovacího
řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, rozhodlo Ministerstvo
životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, tak, jak je uvedeno ve výrokové části
tohoto rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená
veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona rozklad k Ministerstvu životního prostředí. O
rozkladu rozhoduje ministr životního prostředí na základě návrhu rozkladové komise. Splnění
podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Otisk úředního razítka
JUDr. Hana Dvořáková
ředitelka
odboru výkonu státní správy II
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Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně zveřejní
závěr zjišťovacího řízení na úředních deskách. Doba zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 4
zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené územní
samosprávné celky vyrozumí elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou
(jakub.honetschlager@mzp.cz) popř. písemně příslušný úřad o dni vyvěšení závěru
zjišťovacího řízení na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.
Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových
stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí a na stránkách Ministerstva
životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru OV2061.
Rozdělovník (č.j. 915/510/16, 48550/ENV/16)
Oznamovatel:


E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
prostřednictvím: SAG Elektrovod a.s., k rukám Ing. Víta Brůžka, Traťová 1, 619 00
Brno

Dotčené územní samosprávné celky:


Jihočeský kraj, k rukám člena rady paní Ing. Hany Tůmové, Ph.D., U Zimního
stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice



Město Blatná, tř. T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná



Obec Bezdědovice, Bezdědovice 109, 388 01 Bezdědovice



Obec Chlum, Chlum 43, 388 01 Chlum



Obec Chobot, Chobot 50, 388 01 Chobot



Obec Uzenice, Uzenice 28, 388 01 Uzenice



Obec Uzeničky, Uzeničky 48, 388 01 Uzeničky



Obec Myštice, Myštice 15, 388 01 Myštice



Obec Mišovice, Mišovice 20, 398 04 Mišovice



Město Mirovice, Masarykovo náměstí 38, 398 06 Mirovice



Obec Horosedly, Horosedly 21, 398 04 Horosedly



Obec Lety, Lety 67, 398 04 Lety

Dotčené správní úřady:


Krajský úřad – Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76
Budějovice

České



Městský úřad Písek, odbor životního prostředí, Velké náměstí 114/3, 397 19
Písek



Městský úřad Blatná, odbor životního prostředí, tř. T. G. Masaryka 322, 388 01
Blatná



Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, U
Výstaviště 16, P.O. Box 32, 370 21 České Budějovice



Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem
Budějovicích, územní pracoviště Písek, Karla Čapka 2459, 397 01 Písek

v Českých

Odbory MŽP:


odbor obecné ochrany přírody a krajiny

Zpracovatel oznámení:


Ing. František Hezina, NATURCHEM, s.r.o., Ledečská 3015, 580 01 Havlíčkův Brod
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