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Stručný přehled některých použitých zkratek
CHKO

Chráněná krajinná oblast

CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace podzemních vod
DS

Distribuční soustava

KZL

kombinované zemnící lano

NPT

náhradní přenosová trasa

ONS

ochranný nátěrový systém

OP

ochranné pásmo

POK

pomocná ocelová konstrukce

PS

Přenosová soustava

PUPFL Pozemky určené k plnění funkce lesa
SOK

stavební ocelová konstrukce

TR

trafostanice

TTP

trvalý travní porost (louka)

VVN

velmi vysoké napětí

ZPF

zemědělský půdní fond
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Náhradní přenosová trasa 110 kV Hulín - Chropyně
Oznámení záměru dle zákona 100/2001 Sb., příloha č.3

A ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.1 Investor
E.ON Distribuce a.s.
IČ 28085400
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, ZASTOUPENÝ na základě Smlouvy o dílo:
Pověřený zpracovatel projektu:
Elektrovod a.s. Slovenská republika, odštěpný závod Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice

A.2 IČ pověřeného projektanta
082 11 043

A.3 Sídlo (bydliště)
České Budějovice Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice

A.4 Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Vít Brůžek, hlavní projektant, Dubičné 82, 373 71 Rudolfov, tel. 602 385 205, E-mail
bruzek@elektrovod.eu

Zpracovatel Oznámení
Zpracovatelem je Ing. Jiří Klicpera CSc., oprávněná osoba k hodnocení vlivů na životní prostředí podle
zákona 100/2001 Sb., Gočárova 615, 533 41 Lázně Bohdaneč, tel 466 921 106 a 602 649 164, E-mail
klicpera@iol.cz , držitel osvědčení o odborné způsobilosti č.j. 16 091/4310/OEP/92. Osvědčení vydalo dne
2.3.1993 Ministerstvo životního prostředí České republiky v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví České
republiky podle paragrafu 6 odstavec 3 a paragrafu 9 odstavec 2 zákona ČNR číslo 244/92 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí.
Rozhodnutí o prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku na dobu pěti let vydalo MŽP
pod č.j. 53122/ENV/06 dne 1.8.2006, dále dne 12.8.2011 pod č.j. 56684/ENV/11 splatností do konce roku
2016 a 12.8.2016 pod č.j. 48259/ENV/16 s platností do konce roku 2021.
Datová schránka zpracovatele Oznámení: xzw9qhp
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B ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.1 Základní údaje
B.1.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Náhradní přenosová trasa 110 kV Hulín - Chropyně
Předmětem záměru je výměna a zkapacitnění části vedení 110 kV v úseku Rozvodna Hulín – Rozvodna
Chropyně v délce cca 8,265 km.
Záměr odpovídá zařazení podle nového znění zákona č.100/2001 Sb. platného od 1.11.2017, kdy je záměr
zařazen v kategorii II pod číslem 85 – Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 110 kV s délkou od
stanoveného limitu 2 km.
B.1.2 Kapacita (rozsah) záměru
Dočasné vedení 1x110kV bude vybudováno jako jeden úsek jednoduchého vedení 1x110kV v délce cca
8,265 km.
Účelem dočasného vedení 110kV je zajistit náhradní napájení elektrickou energií rozvoden 110kV Hulín a
Chropyně po dobu realizace modernizace odboček venkovních vedení V550/552 (TR Hulín) a V551/559
(TR Chropyně). Vzhledem k charakteru modernizace těchto odboček jsou projednávány odděleně od
náhradního napájení.
B.1.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj: Zlínský
Okres Kroměříž
Obec: Hulín, Skaštice, Chropyně, Kroměříž - Bílany
Katastrální území: Hulín, Bílany, Skaštice, Chropyně
Jedná se převážně o nezastavěné území, zástavba je prakticky pouze na k.ú. Chropyně. Seznam dotčených
pozemků je z důvodu rozsáhlosti v samostatné příloze.
B.1.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry¨
Dočasné vedení NPT 1x110 kV bude vybudováno jako jeden úsek jednoduchého vedení 1x110 kV v délce
cca 8,265 km. Pro stavbu budou v převážné většině případů navrženy stožáry typu „portál“ se základní
výškou 11,0 m. Dle technických možností zhotovitele je možné použít i jiný typ dočasných stožárů např.
„T“ event. „I“. Návrh na typ portál je z důvodu největšího záboru prostoru. Ve všech případech se jedná o
příhradovou, ocelovou, stavebnicovou konstrukci bez betonového základu. Vzhledem k omezeným
prostorům před TR Chropyně budou namísto této konstrukce vystavěny 2ks ohraňovaných stožárů
v konfiguraci „stromek“ s beraněným ocelovým základem. Využití dočasného vedení se předpokládá na
dobu přibližně 6 měsíců. Po dokončení modernizace odboček pro TR Hulín a TR Chropyně bude dočasné
vedení kompletně demontováno včetně beraněných základů ohraňovaných stožárů a pozemky dotčené
stavbou budou uvedeny do původního stavu.
Záměr se potenciálně dotýká zájmu ochrany přírody, existujících inženýrských sítí a po krátkou dobu prací
na přechodech i provozu na dálnici D1 a silnici I/47 a II/435. Záměr nemá kumulační účinky k jiným
záměrům.
B.1.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Modernizace vedení 110 kV je součástí modernizace evropské přenosové sítě jako projekt společného
zájmu evropských zemí. Projekty společného zájmu (PCI - Projects of Common Interest) jsou definovány
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v Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 347/2013 za účelem vytvoření platformy pro dosažení
definovaných Evropských cílů a to jak závazných pro jednotlivé členy Evropské unie (např. snížení emisí
skleníkových plynů o 20 % zvýšení podílu obnovitelné energie v konečné spotřebě energie na 20 % a
dosažení 20% zvýšení energetické účinnosti do roku 2020), tak např. cílů obecných jako dosažení alespoň
10% úroveň propojení vůči instalovanému výkonu.
Předmětem Nařízení je udělení prioritního postavení projektům mající nadnárodní význam s cílem zaručit
jim nejvyšší možný národní význam a zvláštní režim, díky kterému se na ně budou např. vztahovat
specifická ustanovení směřující k urychlení povolovacích procedur a po splnění určitých podmínek budou
rovněž i způsobilé obdržet finanční podporu EU.
Přehled hlavních rozvojových programů celostátní úrovně je uveden v Příloze č. 4 tohoto Oznámení.
Účelem záměru je umožnění modernizace vedení – výměna stávajících stožárů, opravy základů,
zkapacitnění vodičů a výměna sdělovací části za modernější na hlavních trasách V550, V552 z Hulína a
V551 a V559 z Chropyně. Trasa těchto vedení se nemění.
Nutnost opravy na hlavních trasách je technicky nevyhnutelná, na vedení jsou zjištěny korozní změny a
postupující havarijní stav betonové a laminátové konstrukce. Navržené řešení NPT může být
z prostorových důvodů a jako dočasná stavba pouze jednovariantní. Neprovedení záměru dočasné NPT
110 kV Hulín – Chropyně by při odstavení existujících vedení významně negativně ovlivnilo dodávky
elektrické energie do obou měst a jejich průmyslových podniků, obchodu a služeb.
Hlavní impuls k výstavbě elektrizační soustavy republiky dal již v roce 1919 Zákon o soustavné elektrizaci
státu. Funkci vznikající přenosové soustavy charakterizovala brožura vydaná v roce 1924 Zemským
úřadem na zvelebování živností v Brně: „Úkolem soustavné elektrizace jest vybudovati na území
československého státu uzavřený řetězec velkoelektráren, zřízený na pramenech přírodní energie, to jest
jednak na dolech, jednak na velkých vodních silách tak, aby umožňovaly, pracujíce do společné sítě,
hospodárný rozvod elektrické energie v potřebném množství v celém státě.“
Páteřní přenosová síť byla budována od 50. let a prakticky dokončena v 80. letech minulého století. V
současné době ji tvoří hlavně vedení 400 kV. Trasy 220 kV, jejichž výstavba byla ukončena počátkem 70.
let, dnes plní převážně úlohu záložních a doplňkových vedení. K přenosové soustavě patří 41 rozvoden
s 71 transformátory pro obě základní napěťové hladiny. Historicky nejstarší soustavy 110 kV postupně v
70. letech převzaly úlohu uzlově napájených distribučních sítí. V současné době je již nutná jejich
rekonstrukce jak z důvodů stáří vedení, tak z kapacitních důvodů.
Proces plánování rozvoje přenosové soustavy (PS) je jednou z nezbytných a nepřetržitých činností, která
zajišťuje podmínky pro spolehlivý chod celé elektrizační soustavy (ES) ve standardních podmínkách
v dostatečném časovém výhledu. Přiměřeně se samozřejmě vztahuje i na veden í distribuční soustavy
(DS). Činnost, kterou je provozovatel sítě podle energetického zákona povinen zajišťovat, musí vycházet z
požadavků výrobců elektrické energie a zajistit spolehlivé vyvedení výkonu z jejich zdrojů. Rozvoj PS i DS
rovněž musí uspokojovat nároky všech účastníků trhu s el. energií na přenos energie v požadované
velikosti, kvalitě, a to vše ve vazbě na geografické rozložení výroben a míst spotřeby elektrické energie
v rámci PS. Rozvoj PS musí rovněž zohlednit požadavky plynoucí z faktu, že PS ČR je součástí
mezinárodního propojení a respektovat závazky plynoucí z evropských právních předpisů a mezistátních
smluv.
V plánovacím procesu rozvoje PS se vychází ze skutečnosti, že PS je součástí transevropských sítí a zároveň
je součástí ES ČR, tj. soustavy propojující tuzemské účastníky trhu s elektrickou energií. Rozvoj PS musí
tedy probíhat koordinovaně s ostatními subjekty v rámci ES. Základním cílem rozvoje PS i DS je udržení
požadované úrovně spolehlivosti přenosových služeb.
Koncepce rozvoje PS spočívá v naplňování tří základních směrů, kterými jsou:


Rozvoj přenosové soustavy odpovídající predikovanému růstu spotřeby elektřiny v jednotlivých
regionech ČR a s ním rostoucím požadavkům na přenosové kapacity včetně požadavků plynoucích
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z mezistátní spolupráce. V této oblasti rozvoje jsou řešeny i rozvojové akce vyvolané rozvojovými
záměry uživatelů PS, zejména investorů nových výrobních zařízení. Predikce výkonového zatížení v
jednotlivých letech vychází z vývojové řady minulých let a ze znalostí PDS o záměrech
respektujících energetickou politiku státu. Nástrojem pro rozbory přenosových poměrů v
průřezových časových horizontech jsou matematické bilanční a výpočtové modely.


Obnova zařízení podle vyhodnocení jeho stavu



Zajištění spolehlivosti přenosových služeb

Distribuční soustava přímo navazuje na PS jako důležitý mezistupeň přenosu el.energie k odběratelům.
V hodnoceném území se blíží trasa E19, zdvojení 400 kV V418/V818 Prosenice – Otrokovice za Břestským
lesem.
Údržba a výstavba v praxi
Investor má vnitrofiremní technickou normou stanoven „Řád preventivní údržby elektrických zařízení
přenosové soustavy“. Je základním předpisem pro provádění kontroly a údržby zařízení přenosové
soustavy.
Pro vedení přenosové (a přiměřeně i distribuční soustavy) se stanoví tyto periody údržbových prací:
pochůzková kontrola včetně kontroly vychýlení stožárů 1x za rok nebo 1x za ½ roku na poddolovaném
území, kontrola ochranného pásma zaměřená na stav a výšku porostů 1x za rok, letecká vizuální kontrola
vedení 1x za 3 roky, letecká kontrola korony (UV diagnostika) v termínu do 1 roku po uvedení nového či
rekonstruovaného vedení do rutinního provozu, letecká termovizní kontrola prováděná 1 rok po výstavbě
a následně v periodě 1x za 6 let, podrobná (detailní) lezecká prohlídka stožárových konstrukcí 1x za 5 let
nebo 1x za ½ roku u stožárů situovaných na poddolovaném území, mimořádná lezecká prohlídka po
rozsáhlých opravách nebo na základě výsledků jiných kontrol, běžná údržba prováděná na základě kontrol,
měření uzemnění 1x za 10 let, opakované měření uzemnění v předepsaných termínech.
S ohledem na stav zařízení jsou prováděny další práce údržbového charakteru. Jedná se zejména o údržbu
ochranného pásma, kdy se odstraňuje porost vyšší než zákonem stanovená výška 3 m, údržba
stožárového místa, kdy se provádí terénní úpravy v půdorysu dříku okolo betonových zhlaví, oprava
betonových zhlaví pro zajištění přechodu ocelové stojiny do betonového základu, nátěry stožárových
konstrukcí pro obnovu antikorozní ochrany konstrukce, a řada dalších drobných oprav nebo výměn prvků
vedení. Důležité je i odstraňování havarijních stavů, zejména po působení atmosférických jevů.
Výstavba nového vedení obecně
Výstavba nového vedení se řídí všemi zákony platnými pro přípravu a realizaci projektů liniových staveb.
Vztahují se na ně veškerá pravidla územního řízení (pozn. Liniové stavby el. soustav v současné době
spadají pod §103 e) 5) - stavby nevyžadující stavební povolení, ale mají mít posouzení vlivu stavby na
životní prostředí (EIA). To platí i v těch případech, kdy se nové vedení staví v trase vedení stávajícího a
posiluje se výkon. Při projektování nového vedení se vždy hledá konsenzus mezi ochranou přírody a
krajiny a nejschůdnějším, respektive z technicko-ekonomického hlediska nejvýhodnějším řešením.
Stožáry se kompletují z dílců přímo na jejich stanovišti a vztyčují se metodou postupného vysouvání, tzv.
štokování, nebo se používá metoda klopení, kdy se pomocí jeřábu vztyčuje celý předem smontovaný
stožár. Na obtížně přístupných místech se používá pro montáž stožárů i letecká technika (vrtulníky). Na
konstrukci stožárů se vyzdvihnou izolátory pomocí jednoduchých, ale důmyslných a bezpečných
kladkostrojů.
Vlastní vodiče (fázové vodiče, zemnící lana) se ke stožárům na místo montáže dopravují navinuté na
bubnech (průměrná hmotnost bubnu s lanem je 3 tuny). Vodiče se nejprve zavěsí na kladky po celé trase
pomocí speciálních navíjecích souprav a na izolátory se potom montují postupně z lávek.
Doba výstavby daného úseku vedení, od vyhloubení základů stožárů do rekultivace terénu po ukončení
stavby, nepřesahuje zpravidla 3 měsíce – v závislosti na náročnosti trasy vedení v konkrétním územním
celku. Kromě vlastní stavby stožáru nejsou k výstavbě zpravidla zapotřebí těžké stavební stroje ani jiné
Oznámení EIA – Náhradní přenosová trasa 110 kV Hulín - Chropyně

9

ING. JIŘÍ KLICPERA CSC., INŽENÝRSKÁ EKOLOGIE

mechanismy, které by vyžadovaly zřízení speciálních technologických komunikací (přístupových silnic). Ve
stavební lokalitě trasy vedení nejsou zřizovány stavební dvory ani dočasné sklady materiálu.
Harmonogram výstavby je vždy plánován tak, aby zemní práce nenarušovaly přirozený vegetační cyklus,
respektive aby co nejméně narušovaly běžný rytmus při využívání zemědělské půdy.
Pokud se provádí oprava stávajícího vedení a není možno napájet uzlové rozvodny jinou trasou, musí se
na dobu nezbytně nutnou zajistit náhradní přenosová trasa, často v souběhu s trasou existující a
nejlépe v jejím ochranném pásmu.
Navržený záměr je v souladu s hlavními cíli Programu rozvoje a s Energetickou koncepcí Zlínského kraje.
B.1.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Dočasné vedení NPT 1x110kV bude vybudováno jako jeden úsek jednoduchého vedení 1x110 kV v délce
cca 8,265 km. Pro stavbu budou v převážné většině případů použity stožáry typu „portál“. Základní výška
stožáru je kvůli prověšení vodičů a dodržení výšky 6,1 m nad terénem 11,0 m, avšak z důvodu dodržení
linie může být např. v terénních depresích nebo při přechodu komunikací zvýšen modulárními díly dle
potřeby, nejvýše však o 9 metrů. Jedná se o příhradovou, ocelovou, stavebnicovou konstrukci bez
betonového základu, umožňující zavěšení tří fázových vodičů.
Z důvodů zastavěnosti vybraného území se ve dvou případech uvažuje o použití ohraňovaných stožárů.
Stožáry se skládají z několika dílů, které se vzájemně do sebe zasouvají. Konzole mají uspořádání
„stromek“. Základ pro tyto stožáry bude ocelový a bude beraněním zaražen do země. Za normálních
podmínek se portálové stožáry NPT stavějí přímo na terén na dřevěné nebo betonové pražce v místě
odhrnuté ornice, viz obrazová příloha. V případě zjištění nevyhovujících geologických podmínek v místě
stožárů by bylo nezbytné použít betonový základ. V současné době se ale s betonovým základem
neuvažuje. Celkově bude dle projektu použito 85 stožárů portál jednopatrový, 2 stožáry typ portál
dvoupatrový a 2 ohraňované stožáry.

Obrázek 1: Typový stožár NPT 110 kV – systém kotvení a uzemnění

Využití dočasného vedení NPT se předpokládá na dobu přibližně 6 měsíců. Po dokončení modernizace
odboček pro TR Hulín a TR Chropyně bude dočasné vedení kompletně demontováno a pozemky dotčené
stavbou budou uvedeny do původního stavu.
Předpisy a normy
Dočasné provizorní vedení (by-pass) je zpracované v souladu s platnou normou ČSN EN 50 341-3-19, resp.
PNE 33 3300 ed.2. Předepsané minimální vzdálenosti vodičů resp. živých částí vedení, které je nutno
respektovat:
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od země: 6,10 m
na stožáru mezi fázemi: 1,20 m
v okně stožáru při větru v = 0-10 m/s 1,10 m
v = 0,6 vmax 0,60 m, v = vmax 0,25 m
Technické údaje dočasného provizorního vedení
Jmenovité napětí : 110 kV Fázové napětí : 63,5 kV
Max. provozní napětí : 123 kV Kmitočet : 50 Hz
Napěťová soustava : VVN, 3-fázová, 1 systém
Fázové vodiče : 1x 3x AlFe 184-AL1/30-ST1A Izolátory : kompozitní
Stožáry : ocelové, příhradové, konstrukce ze šroubovaných dílů, konfigurace "stromek“ a "portál"
Základy : „portál“ pražcové základy bez potřeby betonáže „stromek“ ocelové beraněné
Délka vedení: cca 8 265 m
Námrazová oblast : I1 – dle ČSN EN 50 341-3-19
Větrová oblast : I (v = 22,5 m/s) – dle ČSN EN 50 341-3-19
Charakteristika terénu: Rovina II (zemědělská půda s hraničními živými ploty, rozptýlená malá zemědělská
sídla, domy a stromy) – dle ČSN EN 50 341-3-19
Vodiče: Jako fázové vodiče na provizorní venkovní vedení 110kV budou použity nové vodiče 184-AL1/30ST1A.
Zemnící lano: - nebude použito
Izolátorové sestavy: - na dočasné vedení budou použity sestavy JK, DK a DN složené z kompozitních
izolátorů a z armatur od fy. Elba event. Ribe. Na nosných stožárech typu "portál" se bude montovat po
třech kusech jednoduchých, event. dvojitých nosných závěsů, na kotevní stožáry "portál" pak po šesti
kusech dvojitých kotevních závěsů.
Stožáry:
Pro náhradní přenosovou trasu je navrženo 85 ks stožárů portál jednopatrový, 2ks stožár typ portál
dvoupatrový a 2 ohraňované stožáry typu „stromek“. V případě typu "portál" jde o dvoudříkové stožáry
stavebnicové koncepce skládající se z kombinace dílů s délkami obvykle 0,5-2m, s břevnem mezi dříky pro
uchycení izolátorových závěsů pro převod fázových vodičů pod břevnem. Jednotlivé díly jsou vzájemné
spojené šrouby. V případě ohraňovaných stožárů jde o použití několika trubkovitých ocelových konstrukcí
n-hranného průřezu, které se vzájemně nasouvají do sebe. Příklady aplikace jsou uvedeny v přílohové
části.
Kotvení a základy:
Stožáry typu „portál“ jsou navrženy tak, aby u nich nevznikl požadavek na použití jakýchkoliv
betonářských prací. Stabilita navržené konstrukce stožáru pro dočasné provizorní vedení 1x 110 kV je ve
vztyčené poloze zajištěná kotvením. Stožár je položen na dřevěných pražcích s délkou jednoho pražce 1,5
m. Jsou vyskládané vedle sebe v šířce 1,5 m. Zábor půdy je tedy 2,25 m2 na jednu stranu a 4,5 m2 za celou
podpěru. Pražce jsou umístěny na vodorovné ploše dosažené terénními úpravami. Pod pražcem se vybere
ornice do hloubky max. 0,3 m. Kotvení je pak zajištěno pomocí 8 ks kotevních lan uspořádaných podle
obrázku č. 2. Lana jsou uchycena k zemní kotvě nebo k betonové kostce (tzv. betonovému bloku). Jako
zemní kotvy mohou být použity kotevní šrouby, které jsou zavrtány do země, anebo kotevní jehly
zatlačené do země. Kotevní šroub a kotevní jehla jsou celkové délky 1,5 m a budou umístěny do země v
max. hloubce 1,4 m.
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Obrázek 2: Typový stožár 110 kV - Natočení a osazení kotev typ "portál" půdorys a rozměry

Betonová kostka má rozměry 1 x 1 x 1 m. Betonové kostky (viz příloha) budou použity pouze v případech,
kdy by se kotevní šrouby nebo kotevní jehly mohly dostat do kolize s jinými podzemními sítěmi anebo v
případech, kdy kotevní šrouby a kotevní jehly budou nedostačující z hlediska odolnosti samotné kotvy
anebo nedostatečné únosnosti základové půdy. Vzhledem na to, že v dané lokalitě se nachází základová
půda převážně ve formě prachovitých jílů (geologická klasifikace F6), které se vyznačují sníženým úhlem
vnitřního tření zeminy a tím pádem i menší únosností zemních kotev, budou některé kotevní šrouby a
jehly kombinovány anebo zdvojeny se vzájemným odstupem min. 1,5 m (viz obr. v příloze) anebo
nahrazeny betonovými kostkami.
Betonové kostky mohou být navrženy v počtech 1 ks, 2ks a anebo 3 ks v závislosti od míry namáhaní
kotveného lana.
Stožáry typu „stromek“ budou mít základy ocelové. Budou zřejmě použity u přechodu NPP Chropyňského
rybníka. Základový díl bude beraněním zaražen do země a na takto vytvořený základ bude postavena
horní stavba. V případě, že provedeným geologickým průzkumem bude zjištěno, že podloží neumožní
tento způsob zakotvení stožáru, bude nezbytné použít betonový základ. Případný betonový základ bude
společně s celým dočasným vedením NPT 110kV po skončení jeho funkce odstraněn a použité pozemky
budou uvedeny do původního stavu.
Kácení porostů
V rámci výstavby NPT se nepředpokládá kácení volně rostoucích porostů, fázové vodiče NPT budou
přecházet vzduchem stávající vzrostlé dřeviny v dostatečné výšce odpovídací požadavkům normy ČSN EN
50 341 a PNE 33 3300. Před zahájením činností bude projednána výjimka pro dočasnou stavbu
v ochranném pásmu Chropyňského rybníka jako NPP.
Ochrana ptáků je u vedení vvn zajištěna dostatečnou vzdáleností mezi místem možného přísedu ptactva a
živou částí venkovního vedení. Tato vzdálenost je minimálně 1,5 m, což s ohledem na velikost možného
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výskytu ptactva je dostatečná ochrana. Dle použitého typu stožárů budou použity ochranné prvky, které
zabraňují ptactvu vyhledávat rovné plochy přísedu a vystavovat se tak riziku úrazu elektrickým proudem.

Obrázek 3: Zemní kotvy: kotevní šroub (vlevo) a kotevní jehla (vpravo)
Ochranné pásmo dočasného venkovního vedení:
Ochranným pásmem je prostor v bezprostřední blízkosti vedení určený k zajištění jeho spolehlivého
provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob
Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami, vedenými ve stanovené vzdálenosti od krajního vodiče
zák. 458/200 Sb. Pro vedení o napěťové hladině 110kV je tato vzdálenost definována na 12m
- V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení
stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost
a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, provádět činnosti, které
by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. V ochranném pásmu
nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
Na dočasnou přenosovou trasu bude zažádáno na městském úřadě v Kroměříži o vydání územního
rozhodnutí na umístění stavby. Vydáním územního rozhodnutí (dnem nabytí právní moci územního
rozhodnutí) na dotčených nemovitostech vznikne ochranné pásmo venkovního vedení podle zákona o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon) 458/2000 Sb.
Související stavby
Realizace provizorního dočasného vedení 110kV je podmiňující stavba pro akci V 550/551/552/559 výměna vedení (odbočky a kmen), která obsahuje modernizace vedení 2x110kV V550/552 pro TR Hulín a
vedení 2x110kV V551/559 pro TR Chropyně. Z hlediska zák.183/2006Sb. – Stavební zákon, modernizace
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těchto dvou vedení spadá do §79 odst. 2 bod s) – výměna technické infrastruktury nevyžadující
rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Pro výměnu není také zapotřebí vyhodnocení EIA, viz
níže. V blízkosti záměru jsou nyní aktuální záměry Rozšíření těžby štěrkopísku na lokalitě Hulín, kód EIA
MZP242, Recyklační dvůr Hulín kód ZLK900, Vedení 400 kV V418/818 Prosenice – Otrokovice.
B.1.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Realizace stavby se předpokládá v termínu od 1.6.2022 - 30.10.2022 a předpokládá se provedení v jedné
etapě. Demontáž stavby bude provedena po napojení hlavní trasy a jejím zprovoznění.
B.1.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků
Modernizací je dotčeno město Hulín a město Chropyně. Dále jsou opravou dotčeny katastry obce Skaštice
a Bílany jako místní část města Kroměříž, rovněž kraj Zlínský.
K dispozici jsou v současné době následující stanoviska a vyjádření:
Souhlas s územním plánem měst Hulín, Chropyně a obcí Skaštice
MeUKM/087706/2019/0758/19 ze dne 11.12.2019 je povinnou přílohou Oznámení

a

Bílany

č.j.

Vyjádření - Souhlas s územním plánem města Hulín č.j. MÚH/08953/2019/ORMŽP/K ze dne 4.12.2019
Stanovisko Krajského úřadu – Odboru životního prostředí a zemědělství č.j. KUZL 68897/2019 ze dne
29.10.2019 o vyloučení vlivu na soustavu Natura 2000 je povinnou přílohou Oznámení
Stanovisko Krajského úřadu – Odboru životního prostředí a zemědělství č>j. KUZL 66249/2019 ze dne
22.10.2019
Stanovisko Orgánu ochrany přírody – AOPK ČR, Správa CHKO Bílé Karpaty v Luhačovicích ze dne 9.12.2019
je přílohou tohoto Oznámení
Vyjádření NPÚ Kroměříž č.j. NPÚ-373/82793/2019 ze dne 24.10.2019 k OP Zámek Chropyně a
archeologickým nálezům
Vyjádření KÚ Zlín, OŽPZ č.j. KUZL 85547/2018 z 18.12.2018 z hlediska zákona 100/2001 Sb. ke stavbě
Vedení V550/551/552/559 výměna vedení (kmen) – stavba nevyžaduje posuzování dle zákona.
Vyjádření KÚ Zlín, OŽPZ č.j. KUZL 72112/2019 z 6.11.2019 z hlediska zákona 100/2001 Sb. ke stavbě
Vedení V550/551/552/559 výměna vedení (odbočky) – stavba nevyžaduje posuzování dle zákona.
B.1.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat.
Závěr zjišťovacího řízení, případně Stanovisko k posuzování v procesu EIA vydává Krajský úřad, referát
životního prostředí
Územní rozhodnutí bude vydávat stavební úřad
Výjimka podle zákona 114/1992 Sb. § 56 ke stavbě v OP lesa a dotčením lesního pozemku se nepoužije,
stavba nezasahuje nikde do pozemků PUPFL ani do ochranného pásma lesa.
Po projednání Oznámení záměru a vydání souhlasného stanoviska bude žádáno o stanovení podmínek
a/ AOPK ČR – dotčení ochranného pásma NPP Chropyňský rybník
b/ Odbor dopravní a silničního hospodářství - vše patřící k přechodům komunikací a povolení zvláštního
užívání silničních pozemků, Správa a údržba silnic pro přechod dálnice D1 a užívání silnice I/47 a II/435
c/ Národní památkový úřad – Závazné stanovisko k dotčení OP zámku Chropyně dle §14 odst.2 zák.
20/1987 Sb. a Oznámení zahájení stavby pro záchranný archeologický průzkum
d/ Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství – dotčení ochranných pásem Chropyňského
rybníka a vodních toků Moštěnka, Wolfův splávek, Stonač, Svinský a Němčický potok.
Oznámení EIA – Náhradní přenosová trasa 110 kV Hulín - Chropyně
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B.2 Údaje o vstupech (například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové
a energetické zdroje)
B.2.1 Údaje o plochách a půdě:
Nadzemní vedení vvn 110 kV Hulín - Chropyně je umístěno především na volných zemědělsky využívaných
pozemcích. Stavbou nejsou zasaženy pozemky určené k plnění funkce lesa, vedení NPT prochází mimo
území Břestského lesa i jeho OP. V Chropyni je průchodem vedení dotčen malý pruh NPP Chropyňský
rybník, protože s ohledem na zástavbu města nejde trasu vést jinudy.
Na pozemcích, kde jsou umístěny stožáry, dojde k montáži stožárů a některé okolní pozemky spadající do
ochranného pásma vvn budou po dobu prací dotčeny dopravou na stavbu. Po skončení prací budou
pozemky uvedeny do původního stavu.
Dle zákona 334/1992 Sb. §9 ods.2 b) 1 není potřeba odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a to z
důvodu, že plocha patky dočasných stožárů je v úrovni terénu a do hloubky 0,5 m a nepřekročí výměru 30
m2. Pro manipulační pásmo a příjezdové plochy, které lze charakterizovat jako nezemědělský účel, nebude
zažádáno o vynětí z ZPF, neboť dle bodu §9 ods.2 c) se nepředpokládá doba záboru delší než 12 měsíců a
zároveň v této době dojde k uvedení půdy do původního stavu. Při rozmisťování stožárů, jejichž poloha
závisí na profilu terénu, použitých lanech, oblasti námrazy, křižovatkách apod. nebylo možné rozmístit
všechny stožáry na nezemědělskou půdu.
Manipulační pruh pro výstavbu je závislý na druhu a typu vedení. Jedná se o plochu, na které se pohybují
zaměstnanci zhotovitele stavby, včetně dopravních a stavebních mechanizmů při výstavbě vedení vvn.
(rozsah OP je v běžné trase výrazně větší, než manipulační pásmo). Manipulační pásmo je uvedeno pouze
v projektové dokumentaci, v terénu se nevytyčuje. Pro stavbu není tedy vyžadován trvalý zábor
zemědělské půdy. Dočasné stožáry pro vedení 1x110 kV - budou použity stožáry se čtvercovým dříkem a
deskovými základy, jejichž zábor bude činit méně než 30 m2.
Z hlediska hospodaření s ornicí bude před výkopem jam (dle stavu terénu, do 0,5 m hloubky max) pro
základy stožárů ornice samostatně odebrána a složená vedle stožárové jámy. Po odstranění stožárů NPT
bude ornice opětně rozprostřená na původním místě. Stožáry s beraněním budou vytaženy a prostor
rovněž uveden do původního stavu.
B.2.2 Voda
Dočasná stavba ani její provoz nemají nároky na spotřebu vody ani neprodukuje odpadní vody.
Po dobu provádění stavebních prací a při používání stavebních mechanismů je nutno dodržovat veškeré
normy a předpisy, zejména s ohledem na zabezpečení povrchových i podzemních vod před možností
mechanického znečištění a zejména znečištění ropnými látkami a z důvodu ochrany vodních organismů a
existence pásma hygienické ochrany vodního zdroje Hulín. Lomový bod vedení NPT v lokalitě Chropyně –
Františkov je v blízkosti nově budovaného věžového vodojemu, tuto stavbu bude trasa NPT respektovat.
B.2.3 Surovinové, energetické a jiné zdroje
V průběhu prací budou na staveništi pracovní mechanismy a vozidla budou s vlastními motory.
Napojení stavby na silniční síť se předpokládá z hlavních silnic procházejících územím, včetně silnice I. tř u
TR Hulín. Navrhuje se použití chemických nebo přenosných toalet, pitná voda se bude dovážet jen
v lahvích pro montéry. Telefonní napojení staveniště si zajistí dodavatel stavby pomocí GSM.
Z hlediska surovinových zdrojů připadá v úvahu použití dřevěných nebo betonových pražců či desek a
betonových směsí v malém množství. Vybagrovaná zemina bude použita na místě stavby zpět k terénním
úpravám po skončení funkce NPT. Pro záměr nejsou potřeba žádné významné energetické ani surovinové
zdroje. Nejblíže k posuzované lokalitě se nachází ložisko nevyhrazeného nerostu štěrkopísky (cca 0,25 km
severozápadně od areálu) v štěrkopískovně Hulín společnosti Českomoravský štěrk, a.s.
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B.3 Údaje o výstupech (například množství a druh emisí do ovzduší, množství
odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika
havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií)
Trasa NPT je vyprojektována v souladu s požadavky ČSN EN 50341 – 1 „ Elektrická venkovní vedení
s napětím nad AC 45 kV “ a předpisů souvisejících a dále dle PNE 33 3300 – druhé vydání „Navrhování a
stavba venkovních vedení nad AC 45kV“.
Dispoziční řešení navrhovaného dočasného opatření je dáno s ohledem na místopis, dotčení pozemků,
obytné objekty a inženýrské sítě, technické řešení konstrukcí stožárů, ochranné pásmo, zapojení do území
a geologickou stavbu lokality. Záměr obecně nebude za provozu emitovat žádné emise a nebude žádným
způsobem negativně ovlivňovat jiné složky životního prostředí.
B.3.1 Půda
Výsledné řešení respektuje současný stav, který z hlediska půdy nebude narušen ani pozměněn. Materiál
pro závěrečné terénní úpravy bude v případě potřeby dovážen z kvalitativně vhodných zdrojů.
Dopad na území během modernizace bude minimalizován postupným prováděním stavebních prací a
rychlé montáže. Po dokončení funkce stavby NPT bude plocha dočasných záborů vyklizena, technicky a
biologicky zrekultivována a předána majitelům zpět do užívání.
Po realizaci stavby nedojde ke zhoršení odtokových a půdních poměrů v řešeném území.
B.3.2 Ovzduší
Vedení vvn 110 kV neprodukuje za provozu žádné emise do ovzduší. Za provozu může jeho teplota
dosahovat někdy až 80°C podle protékajících proudů, a může dle okolností i mírně ohřívat vzduch.
Počty vozidel v oblasti se s ohledem na konfiguraci dopravy nebudou měnit, protože záměr nemá žádný
vliv na dopravu, s výjimkou dopravy během realizace, ta však bude minimální a projeví se jen v místních a
dočasných příjezdních komunikacích v jednotkách pojezdů za den. Ovlivnění samotnými emisemi
z dopravy není kvantifikovatelné, a bude neznatelné, protože pohyb vozidel a tedy i chod motorů bude
s výjimkou činnosti stavebních mechanismů nepatrný a dočasný. Vliv záměru na ovzduší v době realizace i
za provozu je zcela zanedbatelný.
B.3.3 Voda
Záměr nemá žádný vliv ani nároky na povrchovou ani podzemní vodu. Neprodukuje odpadní vody.
Vodních toků Moštěnka, Wolfův splávek, Stonač, Svinský a Němčický potok se záměr nedotýká, přechody
budou provedeny bezkontaktně, s ohledem na obvyklou minimální až žádnou vodnost nehrozí ani
nebezpečí povodně. Chropyňský rybník bude rovněž překonán bezkontaktně, stožáry jsou umístěny ve
vzdálenosti až cca 40 m od břehů. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Ochrana přírody.
B.3.4 Hluk
Během výstavby a po skončení potřeby funkce NPT při likvidaci zařízení budou na staveništi krátkodobě
užívány stavební stroje, a to v nezbytné míře a jen v pracovní době mimo dobu nočního klidu. Stavební
stroje budou vyhovovat obecně platným požadavkům na ochranu před nadměrným hlukem a vibracemi
(NV 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). Po skončení výstavby a za
provozu díla nebude toto produkovat žádný nadměrný hluk ani vibrace.
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B.3.5 Odpady
Při realizaci stavby bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001
Sb. o odpadech. Po dobu výstavby bude původcem odpadu ve smyslu zákona dodavatel stavby, po
uvedení stavby do provozu nebudou žádné odpady produkovány.
V rámci realizace stavby nedojde prakticky k žádné tvorbě odpadů, stožáry NPT budou přivezeny
připravené k dočasnému použití a po skončení činnosti odvezeny. Nebudou prováděny žádné natěračské
práce. Na stavbě mohou vznikat jen běžné odpady komunálního charakteru, zbytky (odstřižky) vodičů a
případně rozbité izolátory. Tyto odpady odstraňuje původce standardními cestami.
Nebezpečné odpady mohou vzniknout jen v případě úniku nebezpečných látek ze strojů.
Tabulka 1: Odhadované množství odpadů
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Demontovaný materiál
Příhradové stožáry
Příhradové stožáry – základy *
Fázové vodiče
Odpadní dřevo
Izolátory
Odpad živnostenský

Specifikace

m. j.

Množství

Ocelová konstrukce
Betonový odpad (?) *
AlFe
průklest
Keramika nebo kompozity
Komunální

t
m3
t
t
t
t

3,5
4,0
0,5
1,0
0,5
0,5

*Odpadní beton patrně vznikat nebude.
S uvedeným odpadem bude nakládáno dle charakteru složek a zákonných předpisů. Původce odpadu je
povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č.93/2016, v projektové dokumentaci ještě
uvedena v době zpracování platná vyhl. 381/2001 Sb., katalogová čísla a názvy dotčených odpadů se
nemění) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě,
nebo zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů
(recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je původce
odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během
výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání s ním.
Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
Pro nakládání s nebezpečnými odpady je nutný souhlas příslušného úřadu (zákon č. 185/2001 Sb. o
odpadech, §16, odst. 3), který musí být vydán před zahájením stavebních prací. V daném případě není
aktuální.
Hlavním produkovaným odpadem bude demoliční železo a beton z odstraněných stožárů, ten však bude
složen jako inertní materiál na skládku a k recyklaci. Dodavatelé budou respektovat Metodický pokyn č. 9
odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování
staveb (Věstník MŽP, září 2003) a Metodický návod č. 4 odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a
demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (Věstník MŽP, březen 2008).
Tabulka 2: Zařazení předpokládaných odpadů

1.
2.
3.
4.
5.

Číslo
odpadu
150106
170101
170402
170405
170411

6.

170604

poř.č.

Zatřídění, popis

Katalogový název dle vyhl. 93/2016 Sb.

O, obaly
O, stavební odpad - beton
O, Hliníkové vodiče
O, Ocelový šrot, armatury
O, Alfa lana
O, porcelánové nebo
kompozitní izolátory

Směsné obaly
Beton
Hliník
Železo a ocel
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a
17 06 03
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7.
8.
9.

170202
200301
200138

O, skleněné izolátory
O, odpad zaměstnanců
O, Odpadní dřevo

Sklo
Směsný komunální odpad
Dřevo neuvedené pod č. 200137

Realizací stavby budou tedy vznikat odpady typické pro přípravu pozemků a výstavbu elektrického vedení.
Jedná se o zbytky zeminy, materiál z výkopových prací, zbytky vodičů (kabelů) a izolační materiály aj. Na
tyto budou na staveništi zřízeny sběrné nádoby pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Likvidaci
odpadů budou provádět firmy mající příslušné oprávnění. Ornice, pokud bude vybagrována v místě
podpěrných bodů, bude na místě uložena a zpětně použita na místě k urovnání terénu (jedná se o malé
množství). Vybagrovaná zemina bude použita na místě zpět k terénním úpravám a není proto odpadem.
Nakládání s odpady na plochách ZS bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně
manipulace s nebezpečnými látkami. Zařízení staveniště bude vybaveno potřebným množstvím
kontejnerů na odpad podle jeho složení a vlastností odpadu.
Stavební stroje a zařízení musí být v dobrém technickém stavu, nesmí z nich unikat pohonné hmoty,
maziva a hydraulické kapaliny. Za stav použitých mechanismů, jejich provoz a dodržování předpisů na
ochranu životního prostředí odpovídá zhotovitel stavby NPT. Pokud by došlo ke zcela výjimečnému
havarijnímu úniku látek nebezpečných vodám ze stavebních mechanismů, které by bylo třeba zachytit na
sorpčních prostředcích, budou použité prostředky odstraněny a zneškodněny zákonným způsobem,
nejspíše předáním oprávněné firmě.
Po skončení funkce stavby bude i plocha určená pro zařízení staveniště vyklizena, zrekultivována a
předána k původnímu užívání.
Drobné výřezy a křoviny budou štěpkovány. Materiál z úprav dřevin a sečená tráva budou nabízeny
k využití majitelům, jiným právnickým nebo fyzickým osobám nebo budou využity jako biologicky
rozložitelný odpad. Podle stanoviska MŽP z 29.11.2010 větve z průklestu se odpadem nestanou a
případný nový vlastník nebude původcem odpadu, když:

a) je sám a pro svou potřebu využije, aniž by při tom ohrožoval životní prostředí nebo zdraví lidí (což
znamená, že při této činnosti nebude porušovat jiné právní předpisy) – v tom případě se odpadem
nestávají v souladu s § 3 odst. 2 zákona o odpadech, ze kterého vyplývá, že zbavováním se odpadu ve
smyslu zákona o odpadech není jeho využití vlastníkem.
b) využije § 10a zákona o odpadech a pokusí se dohodnout s obcí, na jejímž území ořez větví vzniká, a
která ve své samostatné působnosti, jako opatření pro předcházení vzniku odpadů, stanovila obecně
závaznou vyhláškou obce systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k
údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.
Za provozu NPT nebudou vznikat žádné odpady.
B.3.6 Ochrana přírody a krajinného rázu
Stavba dočasného charakteru se nachází v plochém zemědělsky využívaném území, kde se již v celé trase
obdobné technické prvky trvale vyskytují, není zde již považována za cizorodý prvek, který by současný ráz
krajiny narušoval a vytvářel tak jeho novou trvalou dominantu. Stavba tedy nemůže snížit nebo změnit
krajinný ráz a to z důvodu, že se v lokalitě již nachází a existují zde i další stavby obdobného a
průmyslového rázu (liniové stavby elektrovodů, dálnice, produktovody, štěrkoviště). Vliv stavby na
krajinný ráz je dán umístěním a technickými parametry stavby a krajinářskými charakteristikami
dotčeného území. Jedná se navíc pouze o dočasné vedení a stožárů stávajícího stavu v území je mnohem
více, záměr nebude mít žádný nový negativní výstup z hlediska vlivu na krajinný ráz. Výškové i směrové
řešení této liniové stavby kopíruje existující stav a terén.
V trase u průmyslového areálu obce Skaštice je chráněný strom – památná Skaštická lípa (viz
fotodokumentace). Trasa NPT vede mezi souběžným vedením 22 kV a lípou, v osové vzdálenosti cca 30 m.
Památný strom tedy nebude ani v koruně záměrem NPT ovlivněn.
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Zájmový prostor se nenachází v chráněném území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny. Nejblíže (cca 1800 m severozápadně) se nachází území chráněné v rámci soustavy Natura 2000 evropsky významná lokalita Morava – Chropyňský luh (kód CZ0714085). Z dalších zvláště chráněných
území můžeme jmenovat Národní přírodní památku Chropyňský rybník a Přírodní památku Rameno
Moravy. V širším okolí navrhovaného záměru se nacházejí u Hulína mokřady regionálního významu (Chytil
et al., 1999). Jedná se o lokality významné z hlediska daného bioregionu.
Záměr nebude mít ve výstupu žádný nový negativní vliv na přírodní složky životního prostředí.
Pokud jde o průchod chráněným územím památkově chráněného zámku Chropyně, prochází vedení jen
nepatrným okrajem tohoto území a v místě, kde nebude rušen pohled na samotný zámek ani z něho, viz
fotodokumentace záměru. Stavba dočasného charakteru nemůže mít trvalý negativní vliv na krajinný ráz
ani na estetickou nebo kulturní hodnotu chráněného území. Zámek je v dostatečné vzdálenosti, je
izolován vegetací a ze zámku samotného bude vedení NPT viditelné jen v úseku, kde bude přecházet nad
stromy, viz fotodokumentace. Je to však ve značné vzdálenosti, kdy viditelnost vedení je již malá a jde
samozřejmě jen o krátkodobé působení bez dalších následků. Současné vedení 110 kV je viditelné stejným
způsobem – během výměny zde ale nebude, takže pohledově nedojde prakticky k žádné změně.
B.3.7 Vliv na vodní ptactvo Chropyňského rybníka
Rybník je chráněn jako lokalita kotvice plovoucí (Trapa natans), intenzivní rybniční hospodaření
omezováno statutem rezervace, takže populace je v uspokojivém stavu) a také jako hnízdiště racka
chechtavého. Jedna z podpěr dočasného vedení je situována podle upozornění zejména Správy CHKO Bílé
Karpaty na území národní přírodní památky (NPP) Chropyňský rybník, kde je předmětem ochrany vodní
ptactvo a kotvice plovoucí (Trapa natans). Vzhledem k umístění vodičů částečně nad vodní hladinu
(rákosinu), dá se předpokládat námitka ovlivnění vodního ptactva předkládaným záměrem. Na předmět
ochrany kotvice plovoucí záměr nemá žádný vliv. Protože přetrasování vedení mimo NPP z technických
důvodů není možné, bylo navrženo možné ovlivnění předmětu ochrany NPP podrobněji posoudit. Pro
případnou realizaci záměru je pak nutná výjimka ze zákona dle § 56, odst. 2, písm c).
Při místním odborném šetření bylo zjištěno, že je rybník do značné míry zarostlý rákosinami právě v místě
pod navrhovanou trasou vedení. Trasu skutečně není možno prostorově umístit jinam z důvodů
bezpečnosti osob a majetku v dosahu elektrického a elektromagnetického pole vodičů. Pokud bude
vedení NPT umístěno zčásti nad vodní plochou, nehrozí z tohoto pohledu žádné nebezpečí a trasa projde
celým územím bezpečně v dostatečné výšce nad okrajem hladiny až na louku mezi rybníkem a silnicí,
odkud dále bezpečně projde do průmyslového areálu. Podrobná situace je v poslední příloze Oznámení.
Chropyňský rybník má velmi silně eutrofizovanou vodu, která dává podmínky pro dobrý rozvoj primární
produkce. Pro pobřežní pásmo je zde typický široký pás vodní a příbřežní vegetace. V místech s kolísavou
nízkou hladinou se daří společenstvu mělkovodních bažin, nejčastěji zde lze najít blatouch bahenní Caltha
palustris, žabník vodní Alisma plantago-aquatica a kosatec žlutý Iris pseudacorus. tento pás je
v hodnoceném místě úzký, u břehu se nachází v dalším úzkém pruhu ještě nižší rákosiny zblochan vodní
Glyceria maxima, sítiny Juncus sp., ostřice Carex sp,. a puškvorec Acorus calamis. Rozhodující jsou
v poměrně širokém pásu severního pobřeží vysoké rákosiny s dominantním rákosem obecným Phragmites
australis a orobincem Typha sp. V těchto hustých rákosinách si stavějí hnízda vodní ptáci, ale kachny a
labutě hnízdí až dále v porostech měkké submersní vegetace růžkatce Ceratophyllum sp., rdesna
obojživelného Persicaria amphibia, stolístku Myriophyllum sp. a rdestu Potamogeton sp., u dna jsou
vázány další druhy, umožňující úkryty rybímu potěru, který je jinak dobrou potravou vodnímu ptactvu.
Problematická je budoucnost dříve velmi kvalitních porostů vodních makrofyt v Chropyňském rybníku. Již
před mnoha lety zde vymizel leknín bílý (Nymphaea alba), populace kriticky ohrožené kotvice plovoucí
(Trapa natans) vykazuje velmi velké roční fluktuace. Prokázán byl údajně botulismus, patrně související s
nevhodnou manipulací s hladinou rybníka.
Vodní ptactvo na Chropyňském rybníce je tvořeno zejména několika druhy kachen a labutěmi. V NPP
Chropyňský rybník je chráněna bohatá populace racka chechtavého (Larus ridibundus) a některých pěvců
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např. cvrčilky slavíkové (Locustella luscinioidis), rákosníka proužkovaného (Acrocephalus schoenobaenus),
rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus) a řady druhů hladinových a potápivých ptáků např.
potápky černokrké (Podiceps nigricollis). Jedním z předmětů ochrany EVL je i bobr evropský (Castor fiber),
jenž má na lokalitě silnou populaci, ne však v místě přechodu NPT.
Pro posouzení záležitosti byla vypracována výkresová dokumentace projektanta, která zobrazuje příčný
profil kolmý na vedení, ve třech místech průchodu NPT nad plochou rybníka.

3
2

1

Obrázek 4: Výřez situace přechodu NPP Chropyňský rybník
Stávající vedení 110 kV V551/559 pro TR Chropyně, které bude modernizované (není součástí NPT, ale
jeho modernizace je příčinou nutné instalace NPT) vychází nahoře z rozvodny v areálu Fatra, tmavě modrý
koridor. Přechází na stožár na parkovišti přes ulici Komenského a láme se k JV. Přechází ve výšce asi 12 m
nad hrází i okraj Chropyňského rybníka a cyklostezku, přes okraj louky jde k silnici a přechází do
průmyslového areálu. Navržená dočasná trasa NPT je v ose vytažena světlou azurovou linkou a příčné
kolmé profily jsou označeny červeně 1, 2, 3. Číslo 88 a č. 89 je lomový bod vytvořený stožárem. Profily 1 a
2 jsou uvedeny v příloze č.5. Typický profil č. 3 vypadá takto:
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Rákosí

Obrázek 5: Průřez situací přechodu NPP Chropyňský rybník

Průřez v profilech 1 a 2 je podobný, detail je na poslední straně Oznámení. Nejen v této lokalitě bylo
mnohokrát pozorováno, jakým způsobem se pohybuje ptactvo, startující z vodní hladiny. Drobní pěvci
nemají s pohybem v blízkosti vedení VN problém a všem vedením se úspěšně vyhýbají. Větší vodní
ptactvo, husy, kachny a zejména labutě, nestartují z vody nikdy proti zarostlému břehu. Vždy startují
z vody proti volnému prostoru a nemůže se tedy stát, že by došlo ke kolizi s vedením VVN 13 m nad
hladinou, když k takovým kolizím s existujícím vedením 110 kV až dosud v místě ani nedocházelo.
Startovací trajektorie by totiž musela být proti břehu a vedení mnohem strmější, což uvedeným druhům
nevyhovuje. Ani druhy případně hnízdící na břehu v křovinách nemají dostatek prostoru k tomu, aby
startovaly kolmo vzhůru a narazily do vedení. Příbřežní rákosiny vytvářejí poměrně široký a vysoký pruh,
bránící velkým ptákům využít trajektorii, kolidující s vedením NPT. Modrá šipka doleva tedy ukazuje
normální start do volného a přehledného terénu s energeticky nízkou spotřebou. Červená šipka naopak
ukazuje start s vysokou energetickou spotřebou do terénu s menší přehledností, kde např. v koruně
stromu může čekat dravec. Takové starty nebyly ve skutečnosti pozorovány v místě, ani jinde, např. na
EVL Bohdanečský rybník a rybník Matka zpracovatelem Oznámení. Optické zvýraznění vedení má spíše
opačné důsledky přilákáním ptactva a také působí negativně na krajinný ráz.
NPT vedená v úseku nad rybníkem se tedy nemůže hodnotit jako nebezpečí pro chráněné vodní ptactvo
na uvedené lokalitě. Ani za provozu nebude ptactvo např. při hnízdění rušeno. Za vhodné opatření by
bylo možno považovat realizaci montáže v době mimo hnízdění vodního ptactva na lokalitě, pokud to
bude časové a organizačně možné. Podrobné výkresy k řešení jsou uvedeny v přílohové části
Záležitost ochrany vodního ptactva byla podrobně prověřena a odborně konzultována s ornitologickým
specialistou z místa, držitelem příslušných autorizací v ochraně přírody, Mgr. Radimem Kočvarou. Ten zde
uvedené závěry schválil.
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B.3.8 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Záměr je situován mimo území CHKO Bílé Karpaty, proto se kompetence AOPK ČR vztahují pouze na NPR
Chropyňský rybník. Stanovisko dle §45i zákona vydává pro tento záměr Krajský úřad Zlínského kraje.
Poměrně blízko záměru je v prostoru mezi Bílany a Kroměříží EVL Stonáč CZ0723424 s předmětem
ochrany kuňka ohnivá (Bombina bombina) a dále pak lokalita Skalka CZ0723423, mokřad v nivě Rusavy
jižně od Hulína se stejným předmětem ochrany. Obě jsou dotčeny záměrem těžby štěrkopísků na ložisku
Hulín – Bílany jižně od silnice 432 a TR Hulín, ne však hodnoceným záměrem.
Krajský úřad Zlínského kraje ve svém Stanovisku vyloučil možnost ovlivnění některé z ptačích lokalit nebo
chráněných území. Pro hodnocení dle §45i ZOPK jsou EVL a PO vyhodnoceny jako dotčené, pokud:
•

jsou v přímém územním střetu se záměrem (zábor půdy, kácení dřevin);

•

jsou ovlivněny v souvislosti s výstupy – složkové přenosy (ovzduší, voda, hluk);

•

jsou ovlivněny v souvislosti se stavbou (rušení).

Plocha navržená v projektu záměru se nachází mimo vliv na území evropsky významných lokalit a ptačích
oblastí. Vliv záměru na okolí mimo EVL a PO je hodnocen bez negativních vlivů během výstavby,
k minimalizaci vlivů jsou navržena v projektu obvyklá potřebná opatření tak, aby výsledný efekt byl jako
celek přijatelný.
B.3.9 Významné krajinné prvky
Pojem významný krajinný prvek (dále jen VKP) byl zaveden zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění. Jako VKP jsou definovány ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné
části krajiny, které utváří její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Významnými krajinnými
prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy (tzv. VKP ze zákona) nebo jiné části
krajiny, které takto zaregistruje ve smyslu zákona o ochraně přírody příslušný orgán státní správy. Jde
zejména o mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin,
umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních
útvarů včetně historických zahrad a parků.
Podle § 4 odst. 2 citovaného zákona jsou VKP chráněny před poškozováním a ničením. Jejich využití je
možné jedině tak, aby nebyla narušena jejich stabilizační funkce. K jakýmkoli zásahům je třeba závazné
stanovisko orgánů ochrany přírody.
B.3.9.1 VKP ze zákona
V posuzovaném území se jedná o následující VKP:
a) Vodní toky – Definici VKP vodní tok je třeba hledat v zákoně č.254/2001 Sb. o vodách, který ve svém
§43 definuje vodní tok jako povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující
část roku, a to včetně vod v nich uměle vzdutých.
Nejbližšími významnými krajinnými prvky jsou vodní toky Mlýnský náhon, Moštěnka a Malá Bečva,
případně Rusava včetně údolních niv těchto toků. Žádný z těchto významných krajinných prvků nebude
výstavbou a provozem NPT dotčen. Také vodní režim v oblasti nebude realizací záměru dotčen.
b) Registrované VKP
Ve smyslu zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, se dle místního šetření v ovlivnitelné
blízkosti plochy záměru se krom Skaštické lípy nenalézají žádné registrované významné krajinné prvky,
zato je zde několik sběrných míst odpadů.
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B.3.9.2 Plochy zařazené do územního systému ekologické stability (ÚSES)
Územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES) je vymezován na základě zákona č.114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny. Můžeme jej charakterizovat jako vzájemně propojený soubor přirozených i
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů. ÚSES umožňuje uchování a reprodukci přírodního
bohatství, příznivě působí na okolní, méně stabilní části krajiny a vytváří tak základ pro její mnohostranné
využívání. Vymezení ÚSES stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního plánování a ochrany
přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy
lesního hospodářství.
Rozlišují se tři úrovně ÚSES:
· místní (lokální), regionální a nadregionální
V řešeném území obcí jsou plochy zařazené do prvků regionálního a místního významu, přičemž
biocentrum regionálního významu je součástí biokoridoru nadregionálního významu. Jde o plochy
podporující ekologickou stabilitu území.
Generel lokálního ÚSES k.ú. Chropyně byl zpracován v roce 1993 (Ing. Kolářová, Ekologické projektování
Brno) a je součástí platné územně plánovací dokumentace sídelního útvaru Chropyně (S-Projekt Zlín a.s.)
ze září 1994. Územní systém ekologické stability je v bližším okolí navrhovaného dobývacího prostoru
navázán především na vodní toky a jejich nivy. Nejblíže se zájmové lokalitě přibližuje biokoridor vázaný na
tok Malé Bečvy. Do jeho průběhu je vloženo několik biocenter (BC). Jedná se především o plošně největší
biocentrum BC 1, bezprostředně navazující na jižní okraj intravilánu Chropyně. BC 1 představuje
nadregionální biocentrum Chropyňský luh, v katastrech ÚPD zaujímá území 40 ha. Zaujímá řadu
ekologicky významných krajinných segmentů. Z něho směrem na jih vychází tok Malé Bečvy jako
nadregionální biokoridor (BK) 1. Přiklání se ze západu k obci Plešovec, v jeho dalším průběhu pokračuje
lokální BC 2 a navazující nadregionální BK 2. S vodním tokem Moštěnky souvisejí především lokální BK 5 –
nachází se v místě křížení Moštěnky s komunikací Chropyně – Skaštice na opačné straně silnice, na sever
od tohoto křížení navazuje lokální BC 4 zahrnující část porostu doprovázejícího tok Moštěnky. Navazuje
lokální BK 6, který se dále na sever odklání od vodního toku, probíhá s ním víceméně paralelně a při
severním okraji zmiňovaného lesního porostu ústí do lokálního BC 5.
Všechny tyto skladebné prvky ÚSES se nacházejí dostatečně daleko od trasy uvažovaného záměru a
realizací záměru nebudou dotčeny, a to ani biokoridor sledující tok Moštěnky. Tok Moštěnky se překonává
bezkontaktně a dočasné podpěry budou ve velké vzdálenosti, nebudou do ÚSES zasahovat.
Přírodní park Záhlinické rybníky byl zřízen Nařízením Okresního úřadu Kroměříž č. 2/1995 ze dne 12. 4.
1995 o zřízení přírodního parku Záhlinické rybníky. Důvod vyhlášení: spojením rybníků, luk a lužního lesa
vznikl komplex s vysokou krajinářskou hodnotou, plnící významnou ekologickou funkci regionálního
biocentra. Uvedený PP je mimo dosah zaústění NPT do TR Hulín.
B.3.9.3 Ochrana krajiny
Oblast i místo krajinného rázu jsou dány tím, že záměr je umístěn převážně v urbánním prostředí.
Celý záměr leží v území CHOPAV, nicméně zde není významně ovlivňována žádná z běžných činností. Je
zde vyloučena přeprava nebezpečných nákladů. Celkově je možno konstatovat, že se v samotné trase
záměru jedná o člověkem dlouho ovlivňované biotopy, které jsou z ochranářského hlediska málo cenné.
Záměr sám začíná i končí na okraji průmyslového areálu, změna vzhledu zde nebude z pohledu ochrany
krajiny zaregistrovatelná, z vnější strany je areál cloněn zahradami a městskou zástavbou, kterou je třeba
obejít kolem rybníka nebo přes silnici a dálnici. Ve volné krajině pak existuje řada dalších elektrických
vedení, které je třeba vykřížit, takže dočasná trasa zde zcela krajinářsky zanikne, viz fotodokumentace.
Krajinný ráz nebude provedenými dočasnými úpravami negativně trvale pozměněn nebo ovlivněn.
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B.3.9.4 Ochrana lesa
Podle záměru i podle zásad územního plánu jsou vyhlášeny a respektovány zásady ochrany jednotlivých
kategorií ploch PUPFL včetně ochranného pásma 50 m. Záměr se žádného lesního pozemku ani OP lesa
nedotýká.
B.3.10 Archeologické nálezy
Záměr nepředpokládá archeologické nálezy, protože zemní práce budou probíhat v již prozkoumaných
zastavěných oblastech a v místech zemědělsky užívaných, odkrytí ornice nebo zeminy s povrchu pro
umístění podkladů (pražců) pro podpěry vedení NPT nebude přesahovat 0,3 až max. 0,5 m. V polích je i
orba prováděna do větší hloubky. Paleontologické nálezy (dle zákona ČNR č.114/92 Sb., o ochraně přírody
a krajiny) v zájmovém území nepředpokládáme, protože území již bylo stavebně využíváno. Pokud by však
přece jen k nějakému nálezu došlo, bude se postupovat podle zákona. Provádění dočasné stavby bude
řádně ohlášeno. U základů stožárů 88 a 89 bude proveden záchranný archeologický výzkum.
B.3.11 Havarijní rizika
V průběhu výstavby může nastat únik pracovních látek mechanismů do vody nebo půdy, toto se řeší
havarijním odběrem zasažené zeminy a jejím odvozem ke zpracování dle charakteru kontaminace. Riziko
požáru, výbuchu, apod. nehrozí.
Radonové riziko se u těchto staveb nehodnotí. Podle mapy seizmického rajónování ČR město Chropyně
patří do oblasti, kde je maximální očekávaná intenzita zemětřesení 6°MSK-64 (Mercalliho klasifikační
stupnice upravená pro technickou praxi). Riziko je zde nízké.
Během stavby budou existující sítě inženýrské sítě dle potřeby vypínány, překládány a zabezpečeny.
Riziko povodně u záměru nehrozí. Při velkých deštích nebo bouřkách během stavby budou včas přijata
potřebná opatření, pokud to bude nutné, zejména proti účinkům atmosférické elektřiny. Povodňový plán
pro průběh stavby není relevantní. Významné riziko naopak hrozí městům a obcím při neprovedení
záměru NPT, dojde k ohrožení existujících hlavních zásobovacích linek a výpadkům elektřiny.
B.3.12 Ochranné pásmo zařízení přenosové a distribuční soustavy
Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy, podle energetického zákona č. 458/2000 Sb.
v platném znění, je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého
provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob.
Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby, nabytí
účinnosti veřejnoprávní smlouvy územní rozhodnutí nahrazující nebo právními účinky územního souhlasu
s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom
dnem uvedení zařízení elektrizační soustavy do provozu.
Ochrannými pásmy jsou mimo jiné chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení a elektrické stanice
přenosové soustavy. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od
krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
nad 35 kV do 110 kV včetně………………….12 (15) m
nad 110 kV do 220 kV včetně………………...15 (20) m
nad 220 kV do 400 kV včetně………………...20 (25) m
nad 400 kV………………………….................. 30 m
Protože ochranná pásma stanovená v elektroenergetice a teplárenství podle dosavadních právních
předpisů se nemění po nabytí účinnosti energetického zákona, hodnoty uvedené v závorkách platí pro
ochranné pásmo nadzemního vedení, u něhož kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci do 31. 12. 1994,
tj. před datem účinnosti zákona č. 222/1994 Sb.
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Shodně výjimky z ustanovení o ochranných pásmech udělené podle dosavadních právních předpisů
zůstávají zachovány i po dni účinnosti zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.
Platné ochranné pásmo pro navržené dočasné vedení je tedy tvořeno svislou rovinou vedenou 12 m od
krajního vodiče.

B.3.13 Elektrické a elektromagnetické pole
Za poměrně významný vliv se považuje vliv elektrického a magnetického pole v blízkosti vedení. Dříve byl
vliv posuzován podle 2004/40/ES a NV 1/2008 Sb., nyní je platné2013/35/EU a NV 291/2015 Sb.
Vypočítaná hodnota modifikované intenzity elektrického pole Emod, pro obě nejhorší varianty sledu fází u
navrženého stavu nepřesáhne ani dle zkušenosti z jiných NPT a propočtů pro jiná vedení nejvyšší
přípustnou hodnotou modifikované intenzity elektrického pole Emod fyzických osob v komunálním
prostředí. Tímto prostředím ani vedení neprochází.
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C ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Území měst Hulín a Chropyně, a tedy i posuzovaná lokalita náleží k provincii Západní Karpaty, k soustavě
Vněkarpatské sníženiny, podsoustavě Západní Vněkarpatské sníženiny, celku Hornomoravský úval a
podcelku Středomoravská niva. Polohou je v nejjižnější části Hornomoravského úvalu v místě, kde si řeka
Morava razí cestu mezi Litenčickou pahorkatinou a Hostýnsko-Vsetínskou hornatinou. Města Hulín i
Chropyně leží také v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvartér řeky Moravy.
C.1.1 Klima
Klimaticky patří město Chropyně do teplé oblasti T2, která je charakteristická dlouhým, teplým a suchým
létem. Přechodné období je velmi krátké s teplým až mírně teplým jarem i podzimem. Zima je krátká,
mírně teplá a suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky (Quitt 1971). Bližší
charakteristiky teplé oblasti T2 udává následující přehled:
Klimatické charakteristiky teplé oblasti T2 (Quitt 1971)
Počet letních dnů 50 – 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 160 – 170
Počet mrazových dnů 100 – 110
Počet ledových dnů 30 – 40
Průměrná teplota v lednu (°C) -2 – -3
Průměrná teplota v červenci (°C) 18 – 19
Průměrná teplota v dubnu (°C) 8 – 9
Průměrná teplota v říjnu (°C) 7 – 9
Průměrný počet mrazových dnů se srážkami 1 mm a více 90 – 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm) 350 – 400
Srážkový úhrn v zimním období (mm) 200 – 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 – 50
Počet dnů jasných 40 – 50
Počet dnů zamračených 120 – 140
Dále je možno posuzované území charakterizovat (DEMEK et al. 1992):
- průměrná roční teplota vzduchu 8,5°C
- průměrný roční úhrn srážek 600 mm
Na lokalitě záměru ani v jeho blízkém okolí se nyní nevyužívají žádné nerostné zdroje. Je dlouhodobě
součástí rozsáhlého urbanizovaného prostoru. V lokalitě Břest je velká fotovoltaická elektrárna a v okolí je
několik pro těžbu chráněných ložisek štěrkopísku.
Protože záměr nemá žádný vliv na kvalitu ovzduší, je tato obvyklá část vynechána.
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C.1.2 Voda
C.1.2.1 Hydrogeologické poměry a podzemní vody
Podle hydrogeologické mapy, list 25 – 31 Kroměříž, je širší okolí zájmové lokality charakteristické
přítomností dvou hlavních průlinových kolektorů. Jedná se o průlinový kolektor Moravy (transmisivita
1,14 x 10-3 – 7,41 x 10-3 m2s-1) a průlinový kolektor u Chropyně (transmisivita 1,86 x 10-3 – 5,37 x 10-3m2s-1).
Kvalita podzemní vody z hlediska využitelnosti pro zásobování pitnou vodou je v širším okolí zájmové
lokality převážně II.kategorie, tedy vyžadující složitější úpravu, v daném případě náročné odželeznění.
Kritickou složkou podmiňující zhoršenou kvalitu podzemní vody je Fe (pro Fe a Mn) a N (pro sloučeniny
dusíku). V širším území se nacházejí kontrolní hydrogeologické vrty a podzemní zdroje Břestský les a
Plešovec. Rozsah PHO, zahrnující i město Chropyně a Skaštice je v mapě v příloze.
Ustálená hladina podzemní vody je v Chropyni v areálu Fatra (obvykle) na úrovni kóty 191,90. U objektů je
základová spára na kótě 194,45 m n.m. Podzemní voda je agresivní, vzhledem k možnému občasnému
styku s podzemní vodou je nutné základové patky provádět standardně z kvalitních struskoportlandských
cementů.
Jako jiné přírodní bohatství je v této kapitole prezentován také CHOPAV Kvartér řeky Moravy. Tato
chráněná vodohospodářská oblast byla zřízena nařízením vlády ČSR č. 85/1981 Sb. Její severní hranice
probíhá v okrese Šumperk od Rovenska směrem na Sudkov. Jižní hranice je totožná se státní hranicí s
Rakouskem (přesné vymezení hranice viz uvedené nařízení vlády). Celá posuzovaná lokalita leží tedy v
CHOPAV Kvartér řeky Moravy, avšak záměr sám na vody v CHKO nemá vliv, protože neovlivňuje infiltrační
poměry.
C.1.2.2 Povrchové vody
Region náleží ke střední části povodí Moravy, která se svými přítoky odvádí vodu do Dunaje a dále do
Černého moře. Hlavním vodním tokem je tedy řeka Morava. Ta přitéká na území zlínského regionu
jihovýchodně od Kojetína. Průměrný roční průtok Moravy v Kroměříži činí přibližně 49 m 3.s-1. Vodní režim
Moravy je v porovnání s ostatními toky poměrně vyrovnaný, minimální průtoky se vyskytují obvykle v září,
maximální v březnu.
V regionu přitéká do Moravy nejprve zprava Haná, která má však na jeho území pouze krátkou dolní část.
Významnější jsou levostranné přítoky řeky Moravy, zejména Moštěnka, dále níže Rusava a Dřevnice.
Výhradní ložisko štěrkopísku Plešivec jižně od místa záměru náleží do povodí Moštěnky 4 – 12 – 02 – 072.
Plocha povodí je 364 km2, délka toku 44,5 km a průměrný průtok u ústí 1,23 m3.s-1. Malá Bečva plní funkci
kanálu, který odvádí vodu z Bečvy u Troubek. Plocha povodí činí 69,5 km2, délka toku 18,1 km a průměrný
průtok u ústí je 0,08 m3. s-1. Moštěnka č.h.p. 4-12-02-072 a Malá Bečva č.h.p. 4-12- 02-098 v okolí jsou
významnými vodními toky podle vyhl. č. 470/2001 Sb. Tyto dva toky se stékají jižně od Plešovce a
společně ústí zleva do Moravy. Tyto toky jsou podstatně méně vodné než Morava a jejich vodní režim je
daleko rozkolísanější. Většina vodních toků v území je regulována a teče v napřímených a zahloubených
korytech. Výjimku představují některé úseky Malé Bečvy a z ní odbočujícího Mlýnského náhonu, které si
uchovaly přirozený ráz meandrujících nížinných toků.
Město Chropyně se nachází na toku Malé Bečvy směrem k Moštěnce. Jižně od místa záměru se nachází
Zámecký rybník o rozloze asi 50 ha. Rybník nemá velký význam z hlediska vodohospodářského, ale je
významnou chráněnou lokalitou z hlediska ochrany přírody.
Město Hulín se nachází na toku Rusavy a jižně jsou rybníky Stonač, Pláňavský a Doubravický, vše mimo
oblast záměru. Připravuje se rozšíření těžby v rozšířeném štěrkovišti Hulín – Bílany v blízkosti TR Hulín.
Vodní toky Moštěnka, Wolfův splávek, 4-12-02-135 Stonač, Svinský a 4-12-02-136 Němčický potok záměr
NPT přechází zcela bezkontaktně.
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C.1.2.3 Záplavové území
Okolí zájmové lokality bylo při povodňovém stavu (více než 500letá voda) v červenci 1997 plošně
zaplaveno rozlivem z koryt Bečvy, Moravy a Moštěnky. Samotná plocha měst a průmyslu však podle
svědecky doložených výpovědí nebyla povodní zaplavena a je tedy z tohoto hlediska považována za
bezpečnou. Parkoviště u společnosti Fatra i průmyslové objekty v ní jsou nad úrovní více než 500leté vody.
V rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje (č.j. 18117/2004 ŽPZE-DZ) ze 6.12.2004 bylo stanoveno
záplavové území vodního toku Bečva na území Zlínského kraje (ř.km 49,885- 55,00) a vodního toku
Morava na území Zlínského kraje (ř.km 178,530 – 186,800, levobřežní rozliv zasahuje po ř.km 196,200).
Dle územního plánu města Chropyně zájmové území leží v záplavovém území řeky Moravy a je ovlivněno –
nikoliv ale zaplaveno - rozlivy už pětileté vody. V blízkosti trasy NPT se nachází například městská čistírna
odpadních vod. Lokalita nebyla podle svědeckých výpovědí zaplavena ani při povodni v r.1997. Tento
poznatek je možno považovat za rozhodující. Podle Generelu protipovodňové ochrany Povodí Moravy a.s.
a Změny č.2 územního plánu VÚC Zlínské aglomerace jsou v širším okolí Chropyně a Hulína plánována
protipovodňová opatření, zahrnující též hrázovou ochranu oblasti.
C.1.3 Půdní charakteristiky
Zájmové území spadá geomorfologicky do Hornomoravského úvalu, jeho jižního cípu. Terén je rovinatý,
mimo zastavěné území v nadmořské výšce 191-192 m. Geologickým podložím jsou nezpevněné sedimenty
- štěrkopísky, pokryté aluviálními sedimenty holocénu. Aluviální sedimenty mají mocnost více než 1m a
proto vytvářejí vlastní půdotvorný substrát. V půdním profilu jsou patrné pouze diagnostické horizonty
ornice Ap a substrátový horizont fluvizemí M, který je na celé ploše záměru oglejený nebo i glejový. Tyto
podmínky charakterizují půdní typ fluvizemě v subtypu oglejená popř. místy i glejová. Oglejení je patrné již
od 15 – 20 cm jako drobné rezivé skvrny a do hloubky jsou znaky výraznější a vzniká mramorování, popř.
až horizont s reduktomorfními znaky. Tyto půdy se vyskytují na celé ploše zájmového území, pouze s
mírnými odchylkami v textuře, stupni a hloubce oglejení a skeletovitosti.
Zemědělské pozemky jsou hodnoceny s poměrně vysokou bonitou, proto je třeba dbát na uvedení
zabraných pozemků do původního stavu. Záměr ale zasahuje jen do max.hloubky 0,5 m.
C.1.4

Eroze

Protierozní ochranou území je nutno se zabývat při veškeré činnosti dotýkající se zemského povrchu.
V řešeném území je to zejména převažující činnost zemědělská v okolí, lesní hospodářství a veškerá
činnost stavební.
Území je v podstatě rovinaté a kryté proti větrům od západu, vodní eroze v rovině prakticky nepřipadá
v úvahu. Ohrožení erozí větrnou je (zejména díky členitosti terénu a vegetačnímu krytu) relativně malé.
Hlavní problémy v širší oblasti jsou:
- splachy půdního krytu ze svažitých nezatravněných a nekrytých ploch
- větrná eroze vysušující meliorované pozemky
Větrná eroze není ale v zásadě problémem tam, kde je udržován travnatý pokryv. Proto je navrženo tuto
zkušenost aplikovat i na volné plochy a zejména na uvedení pozemků do původního stavu.
C.1.5 Fauna a flóra
Zájmová lokalita se ve smyslu biogeografického členění ČR nachází v Kojetínském bioregionu (Culek 1996).
Tento bioregion je tvořen širokou nivou s regulovanými řekami a celý náleží do 2. vegetačního stupně.
Biota má azonální charakter katény středoevropských nivních společenstev, v nichž se mísí vlivy
sousedních bioregionu západokarpatské i hercynské podprovincie, prezentované výskytem několika
mezních prvků. Od jihu sem zasahují též teplomilné druhy. V současnosti převažují pole, zachovány jsou
komplexy lužních lesů, zbytky luk a rybníky s bohatou faunou.
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C.1.5.1 Potenciální přirozená vegetace
Podle Mapy potenciální přirozené vegetace České republiky (NEUHÄUSLOVÁ, 1998) je na zájmovém území
a v blízkém okolí ve vazbě na nivu řeky Moravy převažující rekonstruovanou vegetací jilmové doubravy.
Rekonstruovaná vegetace popisuje klimaxovou vegetaci, která by se na konkrétním stanovišti ve vazbě na
podmínky prostředí přirozeně vyskytovala.
Jilmové doubravy (Querco-Fagetum) představují společenstvo jen zřídka zaplavovaných říčních niv v
nížinách teplé klimatické oblasti, s optimem výskytu v nadmořských výškách pod 220 m n. m. Jsou vázány
na pedogeneticky vyvinutější lužní, případně glejové půdy (hnědá vega, hnědozemní glej) v širokých
říčních úvalech.
Jilmová doubrava tvoří zpravidla třípatrové fytocenózy s dominantním dubem letním (Quercus robur)
nebo jasanem (Fraxinus excelsior) ve stromovém patru. Jasan bývá často hospodářsky silně preferován.
Podíl jilmů (Ulmus minor, Ulmus laevis), typických dřevin tvrdého luhu, v poslední době naopak poklesl v
důsledku grafiózy. Častou příměs tvoří lípa srdčitá (Tilia cordata), ve vlhčí variantě též olše lepkavá (Alnus
glutinosa) a další typické dřeviny měkkého luhu, v sušší variantě habr (Carpinus betulus), příp. javor
babyka (Acer campestre). Druhově bohaté bývá keřové patro. Kromě zmlazených dřevin stromového
patra se nejčastěji objevuje svída krvavá (Swida sanguinea), ve vlčích typech střemcha (Padus avium),
příp. bez černý (Sambucus nigra). Bylinné patro tvoří zpravidla výrazný aspekt jarních geofyt s dominancí
orseje jarního (Ficaria bulbifera, ve vlčích typech), dymnivky duté (Corydalis cava), sasanky hajní
(Anemone nemorosa), česneku medvědího (Allium ursinum), příp. bledule jarní (Leucojum vernum),
sněženky jarní (Galanthus nivalis) či ladoňky (Scilla vindobonensis). Nejčastějšími složkami letního aspektu
jsou bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) nebo kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). Mechové patro je
většinou zanedbatelné.
Zbytky porostů přirozeného složení jsou velmi sporadické. Většinu porostů představují monokultury
(Fraxinus exelsior, Quercus robur, případně i nepůvodní Quercus rubra, Acer pseudoplatanus či rychle
rostoucí hybridní topoly). Převážná část plochy těchto luhů je zemědělsky využívána, a to především jako
pole (zelenina, kukuřice, ozimý ječmen, pšenice, řepka, cukrovka), řidčeji jako produktivní louky.
Fragmenty jilmových doubrav, kdysi typických prvků říčních niv nejnižší části střední a severovýchodní
Moravy, patří dnes k silně ohroženým společenstvům. Podmínkou jejich existence je zachování
přirozeného vodního režimu s občasnými záplavami. Odvodnění pozemků, doprovázené sníženou
produkční schopností stanoviště, bude mít za následek vystřídání těchto společenstev dubohabřinami.
Význam zachovaných porostů víceméně přirozeného složení lze vidět v jejich funkci břehoochranné a
půdoochranné a v pozitivním vlivu na mezoklima území. Poskytují rovněž ochranu fauně v zemědělsky
silně využívané krajině úrodných úvalových luhů a nemalou mírou přispívají ke zvýšení diverzity území.
Starší dřevinný porost na trase záměru s výjimkou břehů Chropyňského rybníka chybí, nacházejí se zde
pouze několikaleté náletové dřeviny, s výraznou převahou topolu osiky (Populus tremula), z dalších dřevin
to je bříza bělokorá (Betula pendula), vrba jíva (Salix caprea). Z křovin převládá bez černý (Sambucus
nigra), jednotlivě semenáčky hlohu (Crataegus sp.), třešně ptačí (Prunus avium), střemchy obecné (Padus
avium) a další běžné druhy. V poli u Skaštic je chráněná historická Skaštická lípa. Mimo dosah záměru, ale
v relativní blízkosti za silnicí je také Břestský les.
Prakticky celá trasa mimo zastavěné území Chropyně je zemědělsky využívaná a nejsou na ní žádné
chráněné druhy. Vůči navržené stavbě nelze vznést z hlediska ochrany vegetace žádné námitky.
C.1.5.2 Fauna
Soustavný zoologický průzkum nebyl na trase proveden. V průběhu okamžitého průzkumu však byly
zaznamenány běžné drobné druhy, které jsou v zemědělsky obhospodařované krajině na tento typ ploch
vázány. Především ale bylo zjištěno přemnožení drobných hlodavců. V dalším se vychází zejména
z dřívějších prací mgr. Radima Kočvary.
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Bezobratlí
Pozornost byla věnována především možnému výskytu cenných a zvláště chráněných druhů. Jejich výskyt
nebyl potvrzen, s ohledem na charakter území (silně ruderalizované a znečištěné prostředí) ani nebyl
očekáván. Vyloučen byl výskyt i u čmeláků rodu Bombus, jejichž výskyt je znám z okolí a často se vyskytují
na ruderálních stanovištích.
Při rychlém orientačním průzkumu trasy byly registrovány pouze běžné druhy, řadu dalších lze očekávat. Z
běžných druhů bezobratlých byl zjištěn hlemýžď zahradní (Helix pomatia), slimák největší (Limax
maximum), slimáček polní (Deroceras agreste), žížala obecná (Lumbricus terrestris), toulice kopřivová
(Orthezia urticae), mravenec obecný (Lasius niger), hrobařík obecný (Necrophorus vespillo), drabčík
břehový (Paderus litoralis), slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata), kněžice páskovaná
(Graphosoma italica), zákeřnice červená (Rhynocoris iracundus), tiplice bahenní (Tipula paludosa), komár
písklavý (Culex pipiens), pakomár kouřový (Cyhironomus plumosus), muchničky (Simulium sp.),
dlouhonoska kuklicová (Hemipenthes morio), kroužilka běžná (Emis tesselata), moucha domácí (Musca
domestica), babočka kopřivová (Aglais urticae), bělásek zelný (Pieris brassicae), bělásek řepkový (Pieris
napi), vřetenuška obecná (Zygaena filipendulae) apod.
Vzhledem k charakteru lokality, absenci dřevinného krytu a nezanedbatelnému vlivu zemědělského
využívání lokalita nepředstavuje biotop, který by byl svým charakterem významný z pohledu ochrany
přírody.
Obojživelníci (Amphibia)
Z obojživelníků nebyl v době průzkumu zastižen žádný druh. Nejsou vyloučeni v Chropyňském rybníce, ale
jejich dotčení záměrem nepřipadá v úvahu.
Plazi (Reptilia)
Z plazů se na trase místy mimo zemědělské pozemky vyskytuje ještěrka obecná Lacerta agilis, která byla
zjištěna především na odkrytých píscích. Na zájmové území může pronikat ojediněle z okolí. Proto se
dotčení druhu nepředpokládá. Jednak je vázána na ruderální stanoviště, často s probíhajícími stavebními
pracemi, a nemá na dotčených plochách těžiště výskytu, ten je zde ojedinělý. Dotčení migrujících jedinců
lze vyloučit. Výskyt dalších druhů nebyl zjištěn, dle charakteru lokality lze uvažovat např. o slepýši
křehkém (Anquis fragilis), ten však nebyl na lokalitě ani v okolí nalezen.
Ptáci (Aves)
Z ptáků se na lokalitě většina druhů vyskytuje jen náhodně, včetně všech cenných a zvláště chráněných
druhů. Podél silnic byli pozorováni menší dravci, evidentně v souvislosti s teplou zimou a přemnožením
drobných hlodavců.
V blízkosti záměru, v Chropyni hnízdí pouze pět druhů. Jiřička obecná (Delichon urbica) hnízdí např. v
rozích oken administrativní budovy. Špaček obecný (Sturnus vulgaris) hnízdí ve škvírách starých budov.
Dle pozorovaných ptáků a sběru potravy hnízdí okolí dále rehek domácí (Phoenicurus ochruros) a vrabec
domácí (Passer domesticus). Při severním okraji průmyslové plochy pak hnízdí pěnice černohlavá (Sylvia
atricapilla). Další druhy hnízdí až v širším okolí. V souvislosti s uvažovaným záměrem lze vyloučit dotčení
všech druhů ptáků. O vodním ptactvu na Chropyňském rybníce bylo pojednáno dříve u ochrany přírody.
Savci (Mammalia)
Výskyt savců v trase je velmi nepravděpodobný. Lze očekávat jen nejběžnější druhy, typicky hlodavce s
noční aktivitou, nyní silně přemnožené. Jejich dotčení je bezpředmětné. S ohledem na pozorování v okolí
trasy lze očekávat výskyt myši domácí (Mus musculus), hraboše polního (Microtus arvalis), kočky domácí
(Felis domestica), případně i kuny skalní (Martes foina), myšice lesní (Apodemus flavicollis) a potkana
(Rattus norvegicus). Dotčení těchto druhů je bezpředmětné anebo vyloučeno. Výskyt bobra je probrán
v části Ochrana přírody.
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Záměr není nutné omezovat z hlediska fauny a flory v žádné části roku. Na trasu nejsou vázány žádné
druhy, hnízdí se až mimo uvažovanou trasu a na budovách v okolí, do kterého nebude v souvislosti s tímto
záměrem zasahováno. Dřevinné porosty křovin, zejména bezu černého, mohou být na základě povolení
MěÚ zkráceny ve vhodném zimním období m imo zahnízdění ptactva. Jedná se o porosty podél břehů
Chropyňského rybníka a cyklostezky. Stromy se kácet nebudou. Není nutné tak stanovovat žádná
omezující ani kompenzační opatření. V případě dosazení dřevin místních druhů za smýcené křoviny
připadá v úvahu např. hloh (Crataegus sp.), líska obecná (Corylus avellana), lípa srdčitá (Tilia cordata) a
další.

C.2 Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny
Jak vyplývá z obsahu předchozích kapitol, záměr bude určitým způsobem zasahovat během realizace do
složky ochrany půdy a do ochrany NPP Chropyňský rybník. Vlivy na ostatní složky ŽP včetně ovzduší nebo
odpadů lze charakterizovat jako minimální nebo zanedbatelné.
Jak již bylo dříve uvedeno, záměr je dočasný a z vyhodnocení v předchozích kapitolách je zřejmé, že záměr
nebude mít žádný významný vliv na životní prostředí. Celkově lze vlivy vyhodnotit takto:
Vliv na složky ovzduší a klima – neuplatní se. Stavební stroje a vozidla musí splňovat emisní limity včetně
hlukových parametrů a pracovní čas je významně omezen.
Vliv na vody podzemní i povrchové – neuplatní se, přechody vodních toků jsou bezkontaktní.
Vlivy na půdu a erozi – neuplatní se, půda bude po skončení záměru uvedena do původního stavu, sejme
se jen ornice do malé hloubky, bez vyjmutí ze ZPF a bez vlivu na PUPFL
Vlivy na floru nebyly zjištěny, drobné úpravy zeleně nejsou významné, pouze na severním okraji
Chropyňského rybníka bude nutno upravit drobnou zeleň v profilu č. 3. Dispozičně není možné jiné řešení.
Předmět ochrany NPP Chropyňský rybník - před mnoha lety zde vymizel leknín bílý (Nymphaea alba),
populace kriticky ohrožené kotvice plovoucí (Trapa natans) vykazuje velmi velké roční fluktuace. Na jejich
stanoviště nemá ale záměr naprosto žádný vliv.
Vlivy na faunu mimo Chropyňský rybník nebyly zjištěny. Ovlivnění vodního ptactva v době hnízdění lze
snad předejít montáží vedení NPT v době mimo hnízdění, což platí jak pro racky, tak pro kachny a labutě.
V předchozím textu a v přílohové části je ale doloženo, že záměr nemá žádný vliv na hnízdění vodního
ptactva v lokalitě, ani na jeho uvažované možné střety s trasou vodičů NPT, protože vzletové dráhy
ptactva směřují na opačnou stranu, než je umístěno vedení. Není také zjištěno, že by za současného stavu
k takovým střetům na existujícím vedení 110 kV docházelo a vedení NPT nebude ani teoretickou dnešní
startovací dráhu vodního ptactva převyšovat. Stožáry zde budou umístěny ve vzdálenosti kolem 40 - 60 m
od břehů.
Záměr nemá vliv na žádnou z okolních lokalit soustavy Natura 2000, jak je doloženo vyjádřením Krajského
úřadu ve Zlíně. Neovlivní také žádný významný krajinný prvek.
Záměr nebude produkovat odpady za provozu, během stavby v minimálním množství v kategorii Ostatní,
bez nebezpečných vlastností.
Záměr nepředpokládá archeologické nálezy, protože zemní práce budou probíhat v již prozkoumaných
zastavěných oblastech a v místech zemědělsky užívaných, odkrytí ornice nebo zeminy s povrchu pro
umístění podkladů pro podpěry vedení NPT nebude přesahovat 0,5 m. V této hloubce se archeologické
nálezy nepředpokládají. V místech beranění bude na žádost Archeologického ústavu proveden záchranný
průzkum. Pokud by k nějakému nálezu došlo na dalších lokalitách, bude se postupovat podle zákona.
Záměr nebude mít vliv na užívání dopravních staveb a tras. Křížení silnic je prováděno bezkontaktně
v dostatečné výšce. Nebudou zapotřebí žádné objízdné trasy.
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Z uvedeného je zřejmé, že významně nebudou ovlivněny žádné složky životního prostředí.

D ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
D.1 Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
Trasa záměru prochází územím především okrajů Chropyně a Hulína, významně ovlivněným průmyslovou
a zemědělskou činností, viz fotodokumentace v příloze. Je zde celá řada dalších nadzemních vedení,
průmyslové a zemědělské areály, řada dalších vedení a přenašečů radiových signálů. Realizace záměru se
již neprojeví v dalším snížení estetických hodnot území nebo negativním vlivem na krajinný ráz. Jedná se
však o stavbu dočasného charakteru a všechny uvažované vlivy jsou svázány s její stavbou, existencí a
odstraňováním v době řádově jednotek měsíců. Během stavby dojde téměř s jistotou ke krátkodobému,
ale jen mírnému zhoršení životních podmínek v bezprostředním okolí staveniště, zvýší se poněkud
hlučnost a možná prašnost. Dotčené zastavěné území je jen v Chropyni. Příslušné hygienické limity
stanovené platnými předpisy nebudou ale překračovány, k jejich překročení nedojde ani mimo pracovní
dobu během výstavby. Vliv je malý a jednorázový v délce trvání výstavby a odstraňování NPT, cca doby
jednoho měsíce. Po skončení montážních a demontážních prací vlivy odezní bez následků. Podrobnosti
jsou u popisů v kap. B.2 a B.3.

D.2 Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
V souvislosti s realizací stavby není v dotčeném území a populaci očekáván jakýkoli negativní vliv na
základní ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva zájmové lokality. Význam stavby NPT z hlediska
ochrany obyvatelstva je jednoznačně pozitivní tím, že zabezpečuje trvalou a spolehlivou dodávku
elektřiny do místní i dálkové sítě během výměny hlavních propojení do Chropyně i do Hulína.
Realizace záměru bude následně přínosem i z hlediska vlivu na zdravotní stav obyvatelstva v důsledku
zlepšení faktorů psychické pohody – vyšší zabezpečenost zástavby proti výpadkům v zásobování el.energií.
V důsledku nerealizace záměru by na druhou stranu nedošlo k opravě trvalého vedení a posílení jeho
kapacity, posílení rozvoje sídel, zejména v rámci bydlení, občanského vybavení a nových pracovních
příležitostí, apod. Byla by zvýšena havarijní rizika, a to zejména u strategicky důležitých podniků v Hulíně i
Chropyni. Tento vliv by byl významně negativní.
Dopad na území bude minimalizován postupným prováděním stavebních prací. Plán organizace výstavby
bude zpracován detailně dodavatelem stavby a bude požadováno, aby respektoval navržená opatření.
D.2.1 Přehled o hodnocení Natura 2000 a ochraně přírody
Lokality systému Natura 2000 nejsou záměrem dotčeny. Nebudou dotčeny ani jiné zájmy ochrany přírody,
včetně ochrany NPP Chropyňský rybník.
Vliv na trasy tažných ptáků se neprojeví, protože jde o dočasnou stavbu a v lokalitě jsou již dlouhá léta jiná
vedení. Zranění a popálení ptáků vlivem vvn se brání mechanickým zabráněním přisedání ptáků na kritické
plochy, tedy především dostatečnou vzdáleností mezi živou částí a místem přísedu. Jak je uvedeno
v popisu projektu, budou provedeny odlišné ochrany podle typu stožárů. Typy ochran byly v minulosti
konzultovány a schváleny odbornými pracovišti AOPK ČR, především v Havlíčkově Brodě, ing. V. Hlaváč.
Investor je dlouhodobě partnerem České společnosti ornitologické. Podporuje projekty zaměřené na
ochranu ptactva jako například vývoj a instalace konzolí „pařát“, podpora projektu „Pták roku“, také
vzdělávací programy pro děti, výstavy fotografií ptáků a další aktivity ČSO. Spolupráce s ČSO má významný
přesah do většiny externí i interní komunikace investora. Společně pořádá naučné vycházky pro
zaměstnance a školy, na září je připraven sportovně – relaxační den v Píseckých horách s možností
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návštěvy významné ptačí lokality Řeřabinec. Téma ochrany ptáků je také významnou součástí nového
konceptu volnočasové soutěže Malá energetická akademie.
D.2.2 Vliv elektrického a elektromagnetického pole vodičů
Koridor elektrovodu je v souladu s platnými územně plánovacími dokumenty (souhlasná stanoviska územní plány dotčených obcí v příloze) důsledně veden mimo trvale osídlené oblasti. Pokud prochází
zastavěným územím v Chropyni, nelze předpokládat ovlivnění záměrem. Z hlediska výšky vedení nad
terénem je bezpodmínečně nutné dodržet za trvalého provozu výšku nejméně 6,1 m, tomuto požadavku
se přizpůsobí navrhovaná výška stožárů a může být mírně navýšena v případě delších roztečí stožárů nebo
umístění v terénních depresích. Každé vedení má dodržet podle normy pokud možno přímý směr a výšku z
„estetických“ důvodů, pokud je to možné.
Jediným výstupem při provozu v případě nadzemního vedení je určitá úroveň elektrického a
magnetického pole v okolí fázových vodičů. Úroveň intenzity obou polí je závislá od potenciálu fázových
vodičů oproti zemi a od proudového zatížení fázových vodičů. V České republice Nařízení vlády č.
291/2015 Sb. stanovuje jako limitní hodnotu nepřetržité expozice obyvatel maximální absolutní
modifikovanou indukovanou proudovou hustotu, Jmod [mA /m2], působící na obyvatelstvo.
Posuzuje se hodnota expozice pro výšku 1,8 m nad terénem, která odpovídá průměrné výšce hlavy
dospělého člověka nad terénem, kde je vliv působení elektromagnetického záření na centrální nervovou
soustavu nejnepříznivější.
Akční hodnoty se získávají z limitních hodnot expozice v souladu s racionálním řešením, které použil
ICNIRP ve svých směrnicích o omezování vystavení účinkům neionizujícího záření. Z výsledku výpočtu
jednotlivých veličin je možné konstatovat na základě hodnocení provedeného dle aktuálního Nařízení
vlády č. 291/2015 Sb.:
Vypočítaná hodnota modifikované intenzity elektrického pole Emod, pro obě nejhorší varianty
geometrického uspořádání a sledu fází, u stávajícího ani nového stavu nepřesáhla nejvyšší přípustnou
hodnotou modifikované intenzity elektrického pole Emod fyzických osob v komunálním prostředí.
Závěrem je vyhodnoceno, že v žádném z posuzovaných případů uspořádání vodičů nedošlo k překročení
jak referenční hodnoty nepřetržité expozice, tak ani limitních hodnot expozice podle posouzení podle již
neplatné legislativy a taktéž ani k překročení nejvyšší přípustné úrovně dle platné legislativy.
D.2.3 Vlivy z hlediska složkových předpisů ŽP
Pravděpodobnost působení jednotlivých vlivů je spojena především s potenciálem realizace a cíleného
působení na ovlivněné složky životního prostředí a to jak primárně (přímo) nebo sekundárně jako
průvodní jevy realizace navržených rekonstrukcí hlavních vedení, s přihlédnutím k formulovaným
předpokladům/zásadám řešení. Vzhledem k charakteru záměru byly všechny vlivy již v kap. B.3 hodnoceny
jako nevýznamné a krátkodobého trvání, a to i u předpokládaného působení prací stavební povahy
(charakter energetických zařízení a opatření lze obvykle považovat za dlouhodobé zásahy do území). Jako
krátkodobé působení vlivu bylo hodnoceno vlastní provádění konkrétních činností vyplývajících z cílů
záměru – tedy výstavba, provoz a demontáž NPT, které by měly standardní průvodní negativní vlivy
související s daným typem výstavby, tj. dopravní zátěž, samotná výstavba, terénní úpravy apod. a vlivy na
ekonomiku.
Složkou životního prostředí mající nejmenší vliv na zdraví obyvatel je v souvislosti s vlivem realizace
dočasné NPT 110 kV ovzduší. Nebudou se provádět žádné nátěry a prašnost se prakticky neočekává ani
při stavbě. Záměr respektuje požadavky zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a nevykazuje ani svým
prostřednictvím žádné významné negativní vlivy na problematiku ochrany ovzduší ani na veřejné zdraví,
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ani na
požadavky zákona 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový
zákon). V důsledku lepšího nakládání s elektřinou z ekologických zdrojů záměr napomáhá naplnění
požadavků zákona č. 273/2003 Sb. o Antarktidě snižováním množství skleníkových plynů.
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Předložený záměr respektuje požadavky zákona 254/2001 Sb. o vodách a nevykazuje žádné negativní
vlivy na problematiku ochrany povrchových nebo podzemních vod a jejich bilanci. Záměr se nedotýká
negativně zájmů chráněných zákonem 274/2001 Sb. o veřejných vodovodech a kanalizacích, ale
napomáhá spolehlivosti zařízení tohoto sektoru stabilizací dodávek elektrické energie.
Z hlediska nakládání s odpady záměr respektuje požadavky zákona 185/2001 Sb. o odpadech i koncepci
POH Zlínského kraje a jako takový nevykazuje žádné významné negativní vlivy na problematiku ochrany
životního prostředí ani na veřejné zdraví.
Předložený záměr respektuje požadavky zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a nevykazuje
žádné negativní vlivy na problematiku ochrany přírody a krajiny, nemá vliv na ochranu kulturních a
historických hodnot území ani na soustavu Natura 2000. Možný negativní vliv na zvláště chráněná území
EVL a PO není konstatován jako pravděpodobný nebo významný. Záměr nijak neomezuje volný pohyb
zvěře ani ptactva ani nepoškozuje volně žijící živočichy.
Záměr není v konfliktu s požadavky zákona 20/1987 o státní památkové péči ve znění pozdějších
předpisů, ačkoli záměr prochází územím ochranného pásma kulturní památky Zámek Chropyně. Ochranné
pásmo bylo vyhlášeno rozhodnutím Okresního národního výboru v Kroměříži, odbor kultury, č.j. 40113/84 ze dne 31.7.1984. Dočasným umístěním záměru na samém okraji OP a v místě zastíněném
pohledově od zámku a ve značné vzdálenosti od něj nebude při dočasném umístění záměru porušena
historická nebo urbanistická skladba, měřítko ani silueta památky, viz kapitola B.3, fotodokumentace a
mapa v příloze. Pohledově záměr pouze nahradí na krátkou dobu dosavadní vyšší vedení 110 kV,
vycházející z rozvodny Chropyně v areálu podniku Fatra, takže situace se pohledově zlepší. Protože bude
záměrem byť jen nepatrně a okrajově dotčeno území ochranného pásma kulturní památky zámek
Chropyně, je nutné vyžádat si podle §14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném
znění závazné stanovisko příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností, kterým je Městský úřad
Kroměříž, stavební úřad, oddělení státní památkové péče.
Předložený záměr respektuje požadavky zákona 78/2004 Sb. o nakládání s geneticky modifikovanými
organismy, protože nepočítá s jejich aplikací do následných terénních úprav po skončení funkce NPT.
Rovněž tak záměr nepočítá s využitím zvířat (zejména koní nebo oslů) během montáže a demontáže
záměru a respektuje tak požadavky zákona 246/1992 Sb. v platném znění, na ochranu zvířat proti týrání.
Předložený záměr nemá svým charakterem nároky na vynětí pozemků ze ZPF podle zákona 334/1992 Sb.
o ochraně zemědělského půdního fondu, protože navržené zábory jsou podlimitní a dočasné. Záměr se
nedotýká pozemků lesních ani OP lesa podle zákona 289/1995 Sb. o lesích.
Předložený záměr respektuje požadavky zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií a ZUR ZK včetně
ostatních koncepčních a plánovacích dokumentů. Z tohoto pohledu jsou požadavky zákona hodnoceny
jako klíčové v otázce udržení řádné provozuschopnosti energetických sítí a navržený záměr přímo
napomáhá uvedenému hlavnímu záměru.
Předložený záměr nepodléhá zákonu 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění a
napomáhá lepšímu zajištění prevence závažných havárií podle zákona 224/2015 Sb. o prevenci závažných
havárií způsobených vybranými chemickými látkami nebo chemickými směsmi tím, že stabilizuje dodávku
elektrické energie do chemických provozů a provozů s nimi spjatých.
Předložený záměr nepodléhá zákonu č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích,
protože je nikde nepoužívá.
Záměr není podle místního šetření ani v kontaktu se starými zátěžemi podle zákona 167/2008 Sb. o
předcházení ekologické újmě a o její nápravě.
Záměr je tedy ze všech hledisek možno označit za celkově bezpečný a bez negativních vlivů na životní
prostředí a populaci.
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Pozitivním a významně převažujícím vlivem je udržení bezpečné a spolehlivé dodávky elektrické energie
do zásobované oblasti během výměny existujících vedení VVN 110 kV (V551 a V559 v Chropyni a V552 a
V550 v Hulíně), kdy by jinak došlo k jejich odstávce bez možnosti náhradního napájení.

Celkově tedy z hlediska převažujících složkových vlivů na prostředí, zasažené území a populaci
převažují významně vlivy pozitivní, negativní vlivy jsou zcela marginální.

D.3 Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní
hranice
Záměr nemá žádný negativní přeshraniční vliv. Nenachází se ani v lokalitě významně navštěvované
zahraničními turisty.

D.4 Charakteristika opatření k prevenci,
kompenzaci nepříznivých vlivů

vyloučení,

snížení,

popřípadě

Práce na přechodu přes NPP Chropyňský rybník budou z hlediska časového (hnízdění ptactva) a z hlediska
ochrany zeleně (nutné kácení nebo krácení vegetace) konzultovány s místně a věcně příslušným orgánem
ochrany přírody. Kácení vzrostlých stromů se neplánuje.
Montáž a demontáž celé soupravy vedení NPT bude prováděna tak, aby minimálně rušila obyvatelstvo,
vyloučeny jsou práce mimo denní dobu.
Z hlediska ochrany půdy bude při montáži sejmuta svrchní půdní vrstva do hloubky asi 30 cm a zemina
bude uložena na místě, po skončení a demontáži NPT bude půdní vrstva rozprostřena zpět, případně
doplněna o kvalitní zeminu k rekultivaci. Jedná se celkem asi o 396 m2 plochy, ne všechna je ale
zemědělského charakteru. K výstavbě i k likvidaci NPT bude využíván pruh v ose vedení, pokud to bude
nezbytně nutné, jinak místní veřejné komunikace.
Jiné vlivy není třeba kompenzovat.

D.5 Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů
V současné době není změřena skutečná úroveň prašnosti a hlučnosti na zkoumané lokalitě, je však
minimální. S ohledem na umístění opravovaného úseku mimo zástavbu tyto údaje nejsou klíčovými a není
třeba je zvlášť proměřovat, protože evidentně nedojde k jejich zhoršení vlivem realizace projektu.
Měřitelnost parametrů nemusí být vždy podmínkou jejich vyhodnocení, v takovém případě je možno
použít obecně známých zkušeností. Pro záměr není zapotřebí použití nátěrových hmot s podílem VOC.
Jiné významné neznalosti a neurčitosti, které by se mohly podílet na vyhodnocení záměru, nejsou známy.
Protože samozřejmě platí také známá ustanovení Murphyho zákonů, nelze například vyloučit legislativní
změny v dlouhé době průběhu projednávání a přípravy záměru. V době zpracování Oznámení je stále
v přípravě zákon o odpadech a stavební zákon. Proto považuje zpracovatel hodnocení za samozřejmé, že
případné změny v legislativě musí být vždy do dalšího stupně řešení projektu zapracovány, aniž by se to
muselo v připomínkách zvláště zdůrazňovat. Totéž platí o dodržení platných zákonů a prováděcích
předpisů nejen stavebních, ale i ve složkových oblastech životního prostředí. Ve vyjádřeních k tomuto
Oznámení není tedy třeba psát upozornění na potřebu dodržení některé vyhlášky nebo metodického
pokynu.
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E

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU A ZÁVĚR

Za nulovou variantu se považuje vždy automaticky stav, kdy se nic nebude měnit, projekt se nerealizuje.
Aktivní předložená varianta je nebytným řešením pro zachování možnosti přenosu elektřiny do lokality
obou měst. Nulová varianta je pasivní, nepředpokládá se žádná změna dosavadního stavu a znamená
zachování stávajícího stavu, tedy především ponechání dosavadních zkorodovaných stožárů ve stávajícím
stavu, který však není z technického hlediska vyhovující a udržitelný, povede k poruchám a přerušování
dodávek elektřiny zejména v důsledku působení atmosférických sil na vedení v téměř havarijním stavu.
Navržený nový stav vedení je vyhovující technickým požadavkům, technickým normám a umožňuje další
dlouhodobý provoz opravené a doplněné distribuční sítě. Je zajištěna významně lepší bezpečnost
z hlediska požadavků energetického zákona i lokalit samotných. K jeho dosažení je třeba zajistit po dobu
opravy náhradní zásobování obou lokalit pomocí NPT, která je zde předmětem hodnocení.
Navržené řešení je limitováno stávající trasou vedení i dalších vedení v lokalitě (zastavěný intravilán města
Chropyně), možností dotčení pozemků a osob vlivem indukovaných polí, stávajícími obytnými objekty a
křižovanými inženýrskými sítěmi (podzemní produktovody), dále pak možnostmi technického řešení
konstrukcí stožárů a geologickou stavbou lokality. Prostorově ani technicky nelze jinou variantu stanovit.
Pokud jde o zájmy všeobecné ochrany přírody, památek a další vlivy, jsou si obě varianty (nulová a
předkládaná) téměř rovnocenné a nedotýkají se jich významnější měrou. Podrobné vyhodnocení je
v kapitole B.3 a D a ve fotodokumentační části.
Vyhodnocení:
Aktivní předložená varianta je tedy z celkového pohledu jednoznačně a lépe přijatelná, především
z důvodu udržení kontinuálního zásobování obou měst elektřinou. Rozdíly jsou tak markantní, že není
třeba žádných dalších podrobnějších kvantifikujících studií a hodnocení.
Záměr jako celek v předložené variantě nezasahuje významně negativně zájmy ochrany přírody ani jiné
právem chráněné zájmy. Záměr je v souladu s požadavky na ochranu přírody a krajiny. V hodnocení
tohoto záměru je také doloženo, že záměr nezhorší životní prostředí obyvatelstva v místě během
výstavby a jeho užívání. K menším nevýznamným krátkodobým vlivům z dopravy může dojít během
stavby. Z hlediska ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje je projekt přijatelný a
doporučuje se ke schválení a vydání kladného stanoviska bez dalšího posuzování.
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F DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
F.1 Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Obrázek 6: Mapa trasy a širších vztahů
Zeleně je posuzovaná NPT, modře jsou úseky, jejichž výměnu NPT substituuje.
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Obrázek 7: Mapa území ochrany vodních zdrojů – PHO VZ Břest a Plešovec

Černě je vyznačena oblast umístění záměru
Obrázek 8: Celkový výkres OP zámku a NPP rybníka
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Obrázek 9: Celkový výkres typické podpory vedení NPT

Tento typ podpory bude použit na převážné většině trasy.
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Obrázek 10: Stožár „jehla“ pro vedení NPT

Tento typ stožáru se předpokládá především na pozici 89 v Chropyni
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F.2 Další podstatné informace oznamovatele
O zahájení řízení by mohl mít právo být informován podle sdělení MÚ Hulín také spolek Egeria, z.s. IČO
228 92 133, adresa pro doručování: Miroslav Mach, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice, e-mail:
mirek_mach@seznam.cz, a spolek Zelená pro občany, z.s., IČO 033 15 789, se sídlem nám. Míru 122, 768
24 Hulín.
Seznam dotčených pozemků je poměrně rozsáhlý a je proto připojen v samostatné příloze a upraven tak,
aby byly respektovány požadavky Nařízení EP a Rady EU 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů s ohledem na to, že celá dokumentace je
veřejně přístupná.
Nejsou žádné jiné informace

F.3 Použité prameny
1) Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky
2) Územní plán města Chropyně
3) webové stránky města Hulín a Chropyně
4) Mapový server Seznam.cz
5) Vyjádření některých úřadů k projektu
6) Dokumentace podpěr pro NPT
7) Ročenka ČHMÚ – část hydrologie a klima
8) Projektová dokumentace záměru, SPIE Elektrovod 2019
9) Sbírka zákonů a nařízení ČSR a ČR
10) Webové stránky HEIS VÚV Praha
11) EIA Pokračování těžby štěrkopísků na ložisku Hulín, Dokumentace záměru kód MZP242
12) EIA V418/818 Zdvojení vedení Prosenice – Otrokovice, kód OV8261
13) EIA FVE Břest, Oznámení záměru kód ZLK481
14) EIA Oznámení ZEKO Recyklační dvůr Hulín kód ZLK900
15) NATURA 2000 oficiální stránky - http://www.natura2000.cz
16) Osobní šetření v místě 9.2.2020 s vlastní fotodokumentací
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G VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Záměrem je umístění dočasného vedení Náhradní přenosové trasy (NPT) vedení vysokého napětí 110 kV
v úseku mezi Hulínem a Chropyní v délce 8,265 km. Dosavadní vedení 110 kV (V551 a V559 z Chropyně a
V552 a V550 z Hulína) na starých stožárech jsou kapacitně slabá, fyzicky přestárlá – jejich původ je ze 70.
let min.století - a vyžaduje moderní vodiče s optickými vlákny a lepší uzemnění. Existující stožáry těchto
vedení budou muset být vyměněny za nové rovněž z důvodu koroze – zejména větší bezpečnosti při
extrémních atmosférických jevech. Po dobu výměny těchto stožárů bude město Hulín i město Chropyně
zásobováno elektrickou energií pomocí Náhradní přenosové trasy (NPT). Ta je vedena mezi trafostanicí
Hulín a trafostanicí Chropyně (Fatra) pomocí trasy procházející z TR Hulín kolmo přes silnici na Kroměříž,
přes dálnici D1 a volnou krajinou - polnostmi kolem Skaštic do Chropyně. Ve městě Chropyni prochází
místní částí Františkov a po okraji Chropyňského rybníka se stáčí k trafostanici v areálu Fatry Chropyně.
Před zahájením prací na výměně a modernizaci budou vztyčeny pro dočasné vedení NPT stožáry nové.
Jejich výška je prakticky stejná jako u dosavadních, takže nedojde k žádné změně pohledových
charakteristik. Vedení NPT nevyžaduje zvláštní betonové základy, bude kotveno provizorně a po
provedení výměn hlavních tras bude trasa NPT odpojena a zrušena, pozemky budou navráceny do
původního stavu. U nových vedení budou zachovány všechny dosavadní funkce a následně bude zvětšena
přepravní kapacita nového hlavního vedení novým uspořádáním složených zavěšených vodičů. Z hlediska
bezpečnosti osob v okolí vedení NPT se nezhorší žádná z charakteristik a opatření v ochranném pásmu
vedení se rovněž nemění. Ochrana přírody i člověka bude zajištěna bez významných vlivů. Záměr vedení
NPT je plánován na cca 6 měsíců v roce 2022 a bylo vyhodnoceno, že nebude mít významný vliv na
chráněné složky přírody ani na pohledové charakteristiky v ochranném pásmu památky Zámek Chropyně.
Závěry hodnocení projektu:
Záměr působí významně pozitivně v oblasti zásobování oblasti měst Hulín a Chropyně elektrickou
energií. Nezasahuje negativně žádné zájmy ochrany přírody ani jiné právem chráněné zájmy.
Hodnocení EIA doložilo, že projekt NPT nezhorší životní prostředí v místě během stavby NPT a jejího
následného užívání nad míru, stanovenou zákonem. K menším krátkodobým negativním vlivům může
dojít během stavby, ale budou přijata příslušná opatření k jejich eliminaci. Klady záměru významně
převyšují negativa, působení je také časově omezeno jen na dobu odstávek hlavních vedení. Z hlediska
ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje je projekt dobře přijatelný a nezasáhne do
žádné Evropsky významné lokality ani do jiných chráněných zájmů životního prostředí a lidského zdraví.
Doporučuje se ke schválení a vydání kladného stanoviska.

Náhradní trasa je vlevo, vpravo stálé vedení
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H PŘÍLOHY
1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
2. Stanovisko orgánů ochrany přírody, podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č.
218/2004 Sb. a násl.
3. Kopie oprávnění zpracovatele Oznámení
4. Seznam vybraných investičních akcí
5. Detail řešení přechodu Chropyňského rybníka – ptactvo
6. Příklady realizace podobných NPT
7. Fotodokumentace současného stavu
8. Detail řešení přechodu Chropyňského rybníka – výškové a konstrukční poměry
9. Situace širších vztahů 1:50.000 (obr.6 v textu)
10. Celkový situační a koordinační výkres ( obr.7 v textu)
11. Přehled dotčených pozemků dle katastru nemovitostí (samostatná elektronická příloha)

Identifikace zpracovatele Oznámení:
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na zpracování
oznámení:
Ing. Jiří Klicpera CSc.,
oprávněná osoba k hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb., Gočárova 615, 533 41
Lázně Bohdaneč, tel 466 921 106 a 602 649 164, E-mail klicpera@iol.cz www.ekoing-eu
Datová schránka: xzw9qhp
Hodnocení tohoto záměru jsem zpracoval jako držitel osvědčení o odborné způsobilosti č.j.
16 091/4310/OEP/92. Osvědčení vydalo dne 2.3.1993 Ministerstvo životního prostředí České republiky v
dohodě s Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle paragrafu 6 odstavec 3 a paragrafu 9
odstavec 2 zákona ČNR číslo 244/92 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Rozhodnutí o prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku na dobu pěti let vydalo MŽP
pod č.j. 53122/ENV/06 dne 1.8.2006, dále dne 12.8.2011 pod č.j. 56684/ENV/11 splatností do konce roku
2016 a 12.8.2016 pod č.j. 48259/ENV/16 s platností do konce roku 2021.

Datum zpracování oznámení: 25.2.2020
Podpis zpracovatele oznámení:
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H.1 Příloha 1a: Vyjádření stavebního úřadu města Hulín k záměru z hlediska
územně plánovací dokumentace
Samostatná elektronická příloha – záměr je v souladu s ÚP.

H.2 Příloha 1b: Vyjádření stavebního úřadu města Kroměříž k záměru z hlediska
územně plánovací dokumentace
Samostatná elektronická příloha, souhrnné vyjádření obsahující i část souladu s územním plánováním.

H.3 Příloha 2a: Stanovisko orgánů ochrany přírody, podle § 45i odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
Samostatná elektronická příloha, záměr nebude mít vliv na ochranu přírody – EVL a PO.

H.4 Příloha 2b: Stanovisko podle § 45i Natura – CHKO Bílé Karpaty
Samostatná elektronická příloha, upozornění na ochranu NPP Chropyňský rybník
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H.5 Příloha 3 Kopie prvního oprávnění zpracovatele
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H.6 Příloha 4 Seznam vybraných investičních akcí posilovaní vedení a rozvoden v
ČR:
Název stavby

Délka
(km)
V403/803 Prosenice - Nošovice, zdvojení stávajícího vedení 73

Začátek Ukončení
výstavby výstavby
2020
2022

V406/V407 Kočín - Mírovka, výstavba nového vedení

120

2021

2025

V409/V410 - smyčka do rozvodny Praha Sever

13

2025

2025

V411/811 Hradec - Výškov, zdvojení stávajícího vedení

45,3

2023

2024

V413/V416 - smyčka do rozvodny Mírovka

23

2016

2018

V413 Řeporyje - Mírovka, navýšení přenosové schopnosti

146

2025

2026

V415/V416 Chodov - Čechy Střed, I. etapa - zdvojení
stávajícího vedení
V415/V495 Chodov - Čechy Střed, II. etapa - zdvojení
stávajícího vedení
V423 Čebín - Sokolnice, navýšení přenosové schopnosti

7

2019

2019

28,3

2022

2022

38,3

2020

2021

V424 Sokolnice - Križovany, navýšení přenosové schopnosti 54,4

2025

2026

V430/V830 Hradec - Chrást, zdvojení stávajícího vedení

82,2

2024

2025

V431/831 Chrást - Přeštice, zdvojení stávajícího vedení

32,6

2023

2023

V443/V449 - smyčka do rozvodny Dětmarovice

1,2

2025

2025

V450/V428 Výškov - Babylon, zdvojení stávajícího vedení

72,5

2019

2021

V451/V448 Babylon - Bezděčín, zdvojení stávajícího vedení 54

2018

2019

V456/V803 - smyčka do rozvodny Kletné

29,1

2023

2024

V458 Krasíkov - Horní Životice, výstavba nového vedení

79,3

2014

2016

V460 Nošovice - Albrechtice, navýšení přenosové
schopnosti
V475/V477 - smyčka do rozvodny Milín

16,5

2023

2023

0,7

2023

2023

V487/V488 Vernéřov - Vítkov, výstavba nového vedení

75

2021

2023

V490/V491 Přeštice - Vítkov, výstavba nového vedení

87

2018

2020

Rozvodna Čebín, komplexní rekonstrukce

-

2013

2016

Rozvodna Čechy střed, komplexní rekonstrukce

-

2012

2017

Rozvodna Dětmarovice, nová rozvodna 420 kV

-

2023

2025

Rozvodna Hradec, nový phaseshiftový transformátor

-

2015

2016

Rozvodna Hradec, komplexní rekonstrukce

-

2021

2030

Rozvodna Chodov, komplexní rekonstrukce

-

2016

2018

Rozvodna Chrást, komplexní rekonstrukce

-

2020

2023

Rozvodna Kočín, komplexní rekonstrukce

-

2016

2022

Rozvodna Lískovec, komplexní rekonstrukce

-

2012

2016

Rozvodna Milín, nová rozvodna 420 kV

-

2022

2023

Rozvodna Otrokovice, komplexní rekonstrukce

-

2015

2018
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Rozvodna Praha-Sever, nová rozvodna 400 kV

-

2023

2025

Rozvodna Prosenice, komplexní rekonstrukce

-

2020

2025

Rozvodna Slavětice, komplexní rekonstrukce

-

2024

2032

Rozvodna Vernéřov, nová rozvodna 420 kV

-

2015

2017

Rozvodna Vítkov, nová rozvodna 420 kV

-

2018

2020

E 19 V418/V818 dvojité vedení Prosenice – Otrokovice

32,3

2022

2023

E 25 zdvojení vedení 400 kV Prosenice - Otrokovice
Nové dvojité vedení 400 kV V498/V499

Oznámení EIA – Náhradní přenosová trasa 110 kV Hulín - Chropyně

47

ING. JIŘÍ KLICPERA CSC., INŽENÝRSKÁ EKOLOGIE

H.7 Příloha 5 – Detail propojení u Chropyňského rybníka
Obrázek 11: Detailní řešení přechodu NPP Chropyňský rybník v katastrální mapě

Řezy označené v textu 1,2 na str. 20 obr.4 jsou na následujících stranách
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Rákosí

Rákosí

Řez 3 je umístěn v textu jako obr.5 na str.21.
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H.8 Příloha 6 – Praktická ukázka vedení trasy NPT
zde je jako příklad trasa u Brna do Čebína

Na obrázcích je standardně užívané vedení v terénu. Je evidentní, že se nezhorší vliv na krajinný ráz a že
NPT má mírně nižší portálové stožáry, pod kterými je obvykle pojízdná trasa pro montáž a demontáž
vedení. Terén na horní fotografii zhruba odpovídá trase NPT Hulín – Chropyně.
Oznámení EIA – Náhradní přenosová trasa 110 kV Hulín - Chropyně

50

ING. JIŘÍ KLICPERA CSC., INŽENÝRSKÁ EKOLOGIE

Detail osazení na pražce a uzemnění.
Použití NPT v terénu, vpravo a dole zarážený jednodříkový stožár, jeho instalace a odstranění je náročnější
a bude použit u NPP Chropyňský rybník
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H.9 Příloha 7 – Fotodokumentace trasy NPT Hulín – Chropyně

FOTO č. 1: Výstup linky z rozvodny Hulín bude vpravo a ihned bude přecházet silnici II/432 do Bílan a
Kroměříže.

FOTO č. 2 Přechod přes dálnici D-1 – v pozadí město Kroměříž
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FOTO č. 3 Skaštická lípa. Trasa NPT bude vedena mezi existujícím vedením a lípou asi 30 m od ní

FOTO č. 4: Skaštice u průmyslové zóny – trasa bude vlevo od silnice
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FOTO č. 5: Křižovatka Skaštice – trasa povede polem k Břestskému lesu vpravo na obzoru, vlevo od něj
přechází Moštěnku

FOTO č. 6: Přechod Moštěnky bude vlevo v blízkosti silnice, vpravo je Břestský les. Kácení na břehu
nebude nutné, přejde se bezkontaktně a stožáry mají být asi 40 m od břehové čáry.
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FOTO č. 7: Pohled od Františkova zpět podél farmy Lukron (vlevo) k Břestskému lesu, hlavní úsek trasy
NPT. Trasa prochází vpravo polnostmi za silnicí a křižuje jiná, již existující vedení.

FOTO č. 8: Trasa v Chropyni - Františkovu se stáčí a prochází v blízkosti vodojemu, staví se rozšíření o
věžový vodojem. V době realizace NPT již bude plně funkční.
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FOTO č. 9: Trasa NPT prochází od vodojemu průmyslovým areálem k silnici II/435 od Kroměříže a
Plešovce bez větších omezení.

FOTO č. 10: Přechod ze silnice II/435 od Kroměříže k Chropyňskému rybníku. Zde se prochází do území
NPP Chropyňský rybník (rákosí) a OP Chropyňského zámku v pozadí. Spadlé stromy vytvořily prostor pro
průchod NPT bez kácení – zde je příčný profil přechodu č.1
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FOTO č. 11: Pohled na stejné místo jako FOTO č.10 z druhé strany. Průchod z průmyslového areálu je zde
lépe viditelný. Je také zřejmé, že NPT prochází nad hrází u té částí rybníka, která je zarostlá rákosinami a
vodní ptactvo zde vzlétá do volného prostoru směrem od pozorovatele.

Podpěrný bod 88

FOTO č. 12: Další pohled na přechod rybníka, na kterém zcela mizí Chropyňský zámek a vliv na něj, a ze
kterého je vidět nebytnost navrženého řešení. Existující vysoký stožár starého vedení musí zůstat až do
zprovoznění NPT ve funkci a NPT jej nemůže obejít druhou stranou přes křižovatku u vjezdu do firmy
Fatra. V místě končící šipky vlevo se vedení láme, bude zde lomový bod 89 a svod do rozvodny Chropyně.
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FOTO č. 13: Z tohoto snímku je zřejmé, že přes existující parkoviště zaměstnanců Fatry asi cesta NPT
nepovede. Nejen, že by bylo parkoviště zcela vyřazeno z provozu, ale také by zde nebyl prostor pro
výměnu existujícího stožáru a vykřížení starého vedení s novým a pro montáž nového vedení. Parkoviště
je takto volné ovšem jen v neděli odpoledne.

FOTO č. 14/15 Pohledy z uličky Mrlínek k zámku a z téhož bodu na druhou stranu podél cyklostezky. Trasa
NPT je až za stromovím dobře pohledově odstíněná a neviditelná, její vliv na OP zámku a na samotný
zámek Chropyně je evidentně nulový.
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H.10 Příloha 8 – Detailní řešení přechodu přes Chropyňský rybník
Obrázek 12: Detailní řešení přechodu NPP Chropyňský rybník

Výsledné řešení v poslední verzi ukazuje profil průhybu vodičů při průchodu přes NPP Chropyňský rybník.
Nebudou zde použity portálové podpěry, ale 2 zarážené ohraňované stožáry („jehly“), aby se dobře
vykřížilo i vedení nižšího řádu u cyklostezky. Pohledová orientace je na rozdíl od předchozích obráceně,
pohledově zde je směr z parkoviště do rybníka. Kóta terénu je 194 m, kóta hladiny rybníka je 191 m, rozdíl
3 m a průchod blízko břehu také snižuje vlivy na starty vodních ptáků a eliminuje kolize s vedením, jak
bylo uvedeno dříve. Vzdálenost stožárů „jehla“ je 187,8 m.

Konec dokumentu, samostatné přílohy jsou v elektronické podobě.
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