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NPT 110 kV Hulín - Chropyně

Městský úřad Kroměříž obdržel žádost o vyjádření k záměru stavby „NPT 110 kV Hulín Chropyně“, umístěné v kat. území Hulín.
Předmětem záměru je dočasné elektrické vedení 1x110kV. Dočasné vedení začíná v rozvodně
110 kV Hulín, která je situovaná v západní části města Hulín, prochází jižní částí obce Skaštice
a zakončena bude v rozvodně, která leží ve středu města Chropyně.
Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí dává vyjádření k výše uvedenému záměru
z hlediska
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“):
Bez připomínek.
Bc. Alena Dvořáková
Ing. Josef Pospíšil
oprávněná úřední osoba
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o vodách“):
Stavba se nachází v záplavovém území a v ochranném pásmu vodního zdroje.
Ing. Josef Opršal
Bc. Martina Adámková
oprávněná úřední osoba

zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů:
Orgán ochrany ZPF sděluje, že dle § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF,
ve znění pozdějších předpisů, k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně
doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu pro záměr "NPT 110 kV Hulín Chropyně" není třeba souhlasu k odnětí půdy ze ZPF. V případě překročení této doby je nutno
požádat příslušný orgán ochrany ZPF o souhlas s dočasným odnětím dle § 9 odst. 8 zákona č.
334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů. Termín zahájení nezemědělského
využívání zemědělské půdy musí být písemně oznámen nejméně 15 dní předem příslušnému
orgánu ochrany ZPF.
Orgán ochrany ZPF upozorňuje, že při stavebních pracích prováděných na pozemcích pod
ochranou ZPF, je dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů, nutné respektovat a dodržovat zásady ochrany ZPF.
Mgr. Tereza Ančincová
oprávněná úřední osoba
zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZOPK“):
Upozorňujeme, že dle § 5a), odst. 6 ZOPK je třeba nadzemní vedení při jeho budování nebo
rekonstrukci opatřit ochrannými prostředky, které zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem.
Ochrana dřevin, které by mohly být dotčeny stavbou, bude zajištěna v souladu s normou ČSN č.
83 90 61 "Ochrana stromů, porostů a ploch při stavebních pracích", resp. s metodikou SPPK A01
002:2014 „Ochrana dřevin při stavební činnosti" (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a
Mendelova univerzita v Brně, 2014 - viz. http://standardy.nature.cz/res/data/198/025321.pdf).
RNDr. Magdalena Pospíšilová
oprávněná úřední osoba
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“):
Z předložené dokumentace vyplývá, že nedojde k dotčení zájmů chráněných zákonem o lesích.
Záměr nenavrhuje umístění stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa, ani nenavrhuje
umístění stavby do 50 m od okraje lesa.
RNDr. Magdaléna Pospíšilová
oprávněná úřední osoba

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:
Městský úřad Kroměříž, oddělení dopravy a silničního hospodářství jako příslušný silniční správní
úřad podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích z hlediska
řešení silnic II. třídy, III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací sděluje.
V případě, že dojde k umístění sítě do tělesa nebo nad těleso silnice II. třídy, III. třídy, je nutné
požádat o povolení zvláštního užívání komunikace pro umístění sítí. Silnice II. třídy, III. třídy mají
v nezastavěném území obce ochranné pásmo, které činí 15 m od osy silnice.
Martina Pomothyová
oprávněná úřední osoba

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění:
Městský úřad Kroměříž, stavební úřad, oddělení územního plánování, jako orgán územního
plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na žádost, kterou 17.10.2019 podal Elektrovod
a.s. - Slovenská republika, odštěpný závod, IČO 08211043, Čechova č.p. 395/59, České
Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 1 ve věci: „Žádost o vyjádření ke stavbě pro územní
řízení "NPT 110 kV Hulín-Chropyně",
sděluje z územně plánovacího hlediska následující:
Dočasná náhradní přenosová trasa NPT 110kV Hulín - Chropyně je umístěna na pozemcích v
k.ú. Hulín, Bílany, Skaštice a Chropyně.
Dle Územního plánu města Hulína zahrnující právní stav po vydání změny č. 6 se trasa umísťuje
na pozemcích, které se nacházejí v „ploše zemědělského půdního fondu v drobné držbě (Npd)",
ve které je podmíněně přípustná výstavba nezbytně nutných vedení liniových staveb a zařízení
technické vybavenosti. Dále na pozemcích, které se nacházejí v „ploše zemědělského půdního
fondu velkovýrobně obhospodařované (NP)", ve které je podmíněně přípustná nezbytně nutná
vedení liniových staveb
a zařízení technické vybavenosti. Dále na pozemcích, které se nacházejí v „ploše silniční doprava
a zařízení (DS)", ve které je podmíněně přípustné vedení nezbytných sítí technického vybavení a
zařízení v silničních tělesech.
Dle Územního plánu města Kroměříže ve znění změny č. 6A se trasa umísťuje na pozemcích,
které se nacházejí v plochách nespecifikovaných zemědělsky využívaných, v ploše dálnic, v ploše
pro dopravní vybavení a ve vodní ploše. Dle územního plánu stavby dočasné jsou po dobu
nezbytnou v závislosti na účelu stavby a charakteru dotčeného území přípustné na všech
plochách v souladu s obecně platnými předpisy. Doba trvání stavby musí být taková, aby se
minimalizovaly dopady na dotčené území.
Dle Územního plánu Skaštice úplné znění po vydání změny č. 2 se trasa umísťuje na pozemcích,
které se nacházejí v plochách pro bydlení individuální (BI), v plochách dopravní infrastruktury pro
silniční dopravu (DS), v plochách krajinné zeleně (K), v plochách technické infrastruktury pro
energetiku (TE), v plochách vodních a toků (WT), v plochách zemědělských (Z), ve kterých je
přípustným využitím související technická infrastruktura.
Dle Územního plánu Chropyně úplné znění po vydání změny č. 1 se trasa umísťuje na
pozemcích, které se nacházejí v plochách pro bydlení individuální (BI), v plochách pro silniční
dopravu (DS), v plochách sídelní zeleně (Z*), v plochách zemědělských (Z), v plochách krajinné
zeleně (K), v plochách vodních a toků (WT), v plochách pro energetiku (TE), v plochách pro
zemědělskou a lesnickou výrobu (VZ), ve kterých je přípustným využitím související technická
infrastruktura.
Záměr dočasné stavby NPT 110kV Hulín - Chropyně je v souladu s výše uvedenými územními
plány.
Upozornění:
Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů podle zvláštních
předpisů.
Bc. Pavla Litvinová
oprávněná úřední osoba

Toto vyjádření není závazným stanoviskem dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní
řád, v platném znění a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) v platném znění.

Ing. Petr Vodák
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

