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Věc: Stanovisko k záměru „Náhradní přenosová trasa vedení 110 kV Hulín – Chropyně“
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody příslušný
podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon), vydává toto stanovisko:
Dne 21.11.2019 od Vás AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty obdržela žádost o vydání

stanoviska dle § 45i zákona, zda uvedený záměr může mít samostatně nebo ve spojení s jinými
záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti, tedy na soustavu NATURA 2000 a o souhlasné vyjádření z hlediska ochrany
přírody. Stanovisko má být povinnou přílohou dokumentu „Oznámení záměru“ při podání Oznámení EIA.
Předmětem záměru je zajistit náhradní napájení elektrickou energií rozvoden 110 kV Hulín a
Chropyně po dobu realizace modernizace odboček venkovních vedení V550/552 (TR Hulín) a
V551/559 (TR Chropyně). Dočasné vedení 1x110kV bude vybudováno jako jeden úsek
jednoduchého vedení 1x110kV v délce cca 8,16 km. Dočasné vedení začíná v rozvodně 110 kV
Hulín, prochází jižní částí obce Skaštice a zakončena bude v rozvodně Chropyně. Pro stavbu budou
v převážné většině případů použity stožáry typu „portál“. Jedná se o příhradovou, ocelovou,
stavebnicovou konstrukci bez betonového základu, umožňující zakotvení tří fázových vodičů.
Jedna z podpěr dočasného vedení je situována na území národní přírodní památky (NPP)
Chropyňský rybník, kde je předmětem ochrany vodní ptactvo (mimo jiné). Vzhledem k umístění
vodičů částečně nad vodní hladinu (rákosinu), dá se předpokládat ovlivnění předmětu chrany
předkládaným záměrem. Nejlepším řešením by v tomto případě bylo přetrasování vedení mimo
NPP. Pokud to z technických či jiných důvodů není možné, je třeba možné ovlivnění předmětu
ochrany NPP odborně posoudit. Pro případnou realizaci záměru je pak nutná výjimka ze zákona
dle § 56, odst. 2, písm c).
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.

Toto stanovisko není rozhodnutím orgánu ochrany přírody vydaným ve správním řízení a nelze se
proti němu odvolat.

Ing. Bohumil Jagoš
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ OP
IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I klara.buchwaldkova@nature.cz I T: 577 119 626

Na vědomí:
- Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, třída Tomáše Bati 21,
761 90 Zlín
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