Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany přírody a krajiny

Elektrovod a.s. – Slovenská republika, odštěpný závod
Čechova 395/59
370 01 České Budějovice

datum

oprávněná úřední osoba

číslo jednací

29. 10. 2019

Mgr. Jan Černý
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Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru
„NPT 110 kV Hulín - Chropyně“
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, příslušný podle ustanovení
§ 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „orgán ochrany přírody“) vyhodnotil na základě žádosti, která byla dne 23. 10. 2019
podána společností Eletrovod a.s. – Slovenská republika, odštěpný závod, se sídlem Čechova
395/59, 370 01 České Budějovice, možnosti vlivu záměru „NPT 110 kV Hulín - Chropyně“. Krajský
úřad Zlínského kraje vydává
stanovisko
podle § 45i odstavce 1 téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr
nemůže mít významný vliv
na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocený záměr se svou lokalizací
sice nachází v blízkosti evropsky významné lokality CZ0714085 Morava – Chropyňský luh, svou
věcnou povahou nemá ale potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a
předměty ochrany.
Současně orgán ochrany přírody konstatuje, že se záměr nachází částečně ve zvláště chráněném
území národní přírodní památky Chropyňský rybník a jeho ochranném pásmu. Dotčeným orgánem
ochrany přírody je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa Chráněné
krajinné oblasti Bílé Karpaty.
Mimo výše uvedené nejsou zdejšímu orgánu ochrany přírody známy žádné další zájmy, které by
mohly být dotčeny tímto záměrem a k jejichž uplatnění je příslušný zdejší krajský úřad.
Toto odůvodněné stanovisko se vydává postupem podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, a nejedná se o rozhodnutí ve správním řízení. Tento správní akt nenahrazuje jiná správní
opatření a rozhodnutí, která se k hodnocené aktivitě vydávají podle zvláštních právních předpisů.
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