MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65
V Praze dne 23. 4. 2012
Č. j.: 29451/ENV/12
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Identifikační údaje:
Název: V432 Kočín – Přeštice – zdvojení stávajícího vedení 400
kV
Charakter záměru: Výstavba nového dvojitého vedení V432 o
napětí 400 kV
v trase z transformátorové rozvodny (dále jen „TR“) Kočín
do TR Přeštice, včetně úpravy trasy stávajícího vedení V473
a V431. Trasa zdvojeného vedení V432 využívá z části
stávající trasu vedení V473/432 a z části bude vytyčena nová
trasa. Dvojnásobné vedení V473 bude částečně vedeno
v koridoru stávajícího vedení V473/432 a z části bude vedeno
souběžně v nové trase se stávajícím koridorem. Vedení V431
bude z části vedeno ve stávajícím koridoru vedení V432/431
a z části bude vedeno souběžně v nové trase se stávajícím
koridorem. Realizací záměru dojde k demontování stávajících
stožárů a demolici stávajících patek, výstavbě nových stožárů
a jejich patek. Současná umístění stožárů budou v maximální
míře využita i pro nové stožáry.
Kapacita (rozsah) záměru: Celková délka nové trasy vedení V432
bude cca 118 km,
úpravy trasy stávajícího vedení V473 z TR Kočín budou
v délce cca 16 km a V431 v délce cca 5 km z TR Přeštice.
Zábor zemědělského půdního fondu bude v rozsahu cca 2,5 ha
a zábor pozemků určených k plnění funkce lesa bude
minimální (v současnosti délka vedení na těchto pozemcích
je 8 km, po realizaci záměru bude navýšena o cca 1,2 km).
Umístění: kraj: Jihočeský
obec: Bratronice, Cehnice, Čečelovice, Čejetice, Doubravice,
Drahonice, Dříteň, Chelčice, Chrášťovice, Jinín, Krašlovice,
Libějovice, Malovice, Mečichov, Radomyšl, Rovná, Řepice,
Skočice, Slaník, Stožice, Strakonice, Temelín, Truskovice,
Třebohostice, Vodňany
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k.ú.: Bratronice, Cehnice, Dunovice, Čečelovice, Mladějovice,
Sedlíkovice, Sedliště u Mladějovic, Doubravice u Strakonic,
Nahošín, Albrechtice, Drahonice, Dříteň, Chvalešovice,
Záblatí, Chelčice, Chrášťovice, Jinín, Krašlovice, Černěves
u Libějovic, Nestanice, Krtely, Malovice u Netolic, Mečichov,
Domanice, Kaletice, Leskovice u Radomyšle, Podolí
u Strakonic, Radomyšl, Rovná u Strakonic, Řepice,
Lidmovice, Skočice, Slaník, Stožice, Modlešovice, Kočín,
Truskovice, Třebohostice, Vodňany
kraj: Plzeňský
obec: Blovice, Dolní Lukavice, Chanovice, Chocenice,
Chválenice,
Klášter, Kovčín, Kozlovice, Kramolín, Kvašňovice,
Měcholupy, Myslív, Nepomuk, Netunice, Neurazy,
Nezvěstice, Olšany, Prádlo, Přeštice, Řenče, Slatina,
Střížovice, Svéradice, Velký Bor, Vlčtejn, Zdemyslice,
Žákava, Žinkovy
k.ú.: Blovice, Hradiště u Blovic, Hradišťská Lhotka, Komorno,
Vlčice u Blovic, Dolní Lukavice, Krasavce, Defurovy Lažany,
Dobrotice u Chanovic, Chanovice, Újezd u Chanovic,
Chocenice, Zhůř, Chouzovy, Želčany, Klášter u Nepomuka,
Kovčín, Kozlovice u Nepomuka, Kramolín u Nepomuka,
Kvášňovice, Měcholupy u Blovic, Milčice, Myslív, Nový Dvůr
u Myslíva, Nepomuk, Netunice, Soběsuky u Nepomuka,
Nezvěstice, Olšany u Kvášňovic, Novotníky, Prádlo, Přeštice,
Háje u Vodokrt, Osek u Vodokrt, Vodokrty, Slatina
u Horažďovic, Střížovice u Plzně, Svéradice, Jetenovice,
Slivonice, Vlčtejn, Zdemyslice, Žákava, Kokořov
Zahájení: 2018
Ukončení: 2021
Oznamovatel: ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
Záměr „V432 Kočín – Přeštice – zdvojení stávajícího vedení 400
kV“ naplňuje dikci
bodu 3.6 (Nadzemní vedení elektrické energie o napětí nad 110
kV a délce nad 15 km)
kategorie I přílohy č. 1 jako nový záměr podle § 4 odst. 1
písm. a) k zákonu. Záměr má
významný vliv na životní prostředí, a proto bude posuzován dle
zákona.
V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož
cílem bylo upřesnění
informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru
na životní prostředí (dále jen
„dokumentace“).
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný
úřad k závěru,
že dokumentaci dle přílohy č. 4 k zákonu je nutné zpracovat
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především s důrazem
na následující oblasti:
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1. Trasa vedení (změna trasy v chráněném ložiskovém území
„Záblatí“ ležící u obce
Dříteň, dále u obce Chouzovy a u přírodní rezervace
„Radomilická mokřina“; změna
umístění stožárů v okolí vodních toků; variantní řešení trasy
vedení v úseku souběžného
vedení V473 a V432 (vedení v jedné linii, atd.); varianty
řešení doložit zákresem
do fotografií v typických pohledech; atd.).
2. Ochrana přírody a krajiny (vlivy na krajinu (přírodní
památky – např. „Pastvina
u Přešťovic“; významné krajinné prvky (zejména vodní toky,
rybníky a lesy), atd.)
krajinný ráz a skladebné prvky územních systémů ekologické
stability (dále jen
„ÚSES“); provedení podrobného průzkumu dotčeného území (se
zaměřením
na avifaunu) s vytipováním rizikových úseků střetů ptáků s
vodiči a s návrhem
adekvátních opatření ke snížení rizika kolize s vodiči; atd.).
3. Hydrogeologický průzkum dotčeného území.
4. Vlivy na veřejné zdraví.
5. Dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny
relevantní požadavky
na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v
došlých vyjádřeních.
Odůvodnění:
Příslušný úřad obdržel řadu relevantních odůvodněných
připomínek a požadavků
ke zpracování dokumentace dle přílohy č. 4 k zákonu. S
přihlédnutím k těmto požadavkům
byly příslušným úřadem specifikovány výše uvedené oblasti.
Příslušný úřad obdržel vyjádření od těchto subjektů:
- Obec Bratronice, vyjádření ze dne 19. 3. 2012,
- Obec Drahonice, vyjádření obdržené dne 21. 3. 2012,
- Obec Chanovice, vyjádření ze dne 7. 3. 2012, doručené dne
16. 4. 2012,
- Obec Kramolín, vyjádření ze dne 30. 3. 2012,
- Obec Krašlovice, vyjádření obdržené dne 22. 3. 2012,
- Město Nepomuk, vyjádření ze dne 8. 3. 2012,
- Obec Řenče, vyjádření ze dne 26. 3. 2012,
- Obec Řepice, vyjádření ze dne 4. 4. 2012,
- Město Vodňany, vyjádření ze dne 28. 3. 2012,
- Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí,
zemědělství a lesnictví,
vyjádření ze dne 26. 3. 2012,
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí,
vyjádření ze dne 21. 3. 2012,
- Městský úřad Blovice, odbor životního prostředí, vyjádření
ze dne 21. 3. 2012,
- Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního
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prostředí, vyjádření ze dne
26. 3. 2012,
- Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí,
vyjádření
ze dne 7. 3. 2012,
- Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí,
vyjádření ze dne 19. 3. 2012,

5

- Městský úřad Starý Plzenec, odbor výstavby, vyjádření ze dne
23. 3. 2012,
- Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí,
vyjádření ze dne 19. 3. 2012,
- Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, vyjádření
ze dne 28. 3. 2012,
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v
Českých Budějovicích,
vyjádření ze dne 16. 3. 2012,
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v
Plzni,
vyjádření ze dne 16. 3. 2012,
- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát
České Budějovice,
vyjádření ze dne 19. 3. 2012,
- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát
Plzeň,
vyjádření ze dne 21. 3. 2012,
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a
Jihočeského, vyjádření ze dne
4. 4. 2012,
- Agentura ochrany přírody a krajiny, vyjádření ze dne 22. 3.
2012,
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých
Budějovicích,
vyjádření ze dne 3. 4. 2012,
- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod,
vyjádření ze dne 12. 3. 2012,
- Vyjádření občanů obcí Chouzovy a Želčany, vyjádření ze dne
4. 4. 2012.
Stručné shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému
oznámení:
Obec Bratronice nemá žádné připomínky.
Obec Drahonice nemá připomínky.
Obec Chanovice nemá připomínky za předpokladu, že trasa nového
vedení bude souhlasná
se stávající trasou vedení.
Obec Kramolín nemá k záměru žádné připomínky.
Obec Krašlovice souhlasí s předmětným záměrem.
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Město Nepomuk uvádí, že v oznámení chybí informace o zvýšeném
riziku střetu ptáků
s vodiči za snížené viditelnosti v tahových koridorech a v
místech zvýšeného výskytu ptáků
(přechod přes vodní plochy a rybníky).
Obec Řenče nemá připomínek.
Obec Řepice nemá žádné připomínky.
Město Vodňany nemá zásadní připomínky za podmínky, že v
navržené trase na katastrálním
území města Vodňany nedojde ke zvětšení ochranného pásma
vedení.
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí,
zemědělství a lesnictví uplatňuje
připomínky z hlediska ochrany přírody a krajiny.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí
uplatňuje připomínky z hlediska
ochrany přírody a krajiny.
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Městský úřad Blovice, odbor životního prostředí uplatňuje
připomínky z hlediska ochrany
přírody a krajiny.
Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního
prostředí uplatňuje připomínky
z hlediska ochrany přírody a krajiny, ochrany vod a ochrany
lesa.
Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí
nemá připomínky.
Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí uplatňuje
požadavek na podrobnější
posouzení vlivů posuzovaného záměru na krajinný ráz.
Městský úřad Starý Plzenec, odbor výstavby nemá připomínky.
Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí nemá
připomínky a sděluje, že trasa
vedení zasahuje do ochranných pásem několika vodních zdrojů.
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí požaduje
specifikovat, jestli dojde
k trvalému záboru či pouze k omezení lesních pozemků v šíři
ochranného pásma vedení a dále
uvádí připomínky z hlediska ochrany vod.
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v
Českých Budějovicích souhlasí
s předloženým záměrem a nemá připomínky.
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
konstatuje, že z hlediska
ochrany veřejného zdraví lze předložený záměr akceptovat.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České
Budějovice požaduje doplnit
vyhodnocení vlivů záměru na významné krajinné prvky (zejména
vodní toky, rybníky, les
a dále také vlivy na prvky ÚSES). Dále uvádí požadavky ke
snížení prašnosti a upozorňuje
na povinnost z hlediska ochrany lesa a odpadového
hospodářství.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň
nemá připomínek.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského
nesouhlasí s trasou vedení
vedoucí přes chráněné ložiskové území „Záblatí“ ležící u obce
Dříteň.
Agentura ochrany přírody a krajiny požaduje provedení
podrobného průzkumu dotčeného
území s vytipováním rizikových úseků kolizí ptáků s vodiči a
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návrhem zabezpečovacích
opatření.
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých
Budějovicích uplatňuje
připomínky týkající se umísťování nových stožárů a dodržení
platné legislativy z hlediska
státní památkové péče.
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod uplatňuje
připomínky týkající
se umísťování stavenišť a stožárů z hlediska ochrany vod. Dále
požaduje provedení
hydrogeologického posudku v dotčeném území.
Vyjádření občanů obcí Chouzovy a Želčany, ve kterém obyvatelé
dotčených lokalit sdělují,
že ochranné pásmo nového vedení bude téměř zasahovat do zahrad
domů v obci Chouzovy.
Dále, že trasa vedení bude mít vliv na tok Olešnického potoka
(kácení dřevin), na lesní porost
u obce Želčany a na rozvoj podnikatelské činnosti.
Kopie výše uvedených vyjádření jsou v elektronické podobě k
dispozici v Informačním
systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační
agentura životního
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prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách
Ministerstva životního prostředí
(http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru MZP374, v sekci
závěr zjišťovacího řízení.
Příslušný počet paré dokumentace a způsob jejího předání bude
stanoven po dohodě
s příslušným úřadem.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených
správních úřadů, ani
příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr
zjišťovacího řízení není rozhodnutím
vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v. r.
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
(otisk úředního razítka)

10

Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní
samosprávné celky

11

12

