KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Číslo jednací: KUJI 140/2019
Sp. zn.: OZPZ 1861/2018 Ml
Vyřizuje/telefon: František Mládek/564 602 513

Rozhodnutí
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 odst. 6 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 o EIA“)

Identifikační údaje
Název záměru:

V502 výměna vedení VVN 110 kV odbočka Náměšť nad Oslavou

Zařazení záměru dle
přílohy č. 1 k zákonu
o EIA:

Kategorie II, bod 85 (Nadzemní vedení elektrické energie o napětí
od 110 kV s délkou od stanoveného limitu. Limit: 2 km.)

Kapacita (rozsah)
záměru:

Záměr řeší výměnu existujícího vedení typu „Sedlák“ z roku 1969
v délce 2,1 km s počtem 14 stožárů. Stožáry typu „Sedlák“ jsou ve
velmi špatném stavu a budou nahrazeny stožáry typu „Soudek“.
Dosavadní vedení má proudovou zatížitelnost 645 A, nové bude mít
proudovou zatížitelnost 910 A za stejných meteopodmínek. Rozdíl 265
A představuje zvýšení přenášeného výkonu o cca 29 MW.

Umístění záměru:

kraj: Kraj Vysočina
obec: Náměšť nad Oslavou, Vícenice u Náměště nad Oslavou
k. ú.: Náměšť nad Oslavou (701564), Vícenice u Náměště nad Oslavou
(781487)
Parcelní čísla záměrem dotčených pozemků, v k. ú. Vícenice u
Náměště nad Oslavou, jsou: 1653, 1654, 1655, 1256, 2156/15, 2273,
1658, 1659, 1662, 2177/24, 2177/22, 2177/21, 2177/9, 2177/25,
2177/23, 2177/20, 2177/6, 2320/9, 2320/10, 2185/3, 2185/2, 158, 157,
156, 155, 154, 2193/3, 2191/2, 2193/4, 1681, 2193/4, 2272/1, 2206/1,
257, 2206/3, 2210/1, 2210/40, 2210/41, 2210/35, 2210/32, 2210/20,
2210/19, 2268/8, 284, 281/1, 280/1, 279/1, 277, 275/3, 1769/2, 302,
299, 296, 297, 314, 315/1, 325, 329, 328, 1771, 1769/2, 1773, 2322/1.
Parcelní čísla záměrem dotčených pozemků, v k. ú. Náměšť nad
Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Oslavou, jsou: 991/4, 990/33, 900/4, 900/5, 900/6, 900/12, 900/13,
900/15, 900/16, 900/17, 900/18, 900/19, 900/20, 900/26, 900/27,
1142/1, 576/2, 1155/10, 1221/1, 577, 581/1, 1151/1, 578/1, 579/1.
Oznamovatel –
účastník řízení dle § 27
odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů:

E.ON Distribuce, a.s., IČ 280 85 400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice, zastoupený na základě písemné plné moci
společností ELCON BRATISLAVA, a. s., IČ 700 98 964, se sídlem
Stroupežnického 2328/30, 150 00 Praha 5, zastoupená na základě
písemné plné moci Ing. Jiřím Klicperou, CSc., Gočárova 615, 533 41
Lázně Bohdaneč

Zpracovatel oznámení:

Ing. Jiří Klicpera, CSc., Gočárova 615, 533 41 Lázně Bohdaneč (držitel
autorizace dle § 19 zákona o EIA)

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Posuzovaný záměr má charakter opravy a modernizace již existující distribuční soustavy na
stožárech typu „Sedlák“ výměnou za stožáry typu „Soudek“. Vedení V502 je součástí distribuční
soustavy E.ON. Hlavní linka, ze které je vedena odbočka nad vodojemem Vícenice, byla
rekonstruována v létě 2018. Záměr nově nekoliduje s jinými záměry. Vzhledem k blízkosti
vojenského letiště v Sedleci u Náměště nad Oslavou výška vyměněného vedení nebude vyšší
než 30 m. Výška vyměněného vedení odbočky NAO bude vyšší než stávající, ale obdobná jako
u již existujícího stávajícího vedení V502/503, tedy dodatečné vlivy vzniklé výměnou vedení
nebudou žádné nebo jen minimální.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
V rozsahu stožárů č. 1 – 13 vedení odbočky NAO V502 bude provedena kompletní demolice a
demontáž stávajícího vedení „Sedlák“, včetně základů, stožárů, fázových vodičů, izolátorů a
armatur. Náhradou bude v rámci výměny vybudováno vedení 2x110kV typu „Soudek“ dle
typizační směrnice EGEM, s fázovými vodiči 243-ALI/39-ST1A s mazanou duší a izolátory LG
60/22/1200. Osazeny budou tlumiči vibrací a to jak na fázových vodičích, tak na KZL. Nad všemi
nosnými závěsy, včetně pomocných nosných závěsů, budou osazeny ochrany proti dosedávání
ptactva (s pevnými hroty). Stožáry budou bez ONS vyjma dvoubarevného výstražného nátěru
v blízkosti důležitých komunikací. Vyměněné vedení bude včetně svých základů dimenzováno
na 2 potahy (2 systémy) fázových vodičů. Osazen bude nyní ale pouze 1 potah (1 systém)
fázových vodičů. Stávající portál č. 14, v areálu rozvodny NAO, se doplní o špici pro ukotvení
KZL, zesílí se dodatečně navařenými příčkami a výztuhami na potřebný tah. Nebude se měnit
za nový, pokud to nebude nezbytně nutné. Nadbytečná stožárová místa, která bude možné
v rámci projektového výpočtu statiky vedení a podélného profilu na nový stav vypustit, budou
vypuštěna. V ideálním případě se předpokládá s vypuštěním celkem až 5 stožárových míst, a to
č. 2, 4, 6, 9, 12. V případě jejich zrušení bude pozemek uveden do původního stavu. Osazením
KZL do odbočky NAO se získá další přenosová optická trasa, čímž bude NAO přenosově
zajištěna na optické trase ze dvou nezávislých směrů. Součástí záměru je i modernizace HOK
v rozvodně 110 kV (přeizolace, nátěry, sanace základů), která je dnes tvořena pouze posledním
stožárem č. 14 odbočky NAO a dvojitým betonovým stožárem s rovinnou kotevní konzolou.
V rámci přípravy vedení bude zpracováno geodetické zaměření trasy venkovního vedení. Na
základě tohoto zaměření dojde ke specifikaci podpěrných bodů venkovního vedení do prostoru
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s ohledem na stávající inženýrské sítě v dané lokalitě. Případné přizemnění stožárů se bude
provádět paprskovitým zemničem a to max. ve čtyřech směrech max. do vzdálenosti 15 m.
Uzemňovací paprsky se ukládají do hloubky 60 – 80 cm pod úroveň terénu. Pro výměnu
venkovního vedení bude použita stávající trasa vedení 1x110 kV, zůstanou zachovány lomové
body tak, aby nedošlo ke změně trasy a posunu ochranného pásma vedení. Posunům v ose
vedení se u omezeného počtu stožárů pravděpodobně nebude možno z technologických a
statických důvodů vyhnout.
Záměr „V502 výměna vedení VVN 110 kV odbočka Náměšť nad Oslavou“ naplňuje dikci
bodu 85 Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 110 kV s délkou od stanoveného limitu
(Limit: 2 km), kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu o EIA, jako změna záměru ve smyslu § 4 odst. 1
písm. c) zákona o EIA.
V souladu s § 7 zákona o EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění,
zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován dle zákona
o EIA. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení dle § 22 písmene a) zákona o EIA byl
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství.
Na základě informací, uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádřeních k oznámení
a zjišťovacího řízení, provedeného dle zásad, uvedených v příloze č. 2 k zákonu o EIA,
rozhoduje příslušný úřad, že záměr
„V502 výměna vedení VVN 110 kV odbočka Náměšť nad Oslavou“
nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován
dle zákona o EIA.

Odůvodnění
1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení
zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu o EIA:
Vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, s ohledem na charakter záměru, jeho
lokalizaci v území a rozsah činností souvisejících s jeho realizací a provozem, nebudou
významné. Vliv záměru na složky životního prostředí bude velmi nízký. V rámci oznámení
záměru jsou formulována odpovídající opatření k prevenci, vyloučení, popř. kompenzaci
negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí, za kterých lze považovat záměr
z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví za akceptovatelný. Na základě výše
uvedeného, oznámení záměru a vyjádření k němu uplatněným, dospěl příslušný úřad k závěru,
že intenzita zásahů do složek životního prostředí nebude významná. Vlivy na zájmy chráněné
zákonem o EIA, i jejich rozsah, jsou jednoznačně určeny a není tedy třeba je v dalším procesu o
posuzování vlivů na životní prostředí upřesňovat.
I. Charakteristika záměru
Cílem posuzovaného záměru je výměna existujícího vedení typu „Sedlák“ v délce 2,1 km
s počtem 14 stožárů. Stožáry typu „Sedlák“ budou nahrazeny stožáry typu „Soudek“.
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Jednotlivé stožáry zabírají plochy menší než 30 m2 a budou umístěny v trase dosavadních
stožárů. Všechny dotčené plochy jsou v dosud užívané trase a budou se pouze vyměňovat
stožáry. Pravděpodobně dojde ke snížení počtu stožárů, čímž se některé zábory uvolní a někde
mohou být stožáry v trase posunuty řádově o metry.
Předložený záměr nemá sám o sobě žádný požadavek na kvalitu ovzduší. Stavba ani její provoz
nemají nároky na spotřebu vody ani neprodukuje odpadní vody. Záměr nepůsobí na biologickou
rozmanitost, nemá vstup na území ovlivňující chráněné druhy nebo území jinak chráněná.
Neovlivňuje přímo ani nepřímo udržitelné využívání přírodních zdrojů. S odpady vznikajícími
v průběhu výstavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou v oblasti odpadového
hospodářství. Záměr byl zpracován a předložen k posouzení v jedné variantě, která je uvedena
v předloženém oznámení záměru. Umístění záměru kopíruje dnešní existující trasu, a proto
nejsou navrženy varianty.
V průběhu výstavby může dojít k havarijnímu úniku pracovník látek z mechanismů do vody nebo
půdy, což se řeší havarijním odběrem zasažené zeminy a jejím odvozem ke zpracování dle
charakteru kontaminace. Riziko požáru, výbuchu, apod. v průběhu výstavby ani za provozu
nehrozí. Riziko povodně u záměru nehrozí, stavba je umístěna v převážně zvlněném terénu bez
povodňového rizika.
Předpokládaný termín zahájení výstavby záměru je v roce 2019. Předpokládaný termín uvedení
záměru do provozu je také v roce 2019.
II. Umístění záměru
Kraj: Kraj Vysočina
Obec: Náměšť nad Oslavou, Vícenice u Náměště nad Oslavou
Katastrální území: Náměšť nad Oslavou (701564), Vícenice u Náměště nad Oslavou (781487)
Parcelní čísla záměrem dotčených pozemků, v k. ú. Vícenice u Náměště nad Oslavou, jsou:
1653, 1654, 1655, 1256, 2156/15, 2273, 1658, 1659, 1662, 2177/24, 2177/22, 2177/21, 2177/9,
2177/25, 2177/23, 2177/20, 2177/6, 2320/9, 2320/10, 2185/3, 2185/2, 158, 157, 156, 155, 154,
2193/3, 2191/2, 2193/4, 1681, 2193/4, 2272/1, 2206/1, 257, 2206/3, 2210/1, 2210/40, 2210/41,
2210/35, 2210/32, 2210/20, 2210/19, 2268/8, 284, 281/1, 280/1, 279/1, 277, 275/3, 1769/2, 302,
299, 296, 297, 314, 315/1, 325, 329, 328, 1771, 1769/2, 1773 a 2322/1. Parcelní čísla záměrem
dotčených pozemků, v k. ú. Náměšť nad Oslavou, jsou: 991/4, 990/33, 900/4, 900/5, 900/6,
900/12, 900/13, 900/15, 900/16, 900/17, 900/18, 900/19, 900/20, 900/26, 900/27, 1142/1, 576/2,
1155/10, 1221/1, 577, 581/1, 1151/1, 578/1 a 579/1.
Dne 24. 9. 2018 pod č. j. MNnO 4662/18/Výst/Hrd vydal Městský úřad Náměšť nad Oslavou,
odbor výstavby a územního rozvoje vyjádření, kde uvádí, že záměr je v souladu se zájmy
územního plánování.
Dotčené území je charakterizováno vysokým stupněm industrializace a intenzivním
zemědělským využitím. Jednotlivé stožáry budou zabírat plochy menší než 30 m2 a budou
umístěny v trase dosavadních stožárů. Vedení prochází ve významné délce nad pozemky ZPF,
které jsou tradičně obdělávány, a vedení je zde plně respektováno. Změnou konstrukce stožárů
se změní tvar a rozsah zabrané plochy a celkově bude zábor menší, protože se patrně sníží
počet stožárů z 12 až na 7, tedy o 5. Trasa vychází z odbočky v poli nad vodojemem Vícenice,
odbočný stožár již byl postaven během rekonstrukce vedení V502/503 v létě 2018. Pokračuje
dál polnostmi směrem k obci, kde vede kolem rybníčku u kapličky a podél areálu zemědělské
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společnosti k lesní části, která je přijatelně udržovaná. Přechází pak jeden bezejmenný potok a
odpad z ČOV, biokoridor Okarecký potok, železnici a silnici I/23 z Náměště do Třebíče a 2
venkovní vedení 22 kV. Zaústění do stávající rozvodny bude upraveno uvnitř bez nároků na
další pozemky. Dotčená lokalita se nenachází ve zvláště chráněném území dle zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o ochraně přírody a krajiny“). Záměrem nedojde k ovlivnění významných krajinných prvků ze
„zákona“ (§ 3 zákona o ochraně přírody a krajiny), Okarecký potok záměr přechází
bezkontaktně. Navrženo je jen nezbytně nutné kácení dřevin ve stávající trase na údržbu
ochranného pásma. Záměrem nedojde k dotčení žádných registrovaných významných
krajinných prvků (§ 6 zákona o ochraně přírody a krajiny). Záměr nemá vliv na introdukci
nepůvodních druhů nebo na skladebné prvky ÚSES. Záměrem nedojde k ovlivnění soustavy
Natura 2000.
Dne 12. 10. 2018 pod č. j. KUJI 76510/2018 OZPZ 1498/2018 vydal Krajský úřad Kraje
Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství stanovisko, v souladu s ustanovením § 45i
odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, ve kterém je uvedeno, že záměr nemůže mít
významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí
oblasti.
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště správa chráněné
krajinné oblasti Žďárské vrchy, vydala dne 3. 10. 2018 pod č. j. 03364/ZV/2018 stanovisko
v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, ve kterém uvádí, že
záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany ani celistvost evropsky
významných lokalit (Natura 2000) na území CHKO Žďárské vrchy.
Realizace ani samotná existence záměru nemá vliv na zasakování srážkových vod. Dotčené
území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Riziko povodně u záměru
nehrozí, stavba je umístěna v převážně zvlněném terénu bez povodňového rizika. Okarecký
potok je překonán na stožárech 10, 11 umístěných mimo zátopovou plochu a ve velké
vzdálenosti.
Záměr není zdrojem žádných vlivů přesahujících státní hranice.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
V průběhu výstavby dojde k mírnému krátkodobému zhoršení životních podmínek
v bezprostředním okolí staveniště (prašnost, hluk). Příslušné hygienické limity stanovené
platnými předpisy ovšem nebudou překračovány. Vliv je malý a jednorázový v délce trvání
několika měsíců postupně po trase vedení. Malý vliv se promítá do využití pozemků
v ochranném pásmu vedení, avšak kde již byl dříve promítnut. Kladným vlivem je skutečnost, že
bude snížen počet stožárů a plochy orné nebo lesní půdy budou navráceny majitelům k využití.
V souvislosti s realizací stavby není očekáván jakýkoli negativní vliv na základní ukazatele
zdravotního stavu obyvatelstva zájmové lokality. Význam stavby z hlediska ochrany
obyvatelstva je pozitivní tím, že zabezpečuje trvalou a spolehlivou dodávku elektřiny do místní i
dálkové sítě. Trasa záměru prochází územím významně ovlivněným průmyslovou a
zemědělskou činností. Nachází se zde celá řada dalších nadzemních vedení, kamenolom,
průmyslové areály, letecký provoz. Provedení záměru se již neprojeví v dalším snížení
estetických hodnot území nebo negativním vlivem na krajinný ráz. Zlepší se ale využití půdy
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v místech výměny nebo zrušení stožárů. Nepředpokládá se provádění stavební činnosti
současně na celém území dotčeném stavbou a po celou dobu realizace.
Vyměňované vedení je v celé trase mimo zastavěné území obce, pouze v jednom místě se
přibližuje ke kapličce a rybníku a prochází podél plotu zemědělské společnosti. Vliv VOC
na populaci bude neměřitelný. Obdobně v dolní partii u rozvodny překonává vedení železnici
a silnici za kruhovou křižovatkou v místě mimo obydlenou oblast.
Trasa záměru překonává lokální biokoridor potoka bezkontaktně a v dosavadním udržovaném
ochranném pásmu, tedy bez vlivu na chráněné území. Jiná chráněná území všech řádů nejsou
dotčena.
Vliv na trasy tažných ptáků se neprojeví, neboť jde o výměnu již existujícího vedení. Zranění
a popálení ptáků vlivem VVN se brání mechanickým zabráněním přisedání ptáků na kritické
plochy, které bude montováno. Ochrana ptáků je u vedení VVN zajištěna i 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 výskytu ptactva je
dostatečná ochrana. Navíc na konzole budou montovány ochranné tyče, zabraňující ptactvu
vyhledávat rovné plochy přísedu a vystavovat se tak riziku úrazu elektrickým proudem.
Celkově je negativní vliv na složky životního prostředí velmi nízký, až neměřitelný. Projeví se i
pozitivní vliv vrácením uvolněné půdy do užívání po zrušených stožárech.
2. Úkony před vydáním rozhodnutí:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále také „KrÚ Kraje
Vysočina, OŽPZ“), obdržel jako příslušný úřad dle § 22 písmene a) zákona o EIA dne 31. 10.
2018 v elektronické podobě oznámení záměru „V502 výměna vedení VVN 110 kV odbočka
Náměšť nad Oslavou“, které podal Ing. Jiří Klicpera, CSc., Gočárova 615, 533 41 Lázně
Bohdaneč (zástupce oznamovatele), zpracované dle přílohy č. 3 k zákonu o EIA. Dne 6. 11.
2018 zaslal KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ zástupci oznamovatele žádost o doplnění podání zá
účelem zahájení zjišťovacího řízení. Dne 14. 11. 2018 obdržel KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ
oznámení záměru v tištěné podobě a dne 15. 11. 2018 plnou moc k zastupování. Dopis o
zahájení zjišťovacího řízení byl spolu s oznámením rozeslán dne 16. 11. 2018 pod č. j. KUJI
85442/2018 OZPZ 1861/2018 Ml. Informace o oznámení záměru byla zveřejněna dle § 16
zákona o EIA na úředních deskách: Kraje Vysočina 21. 11. 2018, města Náměšť nad Oslavou
21. 11. 2018 a obce Vícenice u Náměště nad Oslavou 21. 11. 2018.
Oznámení záměru bylo také zveřejněno na
(http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS953).

internetu

v Informačním

systému

EIA

KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, v průběhu zjišťovacího řízení obdržel celkem tři vyjádření dotčených
orgánů. Žádný z dotčených orgánů výslovně nepožaduje další posouzení dle zákona o EIA. KrÚ
Kraje Vysočina, OŽPZ neobdržel žádné vyjádření dotčeného územně samosprávného celku,
dotčené veřejnosti, ani veřejnosti.
3. Podklady pro vydání rozhodnutí:
KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, jako příslušný úřad dle § 22 písm. a) zákona o EIA, obdržel dne
31. 10. 2018 oznámení záměru „V502 výměna vedení VVN 110 kV odbočka Náměšť nad
Oslavou“, zpracované dle přílohy č. 3 k zákonu o EIA (oznámení záměru zpracoval Ing. Jiří
Klicpera, CSc., Gočárova 615, 533 41 Lázně Bohdaneč (držitel autorizace dle § 19 zákona o
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EIA)). KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, dále v rámci zjišťovacího řízení obdržel k záměru vyjádření,
uvedená níže v bodě 4 odůvodnění tohoto rozhodnutí.
4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího
řízení:
-

Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský, č. j. MNnO
5719/18/ŽPŽ/Št ze dne 4. 12. 2018;
Krajská
hygienická
stanice
Kraje
Vysočina
se
sídlem
v Jihlavě,
č.
j.
KHSV/25631/2018/TR/HOK/Štěp ze dne 6. 12. 2018;
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, č. j.
ČIŽP/46/2018/8707 ze dne 10. 12. 2018.

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský, č. j. MNnO
5719/18/ŽPŽ/Št ze dne 4. 12. 2018
Ve vyjádření je uvedeno vyjádření z hlediska vodního hospodářství, odpadového hospodářství,
ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, ochrany ZPF a ochrany pozemků určených k plnění
funkcí lesa. Všechna uvedená vyjádření jsou bez připomínek. Pouze vyjádření z hlediska
vodního hospodářství obsahuje upozornění, že realizace záměru podléhá udělení souhlasu
vodoprávního úřadu dle ust. § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Závěrem je uvedeno, že záměr není nutno
posuzovat dle zákona o EIA. Vliv záměru postačí ošetřit v následných správních řízeních.
Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina
KHSV/25631/2018/TR/HOK/Štěp ze dne 6. 12. 2018

se

sídlem

v

Jihlavě,

č.

j.

Ve svém vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice kraje Vysočina
se sídlem v Jihlavě uvádí, že nepožaduje záměr„V502 výměna vedení VVN 110 kV odbočka
Náměšť nad Oslavou“ projednat dle zákona o EIA.
Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, č. j.
ČIŽP/46/2018/8707 ze dne 10. 12. 2018
Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod (dále také
„ČIŽP“), obsahovalo: stanovisko oddělení ochrany ovzduší, stanovisko oddělení ochrany lesa,
stanovisko oddělení odpadového hospodářství, stanovisko oddělení ochrany přírody a
stanovisko oddělení ochrany vod. V žádném ze stanovisek není požadováno pokračování
v procesu EIA. Stanoviska oddělení ochrany ovzduší, ochrany lesa a ochrany vod jsou bez
připomínek. Oddělení odpadového hospodářství a přírody ve svých stanoviscích upozorňují na
nutnost postupu v souladu s platnou legislativou. Závěrem vyjádření je uvedeno, že na základě
uvedených stanovisek ČIŽP nepožaduje pokračování v procesu EIA, dílčí připomínky budou
řešeny v navazujících správních řízeních.
Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.
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Obdržená vyjádření jsou spolu se závěrem zjišťovacího řízení (rozhodnutí – doručované
veřejnou vyhláškou) zveřejněna v Informačním systému EIA.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená
veřejnost, uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA, odvolání k Ministerstvu životního
prostředí, prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí
a zemědělství. Splnění podmínek dle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o EIA doloží dotčená veřejnost
v odvolání.
V Jihlavě dne: 2. 1. 2019

Ing. František Mládek
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

Kraj Vysočina, město Náměšť nad Oslavou a obec Vícenice u Náměště nad Oslavou se
žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu určeném po dobu stanovenou
zákonem (minimálně 15 dnů) a o zaslání potvrzení o vyvěšení Krajskému úřadu Kraje
Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. Po stejnou dobu bude rozhodnutí
vyvěšeno i na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina. Zveřejněno je též na internetu v
Informačním systému EIA (kód záměru VYS953, http://www.cenia.cz/eia). Patnáctým dnem po
vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

………………………………………………

………………………………………….

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:
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ROZDĚLOVNÍK
Účastník řízení (zástupce oznamovatele):
Datovou schránkou
1. Ing. Jiří Klicpera, CSc., IČ 481 61 314, Gočárova 615, 533 41 Lázně Bohdaneč
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Kraj Vysočina, IČ 708 90 749, zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství - zde
Datovou schránkou
3. Město Náměšť nad Oslavou, IČ 002 89 965, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad
Oslavou
4. Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou, IČ 005 99 174, Vícenice 125, 675 71 Náměšť nad
Oslavou
Dotčené orgány:
5. Krajský úřad Kraje Vysočina, IČ 708 90 749 - zde
Datovou schránkou
6. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IČ 710 09 311, Tolstého
1914/15, 586 01 Jihlava
7. Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský, IČ 002 89 965,
Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
8. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, IČ 416 93 205,
Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod
Na vědomí:
Datovou schránkou
9. Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor výstavby a územního rozvoje, IČ 002 89 965,
Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
10. Povodí Moravy, s. p., IČ 708 90 013, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Mládek František Ing.
REFO_OŽPZ-OPZE
oddělení ochrany přírodní
2.1.2019 13:38:50
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