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Veřejná vyhláška
Sdělení možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci výjimky ze základních
ochranných podmínek zvláště chráněných rostlin a živočichů pro stavbu „V406/407 Kočín
– Mírovka, nové vedení 400 kV“
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též „KrÚ OŽPZ“) jako
věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny vykonávající v přenesené působnosti
státní správu ochrany přírody a krajiny (dále též „zákon OPK“) podle § 77a odst. 5) písmeno h)
zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v plném znění obdržel žádost společnosti
ELEKTROTRANS a.s., Ringhofferova 115/1, 15521 Praha 5, IČ 25655558, která zastupuje na
základě plné moci investora záměru ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ
25702556 o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných rostlin a
živočichů pro stavbu „V406/407 Kočín – Mírovka, nové vedení 400 kV“ dle projektové
dokumentace vypracované společností ELEKTROTRANS a.s., Ringhofferova 115/1, 15521
Praha 5, stupeň DUR, zak. č. 1475, prosinec 2015, odpovědný projektant Ing. Luděk Krba.
Ve dnech 24. 10. 2016 a 15. 12. 2016 bylo předloženo doplnění podkladů řízení.
Jedná se o liniovou stavbu nového dvojnásobného nadzemního vedení 400 kV mezi
transformovnou Kočín v Jihočeském kraji a transformovnou Mírovka v Kraji Vysočina. Délka
celého úseku činí 121 648,8 m. Předmětem výše uvedeného řízení je pouze část trasy
v kompetenci zdejšího úřadu KrÚ OŽPZ, tj. úsek na území Kraje Vysočina mimo území národní
přírodní památky Jankovský potok a jejího ochranného pásma. Celkový počet stožárů je 438 ks.
Z toho je 424 ks stožárů typové řady Dunaj – 104 ks kotevních a 320 ks nosných. Zbylých 14 ks
je typové řady Soudek – 2 ks kotevních a 12 ks nosných. Stožáry typu Soudek budou použity
v úseky mezi stožáry č. 278 až 291 (délka úseku 4565 m), a to z důvodu zúžení ochranného
pásma vedení u stávajících budov. U stožáru typu Dunaj jsou vodiče umístěny na dvou
konzolách. Na horní konzole je umístěn jeden vodič, na spodní konzole jsou umístěny dva
fázové vodiče. Zemnící lana jsou umístěna na nejhořejší konzole. U stožárů Soudek jsou vodiče
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umístěny na třech konzolách. Na každé konzole je umístěn jeden vodič. Zemnící lana jsou
umístěna rovněž na nejhořejší konzole. Stožáry mají následující výškové parametry: Dunaj
nosný stožár 46m nad terénem, Dunaj kotevní 44m, Soudek nosný typ 54m a Soudek kotevní
49m. Povrchová úprava stožárových konstrukcí bude provedena žárovým zinkováním a
ochranným nátěrem. Základy stožárů budou tvořeny čtyřmi patkami, založení patek se
předpokládá do hloubky 2,5m (nosné stožáry) nebo 3,5m (kotevní stožáry). Vyložení krajní fáze
od osy vedení se pohybuje v rozmezí od 14,7m do 19,1m (stožáry typu Dunaj) a v rozmezí 9,9m
až 11,2m (stožáry typu Soudek). Šířka ochranného pásma činí 20m od krajní fáze na obě
strany.
Doručením žádosti bylo zahájeno správní řízení o výjimce ze zákazů u zvláště chráněných
rostlin a živočichů dle §56, §49 a §50 zákona OPK. Jedná se o řízení s velkým počtem
účastníků dle ustanovení § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále též „správní řád“).
Ve smyslu ustanovení §71 odst. 3 zákona OPK jsou obce ve svém územním obvodu
účastníkem všech řízení vedených podle tohoto zákona, pokud v téže věci nerozhodují jako
orgány ochrany přírody. Na základě tohoto ustanovení májí postavení účastníka předmětného
řízení následující obce: Obec Křeč, Obec Obrataň, Obec Věžná, Obec Kámen, Obec Eš, Obec
Vysoká Lhota, Obec Zlátenka, Obec Moraveč, Obec Leskovice, Městys Nová Cerekev, Obec
Dubovice, Město Pelhřimov, Obec Olešná, Obec Střítež pod Křemešníkem, Obec Vyskytná,
Obec Zachotín, Obec Opatov, Obec Dudín, Obec Ústí, Město Humpolec, Obec Herálec, Obec
Skorkov, Městys Úsobí, Obec Lípa, Obec Úhořilka, Obec Kochánov, Obec Okrouhlička, Město
Havlíčkův Brod.
Podle §70 odst. 3 zákona OPK má postavení účastníka předmětného řízení Česká společnost
ornitologická, Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5, IČ 49629549.
Účastníci řízení mají právo ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu se před vydáním rozhodnutí
vyjádřit k jeho podkladům.
Podklady pro rozhodnutí ve věci jsou účastníkům řízení k dispozici dne 30. ledna 2017 na
Krajském úřadě Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany
přírodních zdrojů a EIA, pracoviště Seifertova 24, v kanceláři č. 1.15 (v přízemí). K podkladům
rozhodnutí je možné se vyjádřit případně i v jiné dny po předchozí telefonické domluvě (tel. 564
602 511).
Ve smyslu ustanovení §25 odst. 3 správního řádu žádáme obecní úřady dotčených obcí o
bezodkladné vyvěšení tohoto oznámení na svých úředních deskách po dobu nejméně 15
dnů.

Mgr. Jana Slaninová
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
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Rozdělovník:
ELEKTROTRANS a.s., Ringhofferova 115/1, 15521 Praha 5, IČ 25655558 (DS)
ČEPS Invest, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 24670111 (DS)
Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5, IČ 49629549 (DS)
Frank Bold Advokáti, s.r.o., Údolní 567/33, 602 00 Brno, IČ 28359640 (DS)
Obce – k vyvěšení na úřední desce
Obec Křeč, Obec Obrataň, Obec Věžná, Obec Kámen, Obec Eš, Obec Vysoká Lhota, Obec
Zlátenka, Obec Moraveč, Obec Leskovice, Městys Nová Cerekev, Obec Dubovice, Město
Pelhřimov, Obec Olešná, Obec Střítež pod Křemešníkem, Obec Vyskytná, Obec Zachotín, Obec
Opatov, Obec Dudín, Obec Ústí, Město Humpolec, Obec Herálec, Obec Skorkov, Městys Úsobí,
Obec Lípa, Obec Úhořilka, Obec Kochánov, Obec Okrouhlička, Město Havlíčkův Brod (DS)
Krajský úřad Kraje Vysočina – k vyvěšení na úřední desce – zde
Vlastníci pozemků (veřejnou vyhláškou) – seznam vlastníků je k dispozici na webových
stránkách http://www.kr-vysocina.cz/ochrana-prirody-a-krajiny/ds-300370/p1=4957
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