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R O Z H O D N U T Í  
Závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou 

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“) 
jako příslušný správní úřad podle § 22 písm. a) 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“), § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 

vydává v souladu s § 7 odst. 6 zákona 
následující rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení: 

Identifikační údaje 
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 k zákonu: 
Výměna vedení 2 x 110 kV Domažlice – Kdyně 
Bod 85 (Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 110 kV s délkou 
od stanoveného limitu. – 2 km.), kategorie II. 
Kapacita (rozsah) záměru: 
Předmětem záměru je zdvojení stávajícího vedení elektrické energie 110 kV v délce 
9,7 km. Stávající vedení V110 kV 1 x 185 AlFe, které je provozováno na hladině 
22 kV, bude nejprve odstraněno. Rekonstruované vedení bude postaveno v ose 
stávajícího vedení tak, že budou zachována místa stožárů a lomové body vedení. 
Na výstupu z rozvodny Domažlice (Chrastavice) bude nový propojovací stožár 1A. 
Na konci vedení dojde k novému zaústění do plánované rozvodny Kdyně, což bude 
mít za následek stavbu nového stožáru č. 44 a novou trasu vedení od stožáru č. 43 
po nové portály v plánované rozvodně Kdyně. 
Umístění záměru: kraj: Plzeňský 
 obec: Chrastavice, Domažlice, Kdyně, Kout na Šumavě, 

Zahořany 
 k.ú.: Chrastavice, Domažlice, Kdyně, Prapořiště, Kout 

na Šumavě, Bořice u Domažlic, Sedlice u Domažlic, 
Zahořany u Domažlic 
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Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 
Jedná se o liniovou stavbu, navrženo je zdvojení existující přenosové trasy vedení 
vysokého napětí 110 kV v úseku mezi Domažlicemi a Kdyní v délce 9,7 km. 
Výstavba nového vedení VVN Domažlice – Kdyně tvoří 1. etapu dlouhodobého 
koncepčního plánu na propojení dvou nezávislých napájecích okruhů pomocí 
tzv. „jižního přeštického okruhu V110 Klatovy – Nýrsko – Domažlice“. Zokruhování 
zvýší bezpečnost a spolehlivost dodávek elektřiny jako klíčového zdroje v celé 
oblasti. Trasa je vedena mezi trafostanicí Domažlice u silnice II/183 do Chrastavice 
a prochází kolmo přes tok Zubřiny, kolem Sedlice a Zahořan přes oblast Starý Dvůr 
k rybníku Kouba (Kobyla) a přes silnici I/22 kolem Kdyně k Prapořišti, kde bude 
zakončena u připravované nové trafostanice Kdyně. 
V období realizace záměru lze o kumulativních, popř. synergických vlivech uvažovat 
z hlediska navýšení hlukové zátěže a znečišťujících látek z dopravy a pohybu 
stavebních mechanismů (včetně sekundární prašnosti), a to v případě časového 
a místního souběhu s jiným záměrem. 
Kumulativní a synergické vlivy se stávajícími a navrženými záměry mohou nastat 
v oblasti vlivů na obyvatelstvo (hluková a imisní zátěž), ovzduší a klima (emise), půdu 
(zábory), krajinný ráz (navýšení technicistních prvků v území). 
Záměr zasahuje pozemky vedené v zemědělském půdním fondu (dále jen „ZPF“) 
a pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) či jejich ochranném 
pásmu.  
Záměr navazuje na stávající body přenosové soustavy, jedná se o zkapacitnění 
přenosové soustavy elektrické energie. Realizace záměru vyvolá dopravní nároky, 
jež budou využívat vybudované přístupy. Záměr nebude v přímém střetu s jinými 
záměry. Uvažované vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví souvisejí s provozem 
záměru a vyvolanou dopravou v době realizace záměru. V tomto ohledu může dojít 
ke kumulaci vlivů, které však vzhledem k charakteru lokality a stávající intenzity 
dopravy nepředstavují významně negativní zhoršení stávající situace. Významně 
negativní synergické vlivy s jinými záměry tak lze vyloučit. 

Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně 
případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru: 
Záměrem je realizace liniové stavby. Rekonstruované vedení bude postaveno v ose 
stávajícího vedení tak, že budou zachována místa stožárů a lomové body vedení. 
U Zahořan dojde k posunutí stožáru č. 17 o jednotky metrů na nové místo. Nejvíc se 
vedení přibližuje zastavěnému území ve městě Kdyně a v obci Zahořany. V km 2,0 
v úseku u obce Milavče vedení VVN kříží také trať č. 180 z Německa do Plzně. 
Staré vedení: 
Počet stožárů:   44 ks typu F 
Počet kotevních stožárů:  9 ks 
Počet nosných stožárů:  35 ks 
Typ FV:    185 AlFe6 
Nové vedení: 
Počet stožárů:   45 ks typu Soudek 
Počet kotevních stožárů:  13 ks 
Počet nosných stožárů:  32 ks 
Typ FV:    362-Al1/59-ST1A 
Základní výška stožáru:  27,6 m 
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Délka trasy vedení:   9,7 km 
Předpokládaná doba výstavby: 6 měsíců 
Kotvení a základy: litý beton kostka 1,9 x 1,9 x 1,9 m pro základní 

výšku 

Oznamovatel:  ČEZ Distribuce, a. s. 
Teplická 874/8 
405 02  Děčín IV 

Zpracovatel oznámení: Ing. Jiří Klicpera, CSc.  (autorizovaná osoba) 
Gočárova 615 
533 41  Lázně Bohdaneč 

Záměr „Výměna vedení 2 x 110 kV Domažlice – Kdyně“ naplňuje dikci bodu 85 
(Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 110 kV s délkou od stanoveného 
limitu. – 2 km), kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. 
V souladu s ustanovením § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem 
bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, 
a tedy podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona. 
Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl Krajský úřad Plzeňského kraje, 
Odbor životního prostředí. 
Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření 
dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad 
uvedených v příloze č. 2 k zákonu, 

rozhodl správní orgán tak, že záměr 

„Výměna vedení 2 x 110 kV Domažlice – Kdyně“ 

nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude 
posuzován podle zákona. 

Do podkladů zveřejněných v souladu s ustanovením § 16 zákona včetně obdržených 
vyjádření lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách 
CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia), 
pod kódem záměru PLK2003. 

Odůvodnění 
Dne 15. 9. 2022 obdržel správní orgán oznámení záměru „Výměna vedení 
2 x 110 kV Domažlice – Kdyně“ za účelem provedení zjišťovacího řízení dle § 7 
zákona. 
Dopisem ze dne 26. 9. 2022 bylo oznámení záměru, zpracované v rozsahu přílohy 
č. 3 k zákonu, rozesláno dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným 
správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření. 
Dne 26. 9. 2022 správní orgán zveřejnil informaci o oznámení záměru v souladu 
s § 16 zákona na úřední desce Plzeňského kraje a v Informačním systému EIA 
na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí 
(http://www.cenia.cz/eia), pod kódem záměru PLK2003. 
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K oznámení se v zákonem stanovené lhůtě dle § 6 odst. 7 zákona (tj. do 30 dnů 
ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Plzeňského kraje) 
vyjádřily tyto subjekty: 
1) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Územní pracoviště 

Domažlice, ze dne 19. 10. 2022; 
2) Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň, ze dne 

17. 10. 2022. 

Stručné shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení: 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Územní 
pracoviště Domažlice, ze dne 19. 10. 2022 
 mimo jiné uvádí, že s oznámením záměru se souhlasí. 
 konstatuje, že ze závěrů oznámení záměru je zřejmé, že významně nebudou 

ovlivněny žádné složky životního prostředí a nebude docházet k ovlivnění 
veřejného zdraví. 

Komentář příslušného úřadu: 
Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň, ze dne 
17. 10. 2022 
Oddělení ochrany vod: 
 z hlediska sledovaných vodohospodářských zájmů nemá k oznámení záměru 

připomínky. 
Oddělení ochrany ovzduší: 
 k oznámení záměru nemá připomínky. 
Oddělení odpadového hospodářství: 
 k oznámení záměru má připomínku, že v části B.3.5 je citován již neplatný zákon 

č. 185/2001 Sb., který pozbyl platnosti dne 1. 1. 2021, kdy jej nahradil zákon 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

Oddělení ochrany přírody: 
 vzhledem k umístění nových sloupů na místě starých a stejné charakteristice 

nového vedení nemá k záměru připomínky. 
Oddělení ochrany lesa: 
 připomíná, že bude nutné získat souhlasné stanovisko příslušného orgánu státní 

správy lesů a naplnit tak povinnost uvedenou v ustanovení § 14 zákona 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 

 nepožaduje další posouzení záměru dle zákona. 
Komentář příslušného úřadu: 
Ve vyjádření jsou akcentovány zejména zákonné povinnosti oznamovatele na úseku 
životního prostředí. Vzhledem k obsahu vyjádření proto dále ponecháno 
bez komentáře. 

V souladu se zásadami uvedenými v příloze č. 2 k zákonu a výše uvedenými 
vyjádřeními odůvodňuje správní orgán vydání výše uvedeného rozhodnutí (závěru 
zjišťovacího řízení) takto:  
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I. 
CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU 

1) Rozsah a podoba záměru jako celku: 
Předmětem záměru je zdvojení stávajícího vedení elektrické energie 110 kV 
v délce 9,7 km. Stávající vedení V110 kV 1 x 185 AlFe, které je provozováno 
na hladině 22 kV, bude nejprve odstraněno. Rekonstruované vedení bude 
postaveno v ose stávajícího vedení tak, že budou zachována místa stožárů 
a lomové body vedení. Na výstupu z rozvodny Domažlice (Chrastavice) bude nový 
propojovací stožár 1A. Na konci vedení dojde k novému zaústění do plánované 
rozvodny Kdyně, což bude mít za následek stavbu nového stožáru č. 44 a novou 
trasu vedení od stožáru č. 43 po nové portály v plánované rozvodně Kdyně. 
Výstavba nového vedení VVN Domažlice – Kdyně tvoří 1. etapu dlouhodobého 
koncepčního plánu na propojení dvou nezávislých napájecích okruhů pomocí 
tzv. „jižního přeštického okruhu V110 Klatovy – Nýrsko – Domažlice“. Zokruhování 
zvýší bezpečnost a spolehlivost dodávek elektřiny jako klíčového zdroje v celé 
oblasti. Trasa je vedena mezi trafostanicí Domažlice u silnice II/183 do obce 
Chrastavice a prochází kolmo přes tok Zubřiny, kolem obcí Sedlice a Zahořany 
přes oblast Starý Dvůr k rybníku Kouba (Kobyla) a přes silnici I/22 kolem města 
Kdyně k Prapořišti, kde bude zakončena u připravované nové trafostanice Kdyně. 

2) Kumulace vlivů záměru s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných, 
povolených, připravovaných, uvažovaných): 
V období realizace záměru lze o kumulativních, popř. synergických vlivech 
uvažovat z hlediska navýšení hlukové zátěže a znečišťujících látek z dopravy 
a pohybu stavebních mechanismů (včetně sekundární prašnosti) v případě 
časového a místního souběhu s jiným záměrem. 
Kumulativní a synergické vlivy se stávajícími a navrženými záměry mohou nastat 
v oblasti vlivů na obyvatelstvo (hluková a imisní zátěž), ovzduší a klima (emise), 
půdu (zábory) a krajinný ráz (navýšení technicistních prvků v území). 
Záměr zasahuje pozemky vedené v zemědělském půdním fondu (dále jen „ZPF“) 
a pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) či jejich ochranném 
pásmu. 
Záměr navazuje na stávající body přenosové soustavy, jedná se o zkapacitnění 
přenosové soustavy elektrické energie. Realizace záměru vyvolá dopravní nároky, 
jež budou využívat vybudované přístupy. Záměr nebude v přímém střetu s jinými 
záměry. Uvažované vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví souvisejí 
s provozem záměru a vyvolanou dopravou v době realizace záměru. V tomto 
ohledu může dojít ke kumulaci vlivů, které však vzhledem k charakteru lokality 
a stávající intenzity dopravy nepředstavují významně negativní zhoršení stávající 
situace. Významně negativní synergické vlivy s jinými záměry tak lze vyloučit. 

3) Využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a biologické rozmanitosti: 
V rámci realizace předmětného záměru se uvažuje používání materiálů a surovin 
obvyklých pro stavby tohoto charakteru. Přepokládá se využití materiálů a surovin 
používaných v rámci zemních a stavebních činnostech, betonové směsi, materiály 
pro povrchovou úpravu apod. Všechny používané materiály budou splňovat 
požadavky na zdravotní nezávadnost. Kromě toho se předpokládá spotřeba 
pohonných hmot ve fázi realizace pro provoz stavební techniky a dalších 
souvisejících zařízení, ve fázi provozu pak pro mechanismy údržby. 
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Dojde také k dotčení pozemků vedených jako ZPF a PUPFL. Provoz záměru 
nevyvolá změnu potřeby pitné nebo užitkové vody. 
Záměr se v předmětném území dotýká převážně plochy polních monokultur, které 
jsou intenzivně využívány k pěstování kulturních plodin a na které nejsou 
výhradně vázány některé z druhů vyskytujících se v okolí. Důležitá z pohledu 
záměru je skutečnost, že zasahuje převážně do méně hodnotných biotopů, 
v případě hodnotnějších pak pouze do jejich méně reprezentativních částí. 
Všechny dotčené biotopy jsou pak ve větším poměru zastoupeny mimo plochu 
záměru. Zábor biotopu tak v tomto případě nepředstavuje negativní vliv 
na biologickou rozmanitost. Tam, kde by se záměr dotýkal jedinců zvláště 
chráněných druhů v území rozšířených, či vyloženě vzácných druhů, je nutné 
splnit povinnosti dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů. Tam, kde záměr kříží hodnotnější či přírodní biotopy 
(křížení s místními vodními toky např. Zubřina, Zahořanský potok, Oprechtický 
potok), dojde pouze k lokálnímu ovlivnění druhů. Vždy se jedná o zásah dotýkající 
se poměrově menší plochy a současně biotopu zastoupeného výrazně více 
i v okolí (tj. nejen na ploše záměru). V oznámení záměru jsou představena některá 
opatření vedená snahou o zmírnění ovlivnění biodiverzity ve smyslu snížení 
kontaktu populací, omezení migrace, či mortality jedinců. 
Trasa vedení prochází zejména nezastavěným územím, po zemědělsky 
využívaných plochách. Zájmové území se vyznačuje běžnou diverzitou rostlin 
a živočichů kulturní krajiny a je ovlivněné blízkostí lidských sídel. Realizací záměru 
budou ovlivněny menší plochy přírodních biotopů, dojde k zásahům do biotopů, 
zvýší se mortalita živočichů při stavbě i provozu záměru, sníží se migrační 
prostupnost území a zvýší se rušení živočichů v okolí. Celkově lze však vlivy 
na faunu a flóru považovat za akceptovatelné. 
Realizací záměru nedojde k zásahu do biotopu evropsky významných druhů, 
ptáků či evropských významných stanovišť. Vzhledem k obsahu, závěrům 
uvedených v oznámení a posouzení záměru není reálný předpoklad 
pro významné negativní ovlivnění biologické rozmanitosti. 

4) Produkce odpadů: 
V průběhu výstavby budou vznikat běžné odpady typické pro stavební činnosti 
tohoto druhu a rozsahu (zemní, stavební a montážní práce, apod.). Množství 
odpadů z výstavby bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace. 
Odpovědnost za nakládání s odpady vznikajícími při realizaci záměru bude 
upřesněna v příslušné smlouvě uzavřené mezi investorem a dodavatelem stavby. 
Odstranění těchto odpadů bude zajištěno servisním způsobem u specializovaných 
firem s příslušným oprávněním. Odpady, které budou vznikat během výstavby 
mimo směsné stavební a demoliční odpady, výkopové zeminy, budou 
shromažďovány ve sběrných nádobách a kontejnerech, po jejich naplnění budou 
odpady odváženy k využití, k recyklaci či k odstranění. Nebezpečné odpady 
roztříděné dle jednotlivých druhů a kategorií budou shromažďovány odděleně 
v uzavřených nepropustných nádobách určených k tomuto účelu a zabezpečených 
tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady nebo 
k úniku škodlivin z uložených odpadů. Sběrné nádoby budou označeny v souladu 
se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
(v případě shromažďovacích nádob s nebezpečnými odpady budou tyto nádoby 
opatřeny identifikačními listy nebezpečných odpadů, symboly nebezpečnosti 
a osobou zodpovědnou za nakládání s těmito nebezpečnými odpady). S obaly 
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bude nakládáno v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně 
některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. 
Veškeré odpady vznikající v souvislosti s realizací budou shromažďovány 
v příslušných sběrných nádobách a předávány smluvně zajištěné osobě, 
tj. provozovateli zařízení dle § 21 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů. 

5) Znečišťování životního prostředí a rušivé vlivy: 
Negativní ovlivnění obyvatel v blízkosti záměru během doby výstavby je vzhledem 
k rozsahu a umístění stavby nevýznamné a časově omezené. Tyto vlivy (prašnost, 
hluk) budou soustředěny pouze do časového období vymezeného realizací 
stavby. Vzhledem k charakteru uvažovaného provozu a umístění lze konstatovat, 
že přímými vlivy a účinky provozu stavby nebude obyvatelstvo negativně 
zasaženo. Při provádění zemních prací je nutné dodržovat technologickou kázeň 
a udržovat pořádek na staveništi a přístupových komunikacích tak, aby se 
minimalizovala prašnost. Proto bude zajištěna očista vozidel opouštějících areál 
stavby, nákladní automobily a stavební stroje budou udržovány v dobrém 
technickém stavu. 
Vlivy na obyvatelstvo zprostředkovaně přes jednotlivé složky životního prostředí 
(voda, půda, ovzduší) v souvislosti s provozem uvažovaného záměru 
nepředstavují významnou negativní změnu. 
Obytná zástavba se nachází v dostatečné vzdálenosti od předmětné stavby 
vedení elektrické energie. 
Za poměrně významný vliv se považuje vliv elektrického a magnetického pole 
v blízkosti vedení. U stávajícího ani nového stavu nepřesáhne, dle zkušenosti 
z jiných vedení a propočtů pro jiná vedení, nejvyšší přípustnou hodnotou 
modifikované intenzity elektrického pole Emod fyzických osob v komunálním 
prostředí. 
Provoz hodnoceného záměru není zdrojem radioaktivního záření. 

6) Rizika závažných nehod nebo katastrof relevantních pro záměr, včetně nehod 
a katastrof způsobených změnou klimatu, v souladu s vědeckými poznatky: 
Pravděpodobnost havárie je vzhledem k charakteru záměru při dodržení běžných 
bezpečnostních opatření nízká. Možnosti vzniku havárie s negativním dopadem 
na ovzduší, vodu, půdu, faunu a floru, geologické podmínky a zdraví obyvatel 
souvisí s charakterem záměru a lze je technickými opatřeními snížit na minimum. 
K požáru může dojít jednak selháním lidského faktoru, jednak při závadě 
technologického zařízení (porušení elektrické izolace, zkrat elektrických obvodů). 
Samotný provoz záměru nebude takového charakteru, v němž by aktuálně hrozilo 
významné nebezpečí havárie. Nebezpečí ekologické havárie hrozí v případě úniků 
paliv či mazadel z prostředků mechanizace při jejich poruchách v době výstavby. 
Za riziko může být rovněž považováno znečištění povrchových a podzemních vod 
během provozu při nestandardních stavech v rámci koncových trafostanic. 
V případě běžného provozu však nehrozí vážné nebezpečí havárie. 
V případě posuzovaného záměru se nepředpokládá ovlivnění klimatu. 
V zájmovém území se nepředpokládají významnější odchylky v charakteru klimatu 
a srážek, a proto nelze předpokládat vyšší zranitelnost zájmového území vůči 
dopadům změn klimatu. Z hlediska vlivu záměru na klimatický systém lze 
konstatovat, že záměr nebude představovat významné riziko a je akceptovatelný. 
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U záměru nehrozí z důvodu klimatických změn žádná významná rizika. 
V zájmovém území se nenacházejí sesuvy půdy ani nehrozí erozní smyvy. Rizika 
lze eliminovat pomocí stavebně-technických opatření (např. použití stavebních 
materiálů odolných proti vysokým teplotám, jakož i proti mrazu a proti opakovaným 
změnám teploty vzduchu). 

7) Rizika pro veřejné zdraví (např. v důsledku kontaminace vod, znečištění ovzduší 
a hlukového zatížení): 
K realizaci záměru budou maximálně využita stávající stožárová místa. Z hlediska 
výšky vedení nad terénem je bezpodmínečně nutné dodržet za trvalého provozu 
danou výšku (nejméně 6 m). Tomuto požadavku se přizpůsobí navrhovaná výška 
stožárů a může být mírně navýšena v případě delších roztečí stožárů nebo 
umístění v terénních depresích. Každé vedení má dodržet max. přímý směr 
a výšku z „krajinotvorných“ důvodů, pokud je to možné. Výstupem je při provozu 
nadzemního vedení určitá úroveň elektrického a magnetického pole v okolí 
fázových vodičů. Úroveň intenzity obou polí je závislá od potenciálu fázových 
vodičů oproti zemi a od proudového zatížení fázových vodičů. 
Celkově nedojde k významnému navýšení zdravotního rizika ze znečištěného 
ovzduší, hluku či působení elektromagnetického pole. 
Vzhledem k obsahu a hodnocení samotného oznámení záměru lze u záměru 
očekávat pouze malá rizika pro veřejné zdraví v důsledku kontaminace vod, 
znečištění ovzduší, hlukového zatížení či elektromagnetického záření. 

II. 
UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU 

1) Stávající a schválené využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání: 
Město Domažlice se nachází v Plzeňském kraji ve vzdálenosti 47 km jihozápadně 
od Plzně, 10 km od česko-německých hranic a je centrem stejnojmenného okresu. 
Ve městě Domažlice žije cca 10 749 obyvatel (viz Český statistický úřad, Počet 
obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2022). Katastrální výměra území 
dosahuje 2 462 ha. Město Domažlice má platný územní plán Domažlice, který 
vymezil koridory veřejně prospěšných staveb přeložky silnice I/22 a modernizace 
trati č. 180 v souladu se ZÚR a PÚR. V úseku mezi 9. a 10. stožárem záměr 
i dnes kříží oba koridory veřejně prospěšných staveb. Plánovaná výměna vedení 
VVN 110 kV nesmí omezit, ohrozit nebo ztížit realizaci plánované přeložky silnice 
I/22 a modernizaci železniční tratě č. 180 (elektrifikace a zdvojkolejnění). Záměry 
bude třeba koordinovat, a to ve stadiu dalšího stupně projektové dokumentace. 
Obec Chrastavice je malý sídelní útvar nacházející se v okrese Domažlice, 
cca 2 km severovýchodně od Domažlic. V obci Chrastavice žije 382 obyvatel 
(viz Český statistický úřad, Počet obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2022). 
Katastrální výměra území obce dosahuje 872 ha. Obcí prochází silnice II/183 
propojující okresní město Domažlice a město Přeštice. Obec Chrastavice má 
platný územní plán (ÚP), který řeší celé správní území obce. V tomto ÚP však 
není předmětný záměr projednán. Záměr prochází nezastavěným územím, ve 
kterém je podle stavebního zákona přípustné umisťovat veřejnou technickou 
infrastrukturu. 
Obec Zahořany se nachází cca 5 km východním směrem od Domažlic. V obci žije 
1 054 obyvatel (viz Český statistický úřad, Počet obyvatel v obcích České 
republiky k 1. 1. 2022). Rozloha území obce dosahuje 2 117 ha. Obec Zahořany 
má platný územní plán, který respektuje záměry vymezené v PÚR a ZÚR. V úseku 
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mezi 9. a 10. stožárem a mezi 13. až 15 stožárem záměr kříží koridor přeložky 
silnice I/22. Plánovaná výměna vedení VVN 110 kV nesmí omezit, ohrozit nebo 
ztížit realizaci plánované přeložky silnice I/22. 
Obec Kout na Šumavě  se nachází v okrese Domažlice v Plzeňském kraji. V obci 
žije 1 095 obyvatel (viz Český statistický úřad, Počet obyvatel v obcích České 
republiky k 1. 1. 2022). Katastrální výměra území obce dosahuje 1 109 ha. Obcí 
prochází železniční trať č. 185 Klatovy – Domažlice, dále na severním okraji obce 
prochází silnice I/22. Obec Kout na Šumavě má zpracovaný územní plán obce 
v účinnosti od 31. 12. 2009. Dne 12. 11. 2020 schválilo zastupitelstvo obce změnu 
č. 1 územního plánu Kout na Šumavě. Územní plán Kout na Šumavě pak nabyl 
účinnosti dne 16. 12. 2020. Vzdušené vedení elektrické energie o napěťové 
hladině 110 kV je v daném území stabilizováno. 
Město Kdyně se nachází v okrese Domažlice v Plzeňském kraji, ve vzdálenosti 
cca 10 km od Domažlic. Ve městě žije 5 088 obyvatel. Katastrální výměra města 
dosahuje 2 874 ha. Město Kdyně má na svém území v částech Kdyně a Hluboká 
vydaný platný územní plán (ÚP Kdyně). Záměr se nachází mimo území řešené ÚP 
a prochází nezastavěným územím, ve kterém se nachází záměr přeložky silnice 
I/22 vymezený v ZÚR PK. V nezastavěném území je přípustné umisťovat veřejnou 
technickou infrastrukturu. Záměr je v souladu s ÚP Kdyně. 
Lokalita výstavby je nezastavěné území, v rámci vymezeného koridoru prochází 
trasa vedení převážně na pozemcích vedených v ZPF, v malé míře pak 
i na pozemcích vedených jako PUPFL. 
Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že navrhovaný záměr je v souladu 
se stávajícím, schváleným využíváním území a prioritami jeho trvale udržitelného 
využívání. 

2) Relativní zastoupení, dostupnost, kvalitu a schopnost regenerace přírodních 
zdrojů (včetně půdy, vody a biologické rozmanitosti) v oblasti, včetně její 
podzemní části: 
Dotčená lokalita není podle Registru poddolovaných území (Ministerstvo životního 
prostředí ČR – Geofond ČR, základní mapy 1:50 000) evidována jako 
poddolované území. Registr poddolovaných území představuje informační 
soustavu, která upozorňuje na skutečnost, že na vymezených plochách existovala 
nebo existuje hornická činnost, jejíž výsledky se mohou projevit na povrchu. 
Poddolovaným územím se rozumí každé území, ve kterém byla hloubena nebo 
ražena hlubinná důlní díla. 
V trase plánované liniové stavby se nenachází žádné poddolované území 
– viz informační systém Vlivy důlní činnosti České geologické služby. 
Záměr se nedotýká chráněných ložiskových území či ne/výhradních ložisek, viz 
Surovinový informační systém České geologické služby. 
Provoz záměru nevyvolá změnu potřeby pitné nebo užitkové vody. 
Předpokládá se využití výkopové zeminy pro potřeby stavby. Dojde k trvalému 
záboru ZPF v rozsahu cca 30 m2/nový stožár. Stavba se ve velmi malé míře 
dotýká pozemků vedených v PUPFL a ochranného pásma lesa. Konečný rozsah 
záborů bude specifikován v dalších fázích projektové přípravy. 
Záborem půdy v souvislosti se stavbou dojde k likvidaci stanovišť bezobratlých 
živočichů a ztrátě části potravního či trvale nebo sezónně využívaného biotopu 
několika druhů obratlovců. Likvidace biotopů je však z hlediska výskytu živočichů 
hodnocena jako málo významná. 
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Při stavbě i provozu může docházet k usmrcování jedinců chráněných 
a ohrožených druhů živočichů v různých fázích vývoje. Během stavby nelze 
vyloučit likvidaci jedinců méně mobilních druhů (část bezobratlých, obojživelníci, 
plazi) během přípravných prací, zejména stržení ornice. Dále během stavby může 
docházet k likvidaci dospělců a larev obojživelníků, kteří osídlí při stavbě vzniklé 
kaluže, či ke střetům techniky se zástupci dalších skupin živočichů. Během 
provozu pak hrozí zejména střety ptáků s vodiči VVN. Vzhledem k malému 
výskytu zvláště chráněných a ohrožených druhů v okolí záměru je tento vliv 
hodnocen jako mírně negativní. 

3) Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na: 
a) územní systém ekologické stability krajiny: 

Záměr je v přímém kontaktu s ÚSES, bezprostředně však nijak neovlivňuje 
žádné chráněné území nebo přírodní park. Registrované VKP ve smyslu § 6 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, nebyly v zájmovém území záměru identifikovány. 
Realizací záměru dojde k narušení systému ekologické stability zásahem 
do biocenter a biokoridorů. ÚSES je v zájmové oblasti zakotven v územních 
plánech dotčených obcí. Územní plán koordinuje vymezení skladebných částí 
ÚSES obsažených v plánu místního ÚSES s dalšími veřejnými zájmy 
a oprávněnými záměry v území s využitím dostupných údajů o území. Tyto 
podmínky určují hlavní, podmíněně přípustné a nepřípustné využití. V rámci 
podmíněně přípustného využití jsou např. řešeny případy křížení s dopravní 
nebo technickou infrastrukturou, přípustnost staveb v nezastavěném území 
apod. 
Problematika střetů ÚSES se stavbami technické infrastruktury, konkrétně 
s nadzemním elektrickým vedením, je mimo jiné upravena v dokumentu 
Ministerstva životního prostředí „METODIKA VYMEZOVÁNÍ ÚZEMNÍHO 
SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY (viz Věstník MŽP, březen 2017). Zde je 
mimo jiné uvedeno, že „Překryv ploch ÚSES s plochami ochranných pásem 
nadzemních vedení zpravidla nezpůsobuje přímou prostorovou nespojitost 
vymezení ÚSES, může však do určité míry omezovat funkční spojitost 
vymezení. Relativně významnější vliv na funkční spojitost vymezení ÚSES mají 
zákonem stanovené omezující podmínky využití v ochranných pásmech 
nadzemních vedení pouze v případě skladebných částí přírodního lesního 
ÚSES. Obecně je vhodné se plochám ochranných pásem nadzemních vedení 
pokud možno s trasováním větví lesního ÚSES a vymezením jejich 
skladebných částí co nejvíce vyhnout. 
Je-li křížení tras lesních biokoridorů s plochami ochranných pásem nadzemních 
vedení nevyhnutelné, je třeba plochu křížení minimalizovat (prověřit možnosti 
co nejkratšího, v ideálním případě kolmého křížení). U velké části 
nadregionálních biocenter a v řadě případů ani u regionálních biocenter není 
možné se jejich protnutí nadzemními vedeními vyhnout. Není-li možné 
v podmínkách konkrétního území vymezit lesní biocentrum, aniž by došlo 
k překryvu s trasou nadzemního vedení, resp. s ochranným pásmem takového 
vedení, je nutné vyhodnotit celkový dopad prostorového rozdělení lesních 
porostů biocentra na jeho funkčnost. Významné omezení funkční spojitosti 
může být řešeno změnou či dílčí úpravou vymezení, případně navržením jiných 
odpovídajících kompenzačních opatření. U lokálních lesních biocenter připadá 
jejich protnutí nadzemními vedeními v úvahu pouze výjimečně, ve speciálně 
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odůvodněných případech (např. u stávajících cenných lesních biotopů 
protnutých nadzemním vedením, když alespoň jedna prostorově oddělená část 
biocentra splňuje požadavky na limitující parametry tvaru a výměry biocentra).“ 
Záměrem dojde k zásahu do částí ÚSES lokální úrovně. Vliv zásahu je 
hodnocen jako mírně až významně negativní, jelikož se nejedná o nové 
umístění vedení VN do území. Za účelem rozšíření ochranného pásma bude 
nutné získat souhlas příslušného orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP 
a ÚSES. 

b) zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti: 
Lokalita stavby se nachází mimo zvláště chráněná území ve smyslu §§§ 12, 13 
a 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů. Tzn., že neleží na území ani se nijak nedotýká území národního 
parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, 
přírodní památky ani přechodně chráněné plochy. 
Dotčené obce ani samotný posuzovaný záměr neleží v oblasti soustavy 
Natura 2000. Nejbližší lokalita Natura 2000 je „Netřeb“ (CZ0325003) vzdálená 
cca 7,0 km severně od hranice záměru. Předmětem ochrany je zde dvouhrotec 
zelený (Dicranum viride). 
K předmětnému záměru vydal KÚ PK, OŽP, jako příslušný orgán ochrany 
přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné s tím, 
že záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo 
záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit nebo ptačích oblastí. 
Památné stromy či chráněné aleje se v lokalitě realizace záměru ani jejím 
nejbližším okolí nevyskytují. 

c) území přírodních parků: 
Lokalita stavby se nachází mimo zvláště chráněná území ve smyslu §§§ 12, 13 
a 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů. Nejbližším územím přírodního parku je přírodní park Český les 
– Domažlice, který je od předmětného záměru vzdálen cca 1,0 km jihozápadně. 

d) významné krajinné prvky, mokřady, břehové oblasti a ústí řek, pobřežní zóny 
a mořské prostředí, horské oblasti a lesy: 
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, 
údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní 
trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, 
umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné 
plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. 
Realizací záměru budou dotčeny některé významné krajinné prvky dané 
zákonem o ochraně přírody a krajiny, např. vodní toky a lesy. V bezprostředním 
okolí záměru se nenachází žádný z registrovaných VKP. Záměr se v malé míře 
dotýká pozemků vedených jako PUPFL. 
Do mokřadů, rašelinišť, horských oblastí, břehových oblastí a ústí řek, 
pobřežních zón či mořského prostředí záměr nezasahuje. 
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e) území historického, kulturního nebo archeologického významu: 
V místě i blízkosti plánovaného záměru se nenachází území s archeologickými 
nálezy. Trasa záměru však prochází územím, kde je vymezena 
tzv. archeologická zóna 1. Tato zóna představuje území, na němž jsou 
stavebníci již od přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému 
ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném 
území záchranný archeologický výzkum. 
Na zájmové ploše ani v její těsné blízkosti se nevyskytuje žádný objekt 
historického nebo kulturního významu. Realizace ani provoz záměru, vzhledem 
k jeho umístění a charakteru, není s nimi v kolizi ani je nemůže jinak negativně 
ovlivnit. 
Posuzovaný záměr nebude mít vzhledem ke svému charakteru a umístění vliv 
na hmotný majetek a kulturní památky v okolí. 

f) území hustě zalidněná: 
Záměr prochází územím obcí Chrastavice, Domažlice, Zahořany, Kout 
na Šumavě a Kdyně. 
Obec Chrastavice má platný územní plán (ÚP), který řeší celé správní území 
obce. V tomto ÚP však není předmětný záměr projednán. Záměr prochází 
nezastavěným územím, ve kterém je podle stavebního zákona přípustné 
umisťovat veřejnou technickou infrastrukturu. 
Město Domažlice má platný územní plán Domažlice, který vymezil koridory 
veřejně prospěšných staveb přeložky silnice I/22 a modernizace trati č. 180 
v souladu se ZÚR a PÚR. V úseku mezi 9. a 10. stožárem záměr i dnes kříží 
oba koridory veřejně prospěšných staveb. Plánovaná výměna vedení VVN 
110 kV nesmí omezit, ohrozit nebo ztížit realizaci plánované přeložky silnice 
I/22 a modernizaci železniční tratě č. 180 (elektrifikace a zdvojkolejnění). 
Záměry bude třeba koordinovat, a to ve stadiu dalšího stupně projektové 
dokumentace. 
Obec Zahořany má platný územní plán, který respektuje záměry vymezené 
v PÚR a ZÚR. V úseku mezi 9. a 10. stožárem a mezi 13. až 15 stožárem 
záměr kříží koridor přeložky silnice I/22. Plánovaná výměna vedení VVN 110 kV 
nesmí omezit, ohrozit nebo ztížit realizaci plánované přeložky silnice I/22. 
Obec Kout na Šumavě má zpracovaný územní plán obce v účinnosti 
od 31. 12. 2009. Dne 12. 11. 2020 schválilo zastupitelstvo obce změnu 
č. 1 územního plánu Kout na Šumavě. Územní plán Kout na Šumavě pak nabyl 
účinnosti dne 16. 12. 2020. Vzdušené vedení elektrické energie o napěťové 
hladině 110 kV je v daném území stabilizováno. 
Město Kdyně má na svém území v částech Kdyně a Hluboká vydaný platný 
územní plán (ÚP Kdyně). Záměr se nachází mimo území řešené ÚP a prochází 
nezastavěným územím, ve kterém se nachází záměr přeložky silnice I/22 
vymezený v ZÚR PK. V nezastavěném území je přípustné umisťovat veřejnou 
technickou infrastrukturu. Záměr je v souladu s ÚP Kdyně. 
Negativní vlivy posuzovaného záměru budou patrné především na pozemcích 
přímo dotčených výstavbou. Vliv záměru na složky životního prostředí po jeho 
realizaci bude akceptovatelný a z hlediska významnosti méně významný. 
Realizace záměru představuje rozšíření ochranného pásma nadzemního 
vedení elektrické energie velmi vysokého napětí. Stávající ochranné pásmo 
VVN je vedeno ve volné krajině s dostatečnou odstupovou vzdáleností 
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od nejbližší obytné zástavby. Změna záměru spočívající ve zdvojení vedení 
VVN 110 kV, v jejímž důsledku bude rozšířeno jeho ochranné pásmo, 
nezasahuje do hustě zalidněného území. Vlastní území stavby není zatěžované 
nad míru únosného zatížení a nejedná se ani o území hustě zalidněné. 

g) území, která jsou nebo u kterých se má za to, že jsou zatěžovaná nad míru 
únosného environmentálního zatížení (včetně starých ekologických zátěží): 
V místě trafostanice je evidována stará ekologická zátěž „ZČE a. s. Domažlice“. 
Jedná se o rozvodnu společnosti ČEZ (dříve Západočeská energetika a. s. 
– ZČE, a. s.). V roce 1996 byly přemístěny transformátory na nová zastřešená 
stání, areál je oplocen a střežen. Původní rozvodna byla uvedena do provozu 
roku 1954. Roku 2008 bylo zjištěno plošné znečištění NEL a CLU (konkrétně 
TCE). V roce 2020 proběhly práce na doplňkovém průzkumu a aktualizaci PD 
sanace (viz Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM) zřízený 
Ministerstvem životního prostředí ČR pro evidenci, sledování a posuzování 
priorit kontaminovaných resp. potenciálně kontaminovaných míst a lokalit 
s řešenou ekologickou újmou). 
Dále se v širším okolí trasy nachází stará ekologická zátěž „Skládka Starý 
Dvůr“, na území města Kdyně pak lokality „Skládka Kdyně“ a „ELITEX 
Machinery, s.r.o.“ V současné době nejsou známy žádné informace vedoucí 
k předpokladu existence starých ekologických zátěží v trase vedení záměru.  
Z hlediska stávající únosnosti prostředí se nejedná o nadlimitně ovlivněnou 
lokalitu. V nejbližším okolí nejsou identifikovány žádné jiné průmyslové 
či zemědělské provozovny, které by mohly mít spolu s uvažovaným záměrem 
významně negativní kumulační či synergické vlivy. 
Vlastní území stavby není zatěžované nad míru únosného zatížení a nejedná 
se ani o území hustě zalidněné. 

III. 
CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU 

NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
1) Velikost a prostorový rozsah vlivů (např. území a populace, které by mohly být 

zasaženy): 
Město Domažlice se nachází v Plzeňském kraji ve vzdálenosti 47 km jihozápadně 
od Plzně, 10 km od česko-německých hranic a je centrem stejnojmenného okresu. 
Ve městě Domažlice žije cca 10 749 obyvatel (viz Český statistický úřad, Počet 
obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2022). Katastrální výměra území 
dosahuje 2 462 ha. 
Obec Chrastavice je malý sídelní útvar nacházející se v okrese Domažlice, 
cca 2 km severovýchodně od Domažlic. V obci Chrastavice žije 382 obyvatel (viz 
Český statistický úřad, Počet obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2022). 
Katastrální výměra území obce dosahuje 872 ha. Obcí prochází silnice II/183 
propojující okresní město Domažlice a město Přeštice. 
Obec Zahořany se nachází cca 5 km východním směrem od Domažlic. V obci žije 
1 054 obyvatel (viz Český statistický úřad, Počet obyvatel v obcích České 
republiky k 1. 1. 2022). Rozloha území obce dosahuje 2 117 ha.  
Obec Kout na Šumavě  se nachází v okrese Domažlice v Plzeňském kraji. V obci 
žije 1 095 obyvatel (viz Český statistický úřad, Počet obyvatel v obcích České 
republiky k 1. 1. 2022). Katastrální výměra území obce dosahuje 1 109 ha. Obcí 
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prochází železniční trať č. 185 Klatovy – Domažlice, dále na severním okraji obce 
prochází silnice I/22. 
Město Kdyně se nachází v okrese Domažlice v Plzeňském kraji, ve vzdálenosti 
cca 10 km od Domažlic. Ve městě žije 5 088 obyvatel. Katastrální výměra města 
dosahuje 2 874 ha. 
Stávající ochranné pásmo VVN je vedeno ve volné krajině s dostatečnou 
odstupovou vzdáleností od nejbližší obytné zástavby. Změna záměru spočívající 
ve zdvojení vedení VVN 110 kV, v jejímž důsledku bude rozšířeno jeho ochranné 
pásmo, nezasahuje do hustě zalidněného území. 
Realizace záměru nepřivede do území nové vlivy. 
Negativní vlivy posuzovaného záměru budou patrné především na pozemcích 
přímo dotčených výstavbou. Vliv záměru na složky životního prostředí po jeho 
realizaci bude co do velikosti malý a z hlediska významnosti málo významný. 

2) Povahu vlivů včetně jejich přeshraniční povahy: 
Vzhledem k lokalizaci záměru nebude předkládaný záměr zdrojem negativních 
vlivů přesahujících státní hranice. 

3) Intenzitu a složitost vlivů: 
Za nejzávažnější problémy z hlediska možných vlivů na životní prostředí lze 
v rámci výstavby považovat znečištění ovzduší i hlukovou zátěž, s tím související 
ovlivnění obyvatel (emise, hluk z dopravy) a kontaminaci prostředí (úkapy 
z dopravních prostředků, havárie). V případě realizace záměru se však významné 
negativní vlivy na životní prostředí nepředpokládají. 
Během provozu záměru nebudou produkovány hlukové emise ani látky 
znečišťující ovzduší. Pro zdroj elektromagnetického záření je stanoveno ochranné 
pásmo VVN, v blízkosti vedení elektrické energie se nenachází bytová zástavba. 
Realizace záměru nepovede ke zvýšení hlukové zátěže v dotčené lokalitě, 
nezpůsobí překročení hygienických limitů daných nařízením vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
ve znění pozdějších předpisů. 
V souvislosti s provozem záměru tedy není reálný předpoklad významného 
navýšení stávající hlukové hladiny v území či zhoršení imisní situace. 

4) Pravděpodobnost vlivů: 
Vlivy vyvolané záměrem, tj. zejména hlukové a imisní zatížení lokality, budou 
nejvíce patrné v průběhu výstavby, která je však časově omezená. Realizace 
záměru ovlivní celkovou imisní situaci zájmového území zcela nepatrně 
a z hlediska zdravotních rizik hodnocených škodlivin jsou imisní příspěvky 
hodnoceného záměru akceptovatelné. Během stavby dojde téměř s jistotou 
ke krátkodobému, ale jen mírnému zhoršení podmínek životního prostředí 
v bezprostředním okolí staveniště, zvýší se poněkud hlučnost a možná prašnost. 
Bude místně narušen půdní kryt. 
Vliv na jednotlivé složky životního prostředí jako je ovzduší a klima, podzemní 
i povrchové vody, vlivy na faunu a floru není takového charakteru, který by 
způsoboval významnou negativní změnu oproti stávajícímu stavu. 
Na základě údajů uvedených v oznámení záměru lze konstatovat, že změna 
situace v posuzovaném území je z hlediska zdravotních rizik posuzovaných 
škodlivin zanedbatelná. 



15/17 

E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366 
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366 

5) Předpokládaný počátek, dobu trvání, frekvenci a vratnost vlivů: 
Jako nejproblémovější jevy v území byly pro období výstavby identifikovány 
hluková zátěž, zajištění ochrany ovzduší, zajištění ochrany vod a půdy 
před případnou kontaminací závadnými látkami, zabezpečení a zkvalitňování 
přírodních prvků v území. Vzhledem k charakteru provozu a umístění záměru lze 
však konstatovat, že přímými vlivy a účinky výstavby i provozu záměru nebude 
obyvatelstvo významně negativně zasaženo. Po zhodnocení hledisek ochrany 
ovzduší, akustické situace, ochrany vod, půdy, krajinného rázu a intenzity 
elektrického a magnetického pole lze konstatovat, že záměr nevyvolává významně 
negativní vlivy na životní prostředí. 

6) Kumulaci vlivů s vlivy jiných stávajících nebo povolených záměrů: 
Záměrem je zdvojení existující přenosové trasy vedení elektrické energie velmi 
vysokého napětí 110 kV v úseku mezi Domažlicemi a Kdyní v délce 9,7 km. 
V období realizace záměru lze o kumulativních, popř. synergických vlivech 
uvažovat z hlediska navýšení hlukové zátěže a znečišťujících látek z dopravy 
a pohybu stavebních mechanismů (včetně sekundární prašnosti) v případě 
časového a místního souběhu s jiným záměrem. 
Kumulativní a synergické vlivy se stávajícími a navrženými záměry mohou nastat 
v oblasti vlivů na obyvatelstvo (hluková a imisní zátěž), ovzduší a klima (emise), 
půdu (zábory), krajinný ráz (navýšení technicistních prvků v území). 
Záměr zasahuje pozemky vedené v zemědělském půdním fondu (dále jen „ZPF“) 
a pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) či jejich ochranném 
pásmu.  
Záměr navazuje na stávající body přenosové soustavy, jedná se o zkapacitnění 
přenosové soustavy elektrické energie. Realizace záměru vyvolá dopravní nároky, 
jež budou využívat vybudované přístupy. Záměr nebude v přímém střetu s jinými 
záměry. Uvažované vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví souvisejí 
s provozem záměru a vyvolanou dopravou v době realizace záměru. V tomto 
ohledu může dojít ke kumulaci vlivů, které však vzhledem k charakteru lokality 
a stávající intenzity dopravy nepředstavuje významně negativní zhoršení stávající 
situace. Významně negativní synergické vlivy s jinými záměry tak lze vyloučit. 
Podle dostupných skutečností záměr není v kolizi se žádnými jinými dnes v území 
známými záměry. 

7) Možnost účinného snížení vlivů: 
Snížení vlivů záměru je zajišťováno formou navržených opatření konkretizovaných 
v příslušných kapitolách oznámení záměru. Za předpokladu splnění navržených 
opatření zde není z důvodu realizace záměru reálný předpoklad významně 
negativní vlivů na životní prostředí. V navazujících fázích projektové přípravy 
záměru bude docházet k dílčím upřesněním, zpřesněním a další konkretizaci 
opatření k zajištění minimalizace negativních vlivů záměru na životní prostředí 
a veřejné zdraví. 

Na základě výše uvedených skutečností správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno 
ve výroku tohoto rozhodnutí. 
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Poučení 
Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená 
v § 3 písm. i), bodě 2 zákona do 15 dnů ode dne jeho oznámení (§ 83 odst. 1 
správního řádu), a to k Ministerstvu životního prostředí, podáním odvolání 
u Krajského úřadu Plzeňského kraje (§ 86 a 89 správního řádu). V této lhůtě podané 
odvolání má odkladný účinek. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona 
doloží dotčená veřejnost v odvolání. 

 
 
 
 

otisk úředního razítka 
 
 
 
 

Mgr. Jaroslav Nálevka 
vedoucí oddělení IPPC a EIA 
 
podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
1) Vyjádření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, 

Územního pracoviště Domažlice, ze dne 19. 9. 2022; 
2) Vyjádření České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Plzeň, 

ze dne 17. 10. 2022.  
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Rozdělovník: 
Doručí se dle § 7 odst. 4 zákona: 
Oprávněný zástupce oznamovatele (s přílohou): 
Ing. Jiří Klicpera, CSc., Gočárova 615, 533 41  Lázně Bohdaneč 
Dotčené územně samosprávné celky: 
Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň 
Město Domažlice, Náměstí Míru 1, 344 20  Domažlice 
Město Kdyně, Náměstí 1, 345 06  Kdyně 
Obec Chrastavice, Chrastavice 28, 344 01  Domažlice 
Obec Kout na Šumavě, Kout na Šumavě 1, 345 02  Kout na Šumavě 
Obec Zahořany, Zahořany 7, 344 01  Domažlice 
(Pozn.: Žádáme Vás o zveřejnění rozhodnutí/ZZŘ rovněž v části obce Bořice a Sedlice.) 

Dotčené správní úřady: 
Krajský úřad Plzeňského kraje, OŽP, Škroupova 18, 306 13  Plzeň 
Městský úřad Domažlice, U Nemocnice 579, 344 01  Domažlice 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Územní pracoviště 
Domažlice, Branská 5, 344 22  Domažlice 
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň, Klatovská 48, 
301 22  Plzeň 
Obdrží za účelem vyvěšení na úřední desce: 
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kontroly, dozoru a stížností, Škroupova 18, 
306 13 Plzeň 
Městský úřad Domažlice, Náměstí Míru 1, 344 20  Domažlice 
Městský úřad Kdyně, Náměstí 1, 345 06  Kdyně 
Obecní úřad Chrastavice, Chrastavice 28, 344 01  Domažlice 
Obecní úřad Kout na Šumavě, Kout na Šumavě 1, 345 02  Kout na Šumavě 
Obecní úřad Zahořany, Zahořany 7, 344 01  Domažlice 
Na vědomí: 
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20  Plzeň 
Lesy České republiky, s. p., Oblastní ředitelství západní Čechy, Správa vodních toků, 
Krušnohorská 7, 360 10  Karlovy Vary 
 
 
V souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu a § 16 zákona musí být toto 
rozhodnutí bezodkladně vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce, včetně 
informace, kdy a kde je možné do něj nahlížet. Žádáme o následné zaslání 
potvrzeného data vyvěšení a sejmutí rozhodnutí zpět Krajskému úřadu Plzeňského 
kraje, Odboru životního prostředí. 
 
 
Datum vyvěšení: …………………………………………………………………. 
(podpis oprávněné osoby a razítko) 
 
 
Datum sejmutí: …………………………………………………………………….. 
(podpis oprávněné osoby a razítko) 
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