Příloha č. 5 – Vyhodnocení stanovisek uplatněných k návrhu aktualizace č. 4 ZÚR ZK
k opatření obecné povahy
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Vyhodnocení stanovisek uplatněných k návrhu A4 ZÚR ZK
DOTČENÉ ORGÁNY
Ministerstvo životního prostředí,
1
IDDS: 9gsaax4

dle zákona č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů

MZP/2021/710/2006
ze dne 14.05.2021
nesouhlasné stanovisko – chybějící
údaje stanovené zákonem a platnými
provádějícími vyhláškami, nutno
doplnit o zdůvodnění všech
aktualizací navrhovaných řešení
(situovaných na ZPF) včetně
doplněno a předloženo k novému
prokázání respektování zásad
posouzení;
stanovených v ust. § 4 zákona,
přičemž způsob vyhodnocení
důsledků navrhovaných řešení
na ZPF musí být vyhotoven dle ust.
§ 2 vyhlášky č. 271/2019 Sb.

dle zákona 201//2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění
žádné připomínky
pozdějších předpisů, zákona
č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění
pozdějších předpisů

vzato na vědomí

požádáno o vydání stanoviska
k potřebě posouzení návrhu A4 ZÚR
ZK z hlediska vlivů na životní prostředí
v rozšířeném rozsahu,
kdy nad rámec původního obsahu
aktualizace je předmětem řešení i
úprava koridoru VVN 110 kV Uherské
Hradiště – Vésky – Veselí
nad Moravou

sdělení dle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších
předpisů

upozornění, že stanovisko MŽP
čj. MZP/2019/710/9984
ze dne 18.12.2019 není vydáno
ke stejnému obsahu aktuálně
projednávaného návrhu aktualizace

Ministerstvo životního prostředí,
IDDS: 9gsaax4
stanovisko MŽP k potřebě posouzení
návrhu A4 ZÚR ZK
z hlediska vlivů na ŽP

MZP/2021/710/5034
ze dne 26.10.2021
návrh A4 ZÚR ZK není nutné
posuzovat z hlediska jeho vlivů
na ŽP

dle zákona č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů

souhlas s návrhem A4 ZÚR ZK podle
ust. § 5 odst. 2 zákona
vzato na vědomí
o ochraně ZPF

2

Ministerstvo zemědělství,
IDDS: yphaax8

3

Ministerstvo průmyslu a obchodu,
IDDS: bxtaaw4

MZE-19859/2021-15122
ze dne 17.05.2021
žádné připomínky
MPO 330330/2021
ze dne 17.05.2021

odbor elektroenergetiky a teplárenství žádné připomínky

vzato na vědomí

vzato na vědomí

vzato na vědomí
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odbor hornictví

souhlas za podmínky zajištění
minimalizace vlivů na zásoby
nerostných surovin při kontaktu
koridorů s dobývacími prostory,
výhradními ložisky a chráněnými
ložiskovými územími

obor surovinové politiky

žádné připomínky

Změnou (zúžením) koridoru
republikového významu ZVN 400kV
Rohatec – Otrokovice (E02),
který již účinné ZÚR ZK vymezují,
dochází ke zmenšení zásahu
do dobývacího prostoru, CHLÚ a
výhradních ložisek nerostných
surovin. Nově vymezovaný koridor
republikového významu ZVN 400kV
Otrokovice – Střílky (E13) zasahuje do
výhradních ložisek nerostných surovin
a CHLÚ pouze okrajově, přičemž
koridor kopíruje trasu stávajícího
vedení ZVN 400kV, bude se tedy
jednat o jeho přestavbu
z jednoduchého vedení na dvojité
vedení na jedné stožárové konstrukci.
Záměr a jeho technické řešení bude
upřesněno až
v podrobnější projektové
dokumentaci. Koridor je v návrhu
A4 ZÚR ZK vymezován v dostatečné
šíři pro vytvoření podmínek zajištění
minimalizace vlivů na zásoby
nerostných surovin.
U nově vymezovaného koridoru
republikového významu ZVN 400kV
Němčice – Otrokovice (E14)
ani rozšíření elektrické stanice
Otrokovice (E15) ke střetu
s dobývacím prostorem, výhradními
ložisky či CHLÚ nedochází.
vzato na vědomí

odbor plynárenství a kapalných paliv

žádné připomínky

vzato na vědomí

odbor průmyslové ekologie
odbor strategie a mezinárodní
spolupráce v energetice
odbor jaderné energie

žádné připomínky

vzato na vědomí

žádné připomínky

vzato na vědomí

žádné připomínky
souhlasí pod podmínkou úpravy
zobrazení grafické části výkresů
A.2 Plochy a koridory nadmístního
významu a A.4 Plochy a koridory
veřejně prospěšných staveb a
opatření

vzato na vědomí

odbor stavební úřad

4

Ministerstvo zdravotnictví,
IDDS: pv8aaxd

5

Ministerstvo kultury, IDDS: 8spaaur

neuplatnil stanovisko
MK 33506/2021 OPP
ze dne 13.05.2021
Celé dotčené území, kterého se
A4 ZÚR ZK dotýká, je považováno
za území s archeologickými nálezy a
při případných zemních pracích je
nutné postupovat v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči v platném znění

6

Ministerstvo dopravy,
IDDS: n75aau3

Podmínka je splněna, zobrazení
grafické části výkresů A.2 a A.4 bylo
upraveno.

Informace byla doplněna
do odůvodnění do kapitoly B.4.1
Plochy a koridory technické
infrastruktury mezinárodního a
republikového významu (k bodu 48a a
49)

neuplatnil stanovisko
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7

8

SpMO 2249/2021-1150-30
ze dne 12.05.2021
souhlasné stanovisko
MV-31230-9/OSM-2016
Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp
ze dne 17.05.2021
Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk

žádné připomínky, pokud bude
dodržena při rozvoji Zlínského kraje
ochrana stávajících RRL spojů MV
včetně jejich ochranných pásem,
zejména z hlediska omezení výšky
budoucí výstavby

vzato na vědomí

Změnou (zúžením) koridoru
republikového významu ZVN 400kV
Rohatec – Otrokovice (E02),
který již účinné ZÚR ZK vymezují,
ke zhoršení podmínek ochrany
nedojde. Nově vymezované koridory
republikového významu ZVN 400kV
Otrokovice – Střílky (E13) a ZVN
400kV Němčice – Otrokovice (E14)
kopírují trasu stávajícího vedení ZVN
400kV, bude se jednat o jejich
přestavbu z jednoduchého vedení
na dvojité vedení na jedné stožárové
konstrukci. Záměr a jeho technické
řešení bude upřesněno až
v podrobnější projektové
dokumentaci, která musí tato zařízení
a jejich ochranná pásma respektovat
na základě právních předpisů.
Rozšířením elektrické stanice
Otrokovice (E15) ke střetu se
stávajícími RRL spojů MV nedochází.
Aktualizací tak nedojde ke zhoršení
podmínek při ochraně stávajících RRL
spojů MV včetně jejich ochranných
pásem.

9

Agentura ochrany přírody a krajiny,
regionální pracoviště Správa CHKO
Beskydy, IDDS: vvedyiy

neuplatnil stanovisko

10

Agentura ochrany přírody a krajiny,
reg. pracoviště Správa CHKO Bílé
Karpaty, IDDS: f53dynz

neuplatnil stanovisko

11

Státní energetická inspekce,
IDDS: hq2aev4

neuplatnil stanovisko

12

Český báňský úřad, IDDS: rn6aas6

neuplatnil stanovisko

13

Krajská hygienická stanice
Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně,
IDDS: xwsai7r

14

Hasičský záchranný sbor ZK,
IDDS: z3paa5u

15

Státní pozemkový úřad,
IDDS: z49per3

16

Krajský úřad Zlínského kraje

KHSZL 07740/2021
ze dne 13.05.2021
souhlasné stanovisko
HSZL-2299-2/CNP-2021
ze dne 14.05.2021
souhlasné stanovisko
SP661/2021-525203
ze dne 17.05.2021
žádné připomínky

vzato na vědomí

vzato na vědomí

vzato na vědomí
neuplatnil stanovisko

