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Věc: Stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. k realizaci záměru: „Nové vedení VVN 
Česká Lípa - Varnsdorf“ (dále jen „záměr")

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné 
oblasti České středohoří (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody podle ust. § 75 odst. 1 
písm. e), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon”) 
na základě žádosti společnosti Envikon s.r.o., Lesní 2581, 470 01 Česká Lípa (dále jen 
„předkladatel“), přijaté dne 20.7.2018 vydává v souladu s § 45i odst. 1 zákona toto:

STANOVISKO

U záměru lze vyloučit významný vliv, ať již samostatně či ve spolupůsobení s jinými 
známými záměry či koncepcemi, na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost 

evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) a ptačích oblastí.

ODŮVODNĚNÍ

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR obdržela dne 20.7.2018 žádost od společnosti 
Envikon s.r.o., Lesní 2581, 470 01 Česká Lípa,  o vydání stanoviska dle § 45i zákona, zda záměr 
„Nové vedení VVN Česká Lípa - Varnsdorf“, mohou mít samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi či záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit nebo ptačích oblastí v územní působnosti RP Správa CHKO České středohoří

Předmětem záměru je výstavba vedení VVN 110 kV elektrického vedení VVN 110 kV. 
Trasa vedení o délce cca 36 km je rozdělena na úseky, a pouze úsek 2 a 3 se dotýkají správního 
území:

2) PB č. 13 V1501/V1509 – Volfartice
Délka trasy: 3,2 km 
Počet demontovaných podpěrných bodů: 21 ks
Odhad počtu montovaných podpěrných bodů: 15 ks
Typ vedení: trojité vedení 110/35/35kV
V tomto úseku jde o náhradu stávajícího vedení 2x 35 kV, ale vystrojené na stožárech pro 110 kV 
s ochranným pásmem pro 110 kV za trojité vedení 110/35/35 kV. 
3) Volfartice – Nový Bor
Délka trasy: 8 km 
Počet demontovaných podpěrných bodů: 35 ks
Odhad počtu montovaných podpěrných bodů: 35 ks
Typ vedení: dvojité vedení 110/35kV
V tomto úseku jde o náhradu stávajícího vedení 2x 35 kV, ale vystrojené na stožárech pro 110 kV 
s ochranným pásmem pro 110 kV za dvojité vedení 110/35 kV. Dojde ke zmenšení ochranného 
pásma 

Envikon, s. r. o.
Lesní 2581
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Záměr neprochází žádnou EVL ve správním území Agentury. Ptačí oblast se na území 
CHKO České středohoří nenachází.

Dále upozorňujeme na povinnost investora ve smyslu uzákona č. 114/1992 Sb., §5a, odst. 
5 na povinnost:

Každý, kdo buduje nebo rekonstruuje nadzemní vedení vysokého napětí, je povinen 
opatřit je ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým 
proudem.

Toto stanovisko není rozhodnutím orgánu ochrany přírody vydaným ve správním řízení a 
nelze se proti němu odvolat.

Otisk úředního razítka

(podepsáno elektronicky)

Ing. Petr Kříž
Ředitel RP Správa CHKO České středohoří
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