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Věc: Stanovisko podle § 45 i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., k vlivu záměru: „Nové vedení VVN
Česká Lípa - Varnsdorf“ oznamovatele ČEZ Distribuce, a.s. na lokality soustavy Natura 2000
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále „Agentura“), jako orgán ochrany přírody, příslušný podle
ust. § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), po posouzení
žádosti žadatele: Envikon, s.r.o., Lesní 2581, 470 01 Česká Lípa, IČO: 25424530, ze dne 20. 7. 2018,
vydává v souladu s ustanovením § 45 i odst. 1 zákona toto
STANOVISKO
U záměru, dle předložené dokumentace zpracované firmou Envikon, nelze vyloučit významný vliv
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality zařazené do Národního
seznamu nebo ptačí oblasti na území CHKO Lužické hory.
ODŮVODNĚNÍ
Agentura obdržela dne 20. 8. 2018 žádost o vydání stanoviska k záměru dle §45i zákona, zda záměr
může mít významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000). Stanovisko bude
přiloženo jako povinná příloha k dokumentaci EIA podle § zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Agentura již stanovisko k záměru vydávala pod č. j.
SR/1796/LI/2016-2 dne 1. 12. 2016. V podstatě jde o verifikaci tohoto našeho již vydaného stanoviska z
důvodu skončení jeho platnosti. Dalším důvodem jsou změny potenciální trasy, zejména nová varianta
„Skalka - varianta 3“.
Předmětem záměru je výstavba nového elektrického vedení VVN 110 kV Česká Lípa - Varnsdorf o
délce cca 36 km. Záměr spočívá v rekonstrukci eklektrického vedení v úseku Česká Lípa - Volfartice Nový Bor a vybudování nového vedení 110 kV v nové trase s novými stožáry v úseku Nový Bor - Varnsdorf
o délce 22,5 km. Trasa elektrického vedení v úseku Nový Bor - Varnsdorf prochází z větší části územím
CHKO Lužické hory. Technické provedení v úseku Nový Bor - Varnsdorf je navrženo jako jednoduché
vrchní vedení 110 kV s vloženým kabelovým úsekem o délce 5 km. Umístění podzemního kabelu začíná
u křížení s železnicí severně od obce Svor a končí u silnice I/9 cca 450 m SZ od Stožeckého sedla.
Z hlediska umístění, charakteru a následného provozu záměr zasahuje soustavu evropsky
významných lokalit (dále jen EVL) na území CHKO Lužické hory.
1. Jako vrchní vedení vstupuje na území EVL CZ0420520 Lužickohorské bučiny (s předměty ochrany
8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum,
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum, 9180 *Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v
roklích) v údolí vodního toku Milířka, kde se podle mapování biotopů vyskytují převážně smíšené
jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae), i bučiny asociace Luzulo-Fagetum - tedy předmět ochrany EVL.
Vliv záměru na EVL Lužickohorské bučiny již byl posuzován, od posouzení došlo pouze k drobným
změnám příznivějším k ovlivnění předmětů ochrany.
2. Jako vrchní vedení vstupuje na území EVL CZ0510508 Klíč (s předměty ochrany 4030 Evropská
suchá vřesoviště, 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodiowww.nature.cz I IČ: 62933591 I martin.waldhauser@nature.cz I T: 487 762 356
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Centaureion nemoralis), 8150 Středoevropské silikátové sutě, 8220 Chasmofytická vegetace
silikátových skalnatých svahů, 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum) v prostoru Skalky (podle
jednotlivých variant z jihu nebo ze severu). Z hlediska umístění je trasa plánována v několika
variantách, trasa „Skalka - varianta 3“ prochází částečně lesními porosty včetně bučin asociace
Luzulo-Fagetum (jako předmětu ochrany EVL), ostatní varianty jsou situovány mimo lesní porosty,
na loukách, kde se podle mapování biotopů vyskytují Extenzivní sečené louky nížin až podhůří
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis).
Z hlediska umístění, charakteru a následného provozu (průsek pro vedení) záměr představuje
negativní vliv na EVL jako přímá likvidace biotopů, předmětů ochrany, a to zejména ve variantě
„Skalka - varianta 3“.
Ptačí oblast se na dotčeném území CHKO Lužické hory nenachází.
Záměr může mít samostatně významný negativní vliv na evropsky významné lokality, zejména z
důvodu ohrožení předmětů ochrany v EVL Klíč kvůli zařazení nové varianty. Vliv záměru na EVL
Lužickohorské bučiny již byl posuzován, od posouzení došlo pouze k drobným změnám příznivějším k
ovlivnění předmětů ochrany. Z výše uvedených důvodů Agentura nemůže významný vliv záměru na
příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL v v CHKO Lužické hory vyloučit. Proto považujeme
za nezbytné posouzení záměru podle § 45 i odst. 2 zákona, konkrétně posouzení záměru na EVL Klíč;
nové posouzení na EVL Lužickohorské bučiny nepožadujeme.
Toto stanovisko nenahrazuje jiné souhlasy Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, není rozhodnutím
orgánu ochrany přírody vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

(podepsáno elektronicky)
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www.nature.cz I IČ: 62933591 I martin.waldhauser @nature.cz I T: 487 762 356
strana 2/2

