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Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), 

jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), po posouzení žádosti 

o stanovisko z hlediska vlivu na soustavu Natura 2000 vydává v souladu s ustanovením § 45i 

odst. 1 zákona toto stanovisko: 

Záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný negativní vliv 

na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Současně byl vyloučen významný negativní vliv 

záměru na předměty ochrany soustavy Natura 2000 a na její celistvost. 

Odůvodnění: 

Záměrem je výstavba vedení velmi vysokého napětí (VVN) 110 kV z České Lípy do Varnsdorfu 

o celkové délce 36 km. Trasa vedení je rozdělena na čtyři části.  

Krajský úřad je příslušným orgánem ochrany přírody pro vydání stanoviska pro části záměru, které 

se nacházejí na území Libereckého kraje mimo velkoplošná chráněná území, tj. pro  

1. část 1 z Dubice zhruba na hranici k. ú. Dolní Libchava a Horní Libchava,  

2. většinu části 2 na k. ú. Horní Libchava, než trasa vstoupí do chráněné krajinné oblasti 

(dále jen „CHKO“) České středohoří,  

3. minimální úsek části 3 u Okrouhlé  
4. a jižní variantu části 4 - úseku jižně od silnice I/9 mezi Novým Borem a Svorem.  

Ve Svoru se trasa stáčí na sever a vede na území CHKO Lužické hory a dále na území Ústeckého 

kraje.  

Krajský úřad vydal již dne 31. 8. 2016 stanovisko č.j. KULK 68345/2016, kterým v souladu 

s ustanovením § 45i odst. 1 zákona vyloučil vliv tohoto záměru na soustavu Natura 2000. Vzhledem 

k tomu, že se podmínky na lokalitě významně nezměnily a nezměnil se ani rozsah a náplň záměru, 

zůstává toto stanovisko nadále v platnosti.  

 

 

 

 

 

RNDr. Jitka Šádková 

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

Stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, k záměru 

„Nové vedení VVN Česká Lípa – Varnsdorf“ 
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