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VYJÁDŘENÍ K SOULADU ZÁMĚRU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

 

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úřad územního plánování, jako příslušný úřad podle § 6 

odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 20.07.2018 Žádost 

o vyjádření k souladu záměru s platnou územně plánovací dokumentací, kterou podal Envikon, 

s.r.o., IČO 25424530, Lesní 2581, 470 01  Česká Lípa 1. 

 

Záměrem je výstavba elektrického vedení VVN 110 kV, z TR Česká Lípa Dubice do TR 

Varnsdorf, rozdělena do čtyř částí. Celková délka trasy je cca 36 km. 

Ve správním obvodu ORP Česká Lípa jsou dotčeny obce Česká Lípa, Horní Libchava, Stružnice 

a Volfartice. V této části záměru se jedná o rekonstrukci ve stávající trase vedení, zdvojení 

vedení vč. výměny stožárů. 

 

Česká Lípa 

ÚP Česká Lípa záměr eviduje pouze zmínkou v textu („Dále je uvažováno posílení vedení 110 

kV v trase Babylon – Česká Lípa Dubická a dále směr Warnsdorf“). Stávající trasa elektrovedení 

je respektována. 

V daném území jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby D.1 - západní obchvat silnice I/9 a s ní 

související VPS E.1 - přeložka vrchních vedení VN 35 kV a VVN 110 kV pro uvolnění trasy 

silničního obchvatu I/9 od MÚK Dubická směrem severním. 

Předložený záměr obchvat a nutnost přeložky elektrovedení respektuje. 

Záměr je v souladu s ÚP Česká Lípa. 

 

Horní Libchava 

ÚP Horní Libchava vymezil záměr jako veřejně prospěšnou stavbu včetně koridoru pro její 

umístění (E7) a stanovil podmínky využití koridoru: 

- respektovat předmět ochrany přírody a krajiny 

- v maximální možné míře zachovat funkčnost a průchodnost skladebných částí ÚSES 

- vytvořit podmínky pro možnost realizace přeložky silnice I/13 

- v dalších stupních projektové přípravy prokazatelně vyloučit negativní vliv stavby na soustavu 

Natura 2000 a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů 
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Při dodržení výše uvedených podmínek lze konstatovat soulad záměru s ÚP Horní Libchava. 

 

Stružnice 

ÚP Stružnice vymezil záměr jako veřejně prospěšnou stavbu včetně koridoru pro její umístění 

(TIk1). 

Záměr je v souladu s ÚP Stružnice. 

 

Volfartice 

ÚP Volfartice vymezil záměr jako veřejně prospěšnou stavbu ozn. VT01 včetně koridoru pro její 

umístění (E7). 

Záměr je v souladu s ÚP Volfartice. 

 

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR LK) vymezily koridor nadmístního významu 

pro vedení VVN 110 kV, úsek Česká Lípa Sever - TR Nový Bor, označený E7. Na území ORP 

Česká Lípa je tento koridor zpřesněn v ÚP Horní Libchava, ÚP Stružnice a ÚP Volfartice. 

V úsecích ležících mimo koridor E7 vymezený ZÚR LK záměr využívá (s výjimkou plánované 

přeložky) trasu stávajícího vedení VVN 110 kV. 

Záměr je na území ORP Česká Lípa v souladu se ZÚR LK. 
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