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Věc: Vyjádření k budoucímu záměru.
Městský úřad ve Cvikově, stavební odbor obdržel dne 20.07.2018 Vaši žádost ze dne 20.07.2018 o
vyjádření k souladu záměru: „Nové vedení VVN Nový Bor – TR Varnsdorf“ s platnou územně
plánovací dokumentací.
Charakter záměru uvedený v žádosti:
Vybudování nového vedení VVN 110 kV s novými stožáry typ soudek - trasa Nový Bor – TR
Varnsdorf. Jedná se o vybudování nové trasy jednoduchého vrchního vedení VVN 110 kV,
případně dvojité vedení 110/35 kV v délce 22,5 km při vloženém kabelovém úseku o délce cca 5
km, s instalací cca 95 ks montovaných PB. Trasa je vedena v katastrálním území Svor a
katastrálním území Cvikov.
Městský úřad Cvikov, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) posoudil výše uvedený záměr a na základě územně
plánovací dokumentace obce Svor a města Cvikov sděluje, že uvedený záměr (jako celek) není
v souladu s územně plánovací dokumentací obce Svor a města Cvikova.
Trasa vrchního vedení VVN 110 kV (preferovaná trasa), vedená od Nového Boru severně od
komunikace I/13, je plánována ve vyznačeném koridoru pro kabelové vedení el. energie VN 110 kV
(výkres veřejně prospěšné stavby) platného Územního plánu obce Svor vydaného dne 10.11.2009.
Následně je trasa vrchního vedení VVN 110 kV (preferovaná trasa) obcházející obec Svor, vedena i
mimo tento vyznačený koridor pro kabelové vedení el. energie VN 110 kV a zasahuje do
katastrálního území Cvikov (územní plán města Cvikova a okolí schválen usnesením zastupitelstva
č. 3 pod bodem č. 5 ze dne 13.2.2003, změna č. 1 usnesením zastupitelstva č. 2 pod bodem 15 ze dne
21.12.2006 a změna č. 2 usnesením zastupitelstva č. 2 ze dne 22.01.2009). Trasa kabelového vedení
VVN, ve které je, po křížení železniční trati v k.ú. Svor, pokračováno z nadzemního vedení, je
vedena ve vyznačeném koridoru pro kabelové vedení el. energie VN 110 kV směrem na Novou huť,
kde je preferovaná trasa kabelového vedení VVN plánována opět mimo trasu vyznačeného koridoru
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pro kabelové vedení el. energie VN (výkres veřejně prospěšné stavby) platného Územního plánu
obce Svor.
Z výše uvedeného je patrné, že záměr „Nové vedení VVN Nový Bor – TR Varnsdorf“
v katastrálním území Svor a katastrálním území Cvikov není v souladu se Zásadami územního
rozvoje Libereckého kraje, které vydalo Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 21.12.2012
(požadavek na preferování podzemního kabelového vedení trasy ve zvláště chráněném území), a ani
v souladu s územně plánovací dokumentací obce Svor (v platném ÚP je vyznačen koridor pro
kabelové vedení VN) a města Cvikova (v platném ÚP není plánovaná trasa vedení VN zanesena).
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