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ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE 
O PODMÍNKÁCH VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

 

Městský úřad Nový Bor, stavební úřad a úřad územního plánování, jako úřad územního plánování 
příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), poskytuje v souladu s § 21 stavebního 
zákona na základě žádosti ze dne 4. 9. 2018 podané společností Envikon s.r.o., Lesní 2581, Česká Lípa 
územně plánovací informaci o souladu plánované trasy velmi vysokého napětí (VVN) 110 kV 
s územními plány obce Skalice u České Lípy, Okrouhlá, Nový Bor, Radvanec, Svor a Cvikov.    
Podle platných územních plánů obcí je plánovaná trasa VVN 110 kV vedená z České Lípy do 
Šluknovského výběžku v obci Skalice u České Lípy v souladu s platným územním plánem téměř po 
celé trase. K odchylce dochází před obcí Okrouhlá (lomový bod označený modře 56).  
Na území obce Okrouhlá je plánovaná trasa vedení 110 kV v nesouladu s vymezeným koridorem 
v územním plánu obce Okrouhlá.   
Navržené varianty vedení 110 kV na území města Nový Bor (3 varianty nadzemního vedení a dvě 
varianty s podzemním vedením) jsou v nesouladu s platným územním plánem Nový Bor kromě 
varianty podzemního vedení jižního, na které navazuje vrchní vedení varianty č.1. Napojovací bod 
podzemního vedení s nadzemním je při silnici I/9 cca v polovině mezi východní zástavbou u Skalky    
a hájovnou za silnicí I/9 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru.   
Obec Radvanec nemá v územním plánu vymezenou trasu pro vedení 110 kV. 
V obci Svor je plánovaná trasa vedení 110 kV zcela mimo vymezenou trasu územním plánem 
= nesoulad s územním plánem Svor. 
Vymezené koridory pro VVN 110 kV ve výše uvedených územních plánech nezasahují na území obce 
Cvikov, takže navrhovaná trasa je v nesouladu s územním plánem Cvikov.      

 

Poučení: 

Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, 
který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána, zejména na 



základě provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů, schválení zprávy                 
o uplatňování zásad územního rozvoje a zprávy o uplatňování územního plánu. 
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