
 

 

 

 

K návrhům úpravy lokalit Natura 2000 sdělujeme následující KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY: 

 

1) K nově vymezené evropsky významné lokalitě Louky u Přelouče: 

 

a) Upozorňujeme, že v předmětných oblastech je lokalizováno stávající vedení 110 kV, proto 

požadujeme, aby vymezení nového území respektovalo stávající i výhledová zařízení pro 

rozvod el. energie v majetku ČEZ Distribuce a.s., včetně jejich ochranných pásem dle § 46 a § 

98 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Omezení vyplývající z nového 

vymezení ochrany by neměla bránit řádnému provozu či údržbě stávajících sítí a nezbytně 

nutnému rozvoji zařízení distribuční soustavy. Jedná se o plochy č. 6 a 15, které jsou 

vymezeny přes předmětné vedení, plochy č. 14 a 17 pak v těsné blízkosti vedení nebo jeho 

ochranného pásma. Zejména v případě křížení se obáváme znesnadnění provozu a údržby, 

kdy na mnoho činností bude třeba získat stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny z 

hlediska zásahu do lokalit Natura 2000. 

 

b) V území je vymezen koridor pro umístění nového vedení 110 kV. To bude realizováno jako 

přeložka, která by měla být v režii Ministerstva kultury ČR/Národního památkového ústavu a 

jedná se o záměr spojený se zařazením památky "Krajiny pro chov kočárových koní v 

Kladrubech nad Labem" na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

Tento záměr byl po dohodě dopracován do probíhající Aktualizace č. 2 ZÚR Pardubického 

kraje. K lokalitě Louky u Přelouče proto požadujeme vymezit hranice EVL tak, aby nebyla 

znemožněna nebo podstatně ztížena příprava a realizace záměru přeložky vedení 110 kV, 

která byla dopracován do Aktualizace č. 2 ZÚR Pardubického kraje. Vymezení nových ploch 

lokality Louky u Přelouče pak může téměř znemožnit výstavbu resp. přeložku tohoto vedení 

tak, jak je do budoucna předjímána územně plánovací dokumentací. 
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2) K rozšíření předmětu ochrany u lokality Porta Bohemica sdělujeme následující: 

 

Z pohledu ČEZ Distribuce, a.s. nemáme k této části návrhu Nařízení vlády žádné námitky ani 

připomínky. Pouze požadujeme, aby respektovalo stávající i výhledová zařízení pro rozvod elektrické 

energie v majetku ČEZ Distribuce a.s., včetně jejich ochranných pásem dle § 46 a § 98 zákona č. 

458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Omezení vyplývající z nového vymezení ochrany by 

nemělo bránit řádnému provozu či údržbě stávajících sítí a nezbytně nutnému rozvoji zařízení 

distribuční soustavy nízkého napětí a vysokého napětí nebo pro křížení nadzemních vedení velmi 

vysokého napětí. 

 

Dále upozorňujeme na existenci zařízení přenosové soustavy provozované společností ČEPS, a.s. 

(vedení 220 kV a 400 kV), které by neměly být vyhlášením EVL negativně ovlivněny z pohledu 

zachování spolehlivého a bezpečného provozu stávajících vedení a rovněž by neměla být 

znemožněna nebo podstatně ztížena realizace rozvojového záměru na zdvojení vedení 400 kV Týnec - 

Krasíkov. 


