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ROZHODNUTÍ
úzeuruí RozHoDNuTí

(veřejná vyhláška)
Zá9ts

fť"ffi_
dne:

rlte:

Výroková část
Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního řádu, jako vební
úřad příslušný podle § 13 odst. '1 písm. c/ a odst, 8 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31 ,12.2017 (dále jen
"stavební zákon"), v územním řízení vedeném v působnosti zákona ó, 41612009 Sb., zákon o
urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronické
komunikace, v platném znéní, posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou
dne 16.11,2o16 polala ČEpS, a.s., lČo 25702556, Elektrárenská77412, Michle, 101 00 Praha
101 zastoupená CEPS lnvest, a.s., lCO 24670111, Elektrárenská 77412, Praha 1O-Ir/ichle,
101 00 Praha 101 pověřeným zaměstnancem lng. Karlem Hlochem, nar. 11.09.1985, a na
základě tohoto posouzení:

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb,, o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "vyhláška č. 503/2006 Sb.")

rozhodnutí o umístění stavby

,,Vedení 400 kV V450l428, TR Výškov - TR Babylon"

na území Ústeckého kraje a Libereckého kraje na pozemcích v katastrálním území Břvany,
Lenešice, Dobroměřice, Nečichy, Raná u Loun, Chraberce, Mnichovský Týnec, Chožov, Třtěno,
Vojničky, Vojnice u Koštic, Lkáň, Klapý, Sedlec u Libochovic, Chodovlice, Upohlavy, Zelechovice,
Siřejovice, Keblice, Rochov, Brozany nad Ohří, Brňany, Dolánky nad Ohří, Doksany, Rohatce,
Libotenice, Lounky, Chodouny, Vrbice u Roudnice nad Labem, Vrutice, Polepy, Hrušovany,
Trnová u.Polep, Libínky, Drahobuz, Břehoryje, Jištěrpy, Liběšice u Litoměřic, Zimoř, H,abřina u
Úštěku, Úštek, Staný Týn, Liěenice, Lukov u Úštěku, Dubičná, Blíževedly, Kravaře v Čechách,
Stvolínky, Kozly u České Lípy a Holany (dále jen "stavba"),

Účel stavby:
Základním úěelem stavby je posílení přenosového profilu mezi transformovnou Výškov a
transformovnou Babylon zdvojením stávajícího vedení 400 kV. Do TR Výškov bude vyveden
výkon nových a rekonstruovaných energetických zdrojů elektráren Ledvice a Počerady.
Tendence přenosů tlýkonu je v převážné míře směrována ze západu na východ, Zdvojené
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vedení 400 kV přispěje k zajištění dostateěné přenosové schopnosti a spolehlivosti sítě
přenosové soustavy.

Stavba obsahuie:
Zdvojené vedení 400 kV je trvalou veřejně prospěšnou stavbou. Celková délka zdvojeného
úseku vedení 400 kV mezi stožárem č. 6 u TR Výškov a TR Babylon je 70 956,3 m. Zdvojené
vedení 400 kV zcela zachovává trasu stávajícího vedení. Před vlastní výstavbou zdvojeného
vedení 400 kV bude provedena demontáž stávajícího jednoduchého vedení 400 kV.
Celkový poóet stožárů je 208 ks. Z toho je 42 ks stožárů kotevních (celková výška základního
typu kotevního stožáru nad terénem je 44,0 m, převýšené typy jsou odstupňovány po 2 m) a
166 ks stožárů nosných (celková yýška základního typu nosného stožáru nad terénem je 46,0
m, přer4ýšené typy jsou odstupňovány po 2 m). Výška stožárů je proměnná a závislá na
ělenitosti terénu, Všechny stožáry jsou typové řady DUNAJ (DONAU) s povrchovou úpravou
žárovým zinkováním s ochranným nátěrem.
Základy stožárů jsou tvořeny čtyřmi patkami do hloubky 2,5 m nebo 3,0 m (pod úroveň terénu),
v případě extrémně nepříznivých geologických poměrů může být použit i typ založení stožárů
např. pomocí pilotů. Průměrná plocha základujednoho stožáru ěiní 118 m2 (všechny stožáry
zdvojeného vedení zaberou plochu 24738 m21. Základy stožárů budou zhotoveny z betonu
kvality C20l25.
Na vedení budou použity íázové vodiěe - hliníková lana s ocelovou duší typu 2x3x3x490-
AL1/64-STlA. Vodiče každé fáze budou uspořádány do trojsvazku ve tvaru rovnostranného
trojúhelníka o straně 400 mm.
Vedení bude mít 2 zemnící lana, jedno bude kombinované zemnící lano s optickými vlákny typu
AL4-A2OSA 195142-23,5 a 2x24 SMF, druhé bude klasické zemnící lano typu 185-AL1/43-
ST6C. Ale od sl.é. 202 až do TR Babylon budou natažena 2 kombinovaná zemnící lana typu
AL4-A2OSA 195142-23,5 s 2x24 Slt/F.
Kotevní i nosné izolátorové závěsy budou sestaveny z keramických tyčotlých izolátorů.
Uzemnění celokovových stožárů s betonor4ými základy (patky) stožárů - přirozený základový
zemnič, popř. doplňkové uzemnění paprskovými zemniči z pásků FeZn 30 x 4 mm, uloženými
v hloubce min. 80 cm.
Ochranné pásmo je šíře 20 od krajní íáze na obě strany (§ 46 zákona é. 45812000 Sb.,
v platném znění - energelický zákon).

Umístění stavby na pozemcích - území dotčené vlivy stavby:
pozemkv dotěené stavbou v průmětu pod krainími vodiči vedení a pozemkv dotóené stavbou
v ochranném pásmu vedení: pozemkv dotčené umístěním stožáru (dále ien "S+č. stožáru"):
katastrální území Blíževedly: parc. č. 1287,1290, 1307, 1308, 1309,,1311,1314, 1315, 1322,
1346, 1347,1348, 1349 (s190), 1350, 1355 (S192),1356 (S192\,1357, 1358, 1359 (S191),
1361, 1362, 1374, 1375 (S193), 1376 (S193), 1377;
katastrální území Holany: parc, č.562/1 (S3),576/1 (S2),99211,993, 1598 (S4), 1669, 1670,
1671, 1672, 1673 (S5), 1675, 1676, 1 816, 1822, 1823, 1828;
katastrální území Kozly u České Lípy: parc. č. 141,144,4g8lg,46611,467,468,469,47olg,
47311, 47312, 47611 (s209), 47612, 477, 478/1 (S210), 47812, 47813, 47814, 47815, 47911 (s210),
47912, 47914, 47915, 48612, 488 (S21 1), 489 (s21 1), 49011, 49012, 491/1 (S21 1), 49112, 494
(s211), 49711,498, 499, 500/1, 501, 503, 504, 506/1 , 50612,507 (s212) , 51711, 52111, 521/3,
525/1 (S6), 526, 527, 528, 529 (S21 3);
katastrální území Kravaře v Čechách: parc. é. 1342, 1367, 1388, 1395, 1396 (S194), 1401,
1441,1463, 1489 (S195,196), 1548, 1564,,1583, 1588 (S197), 1590, 1599 (S197), 1605, 1614,
1629, 1 641, 1647, 1652, 1657, 1661, 1 662, 1668, ,| 678, 1679, 1689, 1690, 1691, 1696, 1703,
1704,1723,1731,1739, ,t751,1779,1782,1789,1803, 1820, 1825,1827,1836, 1837, 1851,
1852,1862,1871,1882,1885, 1890, 1892, 1906, 1924,1931, 1933, 1934, 1970,1977,1980,
1 983, 1 992, 1 998, 2003,2007, 2010,2023, 2027,2044,2048, 2051,2062,2072, 2079,2090;
katastrální území Stvolíky: parc. ě. 63214,63217, 63218, 63219, 632112 (S206), 635/1, 69912,
699/3, 700 (s207) , 71212, 74711 , 74719, 747l10, 747l14, 74911 , 91 8/3, 918/10 (BAB), 91 8/60
(BAB),92511,923/1 (S1),933/1, 1300, 1310, 1311, 1361, 1362, 1363, 1364, 1366, 1367, 1368,
1369,1558;
katastrální území Brňany: parc. č. 29515,29516, 29517 (S1 10), 29518 (S1 10), 514l1,535:
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katastrální území Brozany nad Ohří: parc. ě.601,603,604,606,613,638/3,638/27 (S105),
638128, 638129, 64812, 64912, 64914, 651l48,651/58, 651/95 (s106), 651/96, 651l97,651/98,
651/99, 651/100, 651/101 (S107), 6511102, 651/103, 6511104, 651/112, 651/113, 651/114,
651/115, 651/131, 6511132, 651/133, 651/134, 651/135, 651/150, 651/151 (S108), 6511152
(s108), 651/153, 67419, 674110, 674111, 675,691, 693/1, 694 (S109), 699/5, 154114, 154212,
154415, 154515, 1548, 157012:
katastrální území Doksany: parc. ě. 699/1, 69912,82615,847123,847124,847125,847131,84815,
84913,942/1:
katastrální území Dolánky nad Ohří: parc. ě. 45914, 45915, 47818 (S1 16), 509/1 (S1 11), 50912,
510, 51 3l5, 514, 515/3, 516/1 , 51817, 51 8/8 (S1 12), 518/10, 518/1 1 , 518/13, 518114 (s1 13),
524, 545/16, 545117 (S1 14), 545118 (S1 14), 545119, 545120, 545121, 545124, 545125 (s1 15),
545126 (S115), 56714,56812,610/1, 614, 625, 62812, 62813 (S113), 905, 909/1, 913, 91614,
92311 , 95411, 958/1 , 95812, 958/5, 958/6, 95817,958/8, 958/9, 958/,t3, 958114, 958/15, 958/16,
963;
katastrální území Břehoryje: parc. ě. 130/1,148, 149, 16718,227l10,789,791,798,799,801,
810/3, 810/6, 853 (S160), 867 (S159), 876114, 876116, 876117, 876120, 876121, 876122, 876123,
961, 962, 97511,97512 (S157), 977 (S157),978,985/1, 986, 988, 992182,992/95,9g2l97,
992199,992/105, 99a107,9921108,9921110 (S158), 1135, 1138, 1139, 1140, 1142, 1154,
1158, 1159, 1160, 116111, 116112, 1164, 1165 (s156), 1166, 1167, 1168 (s156),1202112,
1202114, 1221, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1229, 1230, 1231, 1234, 1235, 1239/1 (S1 55),
1241,1242, 1244, 1251,125213, 125711,126911,126912, 1271, 127a1, 1274, 1277 (s153),
1279, 1280, 1282, 1283, 128811, 129012, 129111, 1292, 1293, 1329, 1332, 1336, 1337, 1338,
134611 , 1364126, 1364127 , 1 364/31 , 1364132, 1364/35, 1364/36, 1364137 , 1364138:
katastrální území Drahobuz: parc. č. 79119,791130 (S154), 791141, 1040, 1041/1, 1041/2,
104211,104212, 104311,104312, 106112, 106114 (S153), 1062, 1063/1, 106612, 1067, 1068/1,
1068/2,1068/3, 1068/23, 1068/8, 1068/9, 1068/35, 1068/36, 1068/40, 1068/41, 1069, 1070,
,l075, 1115, ,l118, 1120, 1121 (S152), 1123 (s152), 112511, 112512 (s151), 1126, 1127, 1128,
115912, 1159/3, 115914, 1295, 1296, 129711, 129712, 129811, 129812, 1299, 1300, 1301/1,
1302, 1303/1, 130411,130412,1305/1, 1305/3, 1306, 1308, 1309/1, 130912,1309/3, 1599,
1 636, 1 639, 1 641, 1 64a1, 164212, 1648:
katastrální území Staný Týn: parc. ě. 279,280/1,28012,281,282,284 (S176),28912,28913,
290,291/1,29112,292,295,296,297,300129,300/36,302y1 (s177),303,306,307,309,325/1,
32512, 326, 327, 32911, 33012 (S180), 330/3, 33112,332/1 (s1 80), 33a2, 33213, 34213, 34214,
34216,34218, 473, 476, 479, 48011, 48011, 48012,481/3, 496;
katastrální území Chodouny: parc. ě. 36411,36412,364144,364148,364/55, 364/56, 364/57,
364/58, 364/59, 364160,364161 , 364162 (S130), 364/63 (S130), 364164,364/65, 364/66, 364189,
41818 (S131),418154, 418155, 418156, 418157, 418158,676129,67613,676131,676132,676137,
676138, 676139, 676/40, 676141 , 676142 (s133), 676143, 676144, 676145, 676/46, 676147 (S132),
676148, 676149, 676150, 151311 , 151411, 1603, 1604, 1620;
katastrální území Chodovlice: parc. é.544/1, 544/6, 544/8,555/3, 565, 566, 575, 585, 586, 598,
599, 6,|0, 622,623, 635 (s72), 69614,696/19, 696123, 696124, 696125, 696126 (s73), 696127
(S73), 696128, 777, 790/1 ;

katastrální území Jištěrpy: parc.ě. 275, 27611 (S150), 27612 (S150), 27711, 27712, 27713, 278,
656/3;
katastrální území Keblice: parc. ě. 27312,27317,273110,273112,27511,27512,27513,27514,
28511,2B5l2,28513,285/6,28517,285113 (slouěena do 28517),285fi4 (slouěena do 28517),
285115 (slouěena do 28517\,285117 (sloučena do 28517),285118 (sloučena do 285/6), 285119,
285120, 285122, 285/23, 285124, 285125, 285126, 285129, 285130, 285142, 285143, 285145,
285146 (S95), 285147, 285148, 285149, 285l5o, 285151, 285153 (S96), 285154, 285155, 366/1,
385129,385/30, 385/32,385/33, 385134,385/35, 385/36, 385137,385/38, 385/39, 385141 (S97),
407/1, 407112, 407113, 407116, 4o7l17, 407118, 4o7l20 (S98), 407124, 407125, 407126, 407127,
407128,407129,4a7l30,407l31,4O7l32,407/33,64511,64514,64911,651,662/3,662111;
katastrální území Klapý: parc.č. 618/1, 61812,619, 620/1 , 62012, 625, 628,629, 630/1 , 63012,
631, 648, 649, 650, 653/82:
katastrální území Dubiěná: parc. č. 162/1 (S188\, 16a2, 162111,162112, 164, 16511,24911,
249/2, 24913, 2491 4, 24916, 555, 593;
katastrální území Liěenice: parc, č. 89l1,8912,89/3,90, 9112,9113, 10312, 10711,10712, 108,
110, 11712, 11714, 11715, 117/6, 11717, 133, 140, 141, 14412, 145, 146, 147, 159 (S181), 160,
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171, 172, 179,180, 181, 200, 201,206,207,208,209,21118,21119,211l10,211l12,211l28,
211l31,211134,211135,211136,211137,211139,211l41,226,227,22812,23016,23017 (s182),
232,234, 581;
katastrální území Liběšice u Litoměřic: parc. ě, 408, 409,411,41311 (S163), 414 (S163), 4't5,
416,462, 463,464, 46511, 494, 495,500, 501, 503, 506, 507/3,507113,507117,507118,
507l19, 507121, 507188, 507189, 507l90, 507191, 507192 (s161), 507/93, 5071104, 507/105
(S161), 508/1 (S162), 50812,510, 513/1 ,51312 (S162), 513/3 (s162), 514, 556, 557 (S161),
559, 564, 56512,566, 567/1 , 570, 571 , 572, 573, 574, 575, 576, 577, 585, 1216, 1248, 125312,
1261;
katastrální území Zimoř: parc. ě. 46719 (S165), 467l49, 467l50,560/8, 560/9, 560/10, 560/11,
561/1 (S1 64\, 56112, 561/3, 561/6, 56117, 56,1/8, 561/9, 562, 563/1 , 56312, 565, 578/1 , 613/13,
613114,613/15, 636/23, 636124,636/25, 636126, 636127, 649/13, 649114,649/15, 649116,661/1,
66211 , 668/1 , 66812, 668/3, 670/1 (S166), 670/3 (S166), 67313, 71314, 71811, 76911, 773, 774,
77511 , 77512, 776, 77711 (s168), 778 (s1 68), 779, 780, 781, 782, 783, 784, 786, 789, 790,
795128,795/29 (S167),795130,795136,831,83Z2,835,836/1 ,83612,867,892,89711;
katastrální území Libínky: parc, č. 131713:
katastrální území Trnová u Polep: parc. č. 29819, 298111,298112, 325,328 (S148) , 35812, 35814,
358/5 (S149), 358/6, 35817,359, 391 ,397,400i
katastrální území Libotenice: st. p. 209, parc. č. 43812 (S120), 43813, 43911, 444/2, 46511
(S123), 465/2, 465116,465117,465118 (S121), 465119 (S121), 465120,465121, 465/22, 465127,
465128 (s122), 465129 (S122),465/30, 465131,465132,465/39, 465140,465143,465144,465145,
465/56, 589/1, 589/13, 589114 (S124), 589/15, 589/16, 64112,64114 (S125), 64115,64716,
64717,661/5,680,684,685/2 (S120),695/1,699,700/3,70612,70613,70614,71411,738,740:
katastrální území Lkáň: parc. ě. 332, 337, 340, 343, 344, 345, 347, 348, 349 (S66), 350
(sloučeno do 351), 351 (S66), 353, 354, 355, 356, 35711 , 360, 361 , 366, 369/1 , 37011 , 37012
(S67), 37019, 370110, 370111, 370114, 37Ol22, 370123, 370/36 (slouěeno do 370/38) , 370137
(sloučeno do 370/38), 370/38, 370139, 370140, 370141, 370142, 370143, 370144, 37Ol45, 370146
(S65), 370147 (S65), 370148 (sloučeno do 370147), 370149 (sloučeno do 370/50), 370150,
370151 (sloučeno do 370152), 370152, 37Ol53, 370154, 370156,370157, 37Ol58,370174 (S67),
371/1 (slouóeno do 372), 37112, 372, 416, 423, 424, 425, 427 , 42811, 42812, 429 (S68), 430,
43211, 43212, 433, 434, 43611 , 43616, 43618 (sIoučeno do 436/6), 43619, 436110, 436111, 436112,
436113, 436114, 436115,44011 (S69), 444,44511 (S69|, 44512 (sloučeno do 44011), 493, 495,
498 (sloučeno do 495),499 (sloučeno do 436/13),500,501,503,504,505,506,507,508
(slouěeno do 507), 509, 510, 51 1 , 513, 514 (sloučeno do 513), 517, 53511 , 53512, 536, 53712,
53713, 53714, 53715, 53716, 53717, 53718, 53719,538 (S70), 539, 540, 541, 54211 (sloučeno do
547l1), 544, 54711, 548, 549, 550, 551 , 553, 55411 , 55412, 55413, 555, 556, 558/1 (S71), 560,
561, 563, 56411, 565, 566 (S71), 567, 568, 569, 636/17 (sloučeno do 548), 63612, 636/18,
636/19, 636/20, 636121,636122,648, 649, 652, 655, 741/1,74112,75511,760112,760114,
7 621 1 9, 7 621 22, 7 621 23, 7 621 24, 7 621 25, 7 621 27 ;

katastrální území Lounky: parc. ě. 159/3, 16011 , 160/9, 160/1 0 (S126), 160/1 1 , 160/,1 2, 160113,
165/5 (S1 27), 16516, 165117, 165/18, 165/19 (s128), 165120, 16715, 16717, 17811, 17812, 17814,
180, 181, 182, 195, 197, 198 (S129), 199,20011,201,21012,21013,21511,21512,216,21711,
21712,21713,22312,37913,392, 393/1, 395/1, 396/'| ,39711,39814, 43112, 44312, 462, 463;
katastrální území Hrušovany: parc. č. 130/3, 13014, 13111 , 139/1 , 139/3, 13914, 141 , 142, 144,
149,163, 165, 172,173,178,179,187, 188, 198 (S144),19911,20912,21011,22511,226,241,
242,254/3,254/7,254/9 (S143), 254111,254112,254116,254117,254129,254130 (s143),
254131,254/42, 254143,254/47, 254158, 254l6a, 254163, 254165,255,256 (S145), 258, 26112,
26113, 27912, 27913, 280, 292,305 (S146),31912,319/3, 33012, 332,334, 40211, 404, 40611,
41 8, 419, 420, 421 (S'l 47), 617 12, 622, 624, 625, 638 ;

katastrální území Polepy: parc. č. 65411,655/1, 1036;
katastrální území Rohatce: parc. ě, 4913, 4914, 5411 (S117), 5412, 56122, 65/1 (S119), 65/2,
65/3, 65/5, 6517,6518,65/9 (s119), 65/11,65115, 65/16, 65/17,65118,66, 68/1, 68/13, 69/3
(s118), 69/4 (Sl,t8), 69/5, 6916,6917,7115,7116,7117, 71/8,7119,98, 156/2, 156114,238/2,
23817 (S120), 23818,59212,601/1 , 608/5;
katastrální území Rochov: parc. ě. 123, 124 (S104), 126 (S104), 125 (S104), 127,128, 129,
135/2 (S103), 135/3, 15412, 162, 163, 169/1 (S102), 16912, 169/3 (S101), 170/1 , 17012, 17013,
17ol4, 17ol5, 17016, 17017, 1 7018 (S10o), 17019, 171 , 179, 180, 181 , 182, 183, 184, 185 (s99),
187, 18811, 18812, 188/3, 200119, 200134, 44117;
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katastrální území Sedlec u Libochovic: parc. ě. 600, 601 (S78), 602114, 60212, 60213, 60214,
60215,602123,602124 (S77), 619, 620, 635, 636, 650, 651 (S77), 666, 668, 669/1, 680/,1, 68012,
68512,685/3, 68514,685/5,685/6, 68517,685/8,685/10,687, 688, 689/3, 68914 (slouěena do
685/3), 689/5, 689/6, 68917,689/8, 691 , 692 (S76), 693 (S76), 694, 699, 700,701,70216,70217,
702111,702112,702115,712,717,718,720,726,73716,73717,73718,73719,73813 (s74),
73814, 73815, 73816, 73817, 73818, 73819, 738l1o, 738111, 75111, 75112, 754, 758, 761, 762,
76511,76512 (S75),76513,76514,76517,76518,771 (S75),779,780,887,888,91012;
katastrální území Siřejovice: st. p. 156, parc. é.89125,100/6, 102 (S89), 104/1 (S89), 105, 106
(S88), 149, 150, 153/1 ,15317 (S90), 15411,15416, 15511,15512, 155/3, 156/1, 15612, 156/3,
15614, 160/1 , 2o2, 2o8l4, 208/5, 20816, 2o8l7, 2o8l8, 2O8l9, 2o8l1o, 208111, 2o8l15, 208116,
208118, 208120, 208121 (S91), 209123, 210, 211,215, 21611, 218, 224, 230, 23613, 23614 (S92),
23616, 23712, 23713, 23714, 23715, 23716, 238, 24113, 242, 24711, 24717, 24718, 24719, 28213
(S94),28218,28212.3,290/1 (S93),301/5,50218,510,511,514,515,516,52211,52311,52411:
katastrální území Upohlavy: parc. č. 5611,57,60, 66, 67, 69, 70,7513,7514,7518 (S83), 7519,
7615,7616,7617,7619,76110,76111,77,7912, 8412, 8512, 8612, 87,88, 106/1 , 107, 109/2 (S82),
109/3, 112, 113, 1 1 611, 11612, 119, 122, 12611, 12612, 130 (S81), 133/1 , 13314, 133/9, 133/10,
133/11, 133/12, 136, 14411,144114, 144139, 144140, 144152, 144153, 144154, 144155, 14712,
147119,147/24, 147125,148, 150 (S80), 17916, 179111,179112, 179119, 18012,185, ,186, 187,
188, 189, 1 93, 200, 209 (s79), 212 (s79), 540, 541 , 546, 54819, 548110, 548/20, 54911 , 54916,
54918, 54919, 549121, 549128, 549131, 549134, 549135, 549137, 549141, 551/5, 551/8, 552;
katastrální území Želechovice: parc. é. 40, 48lg, 48114, 48115, 48117, 48118, 48119 (S85), 48125,
48126, 48127, 48136, 48137 , 48138,49/4 (S85), 4915, 4916, 51, 5411 , 5412, 5512, 5513, 5514, 55/13,
55114, 55/15, 55/19, 55120, 55124, 55/31 , 5612, 5613, 5614, 5615, 5616, 5617, 56/8, 56/9, 56/12,
56/13, 56114,56/15, 56/16, 56/18, 56/19, 56120, 56121 , 56/23, 56124, 56127, 56128, 56129 (s84),
56/30, 56/31, 56132, 56/33, 56/34, 56/35, 56/36, 56137, 56/38, 9513, 9612, 97, 9912, 9913, 9917,
9911 1 , 99/18, 99/19, 102/3 (s87), 10214, 102/19, 1o2l20, 102121, 102130 (S86), 102131, 102137,
102138, 102140, 103, 104, 10813, 110, 12a1,122126, 122/27, 122128, 122129 (S88), 122/30,
12311 , 127 , 131 , 135, 15411 , 1 56, 1 6212, 16214, 170, 17311, 174, 17611, 17711 (S86), 17712;
katastrální území Habřina u Úšteku: st. p. 192, ,193, 194, 195, 196, 197, 198,288, 289,290,
292, 301, 302, 345, parc. ě, 12715, 12716, 12717 (3172), 12718, 14412, 145, 14612, 14711, 148,
15112, 15211,155/1, 15611, 15612, 158/19, 158129, 158/30 (S173), 158/31 , 158132, 158144,
16211, 162/2, 163/2, 360117, 360122,360/27 (S169), 360/28, 360129,360/30, 360/34, 360/35,
40513, 40515,405i6, 40517, 40518, 40519, 405110, 406, 407, 414, 415, 421, 443, 446, 455, 461,
462,463,46611,469,470,471 (S170, 171),477 (S171),480, 482,484,485,494, 1356/5,
1356/6, 1412, 141812, 1418/3, 141814, 141818, 1418/11, 14181252, 14181253, 14181254,
14181255, 14181256, 14181257, 14181258, 14181259, 14181263, 1418/264, 1418/265, 1418/266,
14181267, 14181268, 14181269, 14181270, 14181271 , 1418/272, 14181273, 14181280, 14181329,
14181346, 14181374, 14181375, 14181376, 14181377,1422 (s174), 1423 (S174), 1424, 1426,
1427,1428,1429,1430,1433,1434,1435,1436,1437,1438,1439,1440,1441,1442,1443,
1444, 1445, 1446, 1447 (s175), 1448, 1449, 1450 (S175), 1451, 145212, 1453, 1454, 1455,
1465,2314 (S175),2316,2?27,2328,233412,236512,2366,2410,2415,2416,2423;
katastrální území Lukov u Úštěku: parc. č. 2O8l1,2O8l2 (S184), 21Ol2,215, 216, 217,218,21g,
220, 223, 224, 225, 226, 227, 22911, 230, 231, 27113, 305, 306, 308, 32312, 324, 32911, 33,t ,

346,347,356/1, 356/3, 36711,369, 375/1, 380/1 (S185), 388/1, 39,1/5, 393, 399/1 (S186),
399/3, 399/6, 39917,399/8, 401/1 (S187), 403,40411 (S1 87), 40511, 406, 407, 422110, 422/12,
424,443,447,448 (s189), 450, 466, 46811,47o,471,472,47414,474110,474111,474114,
474115 (S189), 474116, 49411, 49414,496, 498, 141915, 1419117, 1419118 (s183), 144111,
144112, 144113, 144212, 1482, 1483, 148411 (S183), 1508, 1509, 1510, 1511, 151311, 151312,
1514, 1531/1, 1532, 1533, 1535, 1538, 1539, 1540, 154211,154512,154711 (S187), 1553/3,
1555 (S189), 1557, 1558, 1559, 1565, 164311, 1680, 1681,,|682,1684, 168711,168712,168812,
1 699;
katastrální území Úštet: parc. č. 308718,311117,3128,3129114,312gl15,3129116 (s179),
3129/17, 3129128, 3129154, 3129/59 (S178), 3129/60, 3129162, 3129175, 3129176, 31291132,
31291140, 3130, 31 31, 313212, 313a3, 313214, 3132110, 3132111, 314618, 3146131, 3146/39,
3146140, 3146146,3149, 4021 , 4022, 4023, 4024, 4025, 4026,73412;
katastrální území Vrbice u Roudnice nad Labem: parc. ě. 69711,741,748,749,750,751, 752,
754, 755, 75912, 76012, 76112, 765 (s1 37), 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775,
776,777 ,780,781 ,787,789, 803117 (S1 37), 803/65, 880/9 (S136), 880112,913, 91 4, 915, 917,
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918, 919, 920 (S136), 924,925,927,928,938, 939, 947,978,98,1 , 984, 1213, 121611, 1216119,
1216122, 1216125, 121614, 1216142, 1216143, 1216144, 1216145 (s135), 1216146, 1216148,
1216/49, 1216150, 1216152, 1216154 (S134), 1216155 (S134), 1216156, 1224, 1248, 1249, 1263,
1264, 154811 , 154812, 154813, 154814, 154817, 1549, 1550/1 , 1616/3, 1617;
katastrální území Vrutice: parc. č. 22217,23212,233,238,533, 539, 54016,540/12,540113,
540114, 540115 (s139), 540116 (S139), 540122,551 , 552, 55712 (S138), 55714, 557125, 557l27,
557144, 557149, 557150, 557151 , 557152, 557/53, 557154, 557155, 557156, 557157, 557158,
557l59,557160,557162,557163,557164,557/65,557166,557167,557168 (s138),557/69 (s138),
557170, 557172,565/1 , 56612,583/3, 58314,593/9 (S140), 593/10 (s140), 623, 624, 625, 62614,
63112, 63312,635, 636, 637, 638, 639/1 , 640, 64216, 643, 645127, 645128, 645129, 645130, 647,
64811,65112 (S141), 652/1 (S141),65312,659/1, 759143,859,860 (S142), 86a5,86216,86217,
86218,862110,862111,862112,862113, 863, 866, 867, 870,871, 145411, 145511, 145512,
145612, 1496, 1497;
katastrální území Břvany: parc. č. 110i1, 110/16, 110117, 130, 13111, 13112, 138/1, 139/1,
13912,139/3, 152,153 (s10), 155/3, 15514,192110,192111,192112 (S11), 41714,522,523,525,
526, 527, 538, 553, 554, 569 (S5), 573/1 0, 57312, 57313 (s4), 57314 (S4), 573/9, 627, 64912,
650/1 , 65012,650/3, 65014, 65912,660/1, 66012,660/3, 700,706 (S6), 70711 (s6),707l4,70812,
708111, 708/12,708114, 708115, 708117 (S8), 708/18 (S8), 70812 (S9), 708/21 , 708123, 724119,
725110, 725/11, 759, 786/3, 787, 78911, 790, 79611 , 79613, 79614, 79811 , 79814, 79815, 798/6,
79817, 81711, 81712, 85311 (s3), 853/14, 853118,853/19, 853120,853/30, 853/31 , 853132,
853/33, 853/34, 853/35 (S2), 853/36, 853/37, 853/39, 853/40, 900, 901, 1481, 1484, 1485,
1 486, 1 488, 1 489, 1 490, 1 491 , 1 495, 1 496, ,| 499, 1 503, 1 504, 1 505, 1 507 , 1508, 1 509, 1 51 0,
151 1 , 1 512, 1515, '| 522, 1525, 1526, 1536;
katastrální území Dobroměřice: parc. č. 51114, 51116, 52012, 52016 (S26), 53014,530/10 (S29),
530i11, 530/12,530113, 530/14 (S28), 530/15 (S28), 530/16, 530117,530/19, 530/20 (s27),
530122,530125,530126,530127 , 53017,530/9, 54012, 54013,54014,600/1 , 61711 , 61719, 617113;
katastrální území Chožov: parc. č. 41916, 41918, 41919, 419111, 419113 (S47), 419115, 419118,
419119, 419122, 419123, 419126, 419128,419i30, 419/31 (S46), 419134, 419150, 419151, 419152,
97011 (s42), 97012, 97018, 97019, 970110, 970111, 970113, 970114,970115, 98211, 98714, 98715,
98716,98717,98912 (s43),989/3,990/1,99012,990/3,99014,990/5,990/6, g90l7,990/8,990/9,
990i10, 990i11, 990/12, 990113, 990/,t4, 1019/1 , 101912, 1019/3, 101914, 102011, 102012,
1055/1 (S44), 1055/3, 105514,1055/5, 110012,1105, 1 10912,111416:
katastrální území Vojnice u Koštic: parc. ě. 65/8, 65/9, 7115,7116,7117,7119,71110 (S60), 7111 1

(S60), 71l12,71l13,71l17,71l18, 10713, 107/5 (S61), 10717, 10718, 10719, 107111, 107l12,
107115, 107116, 107117 (S62), 107120 (s62), 107121,107l22, 107123, 107l24, 107125, 107126,
107l33, 45213, 455/1;
katastrální území Vojniěky: parc. ě. 5912, 59117, 59147, 59/48 (S58), 59/49, 59152,59i53, 59157,
59/60, 8014,80115, 80i17,80118, 80/19 (S59), 10312, 103/10, 103/11,103112, 103/6, 10317,
103/8, 12916, 12917, 12918, 129/9 (S63), 129110, 129111, 129112, 129113, 129114, 129115,
129116, 129117, 129118, 129121 , 129123, 129129, 13711 , 13712, 13713, 13715, 137i6 (S64) , 13719,
137l15, 137l18, 18111,181126, 185/1, 18512, 18514, 188/9, 188117,188/19, 188120, 188121,
188122 (S57), 188123, 188124, 188125, 188126, 188127,188/38, 188/39, 188140, 188141 (S56),
188142, 188/43, 188154, 188/55, 188/56, 188157,188/58, 188/59, 188/60 (s55), 188/61 (S55),
188162, 188/63, 188164, 188/66, 188/68, 19211 , 192111, 192112, 26014, 260124, 271l10, 271l13,
27511, 27512, 2751 1 1, 2931 1 :

katastrální území Lenešice: parc, ě. 2696126,2696127 (S10), 2905, 302014,302017,3020112,
3o20l13, 3020114, 3020117, 3020119, 3020124, 3020125, 3020126 (s12), 3020127, 3020128,
3020/29,3020/30, 3020/31 , 3020132,3020/33 (S13), 3020134,3020/35, 3020/36, 3020137,
3020/38, 3020144, 3020145, 3020146, 3020147, 3020149, 3020150, 3020151 (S14), 3020152,
3020/53, 3020/55, 3020/56, 3020157, 3020/58, 3020/59, 3020160, 3020161, 3020162, 3020164,
3020167, 3020170, 3020171, 3020172, 3020173, 3020174, 3020175, 3020/76, 3020177, 3020178,
3020/80, 3020187,3020/88, 3020i89, 3020/90, 3020/91 , 3020192,3020/93, 3020194,3020/95,
3020/96, 3020197,3020/98 (S15), 3020/99 (S15), 3020/100, 3020/101, 30201102, 30201103,
30201104, 3150/1, 3150/6, 3630/41 (S25), 3630/46, 3630147 (S24), 3630/48, 3630/49, 3630/52,
3630/104, 3630/105, 3630/106, 3630/107, 3630/108, 3630/109, 3630/118, 3652/6,365217,
365218,365219,3915176,3915177 (s23), 3915178 (s23), 3915/95, 3915/98, 3915/106 (s21),
3915/107, 3915/108, 3915/109, 3915/1 10, 39,15/1 1 1 , 391 51112,3915/1 13, 391 51114,3915/1 15,
39,t5/116, 39151117, 3915/118, 3915/119, 39151120 (S22), 39151121 (s22), 39151122,



č.j. N/ULNcJ 6288412018 str. 7

391 5/1 23, 391 51124,391 5/1 25, 391 51126,391 5/1 27, 39151128,391 5/1 29, 391 5/1 30, 391 5/1 31 ,

3915/132, 3915/,l33, 3915/134, 3915/135, 3915i 136, 391 51137 ,3915/1 38, 391 51140, 3915/149,
391 5/1 50, 391 5/1 51 , 391 5/1 52, 391 5/1 53, 391 5/1 54, 391 5/1 55, 391 5/1 56, 391 51157 ,391 5/1 58,
391612,3916/8, 3916/9, 391 6/1 0, 3916/1 1 , 391 6112, 395012, 3950/6, 3950/8, 3950/1 0, 3950/1 1 ,

3950/12 (S20), 3950/13, 3950/14, 3950i15, 3950/16, 3950/17, 3950/18, 3950/19, 3950/20,
3950/21 , 3950122, 3950/23, 3950124, 3950/25, 3950126, 3950127, 3950/28, 3950/29, 3950/30,
3950/31, 3950/32, 3950144,3950/45, 3950/49, 3950/50, 3950/51, 3950/54, 3970/1, 3970i5,
397016, 397311 , 397313, 397315, 397317, 402011, 402ol8, 402019, 4020110, 4020113, 4020138,
4020139, 4020140, 4020141, 4o20l42, 4020143, 4020144, 4020145, 4020146, 4020147, 4020148,
4o20l49, 4020161, 4020162, 4020163, 4020164, 4020165, 4020166, 4020167, 4020168,4020169
(S16), 4020170 (S16), 4020171, 4020172, 4o20l73, 4020174, 4020/75, 4020176, 4020177,
4020178, 4020179, 402ol80, 4020181, 4020182, 4020183, 4020184, 402ol85, 4020186, 4020/92,
40201153, 40201154, 40201155 (s19), 40201156, 40201157, 40201158, 40201160, 4020/161,
40201162, 40201163, 40201164, 40201165, 40201166, 40201167, 40201168, 40201169, 40201170,
40201171, 40201172, 40201173, 40201174, 40201175, 4a20l176, 40201177, 40201178, 40201179
(S17), 40201180 (S17), 40201181, 40201182, 40201183, 40201184, 40201185, 40201186,
40201187, 40201188, 40201189, 4o2ol190, 40201191, 40201192, 4020fi93, 40201194, 40201195,
40201196, 40201197, 40201198, 40201199, 40201200, 40201201, 40201202, 40201203, 40201204,
40201205, 40201206 (S18), 40201207, 40201208, 40201209, 40201210, 40201212, 40201213,
40201214, 40201215, 40201216, 40201217, 40201218, 40201223, 40201224, 417012, 417013,
417014, 417015, 4170112, 418213, 4182137 , 4182138, 4182139, 418912,4189/3, 418919,4189/30,
4189131, 4189132, 4189/33, 4189134, 425011, 425012, 425016:
katastrální území Chraberce: parc, č.99, 101, 104 (S35), 105/6, 'l06, 108/1, 10815,46311(S40),
46314, 46315, 46316, 46317, 463113 (S40), 463114, 463115, 463116 (S39), 463118, 463120,
463121, 465, 467 , 46911 , 46912, 46918, 471, 47211, 473, 476, 479, 48211, 48213, 48215, 48216,
48411 , 48413, 489, 49111, 49112, 498, 50411, 50412, 50413, 50414, 506, 508, 51 1, 5,t5, 518/13,
521,525,541/1 (S38),54113,54114,54116,54117,54118,543,546,547,548,550,554/1 ,55412,
55413,55414,645, 646, 651/1, 651/16, 652,657 (S37), 660 (S37), 663, 666, 679/1 (S36),67912,
67913, 67914, 67915, 687, 690, 696, 697, 702, 7Q3, 708, 73813, 73814, 73815, 74011, 74012,
74013, 78611 , 78612, 78615, 78617, 78619, 786112, 786115, 786130, 810/1 , 81211, 81711, 81715,
81719;
katastrální území Nečichy: parc. č. 26511, 26512, 28512, 28517, 286, 29311, 29312, 29314, 29512,
29513, 29514, 29515, 296, 297 , 298, 299 (S30), 301 , 305, 316, 45312, 453112,729113,730;
katastrální území Raná u Loun: parc. ó.924 (S34),925,926,92711,92713,932/1 (S32),93212
(S33), 933i1, 933112,933114,933/15, 933/16, 933117,933/19, 934, 935/1 , 1057/4, 105715,
105718 (S31), 1208, 1212;
katastrální území Mnichovský Týnec: parc. ě. 314l1, 314l2, 314/3, 314/5, 31416, 314l7, 314l8,
314l9,314110,314111 (s41), 314112 (S41), 314113,314l14,314115,314l16,314117,314/18,
31 41 1 9, 31 4120, 31 41 21, 31 41 22, 31 41 23, 31 4/24, 31 4/25 ;

katastrální území Třtěno: parc. č. 37111,37112,37115,37116,37117,37118,37119 (S45), 371/10,
42214, 42215, 435i 1 (S48, 49), 43611, 43612, 47711, 47713, 47714, 47715, 47716, 47717, 477l19
(s50), 477155 (S50), 477157,52311,52318,523112,523116,523117,523118 (s51), 523119,
523121, 523122, 61912, 619125, 619126, 619/30, 619/38 (s54), 619141, 619144, 619145 (s52),
619/50 (S53), 619/51 (S53), 619152,619/53, 619154 (S52), 619/60, 619161, 619/63, 619164,
619/65, 619/66, 619167,6,19/68, 619/69, 619170 (s54), 619171, 619172, 619173, 619174, 619/75,
619176, 619/77, 619178, 619179,619/80, 619/81 , 619182,619/83, 619184, 619/B5, 619/86,
645132,645/33,645134,645/35,64515,1105, 1106, 1110, 111511,1115/6, 1115110, 1115/11;
katastrální území Výškov u Počerad: parc,č. 96914,972 (S1),979111,97913,97918 (VYS),
979/9, 980.

Podle§ 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 odst.2vyhIáškyč.503/2006 Sb. ve spojenís §
149 odst. 1zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dá!e jen
"správní řád") se pro umístění a projektovou přípravu stavby stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

nebo zařízení ověřené odpovědným projektantem lng. Lud'kem Krbou - autorizovaným
inženýrem pro technologická zařízení staveb - ČXnlr 1005721z listopadu 2016.

2, Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované dokumentace pro
vydání územního rozhodnutí.
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3. Další stupeň projektové dokumentace stavby bude respektovat podmínky tohoto územního
rozhodnutí a obecné požadavky na výstavbu stanovené prováděcími právními předpisy.

4, V navazujících řízeních budou dodrženy podmínky závazného stanoviska lr/inisterstva
životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,
ě,j.78266|ENV/15 ze dne 25.01,2016 (dále jen"závazné stanovisko ElA"):
o zajistit realizaci inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu v rámci

projektové přípravy tech n ického řešen í a provede n í stavby.
5. Z ploch pozemků, které budou zastavěny a zpevněny, bude před zahájením výkopových

prací sejmuta ornice a budou respektovány podmínky uvedené v souhlasu k trvalému nebo
doěasnému odnětí půdy ze 7emédélského půdního fondu v souladu se závazným
stanoviskem Krajského úřadu Usteckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství
ze dne 0 4.1 2,201 4 é.j. 4084|ZPZ 201 41 14-SV- 1 3.

6. Budou dodrženy podmínky souhrnných stanovisek, stanovisek a vyjádření stavbou
dotčených vlastníků nebo správců sítí veřejné dopravní nebo technické infrastruktury:
. správa železničnídopravnícesty, s.o., oblastní ředitelství Ústí nad Labem ze dne

09.07.201 4 a 1 9.09.201 6;
. ČD- Telematika, a.s.; Správ a železnióní dopravní cesty, s.o. ze dne 1 1 .05.201 8 a

16.05.2018;
. správa železniění dopravní cesty, s.o., oblastní ředitelství Hradec králové ze dne

22.07,201 4 a 1 0,10,201 6;
. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o. ze dne 08.07,2015 a 29.05.2018;
. Ředitelstvísilnic a dálnic ČR ze dne 19.01.2018, 01,02.2017,01.02,2016, 08.12.2014 a

30.05.2014;
. Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací ze dne 24.04.2014;
. MERO ČR a,s. ze dne 08,04,2014;
. ČEPRO a.s. ze dne 09.05.2014;
o SYNTHOS Kralupy a.s, ze dne 22.05,2014;
. ČEZ Distribuce a.s. ze dne 01 .11.2017:
. Telco Pro Services a.s. ze dne 1 1 .08.2017, 18.07,2018;
o Elektrotrans a,s. ze dne 28,05,2014:
o GridServices s.r.o. ze dne 30.03.2017;
. RWE Distribuční služby s.r.o, ze dne 06.03.2015, 05.04.2013;
o NET4GAS s.r.o. ze dne 14,06.2018, 21.05.2018, 09.1 1 .2016;
o AGROKOMPLEX OHŘE a.s. ze dne 11 .O3,2O14,20,12.2016:
o Severočeské vodovody a kanalizace a.s. ze dne 13.,| 0.2017, 15.07,2014, 12,10,2017;
o CET|N a.s. ze dne 21.06.2018,22.06.2018;
. České radiokomunikace a,s. ze dne 09.01.2018;
r T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 04.07.2018;
. Vodaíone Czech Republic a.s, ze dne 10.07.2018;
. UPC Česká republika s.r.o. zastoupená lnfoTel spol. s r,o. ze dne 25,06.2018;
r Tellia Carrier Czech Republic a.s. ze dne 12,07,2018.

7, Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona s ohledem na časovou náročnost a
rozsah stavby platnost 5 let.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
ČEPS, a.s., Elektrárenská 77412, Michle, 101 00 Praha 101.

odůvodnění
Dne 16.11.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení v souladu s § 44 odst, 1 správního řádu.
Stavební úřad vymezil okruh účastníků řízení v souladu s § 85 stavebního zákona na základě
jemu dostupných podkladů a veřejně přístupných registrů. Stavební úřad zjistil, že v katastru
nemovitostí jsou mimo známých účastníků řízení uvedeni také účastníci řízení, kteří dle
zjištěných iníormací již zemřeli. Dále zde byli zjištěni úěastníci, kteří nebyli dostateěně
identifikování, tj. osoby neznámé nebo osoby neznámého pobytu. Na základě těchto zjištění
obeslal stavební úřad příslušné okresní soudy a notáře se žádostí o sdělení dědiců nebo
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potenciálních dědiců po zemřelých účastnících řízení. Tyto žádosti byly příslušnými soudy a
notáři postupně vyřizovány a stavebnímu úřadu byli sděleni dědicové nebo potenciální dědicové
po zjištěných zemřelých účastnících řízení, stavební úřad toto zohlednil při úpravě okruhu
úěastníků řízení, Uěastníkům řízení, tj. osobám neznámým nebo osobám neznámého pobytu
stavební úřad ustanovil v souladu s § 32 odst. 2 písm. d) a e) správního řádu opatrovníky
(jednalo se převážně o starosty obcí nebo o obce samotné).
Stavební úřad na základě nově zjištěných výše uvedených informací oznámil dne 04.07.2018
pod ě.j. N/ULNCJ 4939312018 zahfiení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti
dotěené veřejnosti, obcím dotčeným zámérem, dotěeným orgánům, spolkům a občanským
sdružením nebo jejich organizačním jednotkám a k projednání žádosti nařídil veřejné ústní
jednání na den 15.08.2018. Dne 12.07.2018 pod č.j, IVULNCJ 5332312018 bylo stavebním
úřadem oznámeno doplnění a změna k ě.j. N/ULNCJ 49393/2018.
Jelikož předmětné územní řízení je tzv. navazujícím řízením ve smyslu § 3 písm. g) zákona
č. 100/2001 Sb,, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění účinném do 31.12,2017 (dále
jen ,,zákon ElA") spolu s oznámením o zahájení územního řízení stavební úřad zveřejnil
informace uvedené v § 9b odst. 1 písm. a) až d) zákona ElA. Stavební úřad využil možnosti
nařídit k projednání žádosti veřejné ústní jednání, při kterém bylo nejpozději nutné uplatnit
závazná stanoviska, námitky nebo připomínky.
Žádost včetně příloh poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru a k získání
dostatečného přehledu o území, tudíž nevyvstala nutnost veřejné ústní jednání spojit s
ohledáním na místě. Tuto znalost bylo možno prohloubit i s ohledem na požadavek § 9b odst, 5
zákona ElA, aby stavební úřad vycházel i z dokumentace vlivů záměru na životní prostředí,
popřípadě oznámení záméru, připomínek veřejnosti a výsledků veřejného ústního jednání
konaných během posuzování vlivů záměru na životní prostředí. Tyto podklady jsou součástí
spisu (získány z www: <https://portal.cenia.czleiasea/detail/ElA_MZP341r, jak bylo avizováno
na str, 1 oznámení doplnění a změny k č.j. MULNCJ 49393/2018).
Pokud jde o obce dotčenó záměrem a dotóenou veřejnost uvedenou v § 3 písm. i) bodě 2
zákona ElA, bylo jim v souladu s § 9c odst, 3 zákona ElA poskytnuto poučení, že mají možnost
podat písemné oznámení do 30 dnů ode dne zveřejnění písemnosti ze dne 12.07.2018 pod č.j.
MULNCJ 49393/2018 na úřední desce Městského úřadu Louny, čímž by se v souladu s § 9c
odst. 3 zákona ElA staly účastníky územního řízení, Obce dotěené záměrem byly pro zamezení
nejasností pouěeny, že ,,obec dotčená záměrem" je pojem podle zákona ElA, tj. obce, které jsou
souěasně úěastníky územního řízení přímo podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona,
nemusejí takové písemné oznámení činit, aby se staly účastníky územního řízení.
V zákonné 3Odenní lhůtě od zveřejnění informace podle § 9b odst. 1 písm. a) až d) zákona ElA
dotčená veřejnost, resp. obce dotčené záměrem nepodaly písemné oznámení.
V zákonné 8denní lhůtě od doručení oznámení spolky ani občanská sdružení nebo jejich
organizaěním jednotky se k účastenství v tomto řízení nepřihlásily.
Všechny obecní a městské úřady stavebnímu úřadu potvrdily, že oznámení o zahdjení řízení
bylo řádně vyvěšeno.
Dne 15.08.2018 před zahájením veřejného ústního jednání doložil žadatel doklady o vyvěšení
iníormace o záměru na místech určených stavebním úřadem v oznámení zahájení řízení.
Stavební úřad na základě doložených dokladů konstatuje, že žadatel splnil povinnost vyvěsit
informaci o záměru v souladu s požadavky stavebního úřadu na místa, způsob a dobu vyvěšení
informace i na její obsah.
Zadalel dále dne 15.08.2018 doložil aktualizovaná stanoviska vlastníků veřejné dopravní a
technické infrastruktury a dotčených orgánů.
Dne 15.08.2018 se konalo veřejné ústní jednání, o jehož výsledku byl sepsán protokol č.j.
MULNCJ 60840/2018.
Všechny přítomné osoby byly poučeny shodně jako v oznámení o zahájení řízení, byl shrnut
dosavadní průběh územního řízení, žadateli, resp. projektantovi bylo umožněno stručně
představit přítomným navržený záměr stavby. Při veřejném ústním jednání, kde bylo možno
nejpozději uplatnit námitky, připomínky nebo závazná stanoviska, nebyly uplatněny námitky
účastníků řízení, připomínky veřejnosti ani navazující závazná stanoviska dotěených orgánů dle
§ 4 odst. 4 stavebního zákona. Tato tzv. koncentrace řízení, stanovená stavebním zákonem,
znamená, že ve smyslu § 36 odst. 1 správního řádu stavební zákon ,,stanoví jinak" než obecná
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úprava, podle které úóastníci řízení mohou navrhovat důkazy a činit jiné návrhy až do vydání
rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s úěastníky ťízení, veřejností a dotěenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zamy chráněné stavebním zákonem,
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy,

Umístění stavby 19 vsouladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Vpolitice
územního rozvoje Ceské republiky ve znění aktualizace č. 1 schválené usnesením vlády CR
é.276 ze dne 15.04,2015 je vymezen koridor pro dvojité vedení 400 kV v trase VýŠkov -Babylon jako záměr označený E10. V textové části je na str. 63 uveden v kap.6 Koridory a
plochy technické inírastruktury a souvisejících rozvojových záměrú a je zakreslen ve schématu
7 Elektroenergetika na str. 73. V kap. 6.1 Politiky územního rozvoje České republiky ve znění
Aktualizace č, 1 je konstatováno, že technická infrastruktura jako součást veřejné inírastruktury
je zřizována a využívána ve veřejném zďlmu. Trasa vedení je navržena na území Ústeckého
kraje do koridoru územní rezeívy ER6 - koridor pro zdvojení stávajícího vedení 400 kV TR
Výškov - TR Babylon zahrnutého do Zásad územního rozvoje Usteckého kraje. Tyto Zásady
lvlv wdány formou opatření obecné povahy č.j, UPS/41212010-451 usnesením Zastupitelstva
Usteckého kraje č, 23125712011 ze dne 07.09.2011, datum nabytí úóinnosti je 20.10.2011. Na
území Libereckého kraje je trasa vedení navržena do koridoru veřejně prospěšné stavby
republikového významu PUR02 - zdvojení stávajícího vedení VVN 400 kV, úsek hranice LK -TR Babylon zahrnutého do Zásad územního rozvoje Libereckého kraje. Tyto Zásady byly
vydány formou opatření obecné povahy usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje
é.466111lZK na zasedání konaném dne 13,12,2011, datum nabytí účinnosti je 22,01,2012.
Uvedené územně plánovací dokumentace obou krajů byly vypracovány v souladu s cíli a úkoly
územního plánování. Navržená trasa vedení je také v souladu s územními plány všech stavbou
dotčených obcí. K urěité nepřesnosti došlo pouze v případě územního plánu obce Dolánky nad
Ohří. Uzemní plán obce byl vypracován v r.2007, vydán zastupitelstvem27.02,2008 a nabyl
účinnosti dne't4.03.2008. Protože Zásady územního rozvoje Usteckého kraje se záměrem
zdvojení vedení 400 kV byly vydány ažv r.2011, nebyl tento záměr do územního plánu obce
Dolánky nad Ohří vůbec zahrnut. Do územního plánu bylazapracována pouze trasa stávajícího
jednoduchého vedení 400 kV V 450 jako stávající inženýrské sítě, avšak nepřesně. Zakreslený
koridor je posunut o 7-12 m oproti skutečné poloze vedení, a to směrem k zastavěnému území
obce. V r,2014 vydalo zastupitelstvo obce Změnu ě. 1 územního plánu Dolánky nad Ohří s
datem nabytí úóinnosti 25,09.2014. V rámci této změny byl do územního plánu doplněn koridor
územní rezervy ER6 pro zdvojení stávajícího vedení 400 kV v trase V450 Výškov - Babylon.
Ve výkresové části Změny č. 1 je však ponechán původní, nepřesně umístěný koridor z r, 2007,
V textové části je zpřesněn jeho rozsah na šířku 66 m. Stavba zdvojeného vedeni 400 kV je v
celé délce navržena do trasy stávajícího jednoduchého vedení 400 kV,
Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům navyužívání území, Koridor nového vedení je
podle § 10 vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využíváníúzemí, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen,,vyhláška č.501/2006 Sb."), plochou technické infrastruktury.
V případě této stavby se jedná o výměnu vedení stávající technické infrastruktury, tj. nemění se
její trasa a nedochází k překročení hranice jejího stávajícího ochranného pásma. Trasa vedení
přechází převážně přes zemědělsky obdělávané pozemky, dále přechází spíše ojediněle přes
lesní pozemky, neplodné a neobdělané plochy, vodní plochy (řeky Ohře a Labe, 1 rybník v k.ú.
Lukov u Uštěku a další křižované potoky), cesty, silnice, dálnici D8 aželezniční tratě, Převážná
ěást stavby prochází nezastavěným územím, mimo katastrální území Siřejovice, Úpohlavy,
Habřina u Uštěku, Libotenice a Vrbice u Roudnice nad Labem. Podle § 24 odst. 1 vyhlášky
č, 501/2006 Sb. se mají v zastavěném ýzemí obcí umisťovat rozvodná energetická vedení pod
zem. Pro katastrální území Siřejovice, Upohlavy a Habřina u Uštěku, kde trasa vedení zasahuje
do zastavěných území obcí, stavební úřad vydal povolení výjimky z § 24 odst. 1 vyhlášky
č. 501/2006 Sb. Pro katastrální území Libotenice výjimka vydána nebyla, a Io z důvodu, že
poblíž stožáru č, 122 zasahuje do trasy vedení jižní cíp zastavěného území obce Libotenice, na
kterém je umístěna stožárová traíostanice 22 kV pro čerpací stanici na břehu řeky Labe, areál
transformovny zasahuje do ochranného pásma do hloubky 7 m. Pro katastrální území Vrbice u
Roudnice nad Labem výjimka vydána nebyla, ato zdůvodu, že mezi stožáry ě. 131 a 132
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zasahuje do ochranného pásma vedení severní cípek zastavěného území obce Vrbice -
osamoceného zemědělského areálu, a to do hloubky 3 m.
Trasa nového vedení nezasahuje do žádné památkové rezentace ani žádné památkové zóny.
Zvláště chráněné území - trasa nového vedení zasahuje třemi úseky trasy do velkoplošného
zvláště chráněného území - CHKO České středohoří (úseky mezi stožáry č. 8 - 41, 160 - 184 a
195 - 200). Trasa vedení neprochází žádným maloplošným zvláště chráněným územím.
Záplavové území- stožáry č. 'l05, 106 a 107 jsou v záplavovém území 100leté vody řeky Ohře,
stožár ě. 't 06 je i v aktivní zóné záplavovéh o území pro Q100, Vedení kříží vodní tok řeky Ohře
na 8,120 ř. km. Stožár ó, 123 je v záplavovém území 100leté vody řeky Labe, a to iv aktivní
zóné záplavového území pro Q100. Stožáry č. 132 a 133 jsou v záplavovém území 100leté
vody Uštěckého potoka, jsou však mimo jeho aktivní zónu. Vedení kříží vodní tok řeky Labe na
803,820 ř. km. Některé další stožáry nového vedení mohou být umístěny v záplavovém území
místních vodoteěí, avšak tomuto typu stavby krátkodobé zatopení nezpůsobí žádné škody,
Chráněná krajinná oblast - 3 úseky trasy nového dvojitého vedení 400 kV mezi stožáry č. 8 -41, 160 - 184 a 195 - 20O procházejí územím Chráněné krajinné oblasti České středohoří.
Ochranná pásma vodních zdrojů - některé stožáry dvojitého vedeníjsou podobně jako sIožáry
stávajícího vedení umístěny v ochranných pásmech vodních zdrojů, a to v následujících
lokalitách: V oblasti obce Břvany jsou stožáry č.7 až 8 a 12 až 16 umístěny v ochranném
pásmu zdroje přírodní minerální vody zřídelní struktury Břvany ll. stupně, stožáry č. 9 až 11 v
ochranném pásmu zdroje přírodní minerální vody zřídelní struktury Břvany l. stupně a složáry
ó.7 až 10 jsou umístěny v ochranném pásmu vodního zdroje ll. stupně. Část trasy vedení mezi
obcemi Polepy a Uštěk se stožáry é. 132 až 161 je situována v ochranném pásmu vodního
zdroje ll. stupně zdrojové oblasti Obrtka - Uštěcký potok. Stožáry č. 182 až 184 poblíž obce
Lukov jsou rovněž umístěny v ochranném pásmu vodního zdroje ll. stupně Lukov. Také stožáry
ě. 188 a 189 umístěné jižně od obce Kravaře jsou situovány v ochranném pásmu vodního
zdroje ll. stupně. V ochranném pásmu vodního zdroje ll. stupně jsou i stožáry ě. 194 až 202
umístěné severovýchodně od obce Kravaře. Dále jsou v ochranném pásmu vodního zdroje ll.
stupně shožáry é. 208 až 214 i celá TR Babylon, a to v k.ú. Kozly u České Lípy a Holany.
v dokumentaci pro wdání územního rozhodnutí ie vvřešen vliv stavbv na okolí následovně:
Vibrace - působením větru na vedení dochází vlivem rychlosti, směru a vlastností vedení k
vibracím prvků vedení. Vibrace vznikqící na íázových vodiěích budou eliminovány použitím
distančních tlumících rozpěrek na svazkové vodiěe popřípadě ještě dodatečnou montáží tlumiěů
vibrací, Vibrace vznikající na zemnících lanech budou eliminovány použitím tlumičů vibrací,
Tlumící distanční rozpěrky jsou montovány do rozpětí mezi stožáry a budou namontovány do
všech rozpětí. Tlumiče vibrací jsou montovány na lana u stožárů ve vzdálenosti maximálně
jednotek metrů. Počty a jednotlivé vzdálenosti distančních rozpěrek nebo tlumičů vibrací budou
stanoveny nejpozději v dokumentaci pro provádění stavby výpoětem od výrobce těchto
tlumících prvků.
Hluk - vlivem elektrického pole na vodičích a prvcích vedení pod napětím vznikají za
nepříznivého počasí (déšť, mlha, jinovatka apod.) korónové uýboje, které lze vnímat jako sršení.
V rámci posouzení vlivů záměru na životní prostředí (ElA) byla zpracována speciální hluková
studie společností AKUSTING, spol. s r.o., Brno (viz příloha č. 10 dokumentace ElA). Dle této
studie nedojde ani za extrémních podmínek v bezprostřední blízkosti vedení k překročení
základního hygienického limitu pro noční dobu ve výši 40 dB, Dalším zdrojem hluku jsou
vibrace způsobené prouděním vzduchu okolo vedení. Tyto vibrace jsou eliminovány pomocí
prvkú montovaných na vedení viz, bod vibrace.
Elektrické a magnetické pole - v rámci posuzování vlivů záměru na životní prostředí (ElA) byl
zpracován firmou EGU-HV Laboratory a.s., Praha 9 uýpočet a posouzení elektrického a
magnetického pole. Výpočet byl zpracován jednak pro dvojité vedení na stožárech typu DUNAJ
(příloha č. 11), jednak pro dvojité vedení na stožárech typu DUNAJ v souběhu s dalšími
vedeními 400 kV, jak je tomu před TR Babylon (příloha ó, 12), Z výpočtů vyplynulo, že aby
nebyla překročena přípustná hodnota modifikované indukované proudové hustoty v lidském těle
stanovené v Nařízení vlády č. 1112008 Sb., musí bylíázové vodiče v minimální výšce nad zemí
11,84 m, resp. 11,9 m. Projekt vedení byl vypracován tak, aby byla nejmenší výška íázových
vodičů nad terénem 12,0 m.
PraŠnost - dokončené nadzemní vedení nebude zdrojem prašnosti ani žádných dalších
nepříznivých vlivů.
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posuzování vlivů na životní prostředí - závazné stanovisko ElA
l. Podmínky proíázi přípravy
1. V rámci další projektové přípravy vymezit přístupové cesty, plochy stavenišť a manipulační
plochy. Příjezdové cesty vymezit s ohledem na minimalizaci vlivů na obytnou zástavbu,
narušení funkcí lesa a nelesní zelené, přitom preferovat využiIí stávajících cest.
Splněno - příjezdové cesty byly navrženy s ohledem na minimalizaci vlivů na obytnou zástavbu,
narušení lesa a nelesní zeleně a s maximálním využitím stávajících komunikací a cest. Takto
navržené přístupové cesty jsou zakresleny v situaěním výkresu širších vztahů se zákresem
příjezdových tras v měř. 1 : 10 000 zaťazeném v části C, Situaěnírnýkresy.
2, Zpracovat plán organizace výstavby a projednat ho s dotčenými obcemi a příslušnými orgány
státní správy, Do plánu organizace výstavby zapracovat soubor organizačních a technických
opatření uvedených ve stanovisku ElA s cílem minimalizovat potenciální nepříznivé vlivy na
životní prostředí a soubor doporučení a opatření uvedený v kapitole 5.2 Doporučení dle
jednotliqých úseků, která je součástí přílohy č. 16 dokumentace ElA Biologický průzkum (OS
Ametyst - program ochrana přírody, 1012011). Plán musí obsahovat zejména jednoznačné
určení přístupových cest, montážních ploch, ploch zařízení staveniště a nepřehlédnutelně musí
speciíikovat lokality s nařízeným omezením pohybu těžké kolové techniky, případně s úplným
zákazem vjezdu této techniky, opatření pro případ vzniku nestandardních stavů a havárie,
zejména úniku látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.
Splněno - kompletní plán organizace výstavby je vypracován a zařazen do dokumentace jako
samostatná složka B.8 Zásady organizace výstavby, Tato dokumentace zahrnuje veškerá
organizační a technická opatření, dále pak i doporuěení podle přílohy č. ,16 dokumentace ElA,
která jsou požadována ve stanovisku ElA. V situaěním výkresu širších vztahů se zákresem
příjezdových tras v měř. 1 : 10 000 zařazeném v části C. Situační výkresy jsou vyznačeny jak
příjezdové trasy, tak i lokality s omezením nebo úplným zákazem pohybu těžké kolové techniky.
Tato problematika by|a projednána s dotčenými obcemi a příslušnými orgány státní správy a
doklady o tomto projednání jsou zařazeny do ěásti E. Dokladová část,
3. Požádat příslušný vodoprávní úřad o vydání souhlasu dle § 17 odst. 1 písm. a), d) nebo e)
zákona é,25412001 Sb., v platném znění, pokud si záměr vyžádá budování staveb a zařízení,
které mohou ovlivnit vodní poměry a budou situovány na pozemcích, na nichž se nacházejí
koryta vodních toků nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedícími nebo budou ve
vzdálenosti 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku (edná se např, i o objekty
doěasného přemostění vodoteěí pro pohyb mechanizace při realizaci stavby atd.) nebo pokud
stavbou budou dotčená ochranná pásma vodních zdrojů.
Splněno - pro všechny uvedené případy byly příslušné vodoprávní úřady požádány o vydání
souhlasu podle § 17 zák. č,25412001 Sb., v platném znění (vodní zákon).
4. Zajistit realizaci inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu v rámci projektové
přípravy technického řešení a provedení stavby.
Tato podmínka byla zapracována do podmínek ve výrokové části tohoto rozhodnutí, protože se
jedná průzkumy, které budou sloužit jako podklad pro další stupeň projektové dokumentace
v navazujícímřízení.
5. Stožáry umisťovat v rámci technických možností v bezpeěné vzdálenosti od břehové hrany
vodních toků mimo záplavová území a v ochranných pásmech vodních zdrojů l. a ll. stupně za
podmínek stanovených hydrogeologickým průzkumem.
Splněno v částech trasy, kde to technické podmínky umožňovaly -stožáry jsou navrženy v
bezpečných vzdálenostech od břehových hran vodních toků. Některá nová stožárová místa
vŠak zŮstanou z technických důvodů v záplavových oblastech stejně jako současná. Jedná se o
tyto případy: Stožáry č, 1 05, 1 06 a 'l07 jsou umístěny v záplavovém území 100-1eté vody řeky
Ohře, stožár č. 106 je iv aktivní zóné záplavového území, Stožár ó, 123 je umístěn v aktivní
zóně záplavového území 100-1eté vody řeky Labe. Stožáry é, 132 a 133 jsou umístěny v
záplavovém území 100-1eté vody Uštěckého potoka, jsou však mimo jeho aktivní zónu. Stožáry
umístěné v záplavových územích i v ochranných pásmech vodních zdrojů splňují podmínky
uvedené v souh]asech dotěených orgánů podle § 17 vodního zákona a podmínky správců
povodí.
6. Upřesnit výskyt drenážních systémů ve stanovených stožárových místech a navrhnout
nezbytná opatření pro zajištění funkčnosti během provádění stavby i po jejím dokončení.
Splněno v kap. B,l e) této zprávy jsou specif ikována stožárová místa, která by mohla zasáhnout
do stávajících melioraéních zařízení. Další údaje o polohách hlavních odvodňovacích zařízení
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poskytl Státní pozemkový úřad. V technických zprávách je uvedeno, že v případě poškození
stávajících podzemních melioračních sítí stavbou základů jednotlivých stožárů, bude nutné
provést na náklady investora jejich opravu a zajištění funkčního stavu.
7, Specifikovat prostory pro shromažd'ování nebezpeěných odpadů a případných ostatních látek
škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci rnýstavby tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a oznaěených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství, tuto problematiku řešit v rámci plánu organizace výstavby.
Splněno - tato problematika je řešena v technické zprávé v ěásti B,8 Zásady organizace
výstavby.
8. Zpracovat havarijní plán pro období výstavby, který bude obsahovat seznam opatření pro
případ úniku ropných látek na staveništi, Součástí havarijního plánu bude způsob iníormování
orgánu ochrany veřejného zdraví, orgánů ochrany životního prostředí a správců vodních tokŮ.
Splněno částečně - všeobecné zásady bezpečného provádění prací jsou uvedeny v technické
zprávě ěásti 8,8 Zásady organizace výstavby, Tato podmínka se týká především realizace
stavby. Teprve zvolený zhotovitel stavby může vypracovat tento havarijní plán pro konkrétní jím
používané mechanismy. Tato podmínka bude řešena v navazujícím řízení
9. V rámci další projektové přípravy vymezit stožárová místa všech stožárů a stanovit jejich typ
a výšku. Respektovat soubor doporuěení a opatření uvedený v kapitole 5.2 Doporuěení dle
jednotlirých úseků, která je součástí přílohy č. 16 dokumentace ElA Biologický průzkum (OS
Ametyst - program ochrana přírody, 10/201 1).

Splněno - soupis nových stožárových míst je zařazen do óásti A.4 dokumentace. Zahrnuje m,j.

údaje o poloze středů stožárových míst, výšky stožárů nad terénem a rozměry nadzemních
ěástí základů stožárů. Navržené stožáry respektují veškerá doporuěení vyplývající ze
stanoviska k dokumentaci ElA.
10. Projednat před vydáním územního rozhodnutí povolení výjimky ze zákazů u zvláště
chráněných druhů. K žádosti o povolení výjimky přiložit plán organizace výstavby (podmínka č.
2 stanoviska ElA) a studii dokumentující současný stav střetů ptáků s vedením V450 (podmínka
č. 16 stanoviska ElA), zahrnující rovněž jednoznačné vymezení přístupových cest,
manipulačních ploch, stavenišť a jejich zařízení, dále přiložit aktualizaci biologického průzkumu
zaměřenou na biologicky významné segmenty trasy dle přílohy č. 16 dokumentace ElA, ne
starší dvou let (podmínka č. 15 stanoviska ElA).
Splněno - o povolení výjimek byly zažádány KU Usteckého kraje, KU Libereckého kraje a
CHKO Ceské středohoří. Rozhodnutí o povolení výjimek jsou zařazena do části E. Dokladová
ěást.
11, Stožárová místa, přístupové cesty k nim a plochy staveniště vymezovat v rámci technických
možností mimo plochy skladebných části ÚSES, VKP, lokality rnýskytu zvláště chráněných
druhů rostlin a živoěichů a mimo ostatní přírodně hodnotné plochy vymezené biologickým
průzkumem. Respektovat soubor doporuěení a opatření uvedený v kapitole 5.2 Doporučení dle
jednotlivých úseků, která je součástí přílohy ě. 16 dokumentace ElA Biologický průzkum (OS
Ametyst - program ochrana přírody, 10l2O11).
Splněno - stožárová místa, přístupové cesty k nim a plochy staveniště jsou situovány podle
všech doporuěení vyplývajících ze stanoviska k dokumentaci ElA,
12. V úseku vedení Kravaře Kozly - Babylon použít stožárové konstrukce s nejmenší možnou
výškou, která vyhoví technickému řešení a hygienickým limitům ve stanovených stožárových
místech.
Splněno - v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí bylo dodrženo.
13. V úseku Siřejovice - Blíževedly zvážit, pokud to technické řešení umožní, menší počet spíše
vyšších stožárů v otevřené zemědělské krajině a na jejich horizontech (DKP3, DKP4).
Splněno - v uvedeném úseku, kde to bylo technicky možné, byl počet stožárů snížen.
14. PožádaI příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností a příslušnou správu CHKO o
vydání souhlasu k činnosti, která by mohla snížit nebo změnit krajinný ráz, podle § 12 odst. 2
zákonaé.11411992 Sb., v platném znění.
Splněno - příslušné orgány byly o vydání souhlasu požádány, doklady o tomto projednání jsou
zaYazeny do části E. Dokladová část
Výše uvedené podmínky protázi přípravy uvedené vbodě 1 až3, dále 5 až7 a dále 9 až14
byly prokazatelně splněny (viz. uvedené zdůvodnění k jednotlivým bodům), z tohoto dŮvodu
nebyly převzaty do podmínek ve uýrokové ěásti rozhodnutí, Do výrokové části tohoto rozhodnutí
byl zapracován pouze bod 4, protože v podmínkách územního rozhodnutí se dle § 92 odst. 1
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stavebního zákona stanovují mimo jiné ipodmínky pro projektovou přípravu stavby. Bod 8 jak
uvedeno výše ve zdůvodnění byl splněn částečně - podmínka se týká realizace stavby bude
proto řešena v navazujícím řízení.

ll. Podmínky proíázi výstavby bod 15 až27
Stavební úřad příslušný k vedení územního řízení o umístění stavby došel po správní úvaze
kzávěru, že tyto podmínky budou řešeny vnavazujícím řízení, Ztohoto důvodu nebyly tyto
podmínky převzaty do tohoto řízení.

lll. Podmínky proíáziprovozu bod 28 až 30
Stavební úřad příslušný k vedení územního řízení o umístění stavby došel po správní úvaze
kzávěru, že tyto podmínky budou řešeny vnavazujícím řízení, Ztohoto důvodu nebyly tyto
podmínky převzaty do tohoto řízení.

Stavební úřad při vydání územního rozhodnutí o umístění stavby přihlédl taktéž k tomu, že
zámér stavby byl odsouhlasen dotčenými orgány, které vydaly vyjádření, rozhodnutí, závazná
stanoviska, koordinovanázávazná stanoviska ke stavbě. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad
předložených závazných stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními
předpisy a podmínky stanovené pro územní řízení o umístění stavby byly zapracovány do
podmínek ve výrokové části územního rozhodnutí. Stanovené podmínky pro provádění stavby a
provoz stavby budou řešeny v navazujících řízeních, z tohoto důvodu nebyly do tohoto řízení
převzaty. íotéž platí i o podmínkách, které jsou zakotveny v příslušných platných právních
předpisech ěi zákonech. Zákonné podmínky uvedené v závazných stanoviscích nebo
koordinovaných závazných stanoviscích nebyly do podmínek územního rozhodnutí z tohoto
dŮvodu převzaty. Další stanovené podmínky dotčených orgánů, které již byly zapracovány do
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, nebyly do podmínek
územního rozhodnutí taktéž převzaty.

Stavební úřad zajistil vzá4emný soulad předložených stanovisek a vyjádření vlastníků nebo
správcŮ veřejné dopravní nebo lechnické infrastruktury, Podmínky stanovisek a vyjádření
vlastníkŮ nebo správců veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, kteří jsou stavbou
dotěeni, byly zapracovány do podmínek ve výrokové ěásti územního rozhodnutí.

PředIožené doklady, vyjádření, stanoviskan rozhodnutí, závazná stanoviska,
koord i nova ná záv azná stanoviska :

Dokladv: dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení ověřená
odpovědným projektantem lng. Lud'kem Krbou - Čxnlr rc05721; informace o parcelách; kopie
z katastrální mapy; plná moc k zastupování žadatele + pověření; stanovisko k posouzení vlivů
provedení záměru na životní prostředí ze dne 07.08.2012 č,j, 65301/ENV/,|2; stanovení
stavebního úřadu - Ministerstvo pro místní rozvoj.

Vviádření: Městský úřad Lovosice, odbor dopravy a silničního hospodářství; Městský úřad
Lovosice, odbor stavebního úřadu a územního plánování; ít/ěstský úřad Lovosice, odbor
stavebního úřadu a územního plánování - úsek památkové péěe; Městský úřad Litoměřice,
odbor Životního prostředí (ochrana přírody); Městský úřad Roudnice n. L., odbor dopravy;
Městský úřad Roudnice n. L,, stavební úřad; Městský úřad Roudnice n, L., památková péěe;
Krajský úřad Usteckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu; Krajský úřad
Usteckého kraje, odbor kultury a památkové péče; Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor
Životního prostředí a zemědělslyí; Státni úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro
Ustecký kraj a Liberecký kraj; Ředitelství silnic a dálnic ČR; Valbek, spol. s r.o.; Krajský úřad
Libereckého kraje, odbor územního p!ánování a stavebního řádu; Krajský úřad Libereckého
kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; Agentura ochrany přírody a krajiny
Ceské republiky, Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří (viz. protokol); Krajská
hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Louny (viz.
protokol); Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého; Obvodní báňský úřad v LÍberci;
Ustav archeologické památkové péče severozápadních Čech; ÚraO pro civilní letectví; Povodí
Labe, st.p,; Povodí Ohře st.p.; Státní pozemkorrý úřad, oddělení správy vodohospodářských děl;
Ministerstvo životního prostředí; obec Lenešice; Obecní úřad Břvany; Obecní úřad
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Dobroměřice; Obecní úřad Raná; obec Chraberce; obec Chožov; obec Koštice; obec Lkáň;
obec Klapý; Obecní úřad Sedlec; Obecní úřad Chodovlice; Obecní úřad Upohlavy; obec
Čížkovice; Obecní úřad Siřejovice; obec Rochov; městys Brozany nad Ohří; obec Brňany; obec
Dolánky nad Ohří; Obecní úřad Doksany; obec Hrobce; obec Libotenice; obec Chodouny;
Obecní úřad Vrbice; obec Vrutice; obec Polepy; obec Drahobuz; Obecní Úřad Chotiněves;
Obecní úřad Liběšice; město Uštěk; Obecní úřad Blíževedly; Obecní úřad Kravaře; Obecní Úřad

Stvolíky; obec Kozly; Úr"O městyse Holany; Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o.;

Krajská správa silnic Libereckého kraje; Ministerstvo _dopravy, odbor po3emních komunikacÍ;
Policie České republiky, KŘP Ústeckého kraje; Policie Čqt9 republiky, KRP Libereckého kraje;
IvlERo ČR a.s.; Črpno a.s.; SYNTHOS Kralupy a.s.; ČEPS a.s.; CEZ Distribuce a.s.; Telco
Pro Services a.s.; Elektrotrans a.s.; GridServices s,r.o.; RWE Distribuění sluŽby s.r,o.;
NET4GAS s.í.o.; AGROKOMPLEX OHŘE a.s.; CETIN a.s.; Severoěeské vodovody a
kanalizace a.s.; České radiokomunikace a,s.; T-Mobile Czech Republic a.s.; Vodafone Czech
Republic a.s.; UPC Česká republika s.r.o. zastoupená lníoTel spol, s r,o.; Tellia Carrier Czech
Republic a.s.; S|TEL spol. s r.o.; Suptel a.s.; RETE internel s.r.o.; HEL|A PRO s.r.o.; DIAMO
st.p.; RlO ít/edia a.s.; DialTelecom a.s.;

Stanoviska, souhrnná stanoviska: Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředÍ; Lesy
České republiky, st.p. (správa toků - oblast povodí Ohře); Městský úřad Litoměřice, odbor
životního prostředí (ochrana přírody a krajiny); lt/ěstský úřad Roudnice nad Labem, odbor
životního prostředí; ír/ěstský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí (ochrana přírody);
Krajský úřad Usteckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství; Krajský Úřad
Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství; Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky, Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří; Ministerstvo životního
prostředí (ElA); Krajský úřad Usteckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělstvÍ; Krajský
úřad Libereckého kraje, odbor dopravy; Správa železniéní dopravní cesty, s.o,, Oblastní
ředitelství Ústí nad Labem; Správa železniéní dopravní cesty, s,o., Oblastní ředitelství Hradec
Králové; ČD- Telematika, a.s.; Správa železnióní dopravní cesty, s.o.;

Závazná stanoviska. koordinovaná závazná stanoviska: Ministerstvo životního prostředí ze dne
25.01.2016 ě.j. 78266/EVN/15 (závazné stanovisko ElA); Městský úřad Louny, odbor
stavebního úřadu a životního prostředí ze dne 14.05.2014 č.j. MULNCJ 3778012014; Městský
úřad Louny, odbor životního prostředí (vodoprávní úřad) ze dne 25,07.2016
ó.j. N/ULNCJ5490412016; lr/ěstský úřad Louny, odbor životního prostředí (ochrana přírody a
krajiny) ze dne 18.10.2016 č.j, MULNCJ 7408112016; tt/ěstský úřad Louny, odbor životního
prostředí (ochrana přírody a krajiny) ze dne 12.10.2016 č.j. MULNCJ7362912016; Městský úřad
Lovosice, odbor životního prostředí (ochrana přírody a krajiny) ze dne 21.08,2014 é,j, OZP
24l2o11 voŽli N/ěstslqý úřad Lovosice, odbor životního prostředí (ochrana přírody a krajiny) ze
dne 20.05.2016 ě.j. oŽP 23112016; tr/lěstský úřad Lovosice, odbor životního prostředí (ochrana
přírody a krajiny) ze dne 20.05.2016 č.j. OZP 23212016; tt/ěstský úřad Litoměřice, Kancelář
starosty a tajemníka, právní úsek ze dne 16.09.2014 ě.j. 60830114|PRO aze dne 26.09.2014
č.j. 62271l14iPRO (opravné); lr/ěstský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí (lesní
hospodářství) ze dne 08.09,zoll e,1. 0061009/1 4lŽPlLMii lr/ěstský úřad Litoměřice, odbor
životního prostředí (lesní hospodářství) ze dne 09.09.2014 ě.j, 0061016114lZPlLMi; íVěstský
úřad Litoměřice, odbor životního prostředí (ochrana přírody a krajiny) ze dne 12,09.2014
č.j.0o54o4ol14lŽPlJMi; Městský úřad Litomějice, odbor životního prostředí (ochrana přírody a
krajiny) ze dne 12,09.2014 č,j, oo54o31114lŽPlJlvli; Městský úřad Litoměřice, odbor životního
prostředí (ochrana přírody a krajiny) ze dne 29.10.2014 č.j. 0071356l14lZPlJttli (nahrazení
předchozího stanoviska); Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor životního prostředí (lesní'hospodářství) 

ze dne 18,08.2o14 é.j, oŽPl2180112014; Městský úřad Roudnice nad Labem,
odbor životního prostředí (ochrana přírody a krajiny) ze dne 18.06.201 4 é.j. OZPl21830l2014-
ZS; Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor životního prostředí (ochrana přírody a krajiny) ze
dne 14.07,2014 č.j. oŽppqlz1Ea14-ZS; ]r/ěstský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí
ze dne 16.05,201 4 é.j, IVUCU123O1212014; tr/ěstský úřad Česká Lípa, odbor životního
prostředí (lesní hospodárstvi; ze dne 13.05.2014 č.j. MUCU1294O3l2O14; Městský úřad Česká
Lípa, odbor životního prostředí (lesní hospodářství) ze dne 01.07,2014 ě.j. MUCU14043712014:
Městský úřad Ceská Lípa, odbor životního prostředí (ochrana přírody) ze dne 15.05.2014
č.j. íVUCU130386/2014; ít/ěstský úřad Ceská Lípa, odbor životního prostředí (vodoprávní Úřad)
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ze dne 12,09.2016 č.j. ]vluOu61625l2o16/Kreis; Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor Životního
prostředí a zemědělství (ochrana lesů) ze dne 19.11.2014 é,j.4183|ZPZ201.4; Krajský Úřad

Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (ZPF) ze dne 04.12,2014
ě.i.4o84lzpz2Ól4h4-Sv-013 aze dne 23.05,2016 ě.j. 17001ZPV2016 (opravné); Krajský Úřad

Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (ochrana a vyuŽití nerostného
bohatství) ze dne 17,0g.2o14 é.j. 3519lZPZ2O14Mur; Agentura ochrany přírody a krajiny

české republiky, Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří ze dne 23-05-2014

ě.j. SR/0970lCSl201'4; Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, §práva chráněné
krajinné oblasti České Štredohorí ze dne 16,02,2015 č.j._ SR/0220/CSl2015-2; Ministerstvo
vniira,generální ředitelství Hasióského záchranného sboru České republiky ze dne 05.06.2014
ě.j. NlV--76818-5/Po-PRE-2014; Čn - státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro

Úitecký kr1 ze dne 05.05,2014 zn. 1gosl14l42.103/Oě; Čn - státní energetická inspekce,
územni inspektorát pro Liberecký kraj ze dne 23.04,2014 zn. 557l14l51.100/Vo; Ministerstvo
průmvslu a obchodu ze dne 12,09.2016 ě.j. MPO 468461161471-3Ú: Krajská hygienická stanice
Ústeóteno kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Louny ze dne 05.05.2014
ě.j. KHSUL 1753512014; Kralská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci ze
dňe 05.05,2014 é,j, KHSLB og7o1l2o14; Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a
majetková ze dne 05.10.2016 sp.zn. 8946712016-8201-OUZ-LIT; Ministerstvo zdravotnictvÍ,
čeir<ý inspektorát lázní azřídel ze dne 05.05.2014 ě.j, NíZDR 23586l2O14-2lOZD-ČlL-T;DráŽní
úřad, sekce stavební ze dne 04.08.2014 zn. lvlP-SOP139711A-a3k, DURC-44936114lCk;

Rozhodnutí: lr/ěstský úřad Litoměřice, odbor dopravy a silniěního hospodářství ze dne
z1.ol.zou e.j. 39013/14lDoP/JLa; Městský úřad Litoměřice, odbor Životního prostředí
(vodoprávní úřad) ze dne 08.07.2014 é.j. 0044386114lZPlMTr; Městský_Úřad Roudnice n. L.,

odbor životního prostředí (vodoprávní úřad) ze dne 25.06.2014 ó,j. OZPl19605l2014lS-336;
Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy a obóanskoprávních agend ze dne 02.11.2015 sp.zn.
MUcU74638l2015 a ze dne 01,11,2016 sp.zn. MUCU74638/2015; Krajský Úřad Usteckého
kraie, odbor dopravy a silniěního hospodářství; ze dne 12.01 .2015 č.j. 93/DS 12015; Krajský Úřad

Úsfeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (povolení výjimek ze zákazu u zvláŠtě
chráněných druhů rostlin a živoěichů) ze dne 02.01.2015 č.j. 3932/ZPZ|2014-5|ZD-761; Krajský
úřad Libereckého kraje, odbor dopravy ze dne 20.06.2014 č.j OD 499l2014-3l280,8lHk; KrajSký
úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (povolení výjimky ze zákazu u

zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů) ze dne 16.09.2014 č.j. KULK 60908/2014|OZP
911l2o14; Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (povolení
výjimky ze zákazu u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů) ze dne 28,01.2015 č.j. KULK
a1alňolsloŽp 2gl2o15; Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné
krajinné oblasti České středohoří ze dne 26,11.2014 č.j. SR/1636/CS/2014-5 (povolení výjimky
ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů); Ag-entura ochrany přírody a krajiny České
republiky, Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří ze dne 14.09.20'15

e.j. snrrt9o/cs/2o15-3 (povolení výjimky ze zákazu u zvláště chráněných druhů rostlin a
živoóichů); Agentura ocňrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné krajinné
oblasti Českó středohoří ze dne 11.09.2015 ě.j, SRi1636/CS/2014-12 (povolení výjimky ze
zákazu u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů); Městský úřad Louny, odbor stavebního
úřadu (povolení výjimky podle § 24 odst. 1 vyhlášky č,501/2006 Sb.) ze dne 26.08.2016
č,j. MULNc J 7o335l2o16; Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu (povolení výjimky podle

§ 24 odst. 1 vyhlášky č, 501/2006 Sb.) ze dne 31 .08.2016 č.j. MULNCJ 6343912016; Městský
úřad Louny, odbor stavebního úřadu (povolení výjimky podle § 24 odst. 1 vyhláŠky
č. 501/2006 Sb.) ze dne 30.08.2016 č.j. ]VULNCJ 6249112016,

Podle § 93 odst. 1 stavebního zákona územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne
nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech_ lhůtu delší, nejdéle
však 5 let. Žadatel dne 24,05.2018 požádal o prodloužení platnosti územního rozhodnutÍ, svou
žádost zdůvodnil tím, že se jedná o stavbu organizačně složitou.
Smyslem institutu platnosti územního rozhodnutí je vymezení lhŮty, po kterou se
nepředpokládalí zásadní změny v území. Tento předpoklad,,trvanlivosti vztahŮ v ÚzemÍ" je

posílen i v územních plánech jednotliuých dotčených obcí, tzn. že v územních plánech jsou

vymezeny koridory, kde je vyloučena výstavba, která by mohla znemožnit nebo významně ztíŽit
realizaci plánovaných staveb technické inírastruktury, pro něž jsou koridory výmezený'. Dále je
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třeba vzít v úvahu, že navržený záměr je veřejně prospěšnou stavbou, u které zákon
nevyžaduje pro vydání územního rozhodnutí souhlasy osob, na jejichž pozemcích je navržen
(tím méně věcné právo ve prospěch žadatele), a je i teoreticky možné, že žadatel bude muset
věcná práva k cizím pozemkům získat ve vyvlastňovacím řízení, které si pro své úspěšné
skončení vyžádá další nezanedbatelný časový rozsah. Jestliže záměrům, které vyžadují
alespoň souhlasy (§ 86 odst. 3 stavebního zákona), je ze zákona přiznána dvouletá platnost
územního rozhodnutí, není nepřiměřené a zákon připouští prodloužení platnosti, aby záměr
veřejně prospěšné stavby, u které se předpokládá možnost vedení vyvlastňovacího řízení,
disponoval delší lhůtou platnosti územního rozhodnutí,
S ohledem na shora uvedené a dále na rozsáhlost a ěasovou nároěnost stavby bylo proto
rozhodnuto, jak je ve výrokové části uvedeno, tj. platnost rozhodnutí byla stanovena na 5 let.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použilí ustanovení právních
předpisů ve r4ýroku uvedených.
Uěastníci řízení - další dotčené osoby: (viz. rozdělovník).

Vypořádání s návrhy a námitkama účastníků
Jiří Čepelák
Dne 27.02.2a17 obdržel stavební úřad návrh Jiřího Čepeláka - předsedy Osadního výboru
Habřina, aby do podmínek územního rozhodnutí byly zapracovány dohodnuté požadavky:
- přístup ke stožáru č. 168 bude zajištěn přes pole, na které se bude pod stávajícím vedením
sjíždět ze silnice 111260. Pro demolici a uýstavbu stožáru ě. 168 nebudou využity místní
komunikace v okolí,
- přístupová cesta ke stožáru ě.169 bude po příjezdové komunikaci do chatové osady z obce
Habřina /parc.ě. 240611 a 2336/,která je určena pouze pro lehká vozidla a není konstruována
pro provoz těžké techniky, Proto bude oprava této přístupové cesty provedena po skoněení
akce a po vyhodnocení znaleckého posudku provedeného znalcem z oboru dopravního
stavebnictví,
- přistup ke stožáru ě. 170 a 171 bude zajištěn ze silnice llV2408a a nebude využita příjezdová
komunikace do chatové osady z obce Habřina /parc.č. 240611 a 2366l a ani na ni navazující
louka a mostek přes Červený potok,
- realizace stavby v chatové oblasti Habřina /v useku mezi stožáry č. 168 až 170l bude probíhat
v období měsíců červenec a srpen pouze v pracovních dnech a to mezi 8-18 hod. V ostatních
měsících bez omezení.
Stavební úřad k tomuto uvádí: Návrh zapracování požadavků byl zaslán stavebnímu úřadu
vdobě platnosti stavebního zákona ve znění účinném do 31,12.2017, kdy navrhovaná stavba
(vedení přenosové soustavy) nevyžadovala stavební povolení ani ohlášení dle § 103 odst. 1

písm. e) bodu 5 (podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny
včetně podpěrných bodů a systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, iníormační a
telekomunikaění techniky s výjimkou budov) , tzn. že v té době k umístění a realizaci stavby
postačilo pouze územní rozhodnutí. S účinností od 01.01.2018 platí novela stavebního zákona
é. 22512017 Sb., dle které došlo ke změně znění ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bodu 5
(ohlášení ani stavební povolení nevyžaduje distribuění soustava v elektroenergetice s výjimkou
budov"), zúpravy jednoznačně vyplývá, že stavbu vedení přenosové soustavy již nelze
zrealizoval pouze na základě územního rozhodnutí, ale že pro realizaci této stavby je třeba
navazující stavební řízení. Mezi panem Jiřím Čepelákem a žadatelem došlo v této věci v
prosinci 20'16 k dohodě, žadatel zcela akceptoval výše uvedené požadavky, Stavební úřad
s ohledem na uýše uvedené nepřevzal požadavky pro realizaci stavby do podmínek ve
výrokové části územního rozhodnutí, tyto požadavky mohou být uplatněny v navazu jícím řízení,
tj. ve stavebním řízení.

Miloš Toman
Při veřejném ústním jednání dne 'l5,08.2018 vznesl účastník ]tíiloš Toman, Chlumčanská č.p,
235, Cítoliby dotaz k formálním znakům smlouvy o zřízení věcného břemene, která mu byla
zaslána žadatelem.
Stavební úřad k tomuto uvádí: Žadatel není povinen k žádosti o vydání územního rozhodnutí
dle § 86 odst. 3 stavebního zákona doložit právo založené smlouvou, pokud nemá žadatel
vlastnické právo provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě (např. smlouvu o zřízení
věcného břemene) nebo souhlas vlastníka pozemku navrhovaným záměrem dotěeného, a to
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vzhledem ke skuteěnosti, že předmětem územního řízení je veřejně prospěšná stavba, pro
kterou lze dle zákona é. 18412006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva, k
cizím pozemkům vyvlastnit. Pokud by tedy nedošlo mezi vlastníkem stavbou dotčeného
pozemku a žadatelem k dohodě, bylo by získání těchto práv následně řešeno v případném
vyvlastň ova cím řízení.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Připomínky veřejnosti nebyly v územním řízení uplatněny,

poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu,
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý uýrok nebo jeho vedlejší
ustanovení, Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm, i) bodě 2 zákona ElA (tj. právnická osoba soukromého
práva, jejímž předmětem ěinnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního
prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní ěinností není podnikání nebo jiná výdělečná
činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle
§ 9b odst. 1 zákona ElA, případně před dnem vydání rozhodnutí podle § 7 odst.6 zákona ElA,
nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob) může podat odvolání i v případě, že
nebyla úěastníkem řízení v prvním stupni. Podle § 9c odst. 5 zákona ElA je třeba splnění
podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona ElA doložit v odvolání (prokázat tento tvrzený status
ve smyslu § 52 správního řádu). V případě doložení podporující podpisové listiny se podle § 9e
zákona ElA v jejím záhlaví a na každém očíslovaném podpisovém archu uvede alespoň název
záméru a skuteěnost, že listina je urěena na podporu a) podání písemného oznámení, kterým
se dotóená veřejnost přihlašuje k účasti v územním řízení, nebo b) v odvolání proti tomuto
rozhodnutí; každá osoba podporující podání písemného oznámení nebo odvolání uvede na
podpisových arch své jméno, datum narození a adresu místa pobytu a připojí vlastnoruční
podpis.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou
grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou
právní moci doruěí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a
jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k
povolení stavby.
Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby éi zařízení, nedošlo-|i
z povahy věci k jejich konzumaci.

lng. Kateřina Todtová
vedoucí odboru stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být bezodkladně vyvěšeno na úřední desce v příslušné obci a
Úřední desce Městského úřadu Louny po dobu nejméně 15 dnů, včetně zveřejnění
umoŽňujícího dálkový přístup. Poté je třeba potvrzené rozhodnutí s vyznačením data
vyvěŠení a sejmutí vrátit Městskému úřadu Louny, odboru stavebního úřadu, oddělení
stavebního řádu

vyvěšeno ar"., Í,l...ťÍ.,..2.Qť ď...

Podpis, razítko.......

/4n
,q'h /l

Sejmuto dne,..lY.,..'.I, Z - zct4:

?4
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Poplatek
Správní poplatek podle zákon a é. 63412004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů položky 17 odst. 1 písm. í) ve výši 20000 Kč byl zaplacen dne 27.08.2018.

PříIoha
Situace s umístěním stavby v měřítku 1:50000 ke zveřejnění v elektronické formě dálkovým
přístupem: http://www.mulouny.czlcs/mestsky-urad/odbory-mestskeho-uradu/odbor-stavebniho-
uradu/aktualni-informace/informace-o-zameíu-v-uzemi-a-o-podani-zadosti-o-vydani-uzemniho-
rozhodnuti.html

Obdrží
účastníci řízení dle § 85 odst, 1 stavebního zákona (dodejky)
ČEPS, a.s., lČo 25102556, Elektrárenská774lz, ír/ichle, 101 oo Praha 101 zastoupená Črps
lnvest, a.s., lČo 2467011 1, Elektrárenská 774l2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101
(pověřený zaměstnanec ln9. Karel Hloch)

Obec Hrobce, lDDS: fxqbqek, sídlo: Ke Hřišti č.p. 14,41'l 83 Hrobce
Obec Vrbice, IDDS: 6n3by3i, sídlo: Hlavní é.p. 47, 411 64 Vrbice u Roudnice nad Labem
Obec Lkáň, lDDS: 756arv4, sídlo: Lkáň č,p. 83, 41 1 15 Třebívlice
Obec Rochov, IDDS: bbaarxd, sídlo: Rochov ó.p. 63, 413 01 Roudnice nad Labem
Obec Keblice, lDDS: fnnaqx8, sídlo: Keblice č.p. 68, 410 02 Lovosice 2
Obec Úpohlavy, IDDS: f89a36p, sídlo: Úpohlavy č.p. 61, 410 02 Lovosice 2
Obec Čížkovice, IDDS: 8axbuws, sídlo: Jiráskova ě.p. 143,411 12 Čížkovice
Obec Břvany, !DDS: 6a7bwm5, sídlo: Dlouháé.p,41, Břvany, 440 01 Louny 1

Obec Chožov, IDDS: s9pbu53, sídlo: Chožov č.p. 154,439 22 Chožov
Obec Chodouny, IDDS: 5y3bnm5, sídlo: Chodouny č.p. 20,411 71 Chodouny
Obec Doksany, lDDS: bťaqtg, sídlo: Doksany ě.p, 108, 41,1 82 Doksany
Obec Libotenice, IDDS: khwbmuc, sídlo: Libotenice č.p. 37, 412 01 Litoměřice 1

Obec Blíževedly, !DDS: g35b7ap, síd]o: Blíževedly ě.p, 10,47104 Blíževedly
Obec Drahobuz, IDDS: tnxjdmz, sídlo: Drahobuz ě,p. 35, 411 45 Uštěk
Obec Klapý, lDDS: g38buxk, sídlo: Klapý č.p. 200, 41 1 16 Klapý
Obec Liběšice, lDDS: smfbcS4, sídlo: Liběšice č.p. 6,411 46 Liběšice u Litoměřic
Obec Polepy, lDDS:jpibrbc, sídlo: Polepy č.p. 112,411 47 Polepy
Obec Sedlec, IDDS: 84ma7ix, sídlo: Sedlec ě.p.57, 411 15 Třebívlice
Obec Siřejovice, lDDS: v34aqwj, sídlo: Siřejovice ě.p. 37, 410 02 Lovosice 2
Obec Vrutice, IDDS: 854byzk, sídlo: Vrutice ě.p. 35, 411 47 Polepy
Obec Koštice, IDDS: 9vcaxad, sídlo: Koštice č.p, 26,439 21 Koštice nad Ohří
Obec Kravaře, IDDS: darbn9b, sídlol náměstí č.p. 166,47103 Kravaře u České Lípy
Obec Lenešice, IDDS: p6ebc7z, sídlo; Knížete Václava ě,p. 521 ,439 23 Lenešice
Obec Dobroměřice, IDDS: hknausg, sídlo: Pražská ě,p. 53, Dobroměřice, 440 01 Louny 1

Obec Raná, lDDS: z3ea964, sídlo: Raná ě.p. 114, 439 24 Raná u Loun
Obec Chraberce, IDDS: 44taq3m, sídlo: Chraberce ě.p. 11 ,440 01 Louny 1

Obec Chodovlice, lDDS: bdtatxn, sídlo: Chodovlice č.p. 84, 41 1 15 Třebívlice
Obec Brňany, IDDS: iqaa34q, sídlo: Brňany č.p. 93, 41201 Litoměřice 1

Obec Chotiněves, IDDS: r2nbnku, sídlo: Chotiněves č.p. 6, 411 45 ÚSteX
Obec Stvolínky, IDDS: am3an3u, sídlo: Stvolínky ě.p. 53,47102 Výdejní místo Stvolínky
Obec Kozly, lDDS: sj4jdvi, sídlo: Kozly č.p. 93, 47O 01 Česká Lípa 1
tr/ěstys Holany, IDDS: yaabwzí, sídlo: Holany ě.p. 43, 47O 02 Česká Lípa2
Městys Brozany nad Ohří, IDDS: ciwbuqk, sídlo: Palackého nám. 75,.411 81 Brozany nad Ohří
Město ÚŠtěk, IDDS:4stbuvd, sídlo: Mírové náměstí č.p. 83, 411 45 Úster-vnitrní Město
Obec Do]ánky n. Ohří, IDDS: 36ja7ns, síd!o: Dolánky n, Ohří 31 , 413 01 Roudnice n. Labem

účastníci dle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona (veřejná vyhláška)- úěastníci řízení,
kteří jsou i účastníky řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona, zde již nejsou duplicitně
uváděni:
Státní pozemkouý úřad, |DDS: z49per3, sídlo: Husinecká č.p. 1O24l11a, 130 00 Praha g-ŽiZkov
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp, sídlo: Pernerova č.p. 2819l2a,130 00 Praha 3-Žižl<ov
Liberecký kraj, lDDS: c5kbvkw, sídlo: U Jezu č.p. 642l2a, Liberec lV-Perštýn, 460 01 Liberec 1 ,


