
 
 

Krajský úřad Olomouckého kraje 
Odbor životního prostředí a zemědělství 

Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc 

Č.J.: KUOK 14643/2023                                                      V Olomouci dne 30. 1. 2023 
Sp. Zn.: KÚOK/130412/2022/OŽPZ/7149 
Vyřizuje: Mgr. Marie Zeidlerová 
Tel.: 585 508 624 
E-mail: m.zeidlerova@olkraj.cz 

             
              Dle rozdělovníku 

 
Počet listů: 2                                   
Počet příloh: 8     
Počet listů/svazků příloh: 8       
 
 
 
Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru „Vedení 2x110 kV 
Šternberk – Moravský Beroun“ zařazeného v kategorii II, ve smyslu 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 
pozdějších předpisů. 
 
 
Jako příslušný úřad Vám zasíláme kopii oznámení podle přílohy č. 3 k zákonu 
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 pozdějších předpisů, 
záměru „Vedení 2x110 kV Šternberk – Moravský Beroun“ podle § 6 odst. 7 cit. zákona 
a sdělujeme Vám, že tento záměr je podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 tohoto 
zákona a informace o zjišťovacím řízení bude zveřejněna ve smyslu § 16 odst. 1 cit. 
zákona. 
 
Záměr naplňuje dikci bodu 85 „Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 110 kV 
s délkou od stanoveného limitu (2 km)“, přílohy č. 1, v kategorii č. II cit. zákona. 
 
Oznamovatelem záměru je společnost ČEZ Distribuce a.s., Teplická 847/8, 405 02 Děčín 
IV – Podmokly. 

Oprávněným zástupcem oznamovatele je Ing. Jiří Richterek, ČEZ Distribuce a.s., Teplická 
847/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly. 

Zpracovatelem oznámení je společnost TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ 
OSTRAVA spol. s r.o., Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. 
 

Dotčenými územními samosprávnými celky pro tento záměr jsou: Šternberk, Moravský 
Beroun, Lužice, Babice, Lipina u Šternberka, Horní Loděnice a Olomoucký kraj. 
 
Do oznámení je možné nahlížet v úřední dny na Městském úřadě Moravský Beroun, na 
Odboru životního prostředí Městského úřadu Šternberk, na Obecním úřadě obce Lužice, 
Obecním úřadě obce Babice, Obecním úřadě obce Lipina, Obecním úřadě obce Horní 
Loděnice a na Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého 
kraje, oddělení integrované prevence (budova RCO, Jeremenkova 40a, 7. patro, kancelář 
č. 713). 
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Informaci o dni zveřejnění na úřední desce Olomouckého kraje, ve smyslu § 16 citovaného 
zákona naleznete na www.olkraj.cz. Textová část oznámení záměru je zpřístupněna na 
internetové adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OLK932. 
 
Stručná charakteristika záměru: 
 
Předmětem záměru je výstavba nadzemního vedení VVN 2x110kV o délce 16,330 km, 
které bude realizováno na 92 ks ocelových příhradových stožárů VVN 2x110kV+1xDZL 
typu soudek, s novými vodiči 434-AL1/56-ST1A a kombinovaným zemnícím lanem 
s optickým kabelem OPGW 2/24 210-AL3/62-A20SA – 25. Nové vedení VVN bude 
v maximální možné míře realizováno v souběhu se stávajícím nadzemním vedením 22 kV 
VN 337 tak, aby bylo co nejvíce využito ochranného pásma vedení VN 337. Trasa nového 
vedení vychází ze stávající rozvodny R110/22 kV Šternberk a končí v místě nově 
plánované rozvodny Moravský Beroun. Stavba je vedena převážně v extravilánu 
dotčených obcí, prochází obdělávanou zemědělskou půdou, pastvinami a částečně 
lesními pozemky. Stavba je umístěna v těchto k. ú.: Lužice u Šternberka, Babice 
u Šternberka, Šternberk, Lipina u Šternberka, Horní Loděnice, Sedm dvorů, Ondrášov 
a Moravský Beroun. 
 
 
Olomoucký kraj, města Šternberk a Moravský Beroun, obce Lužice, Babice, Lipina 
a Horní Loděnice (jako dotčené územní samosprávné celky) žádáme ve smyslu § 16 
odst. 2 cit. zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde 
je možné do oznámení nahlížet, vyvěšením na úřední desce. Doba zveřejnění je 
nejméně 15 dnů. 
 
 

Zároveň žádáme města Šternberk a Moravský Beroun, obce Lužice, Babice, Lipina 
a Horní Loděnice v souladu s § 16 odst. 2 cit. Zákona o zaslání písemného 
vyrozumění o dni vyvěšení této informace příslušnému úřadu (informaci můžete 
zaslat také na e-mail: m.zeidlerova@olkraj.cz). 

 

Dále žádáme Olomoucký kraj, města Šternberk a Moravský Beroun, obce Lužice, 
Babice, Lipina a Horní Loděnice (jako dotčené územní samosprávné celky) a dotčené 
správní úřady ve smyslu ust. § 6 odst. 7 cit. zákona o zaslání vyjádření k oznámení 
zdejšímu úřadu nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení 
na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje. 

 

Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je či není nutné záměr posuzovat 
dle cit. zákona a z jakého důvodu. V případě, že záměr má být posuzován, uveďte, 
na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci ve smyslu 
§ 8 cit. zákona kladen zvýšený důraz. Pokud nepožadujete, aby byl záměr 
posuzován, žádáme vás, aby vaše vyjádření neobsahovalo žádné podmínky.  

 
 
 
 

http://www.olkraj.cz/
mailto:m.zeidlerova@olkraj.cz
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S odvoláním na znění ust. § 6 odst. 8 cit. zákona může každý zaslat své písemné 
vyjádření k oznámení zdejšímu úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace 
o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje. K vyjádřením 
zaslaným po lhůtě krajský úřad nepřihlíží. 
 
 
 
Otisk úředního razítka          Mgr. Vojtěch Cvek 

vedoucí oddělení integrované prevence 
Odboru životního prostředí a zemědělství 

                                                                            Krajského úřadu Olomouckého kraje 
 

 
 
Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Marie Zeidlerová 
 
Příloha: oznámení s přílohami 
 
 
Rozdělovník 
 
Dotčené územní samosprávné celky 
Olomoucký kraj - zde 
Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk 
Město Moravský Beroun, nám. 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun 
Obec Lužice, Česká 592/1, 696 18 Lužice 
Obec Babice, Babice 65, 785 01 Babice 
Obec Lipina, Lipina 81, 785 01 Lipina 
Obec Horní Loděnice, Horní Loděnice 114, 783 05 Horní Loděnice 
 
Dotčené správní úřady 
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství - zde 
Městský úřad Šternberk, Odbor životního prostředí, Horní náměstí 78/16, 785 01 
Šternberk 
Městský úřad Moravský Beroun, Odbor vnitřních věcí, životního prostředí a výstavby, nám. 
9. května 4, 793 05 Moravský Beroun 
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Územní pracoviště 
Olomouc, Wolkerova 6, 779 00 Olomouc 
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 41, 
772 00 Olomouc 
 
Oznamovatel (bez příloh) 
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 847/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly 
 
Oprávněný zástupce oznamovatele (bez příloh) 
Ing. Jiří Richterek, ČEZ Distribuce a.s., Teplická 847/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly 
 
Zpracovatel oznámení (bez příloh) 
TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o., Janáčkova 1020/7, 
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
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Na vědomí (bez příloh) 
MŽP ČR, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc 
MŽP ČR, Odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, Vršovická 65,  
110 00 Praha 10 
Městský úřad Šternberk, Odbor výstavby, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk 
Městský úřad Moravský Beroun, Odbor vnitřních věcí, životního prostředí a výstavby, nám. 
9. května 4, 793 05 Moravský Beroun 
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