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ZÁVAZNÉ STANOVISKO
Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, příslušný podle ustanovení § 66 odst.
1 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dále dle
ustanovení § 1 a 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a
stanovení obcí s rozšířenou působností, podle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), dále jen správní řád, jako věcně a místně
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, dále jen vodní zákon, v souladu s ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a v souladu
s ustanovením § 149 správního řádu

VYDÁVÁ VODOPRÁVNÍ SOUHLAS
žadateli: ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ: 25702556
zastoupen na základě plné moci
ČEPS Invest, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ: 24670111
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a), c) a d) vodního zákona k předložené projektové
dokumentaci pro územní řízení „V403/803 – ZDVOJENÍ VEDENÍ, ODSTRANĚNÍ VEDENÍ V403“
k.ú. Osek nad Bečvou, k.ú. Kladníky, k.ú. Radotín u Lipníka nad Bečvou, k.ú. Soběchleby, k.ú.
Týn nad Bečvou, k.ú. Dolní Nětčice, k.ú. Horní Nětčice.
Předmětem projektová dokumentace je odstranění stávajícího vedení s označením V403 o
napěťové hladině 400 kV mezi TR Prosenice a TR Nošovice a stavba nového dvojitého vedení
400 kV s označením V403/803 mezi TR Prosenice a TR Nošovice v trase stávajícího vedení
V 403. Délka trasy vedení je cca 80 km.
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Stavba se částečně nachází v záplavovém území VVT Bečva a má křížit vodní toky ve správě
Povodí Moravy, s.p., provoz Valašské Meziříčí a provoz Přerov, a to: VVT Strhanec (IDVT
10100448), VVT Bečva /IDVT 10100043/, DVT Libuška /IDVT 10192807/, DVT Šišemka /IDVT
10206282/, IDVT 10206773, IDVT 10193770, VVT Dolnonětčický potok /IDVT 10100637/, IDVT
10196425, DVT Rakovka /IDVT 10198399/, IDVT 10206293, IDVT 10188655, IDVT 10193652.
Dále má stavby křížit toky, které nejsou ve správě Povodí Moravy, s.p., a to IDVT 10200580,
IDVT10193587, IDVT10207929 – neurčuje se správce, IDVT 10208470 – Lesy ČR, s.p.,
IDVT10190889 – Lesy ČR, s.p., DVT Radotínský potok /IDVT 10195460/ – Lesy ČR, s.p., DVT
Maleník / IDVT 10206241/ – Lesy ČR, s.p..
Souhlas vodoprávního úřadu se podle ustanovení § 17 odst. 1 vodního zákona vydává za
těchto podmínek:
1. Při provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod
látkami závadnými ve smyslu ustanovení § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění
pozdějších předpisů, zejména ropnými látkami.
2. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
3. Odpady ze stavby budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
4. Z důvodů, že akce svým charakterem vyvolá vznik/rozšíření ochranného pásma a
bezpečnostního pásma, který může omezit činnost správci toku, bude i přes to správci toku
umožněna činnost dle § 47 a § 83 zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách (tj. běžná údržba
koryta toku, opravy vodních děl, odstraňování povodňových škod a obnovování průtočného
profilu toku).
5. Nedojde ke změně tras vodních toků, ke změně výšek nivelet dna toků ani k zúžení šířky dna
toků.
6. Veškery materiál uložený na břehu nebo napadaný do koryta toku v souvislosti se stavbou
bude beze zbytku odstraněn.
7. O zahájení prací bude provoz Valašské Meziříčí písemně informován min. 5 pracovních dní
předem, e-mail: provozvalmez@pmo.cz. Neoznámení začátku stavebních prací bude bráno
jako nesplnění podmínek našeho stanoviska.
8. V průběhu stavby musí být stavba zabezpečena tak, aby nedošlo k úniku závadných látek do
toku.
9. Po ukončení stavebních prací budou dotčené části pozemku, se kterými má právo hospodařit
Povodí Moravy, s.p., předány zástupci provozu Valašské Meziříčí upravené a uklizené
10. Vlastník stavby musí udržovat svůj majetek v takovém stavu a dbát o jeho užívání způsobem,
který nebude bránit průchodu velkých vod, průběhu povodně, případně znemožní odplavení
tohoto majetku.
11. Do vzdálenosti 8 m od břehové hrany vodního toku ve správě PM nesmí být umístěny žádné
nadzemní objekty. Veškeré podzemní objekty musí být únosné na min. pojezdovou hmotnost
25 t.
12. Stavební mechanismy budou v takovém technickém stavu, aby nedošlo ke kontaminaci
povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami.
13. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat do své správy či majetku žádné objekty vybudované
v rámci předložené akce.
14. V případě použití nebezpečných látek, které by mohly negativně ovlivnit jakost povrchových
vod, je nutné postupovat tak, aby bylo zabráněno jejich úniku.
15. Kácení břehových porostů a příp. náhradní výsadba bude projednána s příslušným orgánem
ochrany přírody, správcem toku a vlastníkem dotčeného pozemku.
16. Zahájení prací bude v předstihu min. 5 dní oznámeno Povodí Moravy, s.p., provoz Přerov (Ing.
Hadaš, tel. 581 200 494, e-mail: hadas@pmo.cz). Neoznámení začátku stavebních prací bude
bráno jako nesplnění podmínek našeho stanoviska.
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17. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat do správy či majetku žádné objekty vybudované v rámci
předložené akce.
18. Trasa vedení kříží VVT Bečva v místech, kde je koryto vedeno jako neupravené. Proto je zde
předpoklad dalšího neřízeného vývoje koryta řeky Bečvy. Vlastník stavby umístěné v korytě
vodního toku je ve vlastním zájmu povinen majetek proti škodám zabezpečit. Na základě této
skutečnosti doporučujeme podpěru v blízkosti VVT Bečva odsunout dále (20 – 30 m) od toku
a navrhnout zabezpečení proti podemletí.
19. Stavba se nachází v záplavovém území VVT Bečva. Investor si je vědom rizik spojených s
danou akcí, Povodí Moravy, s.p. nebude odpovídat za škody na majetku, které mohou
investorovi vzniknout při průchodu velkých vod. Vlastník stavby a zařízení v korytech vodních
toků nebo sousedících s nimi je povinen udržovat svůj majetek v takovém stavu, aby byl
zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval plynulý chod
vod a to i v případě povodní (§ 52 a § 85 zákona č. 254/2001Sb.)
20. Podpůrné prvky budou osazeny mimo ochranné pásmo uvedených drobných vodních toků a
výška vedení nad terénem v ochranných pásmech toků min. 10,0 m.
Odůvodnění:
Žadatel – ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ: 25702556, zastoupen na základě
plné moci ČEPS Invest, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ: 24670111, podal dne 11.
05. 2018 žádost na Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí o udělení
vodoprávního souhlasu podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a), c) a d) vodního zákona ke stavbě
„V403/803 – ZDVOJENÍ VEDENÍ, ODSTRANĚNÍ VEDENÍ V403“ k.ú. Osek nad Bečvou, k.ú.
Kladníky, k.ú. Radotín u Lipníka nad Bečvou, k.ú. Soběchleby, k.ú. Týn nad Bečvou, k.ú. Dolní
Nětčice, k.ú. Horní Nětčice.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 183/20178 Sb., o náležitostech
rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu
úřadu:
 Projektová dokumentace „V 403/803 – zdvojení vedení, odstranění vedení V403“, kterou
zpracovala společnost ČEPS Invest, a.s.,
 Stanovisko správce povodí a správce vodního toku zn.: PM-31733/2019/5203/Maj ze dne
1. 10. 2019
 Vyjádření Lesů České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Moravy, č.j.:
LCR957/004211/2019 ze dne 19. 8. 2019
 Plná moc
Podmínky ze stanoviska správce povodí, Povodí Moravy, s.p., zn.: PM-31733/2019/5203/Maj ze
dne 1. 10. 2019 a vyjádření Lesů České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Moravy, č.j.:
LCR957/004211/2019 ze dne 19. 8. 2019 jsou zapracovány do podmínek závazného stanoviska.
Uvedený záměr nebude mít vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu vliv na stav
vodního útvaru a záměrem nedojde ke zhoršení vodního útvaru.
Vodoprávní úřad po prostudování všech předložených podkladů a na základě znalosti místních
poměrů rozhodl, že při splnění stanovených podmínek je možno souhlasit s realizací
předloženého záměru.
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Poučení účastníků:
Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu
odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci
samé (§ 149 odst. 4 správního řádu).

Ing. Xenie Pospíšilová
vedoucí Odboru životního prostředí

otisk úředního razítka

Obdrží:
Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):
- ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, zastoupen na základě plné moci ČEPS
Invest, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
- Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
- Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01
Vsetín
- Obec Osek nad Bečvou, 751 22 Osek nad Bečvou 65
- Obec Kladníky, Kladníky 21, 751 31 Lipník nad Bečvou
- Obec Radotín, Radotín 43, 753 54 Soběchleby
- Obec Soběchleby, Soběchleby 141, 753 54 Soběchleby
- Obec Týn nad Bečvou, náves B. Smetany 68, 751 31 Lipník nad Bečvou
- Obec Dolní Nětčice, Dolní Nětčice 51, 753 54 Soběchleby
- Obec Horní Nětčice, Horní Nětčice 67,753 54 Soběchleby
Na vědomí:
- Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, náměstí T.G. Masaryka 89, 751 31 Lipník
nad Bečvou
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