
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 6 

Stanovisko odboru Regionálního rozvoje Karlovarského kraje 

z pohledu zájmů územního plánování pro záměr stavby V490/491  

 



KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21, Karlovy Vary-Dvory,  Česká republika, IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168, 
tel.: +420 353 502 111, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary

0390.005/24304/2015/Kr/5.7.2015 962/RR/15 Ing. Burešová Lenka/354 222 309
lenka.buresovaORR@kr-karlovarsky.cz

       10. 8. 2015

Stanovisko k záměru na stavbu: „V490/491 - zdvojení vedení“, TR Vítkov-TR Přeštice 
400 kV, ORP Sokolov, okres Sokolov, ORP Mariánské Lázně, okres Cheb, Karlovarský 
kraj

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne 15.7.2015 žádost 
o vyjádření k záměru na stavbu: „V490/491 - zdvojení vedení“, převážně v trase stávajícího 
vedení 2 x 220 kV s provozním označením V221/V222, v území Karlovarského kraje. Část 
záměru se navrhuje k umístění do území Plzeňského kraje. Účelem stavby je propojení 
nových částí TR Vítkov a TR Přeštice s napětím 400 kV novým dvojitým vedením 400 kV, 
které bude postaveno převážně v koridoru stávajícího vedení V 221/222, včetně nové 
rozvodny R 420 kV Vítkov. Výstavba vedení zajistí zvýšení celkové přenosové schopnosti       
a spolehlivosti přenosové soustavy. Celková délka vedení v obou krajích je cca 86,6 km, 
z toho 22,4 km v území CHKO Slavkovský les.
Investorem stavby je ČEPS, a.s., Praha, zhotovitelem je ČEPS Invest, a.s., Praha.
Žádost byla doložena popisem technického řešení stavby a situací stavby v měřítku 1:10 000.

Krajský úřad Karlovarského kraje jako dotčený orgán dle ust. § 136 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), a dle ust. § 149 
odst. 1 správního řádu, vydává ve věci své

                                                       
                                                      souhlasné stanovisko

k ochraně dotčených veřejných zájmů., které hájí na základě zákona č. 183/2006 Sb.,               
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „stavební zákon“), ust. § 7 odst. 1 písm. d), tzn., že krajský úřad v přenesené 
působnosti je dotčeným orgánem v územním řízení o záměrech, v nichž se rozhoduje              
o změnách v území, které se dotýkají více správních obvodů obcí s rozšířenou působností, a je 
dotčený z hlediska uplatňování záměrů územního plánování.
Záměr ve správním území Karlovarského kraje zasahuje do správního území obce 
s rozšířenou působností Sokolov a obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně (dále jen 
„ORP“).

 Datová schránka bez doručení fikcí!
 ČEPS Invest, a.s.
 pracoviště Plzeň
 Elektrárenská 774/2
 101 52 Praha 10
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Pro území Karlovarského kraje jsou platné Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje 
(dále jen „ZÚR KK“), který nabyl účinnost 16.10.2010. Záměr je v nich zapracován jako 
veřejně prospěšná stavba E.06  - Vedení VVN 400 kV - propojení TR Vítkov - TR Přeštice     
a je se ZÚR KK v souladu.

Všechny níže vyjmenované platné územně plánovací dokumentace obcí a měst jsou vždy, 
vyjma ÚPN Z Prameny, zpracovány pro celé území obce či města.

V ORP Sokolov zasahuje záměr do správního území obcí a měst:

Sokolov - má platný Územní plán Sokolov (zkratka „ ÚP“), který nabyl účinnosti 13.10.2008. 
V současné době se pořizuje Změna č. 1 ÚP, která platný ÚP aktualizuje, a je ve fázi po 
společném jednání o návrhu změny. V ÚP je zapracována trasa vedení x 220 kV, jiné záměry 
nejsou v ÚP v trase posuzovaného záměru zapracovány.

Březová - má platný Územní plán města Březová (zkratka „ÚPM“, tj. obsahem „ÚPO“), 
který nabyl účinnosti 15.12.2006, a dvě změny, které nabyly účinnosti 14.7.2012 a 18.7.2012. 
V současné době se pořizuje ÚP, který je ve fázi po schválení zadání ÚP. V ÚPM je 
zapracována trasa 2x 100 kV jako veřejně prospěšná stavba. Jiné záměry nejsou v trase 
posuzovaného záměru v ÚPM zapracovány.

Rovná -  má platný Územní plán Rovná, který nabyl účinnosti 7.1.2012. V ÚP je posuzovaný 
záměr zapracován jako veřejně prospěšná stavba S 17 - vedení VVN 400 kV Vítkov - Přeštice           
a přeložka venkovního vedení VVN 220 kV.

Nová Ves - má platný ÚP, který nabyl účinnosti 12.4.2014. V ÚP je posuzovaný záměr 
zapracován jako veřejně prospěšná stavba VT 1 - El. Energie - vedení VVN - západ.

V ORP Mariánské Lázně zasahuje záměr do správního území obcí a měst:

Prameny - má platný Územní plán zóny Prameny (zkratka „ÚPN Z“), který nabyl účinnosti 
4.8.1994. V současné době se pořizuje nový ÚP, který je ve fázi po společném jednání            
o návrhu. V ÚPN Z není posuzovaný záměr zapracován, jiné záměry v trase posuzovaného 
záměru v ÚPN Z nejsou zapracovány.

Mnichov - má platný Územní plán Mnichov, který nabyl účinnosti 13.10.2014. V ÚP je 
posuzovaný záměr zapracován jako veřejně prospěšná stavba W-EL.4. - Vedení VVN 400 
kV, propojení TR Vítkov a TR Přeštice.

Teplá - má platný Územní plán Teplá, který nabyl účinnosti 14.12.2012. V ÚP je posuzovaný 
záměr zapracován jako veřejně prospěšná stavba venkovní vedení ZVN 400 kV.

(Poznámka: pokud příslušná obec nemá v platné územně plánovací dokumentaci pro obec 
aktuální trasu záměru zapracovánu, rozhoduje příslušný stavební úřad v územním řízení         
o umístění stavby na základě platných zásad územního rozvoje a částí platné územně 
plánovací dokumentace pro obec, která je v souladu se zásadami územního rozvoje kraje 
(příp. za použití ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona)).
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Závěr:
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, na základě výše 
uvedeného dle úseku veřejné správy, v němž chrání dotčené veřejné zájmy, tj. z hlediska 
uplatňování záměrů územního plánování, konstatuje, že z hlediska chráněných zájmů 
lze výše specifikovanou stavbu umístit bez připomínek.

Pro informaci sdělujeme, že bylo zahájeno projednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního 
rozvoje Karlovarského kraje (dále jen „aZÚR“). Dokumentace je v současné době                          
k nahlédnutí na webových stránkách Karlovarského kraje (odkaz: http://www.kr-
karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum_kraj/A_ZUR_KK_2015_NAVRH.aspx ).

S pozdravem

Otisk úředního razítka

Ing. arch. Jaromír Musil
vedoucí odboru regionálního rozvoje
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