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Dle rozdělovníku 

 

 

 

 

 

 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

 

podle § 7 zák.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění zák.č. 39/2015 Sb.                                   

(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 

 

Identifikační údaje 

Název záměru: V417/817 – zdvojení vedení 

Kapacita (rozsah) záměru:     Přestavba stávajícího jednoduchého nadzemního vedení 

o napěťové hladině 400 kV s označením V417 na dvojité 

nadzemní vedení o napěťové hladině 400 kV 

s označením V417/817 v úseku mezi TR Otrokovice 

(okres Zlín) ve Zlínském kraji a TR Sokolnice (okres 

Brno-venkov) v Jihomoravském kraji. Celková délka 

navrhovaného dvojitého vedení je cca 74 km, navrženo 

je celkem 204 ocelových stožárů (168 stožárů nosných a 

36 stožárů kotevních) tvaru Dunaj se základní výškou 46 

m (nosné stožáry) a 44 m (kotevní stožáry). Zdvojené 

vedení bude v celé trase realizováno na stožárové 

konstrukci tvaru Dunaj s celkovou šířkou koridoru vedení 

69,4 m v běžné trase. 

Charakter záměru: Změny stavby a nová stavba 

Zařazení záměru: Bod 84 (Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 

220 kV s délkou od stanoveného limitu) kategorie I 

Umístění záměru: kraj:       

obce:     

 

Jihomoravský, Zlínský 

Sokolnice, Telnice, Žatčany, Újezd u Brna, 

Bošovice, Lovčičky, Otnice, Milešovice, 

Kobeřice u Brna, Nížkovice, Heršpice, 

Rašovice, Mouřínov, Bučovice, Nevojice, 

Nesovice, Brankovice, Malínky, Kožušice, 
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k.ú.:       

Střílky, Chvalnov-Lísky, Cetechovice, Roštín, 

Zdounky, Soběsuky, Kroměříž, Kostelany, 

Lubná, Vrbka, Bařice-Velké Těšany, Karolín, 

Střížovice, Kvasice, Hulín, Kurovice, 

Tlumačov, Machová, Sazovice, Tečovice, 

Otrokovice 

Sokolnice, Telnice u Brna, Žatčany, Újezd u 

Brna, Bošovice, Lovčičky, Otnice, Milešovice, 

Kobeřice u Brna, Nížkovice, Heršpice, 

Rašovice u Bučovic, Mouřínov, Kloboučky, 

Vícemilice, Nevojice, Letošov, Nesovice, 

Brankovice, Malínky, Kožušice, Střílky, Lísky, 

Chvalnov, Cetechovice, Roštín, Divoky, 

Zdounky, Cvrčovice u Zdounek, Milovice, 

Soběsuky, Zlámanka, Lhotka u Kroměříže, 

Lubná u Kroměříže, Vrbka u Sulimova, Bařice, 

Karolín u Sulimova, Střížovice u Kvasic, 

Kvasice, Hulín, Kurovice, Tlumačov na 

Moravě, Machová, Sazovice, Tečovice, 

Otrokovice 

Zahájení: po roce 2031 

Ukončení: po roce 2032 

Oznamovatel: ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 

 

Záměr „V417/817 – zdvojení vedení“ naplňuje dikci bodu 84 (Nadzemní vedení elektrické 

energie o napětí od 220 kV s délkou od stanoveného limitu) kategorie I přílohy č. 1 k zákonu č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon). Vzhledem k délce vedení v nové trase jde o záměr vždy podléhající posouzení ve smyslu 

§ 4 odst.1 písm. a) zákona. Podle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo 

stanovit rozsah dokumentace zpracovávané dle § 8 zákona. 

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k 

zákonu, s přihlédnutím k obsahu vyjádření dotčených orgánů státní správy a územních 

samosprávných celků, dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentace musí splňovat následující 

požadavky: 

1. Bude vyhodnocen vliv neionizujícího záření z provozu posuzovaného záměru, včetně 

kumulativního vlivu obdobných souběžně provozovaných staveb a zařízení v trase záměru, na 

fyzické osoby v komunálním prostředí exponované v území dotčeném záměrem, včetně 
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vyhodnocení podmínek pro plnění požadavků na ochranu zdraví lidí, vyplývajících z nařízení 

vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 291/2015 Sb.“). 

2. Součástí hodnocení vlivu neionizujícího záření z provozu záměru na zdraví lidí bude 

přehled výsledků výpočtů očekávaných hladin neionizujícího záření v území sídelních útvarů, kde 

může docházet k expozici obyvatelstva (fyzických osob v komunálním prostředí) a porovnání 

vypočtených hodnot s hygienickými limity (nejvyššími přípustnými hodnotami) stanovenými 

nařízením vlády č. 291/2015 Sb. a souvisejícími předpisy. Do mapových podkladů bude 

zakreslena linie ochranného pásma zdvojeného vedení V417/817 a hranice dosahu limitní 

úrovně neionizujícího záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí, kde lze očekávat splnění 

nejvyšších přípustných hodnot stanovených nařízením vlády č. 291/2015 Sb. 

3. Součástí dokumentace bude podrobná hluková studie, vyhodnocující vlivy všech zdrojů 

hluku ze stavební činnosti a provozu záměru na veřejné zdraví v lokalitách, kde je trasa 

posuzovaného záměru v kontaktu se stávajícími sídelními útvary a v lokalitách s plochami 

navrženými podle územně plánovacích dokumentací obcí k rozšíření obytné zástavby. V hlukové 

studii budou stanoveny podmínky, za kterých bude dán reálný předpoklad nepřekročení 

hygienických limitů hluku v dotčených chráněných venkovních prostorech staveb a chráněných 

venkovních prostorech v denní a noční době, vyplývajících z § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů a stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Součástí vyhodnocení vlivů záměru v období výstavby a provozu na veřejné zdraví, 

zpracované držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné 

zdraví dle § 19 odst. 1 zákona a vyhlášky č. 353/2004 Sb., bude mj. vyhodnocení dotčení 

obyvatelstva z hlediska vlivu hluku působeného záměrem a účinky elektromagnetického pole. 

5. Budou vyhodnoceny možné vlivy na území Přírodní památky Včelín v k.ú. Cvrčovice u 

Zdounek, zejména v období realizace záměru, a navržena opatření k eliminaci případných 

negativních vlivů. 

6. Budou vyhodnoceny možné vlivy na regionální biokoridory RBK 1581 v k.ú. Tlumačov 

na Moravě a RBK 1586 v k.ú. Machová. 

7. Dokumentace bude podrobněji zaměřena na vyhodnocení vlivů záměru na krajinný 

ráz, a to i z hlediska kumulace vlivů s dalšími záměry. 

8. V dokumentaci bude vyhodnocena fáze realizace záměru s důrazem na dopravní řešení 

z důvodu zachování komfortu obyvatel, který by mohl být ohrožen zvýšením dopravy těžké 

techniky. Budou navržena opatření k eliminaci negativních vlivů. 

9. Budou zohledněny resp. vypořádány všechny ostatní relevantní připomínky a 

doporučení obsažené ve vyjádřeních uplatněných k oznámení záměru. 
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Odůvodnění 

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad podle § 21 zákona, obdrželo dne 

01.04.2019 oznámení záměru „V417/817 – zdvojení vedení“ (kód záměru OV7196), zpracované 

dle přílohy č. 3 zákona. Zpracovatelem oznámení je Dr. Ing. Vladimír Skoumal, autorizovaná 

osoba dle § 19 zákona. Jelikož oznámení nesplňovalo všechny náležitosti stanovené v příloze č. 

3 zákona, byl oznamovatel dne 04.04.2019 vyzván k jeho doplnění. Zároveň bylo stanoveno, že 

příslušným k zahájení zjišťovacího řízení bude odbor výkonu státní správy VII MŽP. Doplněné 

oznámení bylo Ministerstvu životního prostředí předloženo dne 25.10.2019. Po kontrole úplnosti 

oznámení bylo dne 11.11.2019 dopisem č.j. MZP/219/560/2003 zahájeno zjišťovací řízení dle § 

7 zákona. 

Záměrem je přestavba stávajícího jednoduchého nadzemního vedení o napěťové hladině 

400 kV s označením V417 na dvojité nadzemní vedení o napěťové hladině 400 kV s označením 

V417/817 v úseku mezi TR Otrokovice (okres Zlín) ve Zlínském kraji a TR Sokolnice (okres 

Brno-venkov) v Jihomoravském kraji. Celková délka navrhovaného dvojitého vedení je cca 74 

km, navrženo je celkem 204 ocelových stožárů (168 stožárů nosných a 36 stožárů kotevních) 

tvaru Dunaj se základní výškou 46 m (nosné stožáry) a 44 m (kotevní stožáry). Zdvojené 

vedení bude v celé trase realizováno na stožárové konstrukci tvaru Dunaj s celkovou šířkou 

koridoru vedení 69,4 m v běžné trase. Vzhledem k tomu, že se jedná o významnou změnu ve 

smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona, záměr podléhá povinnému posouzení dle zákona. 

V průběhu zjišťovacího řízení se k oznámení vyjádřily následující dotčené územní 

samosprávné celky a dotčené správní úřady a veřejnost: 

 Jihomoravský kraj 

 Města Otrokovice a Újezd u Brna 

 Městys Brankovice 

 Obce Karolín, Machová, Nevojice, Rašovice, Tlumačov a Zdounky 

 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí 

 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí 

 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně 

 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 

 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno 

 Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu 

 Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí 

 Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí 

 Bc. Lukáš Jícha 

 

 Město Újezd u Brna, Městys Brankovice, Obce Nevojice a Zdounky, ČIŽP OI Brno a MěÚ 

Otrokovice nemají k oznámení žádné připomínky. 
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 Jihomoravský kraj upozorňuje, že záměr je v rámci aktualizace č. 1 ZÚR JMK ve střetu 

s připravovanými nadmístními záměry veřejné dopravní infrastruktury „II/380 Telnice, obchvat“ 

a „II/416 Telnice – Křenovice, přeložka“. Je proto nutné tyto záměry koordinovat již ve fázi 

přípravy stavby. 

 Město Otrokovice nemá připomínky k uvedenému záměru, pouze doporučuje zaměřit se v 

dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí na fázi realizace se zřetelem na dopravní řešení z 

důvodu zachování komfortu obyvatel, který by mohl být ohrožen zvýšením dopravy těžké 

techniky. 

 Obec Karolín nesouhlasí s realizací záměru, zejména z důvodu rapidního nárůstu výšky 

sloupů, která znatelně ovlivní krajinný ráz obce s ohledem na vedení trasy v těsné blízkosti 

obce. Nárůst výšky sloupů oproti současnému stavu je o cca 14 metrů, takový rozdíl značně 

ovlivní vzhled krajiny v okolí obce a naruší celkový vzhled obce Karolín. 

 Obec Machová upozorňuje na kumulaci vlivů záměru s plánovaným vedením V418/817 

Prosenice-Otrokovice a stávajícím vedením V418/818. S tímto soustředěním VVN obec Machová 

již v minulosti nesouhlasila a stále nesouhlasí. Dále upozorňuje, že záměr není zahrnut 

v platném územním plánu obce, že zasahuje do plánované veřejně prospěšné stavby suchého 

poldru (nesouhlasí s umístěním stožáru č. 11) a zasahuje do regionálního biokoridoru RBK 1586. 

Obec Machová proto požaduje posoudit vliv záměru na krajinný ráz, vliv záměru na biokoridor 

RBK 1586 a rovněž požaduje posoudit variantní vedení trasy do rozvodny Otrokovice podél D55, 

kde se již nachází koridor pro el. vedení.   

 Obec Rašovice nesouhlasí se záměrem, protože v těsné blízkosti vedení V/417 na parc. č. 

2173/2 v k.ú. Rašovice u Bučovic se nachází obecní les, který slouží jako protipovodňové a 

protierozní opatření. V této lokalitě se nachází zdroj pitné vody, obec má záměr tento zdroj 

využít. Les je významnou lokalitou pro drobnou i spárkatou zvěř. Již dříve došlo ke kácení lesa z 

důvodu el. vedení a další takto významné narušení této lokality bude katastrofální po všech 

stránkách, hlavně při bleskových povodních, které jsou v těchto místech časté. Obec se nachází 

v údolí a přívalová voda prochází právě tímto místem. Obec nesouhlasí s dalším kácením a 

navrhuje realizovat jiné řešení. 

 Obec Tlumačov upozorňuje, že záměr není v souladu s ÚP Tlumačov ani ZÚR ZLK. 

Záměrem bude dotčen regionální biokoridor RBK 1581 v k.ú. Tlumačov na Moravě a obec proto 

bude požadovat provedení náhradní výsadby na předem určené lokalitě. Záměrem budou 

dotčeny i další pozemky, místní a veřejně přístupné účelové komunikace. Obec bude požadovat 

jejich uvedení do původního stavu. Požaduje, aby případné změny záměru byly předloženy obci 

k vyjádření. 

 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se vyjádřil většinou 

v obecné rovině odkazem na zákonné povinnosti oznamovatele v navazujících řízeních. Na 

úseku ochrany přírody, s odkazem na předchozí stanovisko vylučující negativní vliv na evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti, nemá k oznámení výhrady. Dále cituje vyjádření odboru 
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územního plánování a stavebního řádu a odboru dopravy. OÚPSŘ konstatuje, že posuzovaný 

záměr je zanesen v platné Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3, jako 

koridor E19, tj. plocha technické infrastruktury pro dvojité vedení 400 kV Otrokovice – Sokolnice 

a Prosenice – Otrokovice a souvisejících ploch pro rozšíření el. stanic 400/110 kV Prosenice, 

Otrokovice a Sokolnice. Územní podmínky pro umístění rozvojového záměru jsou prověřovány a 

ochrana území pro tento záměr bude zajištěna teprve na základě splněného úkolu ministerstvy. 

Z tohoto důvodu koridor pro uvažovaný záměr zdvojení vedení prozatím není zanesen v ZÚR 

Jihomoravského kraje a Zlínského kraje. Umístěním záměru však není narušena koordinace 

využívání území, proto nemá OÚPSŘ k oznámení připomínky.  Odbor dopravy upozorňuje na 

některé střety záměru s některými připravovanými nadmístními záměry veřejné dopravní 

infrastruktury. 

 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí, konstatuje na úseku ochrany 

přírody a krajiny, že záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu 

nebo ptačí oblast. Upozorňuje však, že záměr prochází na k. ú. Cvrčovice u Zdounek územím 

maloplošného chráněného území Přírodní památka Včelín, včetně jejího ochranného pásma. Na 

ostatních úsecích pouze upozorňuje na zákonné povinnosti oznamovatele v navazujících 

řízeních. 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně požaduje, aby 

v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí byl zvýšený důraz kladen na vyhodnocení vlivů 

neionizujícího záření na fyzické osoby, včetně kumulativního vlivu obdobných souběžně 

provozovaných staveb a zařízení v trase záměru. Dále požaduje zpracování podrobné hlukové 

studie a zpracování vyhodnocení vlivů záměru v období výstavby a provozu na veřejné zdraví, 

zpracované držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné 

zdraví dle § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. a vyhlášky č. 353/2004 Sb. 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně požaduje, aby součástí 

dokumentace byla hluková studie posuzující vliv hluku z provozu záměru na chráněný venkovní 

prostor a chráněný venkovní prostor staveb v okolí záměru a posouzení vlivů záměru na zdraví k 

vyhodnocení dotčení obyvatelstva z hlediska vlivu hluku působeného záměrem a účinky 

elektromagnetického pole. 

Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, nemá k oznámení 

zásadní připomínky, na některých úsecích pouze upozorňuje na zákonné povinnosti 

oznamovatele v navazujících řízeních. 

Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, upozorňuje, že z důvodu dotčení 

území Přírodního parku Chřiby bude v dalších stupních dokumentace požadovat zpracování 

odborného posudku vlivu stavby na krajinný ráz. Dále konstatuje, že záměrem budou v malé 

míře dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) a pokud bude záměr realizován tak, 

jak je v oznámení uvedeno, a ke konkrétnímu umístění stožárů bude zpracován podrobný 

inženýrsko-geologický průzkum, dotčený orgán s jeho realizací souhlasí. 
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Pan Bc. Lukáš Jícha, uplatnil k oznámení obsáhlé vyjádření, které uvedl domněnkou, že 

veřejnost nebyla o záměru dostatečně informována, zejména o možnosti vyjádřit se 

k oznámení. Dále ve svém vyjádření namítá rapidní snížení možností využití pozemků 

v ochranném pásmu VVN a požaduje odborně zanalyzovat vliv záměru na cenu pozemků. Dle 

jeho názoru chybí hlavní přínosy projektu. Upozorňuje na negativní vlivy vedení spočívající ve 

vibracích a záření a také ve znehodnocení krajiny. Na toto téma se široce rozepisuje a zachází 

do velkých podrobností a požaduje prověřit tyto vlivy akreditovanými odborníky. Rovněž 

požaduje odborně prověřit statický stav stožárů, ovlivnění magnetotelurických rojů a s tím 

spojené využitelnosti pozemků k jejich měření, ovlivnění bioty a vodních poměrů. Požaduje 

připravit krizové scénáře pro případ havárie. Dále požaduje zpracování vizualizace výhledu ze 

všech pozemků v okolí 2 km na všechny světové strany a posouzení vlivu záměru na tento 

výhled, důkladnou analýzu zastínění a dopadů zastínění pozemků při výstavbě, zpracování 

rozptylové studie a veškeré analýzy dopadů znečištění ovzduší na rostliny, které na svém 

pozemku pěstuje nebo by v budoucnosti mohl pěstovat, včetně ekonomického vyhodnocení. 

Zmiňuje, často opakovaně, řadu dalších požadavků na posouzení vlivů z hlediska geologie, 

podzemních vod, proudění větru, územního plánování aj. Kritizuje i způsob zpracování a řízení 

projektu. Závěrem podotýká, že se o záměru dověděl nedávno a dokázal tedy sepsat pouze 

malé množství problémů spojených s tímto projektem. Požaduje zastavení řízení a vydání 

nesouhlasného stanoviska. 

Z výše uvedeného je patrné, že stěžejními požadavky pro fázi zpracování dokumentace 

je zpracování hlukové studie, vyhodnocení vlivů vibrací a elektromagnetického záření, 

vyhodnocení vlivů na krajinný ráz, zvláště chráněná území a na prvky ÚSES. Požadavek KHS 

Brno na zpracování vyhodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví autorizovanou osobou je 

nadbytečný, protože pro záměry posuzované dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona je toto vyžadováno 

ze zákona (viz § 19 odst. 1 zákona). Podstatné požadavky byly příslušným úřadem akceptovány 

a v závěru zjišťovacího řízení formulovány jako podmínky pro zpracování dokumentace s tím, že 

zpracovatel dokumentace se musí vypořádat i s dalšími relevantními připomínkami obsaženými 

v podaných vyjádřeních.  

Vyhodnocení variant 

Variantní řešení bylo prověřováno pouze srovnáním předkládané varianty nadzemního 

vedení s podzemním vedením. Z tohoto srovnání vyplynulo, že podzemní varianta by přinesla 

řadu komplikací včetně negativních vlivů na půdu, biotu, hydrogeologické poměry a využití 

pozemků. Záměr je tedy předkládán k posouzení invariantně. Ve vyjádření obce Machová se 

objevil požadavek na variantní vedení trasy. Příslušný úřad nevyužil možnosti zakotvené v § 7 

odst. 8 zákona navrhnout na základě tohoto požadavku zpracování varianty záměru s ohledem 

na nedostatek podkladů potvrzujících její reálnost, nicméně oznamovatel je vázán podmínkou č. 

9 tohoto závěru zjišťovacího řízení a jeho povinností je daný návrh zvážit a relevantně 

vypořádat. 
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S ohledem na počet dotčených územních samosprávných celků, s přihlédnutím k dikci 

ust. § 8 odst. 1 zákona, oznamovatel předloží dokumentaci v tištěné podobě v počtu 10 kusů 

(vytisknout lze pouze textovou část dokumentace, přílohy je možné přiložit na CD) a 2x 

kompletní dokumentaci i s přílohami v elektronické podobě. 

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná 

povolení podle zvláštních předpisů. Tento závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným 

ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. 

 

 

 

     Ing. Jaroslav Pospíšil 

ředitel odboru výkonu státní správy VII 

     podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 2 zákona neprodleně 

zveřejní informaci o závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a jak je možné do něj nahlížet, na 

úředních deskách. Doba zveřejnění této informace je podle § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 

dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné celky vyrozumí 

elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou (Miroslav.Rokos@mzp.cz) popř. 

písemně příslušný úřad o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce, a to 

v nejkratším možném termínu.  

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na 

internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí 

(http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí 

(http://www.mzp.cz/eia) pod kódem záměru OV7196. 
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Rozdělovník 

 

Oznamovatel: 

ČEPS, a.s. 

Elektrárenská 774/2 

101 52 Praha 10 

Dotčené územní samosprávné celky: 

Jihomoravský kraj  

do rukou hejtmana 

Žerotínovo nám. 3 

601 82 Brno 

Zlínský kraj 

do rukou hejtmana 

Třída Tomáše Bati 21 

761 90 Zlín 

Město Újezd u Brna 

do rukou starosty 

Komenského 107 

664 53 Újezd u Brna 

Město Bučovice 

do rukou starosty 

Jiráskova 502 

685 01 Bučovice 

Město Kroměříž 

do rukou starosty 

Velké náměstí 115 

767 01 Kroměříž 

Město Hulín 

do rukou starosty 

nám. Míru 162 

768 24 Hulín 

Město Otrokovice 

do rukou starosty 

náměstí 3. května 1340 

765 02 Otrokovice 

Městys Brankovice 

do rukou starosty 

Náměstí 101 

683 33 Brankovice 

Obec Sokolnice 

do rukou starosty 

Komenského 435 

664 52 Sokolnice 

Obec Telnice 

do rukou starosty 

Růžová 243 

664 59 Telnice 

Obec Žatčany 

do rukou starosty 

Žatčany 152 

664 53 Újezd u Brna 

Obec Bošovice 

do rukou starosty 

Náves 291 

683 55 Bošovice 

Obec Lovčičky 

do rukou starosty 

Lovčičky 148 

683 54 Otnice 

Obec Otnice 

do rukou starosty 

Dědina 479 

683 54 Otnice 

Obec Milešovice 

do rukou starosty 

Milešovice 68 

683 54 Otnice 

Obec Kobeřice u Brna 

do rukou starosty 

Dolní 54 

684 01 Slavkov u Brna 

Obec Nížkovice 

do rukou starosty 

Nížkovice 39 

684 01 Slavkov u Brna 

Obec Heršpice 

do rukou starosty 

Heršpice 91 

684 01 Slavkov u Brna 
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Obec Rašovice 

do rukou starosty 

Rašovice 91 

685 01 Bučovice 

Obec Mouřínov 

do rukou starosty 

Mouřínov 190 

685 01 Bučovice 

Obec Nevojice 

do rukou starosty 

Nevojice 33 

685 01 Bučovice 

Obec Nesovice 

do rukou starosty 

Nesovice 305 

683 33 Nesovice 

Obec Malínky 

do rukou starosty 

Malínky 75 

683 33 Nesovice 

Obec Kožušice 

do rukou starosty 

Kožušice 97 

683 33 Nesovice 

Obec Střílky 

do rukou starosty 

Koryčanská 47 

768 04 Střílky 

Obec Chvalnov-Lísky 

do rukou starosty 

Chvalnov 68 

768 05 Koryčany 

Obec Cetechovice 

do rukou starosty 

Cetechovice 45 

768 02 Zdounky 

Obec Roštín 

do rukou starosty 

Roštín 450 

768 03 Roštín 

Obec Zdounky 

do rukou starosty 

Zdounky 27 

768 02 Zdounky 

Obec Soběsuky 

do rukou starosty 

Soběsuky 23 

768 02 Zdounky 

Obec Kostelany 

do rukou starosty 

Kostelany 48 

767 01 Kroměříž 

Obec Lubná 

do rukou starosty 

Lubná 177 

767 01 Kroměříž 

Obec Vrbka 

do rukou starosty 

Vrbka 69 

768 21 Kvasice 

Obec Bařice-Velké Těšany 

do rukou starosty 

Bařice 8 

767 01 Kroměříž 

Obec Karolín 

do rukou starosty 

Karolín 4 

768 21 Kvasice 

Obec Střížovice 

do rukou starosty 

Střížovice 55 

768 21 Kvasice 

Obec Kvasice 

do rukou starosty; 

A. Dohnala 18 

768 21 Kvasice 

Obec Kurovice 

do rukou starosty 

Kurovice 68 

768 52 Míškovice u Holešova 
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Obec Tlumačov 

do rukou starosty 

Nádražní 440 

763 62 Tlumačov 

Obec Machová 

do rukou starosty 

Machová 120 

763 01 Mysločovice 

Obec Sazovice 

do rukou starosty 

Sazovice 180 

763 01 Mysločovice 

Obec Tečovice 

do rukou starosty 

Tečovice 185 

763 02 Zlín 

Dotčené orgány: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje 

odbor životního prostředí  

Žerotínovo nám. 3 

601 82  Brno 

Krajský úřad Zlínského kraje 

odbor životního prostředí a zemědělství 

třída Tomáše Bati 21 

761 90 Zlín 

Krajská hygienická stanice 

Jihomoravského kraje 

se sídlem v Brně 

Jeřábkova 4 

602 00  Brno 

Krajská hygienická stanice Zlínského 

kraje 

se sídlem ve Zlíně 

Havlíčkovo nábřeží 600 

760 01 Zlín 

Česká inspekce životního prostředí 

OI Brno 

Lieberzeitova 14 

614 00  Brno 

Česká inspekce životního prostředí  

OI Brno – pobočka Zlín 

třída Tomáše Bati 3792 

760 01 Zlín 

Městský úřad Šlapanice 

Odbor životního prostředí 

Opuštěná 9/2 

656 70 Brno 

Městský úřad Slavkov u Brna 

odbor stavebního úřadu, územního plánování 

a životního prostředí 

Palackého nám. 65 

684 01 Slavkov u Brna 

Městský úřad Bučovice 

odbor životního prostředí a stavebního úřadu 

Jiráskova 502 

685 01 Bučovice 

Městský úřad Kroměříž 

odbor životního prostředí  

Husovo náměstí 534 

767 01 Kroměříž 

Městský úřad Otrokovice 

odbor životního prostředí  

náměstí 3. května 1340 

765 02 Otrokovice 

 

Na vědomí: 

Ministerstvo životního prostředí  

odbor PVIP 

Vršovická 65 

100 10  Praha 10 

 

Ministerstvo životního prostředí  

OVSS VIII 

Krapkova 3 

779 00 Olomouc 

ČEPS Invest, a.s. 

Elektrárenská 774/2 

101 52 Praha  
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