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Poř. číslo

OST 01

Připomínky
(pozn.: Pro potřeby hodnocení je Připomínkou č.1)
K dokumentaci analytické části Územní studie (viz předmět) nemáme konkrétní připomínky.
Požadujeme v návazných částech Územní studie obecně respektovat veškeré stávající zařízení
distribuční soustavy (DS) VVN a VN a výhledové záměry DS 110kV (dle ZÚR JMK a návrhu územního
plánu města Brna). Úpravy/rozšíření systému dálniční a silniční sítě nesmí znemožnit budoucí realizaci
našich výhledových záměrů.
(pozn.: Pro potřeby hodnocení je Připomínkou č.2)
Dále žádáme zohlednit tyto naše rozvojové záměry (v příloze jsou situace širších vztahů k těmto
rozvojovým záměrům):
TR 110/22kV Lipůvka – nově plánováno v k.ú. Lipůvka (bude řešeno při nejbližší aktualizaci ZÚR JMK
a/nebo územního plánu Lipůvky)
TR 110/22 kV Bystrc – plánované umístění transformovny řešeno variantně (varianta „1“ je vedena
v ÚPD města Brna, v současné době však s ohledem na dispozice /blízkost stávající DS 22kV, dopravní
dostupnost, atd./preferujeme variantu „3“ – viz příloha, popř. „2“)
TR 110/22 kV Kobylnice (pro – PZ Šlapanice) – zapracováno v ÚPD (vč. Smyčky venkovního vedení
2x110 kV ze stávajícího vedení 2x110kV V537/538)
(pozn.: Pro potřeby hodnocení je Připomínkou č.3)
Upozorňujeme, že úpravou/rozšířením dálniční a silniční sítě vyvolané změny tras vedení nebo
přemístění prvků zařízení DS zajišťuje jeho vlastník (Provozovatel DS) na náklady toho, kdo potřebu
přeložky vyvolal – na základě uzavřené smlouvy o přeložce, které předchází podání konkrétní žádosti
o přeložku.
Vyhodnocení připomínek
Připomínka č. 1:
E.ON Distribuce, a.s., jako vlastník a provozovatel distribuční soustavy (DS) pro elektřinu (dále E.ON
Distribuce) k předložené analytické části „Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém
území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno“ (dále „Územní studie“) nemá konkrétní připomínky.
Požaduje obecně respektovat stávající zařízení a výhledové záměry dle Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) a návrhu územního plánu (ÚP) města Brna.
Bez připomínek k analytické části Územní studie.
Z připomínky nevyplývá pokyn pro projektanta k úpravě analytické části Územní studie. Připomínka je
podnětem pro další etapu prací.
Připomínka č. 2:
E.ON Distribuce požaduje zohlednit tři rozvojové záměry, a to: TR 110/22kV Lipůvka, TR 110/22 kV
Bystrc a TR 110/22 kV Kobylnice. Poznámka: Situace k předmětným rozvojovým záměrům jsou přílohou
podání vedeném pod poř. č. OST 01.
Z připomínky vyplývá pokyn pro projektanta k úpravě analytické části Územní studie. Připomínka je
rovněž podnětem pro další etapu prací.

Projektant doplní do textové i grafické části analytické části Územní studie oblast elektroenergetiky
o relevantní rozvojové záměry přenosové soustavy (viz výčet výše) a to do bodu B.4.2.3 kapitoly B.4
Technická infrastruktura. Rovněž zaktualizuje konkrétní identifikaci případných střetů s jednotlivými
variantami dopravního řešení v kapitole E.3 Střety jednotlivých variant. Předmětné úpravy budou
promítnuty v relevantních výkresech grafické části.
Projektant v rámci další etapy prací posoudí potenciální střety navržených variant dopravního řešení
s předmětnými záměry.
Připomínka č. 3:
Připomínka je upozorněním, že změny tras vedení nebo prvků zařízení distribuční soustavy vyvolané
úpravou/rozšířením dálniční a silniční sítě jsou podle energetického zákona přeložkami, které zajišťuje
vlastník/provozovatel DS na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal.
Z připomínky nevyplývá pokyn pro projektanta k úpravě analytické části Územní studie. Připomínka je
podnětem pro další etapu prací.
Projektant odpovídá dle § 159 odst. 1 stavebního zákona za správnost, celistvost a úplnost jím
zpracované územní studie, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů
a za jejich koordinaci. Je povinen dbát právních předpisů a působit v součinnosti s dotčenými orgány
a příslušnými úřady územního plánování. Při zpracovávání návrhové části územní studie bude vycházet
z jejího zadání, prostuduje vyjádření vlastníka a provozovatele DS – E.ON Distribuce, a.s. a vyhodnotí
jeho relevantnost při zpracování dopravního modelování, hlukové a rozptylové studie.

