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Věc: Vyjádření k technickému zabezpečení vn kabelu Horažďovice - Chanovice

Vážený pane starosto,
k dotazu ohledně zásahů do ochranného pásma elektrické přípojky (zejména ve formě přejíždění
mechanismy o určité hmotnosti) Vám sdělujeme následující:
Dle ustanovení § 46 odst. 10 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Energetický zákon“) je v ochranném pásmu podzemního vedení
zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 tun.
Výše uvedené omezení se vztahuje i na plánovanou elektrickou přípojku spočívající v podzemním
vedení vysokého napětí (22 kV) a na její ochranné pásmo. Energetický zákon však zároveň výslovně
připouští, aby vlastník elektrické přípojky udělil v souladu s ustanovením § 46 odst. 11 Energetického
zákona souhlas s určitou činností, která je v ochranném pásmu standardně vyloučena (k tomu viz
také § 2 odst. 2 písm. a) bod 4. Energetického zákona, který stanovuje, že elektrická přípojka je
součástí elektrizační soustavy a možnost udělení souhlasu se tak na ni vztahuje). Tento souhlas může
být udělen, pokud to umožňují technické a bezpečnostní podmínky a v důsledku povolené činnosti
nedojde k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob. Dále platí, že souhlas musí být
udělen písemně a musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen.
Z výše uvedeného vyplývá, že přejíždění plánované elektrické přípojky společnosti Pfeifer Holz s.r.o.
mechanismy těžšími než 6 tun možné je, pokud bude pro přípojku zvoleno vhodné technické řešení a
udělen souhlas vlastníka přípojky, tedy společnosti Pfeifer Holz s.r.o. Elektrickou přípojku je možné
mechanicky chránit tak, aby bylo přejíždění mechanismy podstatně těžšími než 6 tun technicky
umožněno a náležitě zabezpečeno. S vlastníky pozemků bude v rámci přípravy realizační projektové
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dokumentace projednáno, na kterých úsecích jejich pozemky budou ochráněny pro přejíždění těžšími
mechanismy než 6 tun. A při realizaci stavby ochránění provedeno.
Konkrétní technické požadavky a případná omezení (např. maximální hmotnost přejíždějících
mechanismů po zavedení vhodného technického zabezpečení, stanovení pravidel pro pěstování
porostů) můžete konzultovat přímo s vedením společnosti Pfeifer Holz s.r.o. a / nebo projektanty
elektrické přípojky (popř. i za konzultace s ČEZ Distribuce, a. s. jako provozovatelem distribuční
soustavy) tak, aby byl zajištěn základní výše uvedený zákonný požadavek, a sice že udělení souhlasu
s činností umožňují technické a bezpečnostní podmínky a v důsledku povolené činnosti nedojde k
ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob.
Je důležité si připomenout, že v prostoru stávajícího ochranného pásma vysokého napětí, které na
dotčených pozemcích ve prospěch ČEZu již existuje, tj. 10 m na každou stranu od krajního vodiče,
není dovoleno bez omezení hospodařit, navíc je to v ojedinělých případech až životu nebezpečné.
Dovolujeme si upozornit, že vlastníky dotčených pozemků žádáme o věcné břemeno k novému
kabelu VN v místech, kde již věcné břemeno zřízeno ve prospěch společnosti ČEZ, protože zde vede
stávající vzdušné vedení ČEZ. Negativní dopad na hodnotu pozemku jsme nechali vyčíslit znalcem.
Ocenění práv odpovídajících zřízení dalšího věcného břemene v ochranném pásmu vzdušného vedení
se pohybuje u většiny dotčených pozemku v řádech halířů na metr čtvereční (0,05 – 0,12 Kč/m2).
Každý z vlastníků dostal toto ocenění k dispozici. I přesto jsme udělali dotčeným stranám
diametrálně odlišnou nabídku v porovnání z výše uvedeným, paušálně nabízíme každému z vlastníků
pozemku 1.500 Kč za věcné břemeno plus dalších 1.500 Kč v případě rychlého souhlasu jako bonus.
Dovolujeme si upozornit, že 1.500 Kč jsme již vlastníkům po jejich souhlasu vyplatili okamžitě při
podpisu smlouvy, dalších 1.500 Kč lze vyplatit pouze v případě realizace projektu, tj. po souhlasu
všech dotčených stran.
Společnost Pfeifer Holz s.r.o. si klade za cíl investovat do rozvoje výrobního areálu v Chanovicích,
zachránit a udržet potenciál dřevařské firmy v lokalitě a nabídkou práci stovkám místních
zaměstnancům někdy i celých rodin.
Tímto bychom chtěli požádat Vás i spoluobčany o spolupráci při realizaci nového elektrického
připojení.
Pro Vaše případné otázky či připomínky jsme Vám rádi nadále k dispozici.
S přátelským pozdravem
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