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Doplnění rozkladu ze dne 9. 3. 2022 proti vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
„V406/407 Kočín – Mírovka, nové vedení 400 kV“: k veřejné vyhlášce ze dne 3. 2. 2022, č. j.
MMR-77117/2021-83 (MMR-5406/2021-83) a k výzvě ze dne 10. 3. 2022
Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) svým oznámením ze dne 5. 10. 2017, č.j. MMR-5406/201683/2825/2017 oznámilo zahájení územního řízení pro stavbu „V406/407 Kočín - Mírovka, nové vedení 400 kV“
na základě žádosti ČEPS, a. s., ze dne 22. 1. 2016, které bylo na úřední desce zveřejněno dne 6. 10. 2017.
Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu (dále jen Děti Země) dne 31. 10. 2017 zaslaly dle zákona č. 100/2001
Sb. přihlášku do předmětného územního řízení.
Děti Země dne 16. 11. 2017 zaslaly na MMR své námitky.
MMR veřejnou vyhláškou ze dne 3. 2. 2022, č. j. MMR-77117/2021-83 (MMR-5406/2021-83), která byla na
úřední desce MMR vyvěšena dne 7. 2. 2022, oznámilo vydání územního rozhodnutí pro stavbu „V406/407 Kočín
– Mírovka, nové vedení 400 kV“. Toto rozhodnutí bylo prostřednictvím úřední desky doručeno dne 22. 2. 2022,
takže lhůta pro podání rozkladu končí dne 9. 3. 2022.
Děti Země dne 9. 3. 2022 jako účastník tohoto územního řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. proti tomuto
rozhodnutí MMR ze dne 3. 2. 2022 podaly dle § 152 odst. 1 správního řádu formální rozklad bez odůvodnění
Děti Země dne 16. 3. 2022 obdržely od MMR výzvu ze dne 10. 3. 2022, č. j. MMR-16783/2022-83, v níž se uvádí,
že svůj formální rozklad mají doplnit do 3 pracovních dní, tj. do pondělí 21. 3. 2022.
Děti Země jako účastník tohoto územního řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. podávají tímto

doplněný rozklad
a žádají, aby napadené rozhodnutí o umístění stavby bylo dle § 152 odst. 5 správního řádu zrušeno a věc
vrácena k novému projednání a rozhodnutí. Napadáno je rozhodnutí v celém rozsahu.

Odůvodnění:
1. Žádost dle ust. § 149 správního řádu o přezkum těchto závazných stanovisek
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1.1. Děti Země úvodem této námitky k obsahu všech závazných stanovisek ve spisu upozorňují, že povinností
stavebního úřadu, tj. MMR, je zahrnout všechny požadavky podkladových závazných stanovisek mezi podmínky
navazujícího rozhodnutí. Pokud to stavební úřad neučiní, dochází k zásadní vadě napadeného rozhodnutí, která
způsobuje jeho nezákonnost, jak ostatně opakovaně již rozhodly správní soudy.
Děti Země v tomto smyslu zjišťují, že ne všechny požadavky všech podkladových závazných stanovisek
zahrnulo MMR do napadeného rozhodnutí, takže ministr by měl v rámci svého rozhodování tyto chybějící
povinné požadavky těchto závazných stanovisek ve smyslu § 149 odst. 1 správního řádu dodatečně zahrnout mezi
podmínky napadeného územního rozhodnutí, neboť v opačném případě jde o zásadní nezákonnost, tzn. Děti Země
v rámci rozkladového řízení žádají po ministru, aby provedl posouzení všech podkladových závazných stanovisek
a chybějící požadavky doplnil do napadeného rozhodnutí.
Příkladem je závazné stanovisko EIA ze dne 16. 5. 2016, č. j. 33896/ENV/16, které obsahuje tyto požadavky:
- fáze přípravy = č. 1 až č. 17
- fáze výstavby = č. 18 až č. 25
- fáze provozu = č. 26 až č. 34
MMR ovšem v rozporu s § 149 odst. 1 ve vztahu k § 2 odst. 4 a § 3 správního řádu do napadeného rozhodnutí
nezahrnulo požadavky č. 1 až č. 9 pro fázi přípravy závazného stanoviska EIA ze dne 16. 5. 2016, takže je
nutné je v rámci rozkladového řízení dodatečně je doplnit.
A k obdobné situaci s nelogickým a nezákonným výběrem požadavků uložených příslušnými dotčenými orgány
došlo také u řady dalších závazných stanovisek, zejména takových požadavků, které se přímo týkají umisťované
stavby. Přitom tyto požadavky bez zahrnutí do výroku navazujícího správního rozhodnutí nejsou věcně a ani
právně vymahatelné, neboť nedošlo k jejich zahrnutí.
1.2. Přezkumy stanovisek EIA dle ust. § 149 správního řádu – návrhy na změny uložených požadavků
Děti Země s odkazem na § 2, § 5 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a na své stanovy (viz veřejný rejstřík)
žádají dle ust. § 149 správního řádu o přezkum závazných stanovisek EIA
- stanoviska EIA ze dne 26. 4. 2011, č. j. 16453/ENV/11 se 41 požadavky
- závazné stanovisko EIA ze dne 16. 5. 2016, č. j. 33896/ENV/16 (verifikační stanovisko) s 34 požadavky
a to po formální stránce (zda obsahují všechny náležitosti, včetně přehledu použitých podkladů) a po věcné stránce,
přičemž navrhují obsah níže uvedených požadavků změnit, takže důsledně zajisti ochranu ŽP:
1.1.1. Současné znění uloženého požadavku:
Zpracovat havarijní plán pro použití a přepravu techniky v období výstavby a provádění zemních a stavebních
prací v užším ochranném pásmu přírodního léčivého zdroje a předložit jej ke schválení.
Návrh změny tohoto požadavku, která upřesňuje, kdy bude splněn a jak se s jeho obsahem seznámí a příp.
vyjádří spolky ve správním řízení, takže bude snadněji realizovatelná a kontrolovatelná:
K územnímu řízení zpracovat havarijní plán pro použití a přepravu techniky v období výstavby a provádění
zemních a stavebních prací v užším ochranném pásmu přírodního léčivého zdroje a předložit jej ke schválení.
1.1.2. Současné znění uloženého požadavku:
V rámci zpracování podrobného inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu dotčeného území
posoudit stabilitu a únosnost podloží k zakládání patek stožárů, upřesnit údaje o výšce hladiny podzemní vody v
prostoru jednotlivých stožárů a posoudit možné ovlivnění kvality, resp. kvantity podzemních vod.
Návrh změny tohoto požadavku, která upřesňuje, kdy bude splněn a jak se s jeho obsahem seznámí a příp.
vyjádří spolky ve správním řízení, takže bude snadněji realizovatelná a kontrolovatelná:
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K územnímu řízení zpracovat a předložit podrobný inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum dotčeného
území s posouzením stability a únosnosti podloží k zakládání patek stožárů, upřesnit údaje o výšce hladiny
podzemní vody v prostoru jednotlivých stožárů a posoudit možné ovlivnění kvality, resp. kvantity podzemních vod.
1.1.3. Současné znění uloženého požadavku:
Z důvodu prevence ruderalizace území a šíření invazních druhů rostlin či plevelů zajistit v rámci provádění
konečných terénních úprav důslednou rekultivaci všech ploch postižených výstavbou.
Návrh změny tohoto požadavku, která upřesňuje zmírňující opatření, takže bude snadněji kontrolovatelná:
Z důvodu prevence ruderalizace území a šíření invazních druhů rostlin či plevelů zajistit v rámci provádění
konečných terénních úprav okamžitou a důslednou rekultivaci všech ploch postižených výstavbou.
1.1.4. Současné znění uloženého požadavku:
Kompenzovat mírný negativní vliv na národní přírodní památku Jankovský potok financováním péče o biotopy
v tomto území. Jedná se o šetrné pokosení částečně zanedbaných luk a mokřadů s tím, že rozsah a přesná
lokalizace kosení bude upřesněna v dohodě se Správou chráněné krajinné oblasti Blaník.
Nejasnosti
Podle názoru Dětí Země je z obecného hlediska tento požadavek pro přírodu jistě přínosný, nicméně jeho obsah
a realizace je věcně a časově nejasná a tedy obtížně kontrolovatelná, resp. není zřejmé, zda lze požadavek skutečně
realizovat, od kdy se má provádět (od zahájení výstavby záměru či od zahájení jeho zprovoznění nebo od kdy) a do
kdy (zda jednorázově či jak dlouho). Podle Dětí Země je nutné obsah tohoto požadavku změnit.
1.1.5. Současné znění uloženého požadavku:
Kompenzovat zásah do biotopu vydry říční (Lutra lutra) financováním provedení cca 360 m oboustranné stromové
výsadby podél vodních toků v Kraji Vysočina s tím, že vhodné lokality v blízkosti navržené trasy a druhové složení
dřevin budou stanoveny v dohodě s Krajským úřadem Kraje Vysočina.
Nejasnosti
Podle názoru Dětí Země je z obecného hlediska tento požadavek pro vydru jistě přínosný, nicméně jeho obsah
a realizace je věcně a časově nejasná a tedy obtížně kontrolovatelná, resp. není zřejmé, zda lze požadavek skutečně
realizovat, od kdy do kdy by mělo k výsadbě nových dřevin podél vodotečí probíhat (od zahájení výstavby záměru
či od zahájení jeho zprovoznění nebo od kdy), zda existují vhodné lokality a jejich majitelé s výsadbou souhlasí.
Podle Dětí Země je nutné obsah tohoto požadavku změnit.
1.3. Přezkumy stanovisek EIA dle ust. § 149 správního řádu – rozpor výsledků proces SEA a procesu SEA
Děti Země v bodě 5. svého vyjádření ze dne 16. 11. 2017 rozporují procesní a věcnou stránku vydání stanoviska
EIA ze dne 26. 4. 2011, resp. závazného stanoviska EIA ze dne 16. 5. 2016, ve vztahu k procesu SEA při
schvalování ZÚR Kraje Vysočina a k absenci posouzení různých koridorů dálkového vedení procesem SEA.
Podle Dětí Země i dle judikatury správních soudů (např. soudní spory o umístění dálnice D8-0805 Lovosice –
Řehlovice) je nutné zachovat logickou a časovou posloupnost schvalování liniových staveb (nejen dálnic) tak, že
nejprve se v rámci územního plánování (ÚP VÚC/ZÚR a ÚP) z různých koridorů schválí optimální koridor pro
takový liniový záměr a v rámci něho se pak procesem EIA z různých variant doporučují konkrétní záměr.
MŽP ve svém ve svém vyjádření ze dne 6. 2. 2019, č. j. MZP/2019/430/60 ovšem uvádí, že procesy SEA
a procesy EIA nejsou na sobě závislé, takže pokud bylo pro záměr stanoviskem EIA ze dne 26. 4. 2011
doporučena určitá varianta, tak bylo povinností MŽP dodatečně vydat i souhlasné stanovisko SEA a koridor této
trasy dálkového vedení, přestože v určitém úseku byl identifikovaný významný negativní vliv na krajinný ráz.
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Děti Země se s tímto názorem neztotožňují, neboť je tento názor nelogický a navíc odporuje ustálené judikatuře
správních soudů o věcné a časové posloupnosti procesu SEA a procesu EIA, i když se v každém z nich hodnotí
jiné podrobnosti a mají jiný účel (územní plánování vs. konkrétní záměr).
Pokud proces SEA pro Aktualizaci č. 1 ZÚR Kraje Vysočina zjistil významný negativní zásah do krajinného rázu
určité části koridoru pro dálkové vedení, nebylo možné tento problém obejít tím, že se následně a jako první
schválilo souhlasné stanovisko EIA ze dne 26. 4. 2011 a až pak se stanoviskem SEA schválil koridor obsahující
tuto trasu, ačkoliv byl procesem SEA zjištěn tento významný negativní zásah.
Podle názoru mělo MŽP buď vydat nesouhlasné stanovisko EIA s doporučením, že je nutné vyčkat na výsledek
procesu SEA pro Aktualizaci č. 1 ZÚR Kraje Vysočina, nebo mělo vydat nesouhlasné stanovisko SEA pro
vybraný koridor s významným negativním zásahem a přinutit tak žadatele o předložení jiného vhodného koridoru.
Není chybou Dětí Země, že si MŽP nedovede představit, že by pro tak velkou liniovou stavbu napříč ČR bylo
vydáno nesouhlasné stanovisko SEA či nesouhlasné stanovisko EIA, ačkoliv je to právně možné, pokud žadatel
předloží ekologicky škodlivý koridor/variantu či odmítá předložit různé (vhodnější) varianty k posouzení.
Podle Dětí Země tedy proběhl proces EIA nezákonně, neboť záměr nebyl před tím součástí koridoru, který by před
tím prošel procesem SEA při pořizování ZÚR Vysočina. V důsledku toho v žádné fázi hodnocení nedošlo ke
koncepčnímu posouzení, zda má být záměr umístěn ve vybraném koridoru či v jiném
Existují dvě jiné reálné varianty (a jejich další dílčí subvarianty) koridoru pro záměr, a to konkrétně:
i) Koridor, který byl předmětem hodnocení SEA v roce 2008 pod kódem E03 (viz výše). Tato varianta lépe
odpovídá požadavkům PÚR 2008 (vymezení koridoru E7), neboť od obce Úsobí pokračuje přímo do obce
Strměchy, tedy prakticky směrem na Pelhřimov tak jak to předpokládá Politika územního rozvoje ČR z roku 2008
(dále jen „PÚR 2008“). Nadto vlivy koridoru E03 byly v SEA 2008 vyhodnoceny jako mírně negativní až
neutrální. V neposlední řadě je koridor E03 podle SEA 2008 o několik kilometrů kratší než koridor E05a, v němž
je vymezen záměr vedení ZVN.
ii) Koridor vedený od obce Kamenice podél dálnice D1 na jižní okraj Humpolce a dále v souběhu s koridorem
E13, vymezeným v ZÚR Kraje Vysočina pro nadzemní vedení VVN 110 kV. I tato varianta by mnohem lépe
odpovídala vymezení koridoru E7 podle PÚR 2008, a rovněž tato varianta by byla o několik kilometrů kratší než
koridor E05a. Tato varianta navíc naplňuje princip přednostně souběžného umisťování technické infrastruktury za
účelem zachování prostupnosti krajiny a minimalizace fragmentace krajiny, stanovený v PÚR 2008 v bodě (23).
Na základě dokumentu s názvem „POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉ STAVBY NADZEMNÍHO
ELEKTRICKÉHO VEDENÍ V406/V407 KOČÍN - MÍROVKA NA KRAJINNÝ RÁZ - DOPLNĚK 1“ je
zřejmé, že umisťovaný záměr je z hlediska zásahů do krajinného rázu a dalších složek ŽP hodnocen podstatně
hůře, než koridor E03 dle SEA 2008. U koridoru E03 byl shledán mírně negativní vliv na ÚSES, na krajinu
a ZCHÚ, zatímco u koridoru E05a byl shledán mírně negativní vliv na ÚSES, faunu, flóru a migrační koridory
a silně negativní vliv na krajinu a ZCHÚ.
Stanovisko EIA pro záměr nebylo vydáno v souladu s požadavky zákona EIA a se základními zásadami činnosti
správních orgánů. V této souvislosti lze odkázat na rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 27. 2. 2014, č. j. 30 A
57/2012-84, ve kterém se uvádí, že správní orgán, který řízení vede, musí závazné stanovisko posoudit. Posouzení
přitom nepodléhá odborná stránka stanoviska ve smyslu její správnosti, což by popíralo samotný smysl závazných
stanovisek. Správní orgán, který řízení vede, je však oprávněn (a povinen) zabývat se úplností, určitostí a
srozumitelností závazného stanoviska, jakož i tím, zda se správní orgán příslušný k vydání závazného stanoviska
nedopustil zjevného skutkového nebo právního pochybení.
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Tento závěr následně potvrdil i NSS například v rozhodnutí ze dne 31. 5. 2016, č. j. 4 As 17/2016-44, ve kterém
konstatoval, že „je povinností správního orgánu dbát na zákonnost a řádné odůvodnění svých rozhodnutí i v
případech, kdy jsou vydána na podkladě závazných stanovisek dotčených orgánů“.
V souvislosti s otázkou platnosti stanoviska EIA ve vztahu k proměnlivosti poměrů v území podatelé upozorňují
také na rozsudek NSS ze dne 17. 12. 2021 č. j. 1 As 236/2018-86, jenž se předmětnou problematikou podrobně
zabýval. V bodě [38] tohoto rozsudku NSS uvedl následující: „Prodleva mezi posouzením a povolením záměru
způsobuje, že se při povolení záměru nevychází z naprosto aktuálních poznatků. Aby však mohl proces EIA plnit
svoji roli preventivního nástroje v ochraně životního prostředí, je nezbytné při povolování záměru vycházet z co
nejvíce aktuálních výsledků posouzení vlivů na životní prostředí. V zásadě by tak měly podklady pro povolení
záměru zohledňovat aktuální poměry v území i stávající vědecké poznatky. Tento požadavek přitom platí i tehdy,
pokud dochází k povolení záměru legislativním aktem (viz zejm. rozsudek SDEU ze dne 18. 10. 2011 ve věci C128/09, Boxus a další, bod 43).“
K tomu Děti Země dodávají, že na požadavku aktuálnosti výsledků posouzení vlivů na životní prostředí je tím
spíše třeba trvat v případě, kdy je záměr formálně klasifikován jako stavba veřejného či společného zájmu, neboť
takové zařazení neznamená, že by bylo možné slevit z požadavků preventivní ochrany životního prostředí.
V daném kontextu je pak podstatný závěr NSS v bodu [39] citovaného rozsudku, podle kterého „za obecně
správný je proto nutno považovat závěr krajského soudu, podle kterého může být stanovisko EIA relevantním
odborným podkladem pouze tehdy, pokud jsou jeho východiska i závěry aktuální a odrážejí stav životního
prostředí v místě zamýšleného záměru v reálném čase“.
Je tedy zřejmé, že stanovisko EIA bylo vydáno nezákonným způsobem – časově i věcně předčasným způsobem
před vydáním stanoviska SEA, které se v rozporu s účelem zákona č. 100/2001 Sb. údajně muselo podřídit tomuto
vydanému stanovisku EIA ze dne 26. 4. 2011. Přitom dle judikatury musí proces SEA předcházet procesu EIA.
1.2. Závazné stanovisko KHS JčK
Děti Země s odkazem na § 2, § 5 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a na své stanovy (viz veřejný rejstřík)
žádají dle ust. § 149 správního řádu o přezkum závazných stanovisek (dále jen ZS)
- KHS JčK ze dne 24. 5. 2013, č. j. KHSJC 10802/2013/HOK.CBCK a
- KHS JčK (k posunu stožárů č. 77 a č. 99) ze dne 20. 8. 2019, č. j. KHSJC 20902/2019/HOK CB-CK,
a to po formální stránce (zda obsahují všechny náležitosti, včetně přehledu použitých podkladů) a po věcné stránce,
přičemž navrhují zahrnout tyto nové podmínky, které důsledně zajisti ochranu veřejného zdraví:
1. V rámci zkušebního provozu stavby bude nejpozději do 1 roku od jeho zahájení provedeno kontrolní měření
elektromagnetického pole na střeše objektu nacházejícího se nejblíže od osy nového vedení 400 kV a kontrolní
měření hluku z provozu nového vedení 400 kV v nejbližším chráněném venkovním prostoru stavby. Pokud
výsledky měření prokážou, že na střeše hodnoceného objektu nebudou dodrženy příslušné nejvyšší přípustné
hodnoty neionizujícího záření a v chráněném venkovním prostoru stavby nebudou dodrženy hygienické limity
hluku, budou navržena a provedena dodatečná účinná nápravná opatření.
2. V rámci zkušebního provozu stavby bude nejpozději do 1 roku od jeho zahájení provedeno kontrolní měření
elektromagnetického záření přímo pod vodiči nového vedení 400 kV a na střeše objektu nacházejícího se nejblíže
osy vedení, s následným vyhodnocením výsledků měření vzhledem k referenčním hodnotám a v případě
překročení referenčních hodnot i vzhledem k nejvyšším přípustným hodnotám neionizujícího záření. Pokud
výsledky měření prokážou, že při provozu vedení vysokého napětí dochází pod vodiči vedení k překračování
referenčních hodnot neionizujícího záření, provozovatel zařízení umístí na místa možného pohybu osob v blízkosti
vedení bezpečnostní značky upozorňující fyzické osoby používající kardiostimulátor na možné riziko, ve smyslu
§ 9 odst. 3 nařízení vlády č. 291/2015 Sb. Pokud by výsledky měření prokázaly překračování i nejvyšších
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přípustných hodnot neionizujícího záření, budou provozovatelem zařízení navržena a provedena dodatečná účinná
nápravná opatření.
3. Měřící místa a postup měření bude stanoveno na základě souhlasného vyjádření KHS.
1.3. Závazné stanovisko k zásahu do VKP MěÚ Týn nad Vltavou
Děti Země s odkazem na § 2, § 5 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a na své stanovy (viz veřejný rejstřík)
žádají dle ust. § 149 správního řádu o přezkum ZS MěÚ Týn nad Vltavou (zásah do VKP) ze dne 14. 8. 2013, č. j.
MÚT/14387/2013/OŽP/P, a to po formální stránce (zda obsahuje všechny náležitosti, včetně přehledu použitých
podkladů) a po věcné stránce, přičemž navrhují zahrnout tyto nové podmínky, které které důsledně zmírní
škodlivý zásah do VKP či tento zásah odvrátí:
1. Na dotčených pozemcích VKP nesmějí být povoleny žádné účelové komunikace, trasy pro staveništní dopravu
a ani parkovací plochy pro stavební stroje a dopravní prostředky a ani zařízení staveniště, zemníky či deponie.
2. Stavba bude realizována tak, aby na území VKP nedocházelo ke znečištění půdy a vody nebezpečnými látkami.
3. Za vykácené dřeviny rostoucích mimo les na pozemcích VKP bude uložena přiměřená náhradní výsadba jen
místně původních druhů dřevin.
4. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta vodních toků nad rámec nezbytných stavebních prací,
znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám.
5. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu do
vzdálenosti 100 metrů od okraje vodního toku.
6. Pozemky VKP budou po dokončení stavebních prací uvedeny do původního či přírodě blízkého stavu.
1.4. Závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu MěÚ Týn nad Vltavou
Děti Země s odkazem na § 2, § 5 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a na své stanovy (viz veřejný rejstřík)
žádají dle ust. § 149 správního řádu o přezkum ZS MěÚ Týn nad Vltavou (zásah do krajinného rázu) ze dne 19. 8.
2013, č. j. MÚT/14239/2013/OŽP/P, které bylo nahrazené ZS ze dne 12. 12. 2018, č. j. MÚT/29961/2018/OŽP/P,
a to po formální stránce (zda obsahuje všechny náležitosti, včetně přehledu použitých podkladů) a po věcné
stránce, přičemž navrhují zahrnout tyto nové podmínky, které důsledně zmírní škodlivý zásah do krajinného
rázu či tento zásah odvrátí:
1. Okolí paty stožáru bude do 1 roku od výstavby osázeno místně původními druhy keřů, u nichž bude prováděna
průběžná údržba tak, aby nedošlo k omezení funkčnosti stožárů a přenosu elektrické energie.
2. Na ploše pod dálkovým vedením bude do 1 roku od výstavby stožárů a umístění dálkového vedení elektrické
energie na základě projektu Vegetačních úprav, který bude před realizací odsouhlasen příslušným orgánem
ochrany přírody, provedena výsadba místně původních druhů keřů roztroušeným způsobem na podporu
biodiverzity.
3. Stožáry a jejich funkčnost bude zohledňovat souběžně vybudovanými opatřeními na ochranu ptáků před
zbytečnými zraněními či úhyny ve smyslu § 5a odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb.
1.5. Závazné stanovisko k zásahu do PUPFL a/či do okraje lesa v pásmu 50 metrů MěÚ Týn nad Vltavou
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Děti Země s odkazem na § 2, § 5 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a na své stanovy (viz veřejný rejstřík)
žádají dle ust. § 149 správního řádu o přezkum ZS MěÚ Týn nad Vltavou (souhlas s dotčením PUPFL a zásah do
okraje lesa) ze dne 11. 9. 2013, č. j. MÚT/16409/2013/02/OŽP/Kr, a to po formální stránce (zda obsahují všechny
náležitosti, včetně přehledu použitých podkladů) a po věcné stránce, přičemž navrhují zahrnout tyto nové
podmínky, které důsledně zajisti zmírnění škodlivého zásahu do okraje lesa a do lesních pozemků:
1. Stavba bude realizována podle předloženého zákresu situace stavby.
2. Práce budou provedeny tak, aby nedošlo k poškození okolních lesních porostů, které se vyskytují mimo oblast
trvalého nebo dočasného záboru.
3. Na pozemcích v pásmu do 50 metrů od okraje lesa nesmí při žádné činnosti strojů a ani osob dojít k poškození
a znečištění okraje porostů a lesních pozemků nebezpečnými látkami.
4. Na pozemcích v pásmu do 50 metrů od okraje lesa nesmějí být povoleny žádné pojezdové komunikace a ani
parkovací plochy pro stavební stroje a dopravní prostředky.
5. Na pozemcích v pásmu do 50 metrů od okraje lesa nedojde k poškození nadzemní a ani kořenové části lesních
porostů.
6. Po dokončení stavby budou dočasně odejmuté pozemky uvedeny do původního stavu a protokolárně předány
vlastníku lesa.
1.6. Závazné stanovisko k zásahu do VKP MěÚ Havlíčkův Brod
Děti Země s odkazem na § 2, § 5 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a na své stanovy (viz veřejný rejstřík)
žádají dle ust. § 149 správního řádu o přezkum ZS MěÚ Havlíčkův Brod (zásah do VKP) ze dne 4. 9. 2013, č. j.
OŽP/2402/2013/Be a jeho doplnění ze dne 4. 12. 2013, č. j. OŽP/2988/2013/Be, a to po formální stránce (zda
obsahuje všechny náležitosti, včetně přehledu použitých podkladů) a po věcné stránce, přičemž navrhují zahrnout
tyto nové podmínky, které důsledně zmírní škodlivý zásah do VKP či tento zásah odvrátí:
1. Na dotčených pozemcích VKP nesmějí být povoleny žádné účelové komunikace, trasy pro staveništní dopravu
a ani parkovací plochy pro stavební stroje a dopravní prostředky a ani zařízení staveniště, zemníky či deponie.
2. Stavba bude realizována tak, aby na území VKP nedocházelo ke znečištění půdy a vody nebezpečnými látkami.
3. Kácení dřevin rostoucích mimo les bude na pozemcích VKP provedeno jen v mimovegetačním období
a s přiměřenou náhradní výsadbou místně původních druhů dřevin.
4. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta vodních toků nad rámec nezbytných stavebních prací,
znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám.
5. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu do
vzdálenosti 100 metrů od okraje vodního toku.
6. Pozemky VKP budou po dokončení stavebních prací uvedeny do původního či přírodě blízkého stavu.
1.7. Závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu MěÚ Havlíčkův Brod
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Děti Země s odkazem na § 2, § 5 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a na své stanovy (viz veřejný rejstřík)
žádají dle ust. § 149 správního řádu o přezkum ZS MěÚ Havlíčkův Brod (zásah do krajinného rázu) ze dne 2. 9.
2013, č. j. OŽP/2385/2013/Be a jeho doplnění ze dne 4. 12. 2013, č. j. OŽP/ 2987/2013/Be, a to po formální
stránce (zda obsahuje všechny náležitosti, včetně přehledu použitých podkladů) a po věcné stránce, přičemž
navrhují zahrnout tyto nové podmínky, které důsledně zmírní škodlivý zásah do krajinného rázu či tento
zásah odvrátí:
1. Okolí paty stožáru bude do 1 roku od výstavby osázeno místně původními druhy keřů, u nichž bude prováděna
průběžná údržba tak, aby nedošlo k omezení funkčnosti stožárů a přenosu elektrické energie.
2. Na ploše pod dálkovým vedením bude do 1 roku od výstavby stožárů a umístění dálkového vedení elektrické
energie na základě projektu Vegetačních úprav, který bude před realizací odsouhlasen příslušným orgánem
ochrany přírody, provedena výsadba místně původních druhů keřů roztroušeným způsobem na podporu
biodiverzity.
3. Stožáry a jejich funkčnost bude zohledňovat souběžně vybudovanými opatřeními na ochranu ptáků před
zbytečnými zraněními či úhyny ve smyslu § 5a odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb.
1.8. Závazné stanovisko k zásahu do vodních poměrů MěÚ Havlíčkův Brod
Děti Země s odkazem na § 2, § 5 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a na své stanovy (viz veřejný rejstřík)
žádají dle ust. § 149 správního řádu o přezkum ZS MěÚ Havlíčkův Brod (souhlas dle § 17 vodního zákona) ze dne
9. 1. 2014, č. j. OZP/2854/2013/Ha, a to po formální stránce (zda obsahují všechny náležitosti, včetně přehledu
použitých podkladů) a po věcné stránce, přičemž navrhují zahrnout tyto nové podmínky, které důsledně zajisti
zmírnění či odvrácení škodlivého zásahu do povrchových a podzemních vod:
1. Stavba bude realizována tak, jak je zakresleno v předložené dokumentaci.
2. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dotčeném území.
3. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta vodních toků nad rámec nezbytných stavebních prací,
znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám.
4. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu do
vzdálenosti 100 metrů od okraje vodního toku.
5. Zařízení staveniště a parkování stavební a dopravní techniky po pracovní době bude zajištěno mimo aktivní zónu
záplavového území.
6. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen na
dotčeném území.
1.9. Závazné stanovisko k zásahu do PUPFL a/nebo do okraje lesa v pásmu 50 metrů MěÚ Havlíčkův Brod
Děti Země s odkazem na § 2, § 5 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a na své stanovy (viz veřejný rejstřík)
žádají dle ust. § 149 správního řádu o přezkum ZS MěÚ Havlíčkův Brod (zásah do okraje lesa) ze dne 4. 10. 2013,
č. j. OZP/2590/2013/SB, a to po formální stránce (zda obsahují všechny náležitosti, včetně přehledu použitých
podkladů) a po věcné stránce, přičemž navrhují zahrnout tyto nové podmínky, které důsledně zajisti zmírnění
škodlivého zásahu do okraje lesa a do lesních pozemků:
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1. Práce budou provedeny tak, aby nedošlo k poškození okolních lesních porostů, které se vyskytují mimo oblast
trvalého nebo dočasného záboru.
2. Na pozemcích v pásmu do 50 metrů od okraje lesa nesmí při žádné činnosti strojů a ani osob dojít k poškození
a znečištění okraje porostů a lesních pozemků nebezpečnými látkami.
3. Na pozemcích v pásmu do 50 metrů od okraje lesa nesmějí být povoleny žádné pojezdové komunikace a ani
parkovací plochy pro stavební stroje a dopravní prostředky.
4. Na pozemcích v pásmu do 50 metrů od okraje lesa nedojde k poškození nadzemní a ani kořenové části lesních
porostů.
5. Po celou dobu výstavby budou dodržovány požární předpisy a předpisy ochrany přírody a životního prostředí.
6. Kácení dřevin bude prováděno jen v nezbytné míře a vždy bude předem konzultováno s příslušným odborným
lesním hospodářem dotčeného lesního pozemku.
7. Po dokončení stavby budou dočasně odejmuté pozemky uvedeny do původního stavu a protokolárně předány
vlastníku lesa.
1.10. Závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu MěÚ Soběslav
Děti Země s odkazem na § 2, § 5 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a na své stanovy (viz veřejný rejstřík)
žádají dle ust. § 149 správního řádu o přezkum ZS MěÚ Soběslav (zásah do krajinného rázu) ze dne 19. 11. 2018,
č. j. MS/25208/2018 a vyjádření (posun stožárů č. 77 a č. 99) ze dne 11. 7. 2019, č. j. MS/14726/2019, které bylo
nahrazené ZS ze dne 12. 12. 2018, č. j. MÚT/29961/2018/OŽP/P, a to po formální stránce (zda obsahuje všechny
náležitosti, včetně přehledu použitých podkladů) a po věcné stránce, přičemž navrhují zahrnout tyto nové
podmínky, které důsledně zmírní škodlivý zásah do krajinného rázu či tento zásah odvrátí:
1. Okolí paty stožáru bude do 1 roku od výstavby osázeno místně původními druhy keřů, u nichž bude prováděna
průběžná údržba tak, aby nedošlo k omezení funkčnosti stožárů a přenosu elektrické energie.
2. Na ploše pod dálkovým vedením bude do 1 roku od výstavby stožárů a umístění dálkového vedení elektrické
energie na základě projektu Vegetačních úprav, který bude před realizací odsouhlasen příslušným orgánem
ochrany přírody, provedena výsadba místně původních druhů keřů roztroušeným způsobem na podporu
biodiverzity.
3. Stožáry a jejich funkčnost bude zohledňovat souběžně vybudovanými opatřeními na ochranu ptáků před
zbytečnými zraněními či úhyny ve smyslu § 5a odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb.
1.11. Závazné stanovisko k zásahu do vodních poměrů MěÚ Soběslav
Děti Země s odkazem na § 2, § 5 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a na své stanovy (viz veřejný rejstřík)
žádají dle ust. § 149 správního řádu o přezkum ZS MěÚ Soběslav (souhlas dle § 17 vodního zákona) ze dne 7. 10.
2013, č. j. MS/20677/2013 ČHP: 1-07-04-040, a to po formální stránce (zda obsahují všechny náležitosti, včetně
přehledu použitých podkladů) a po věcné stránce, přičemž navrhují zahrnout tyto nové podmínky, které
důsledně zajisti zmírnění či odvrácení škodlivého zásahu do povrchových a podzemních vod:
1. Stavba bude realizována tak, jak je zakresleno v předložené dokumentaci.
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2. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta vodních toků nad rámec nezbytných stavebních prací,
znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám.
3. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu do
vzdálenosti 100 metrů od okraje vodního toku.
4. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen na
dotčeném území.
1.12. Závazné stanovisko k zásahu do PUPFL a/nebo do okraje lesa v pásmu 50 metrů MěÚ Soběslav
Děti Země s odkazem na § 2, § 5 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a na své stanovy (viz veřejný rejstřík)
žádají dle ust. § 149 správního řádu o přezkum ZS MěÚ Soběslav (zásah do PUPFL a do okraje lesa) ze dne
10. 10. 2013, č. j. MS/18239/2013, a to po formální stránce (zda obsahují všechny náležitosti, včetně přehledu
použitých podkladů) a po věcné stránce, přičemž navrhují zahrnout tyto nové podmínky, které důsledně zajisti
zmírnění škodlivého zásahu do okraje lesa a do lesních pozemků:
1. Stavba bude realizována podle předloženého zákresu situace stavby.
2. Práce budou provedeny tak, aby nedošlo k poškození okolních lesních porostů, které se vyskytují mimo oblast
trvalého nebo dočasného záboru.
3. Na pozemcích v pásmu do 50 metrů od okraje lesa nesmí při žádné činnosti strojů a ani osob dojít k poškození
a znečištění okraje porostů a lesních pozemků nebezpečnými látkami.
4. Na pozemcích v pásmu do 50 metrů od okraje lesa nesmějí být povoleny žádné pojezdové komunikace a ani
parkovací plochy pro stavební stroje a dopravní prostředky.
5. Po dokončení stavby budou dočasně odejmuté pozemky uvedeny do původního stavu a protokolárně předány
vlastníku lesa.
1.13. Závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu MěÚ Pacov
Děti Země s odkazem na § 2, § 5 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a na své stanovy (viz veřejný rejstřík)
žádají dle ust. § 149 správního řádu o přezkum ZS MěÚ Pacov (zásah do krajinného rázu) ze dne 1. 10. 2013, č. j.
MP/09365/2013/Km, které bylo nahrazeno ZS ze dne 29. 10. 2019, č. j. MP/08119/2019/Pe, a to po formální
stránce (zda obsahuje všechny náležitosti, včetně přehledu použitých podkladů) a po věcné stránce, přičemž
navrhují zahrnout tyto nové podmínky, které důsledně zmírní škodlivý zásah do krajinného rázu či tento
zásah odvrátí:
1. Okolí paty stožáru bude do 1 roku od výstavby osázeno místně původními druhy keřů, u nichž bude prováděna
průběžná údržba tak, aby nedošlo k omezení funkčnosti stožárů a přenosu elektrické energie.
2. Na ploše pod dálkovým vedením bude do 1 roku od výstavby stožárů a umístění dálkového vedení elektrické
energie na základě projektu Vegetačních úprav, který bude před realizací odsouhlasen příslušným orgánem
ochrany přírody, provedena výsadba místně původních druhů keřů roztroušeným způsobem na podporu
biodiverzity.
1.14. Závazné stanovisko k zásahu do PUPFL a/nebo do okraje lesa v pásmu 50 metrů MěÚ Pacov
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Děti Země s odkazem na § 2, § 5 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a na své stanovy (viz veřejný rejstřík)
žádají dle ust. § 149 správního řádu o přezkum ZS MěÚ Pacov (zásah do okraje lesa) ze dne 4. 10. 2013, č. j.
MP/10598/2013/ŽP, a to po formální stránce (zda obsahují všechny náležitosti, včetně přehledu použitých
podkladů) a po věcné stránce, přičemž navrhují zahrnout tyto nové podmínky, které důsledně zajisti zmírnění
škodlivého zásahu do okraje lesa a do lesních pozemků:
1. Stavba bude realizována podle předloženého zákresu situace stavby.
2. Práce budou provedeny tak, aby nedošlo k poškození okolních lesních porostů, které se vyskytují mimo oblast
trvalého nebo dočasného záboru.
3. Na pozemcích v pásmu do 50 metrů od okraje lesa nesmí při žádné činnosti strojů a ani osob dojít k poškození
a znečištění okraje porostů a lesních pozemků nebezpečnými látkami.
4. Na pozemcích v pásmu do 50 metrů od okraje lesa nesmějí být povoleny žádné pojezdové komunikace a ani
parkovací plochy pro stavební stroje a dopravní prostředky.
5. Na pozemcích v pásmu do 50 metrů od okraje lesa nedojde k poškození nadzemní a ani kořenové části lesních
porostů.
6. Po celou dobu výstavby budou dodržovány požární předpisy a předpisy ochrany přírody a životního prostředí.
7. Kácení dřevin bude prováděno jen v nezbytné míře a vždy bude předem konzultováno s příslušným odborným
lesním hospodářem dotčeného lesního pozemku.
8. Po dokončení stavby budou dočasně odejmuté pozemky uvedeny do původního stavu a protokolárně předány
vlastníku lesa.
1.15. Závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu MM Jihlava
Děti Země s odkazem na § 2, § 5 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a na své stanovy (viz veřejný rejstřík)
žádají dle ust. § 149 správního řádu o přezkum ZS MM Jihlavy (zásah do krajinného rázu) ze dne 28. 6. 2013, č. j.
MMJ/OŽP/4686/ 2013 JID: 82755/2013/MMJ, které bylo nahrazeno ZS ze dne 8. 8. 2019, č. j.
MMJ/OŽP/84442/2019-DvO jihlvp19v0143h, a to po formální stránce (zda obsahuje všechny náležitosti, včetně
přehledu použitých podkladů) a po věcné stránce, přičemž navrhují zahrnout tyto nové podmínky, které
důsledně zmírní škodlivý zásah do krajinného rázu či tento zásah odvrátí:
1. Okolí paty stožáru bude do 1 roku od výstavby osázeno místně původními druhy keřů, u nichž bude prováděna
průběžná údržba tak, aby nedošlo k omezení funkčnosti stožárů a přenosu elektrické energie.
A současně bude zrušena uložená podmínka s tímto textem:
„Okolí paty stožáru bude osázeno keřovou vegetací. Pro výsadbu budou zvoleny autochtonní, v místě obvyklé
druhy dřevin.“
2. Na ploše pod dálkovým vedením bude do 1 roku od výstavby stožárů a umístění dálkového vedení elektrické
energie na základě projektu Vegetačních úprav, který bude před realizací odsouhlasen příslušným orgánem
ochrany přírody, provedena výsadba místně původních druhů keřů roztroušeným způsobem na podporu
biodiverzity.
3. Stožáry a jejich funkčnost bude zohledňovat souběžně vybudovanými opatřeními na ochranu ptáků před
zbytečnými zraněními či úhyny ve smyslu § 5a odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb.
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1.16. Závazné stanovisko k zásahu do vodních poměrů MM Jihlava
Děti Země s odkazem na § 2, § 5 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a na své stanovy (viz veřejný rejstřík)
žádají dle ust. § 149 správního řádu o přezkum ZS MM Jihlava (souhlas dle § 17 vodního zákona) ze dne 3. 2.
2014, č. j. MMJ/OŽP/9223/2013-7 20254/2014/MMJ, jehož platnost byla prodloužena rozhodnutím ze dne 15. 11.
2016, č. j. MMJ/OŽP/11508/2016-3 184618/2016/MMJ a rozhodnutím ze dne 25. 11. 2019, č. j.
MMJ/OŽP/204227/2019-Doj, a to po formální stránce (zda obsahují všechny náležitosti, včetně přehledu
použitých podkladů) a po věcné stránce, přičemž navrhují zahrnout tyto nové podmínky, které důsledně zajisti
zmírnění či odvrácení škodlivého zásahu do povrchových a podzemních vod:
1. Stavba bude realizována tak, jak je zakresleno v předložené dokumentaci.
2. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dotčeném území.
3. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta vodních toků nad rámec nezbytných stavebních prací,
znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám.
4. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu do
vzdálenosti 100 metrů od okraje vodního toku.
5. Zařízení staveniště a parkování stavební a dopravní techniky po pracovní době bude zajištěno mimo aktivní zónu
záplavového území.
6. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen na
dotčeném území.
1.17. Závazné stanovisko k zásahu do PUPFL a/nebo do okraje lesa v pásmu 50 metrů MM Jihlava
Děti Země s odkazem na § 2, § 5 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a na své stanovy (viz veřejný rejstřík)
žádají dle ust. § 149 správního řádu o přezkum ZS MM Jihlavy (zásah do okraje lesa) ze dne 24. 9. 2013, č. j.
MMJ/OŽP/7882/2013 121139/2013/MMJ, a to po formální stránce (zda obsahují všechny náležitosti, včetně
přehledu použitých podkladů) a po věcné stránce, přičemž navrhují zahrnout tyto nové podmínky, které
důsledně zajisti zmírnění škodlivého zásahu do okraje lesa a do lesních pozemků:
1. Práce budou provedeny tak, aby nedošlo k poškození okolních lesních porostů, které se vyskytují mimo oblast
trvalého nebo dočasného záboru.
2. Na pozemcích v pásmu do 50 metrů od okraje lesa nesmí při žádné činnosti strojů a ani osob dojít k poškození
a znečištění okraje porostů a lesních pozemků nebezpečnými látkami.
3. Na pozemcích v pásmu do 50 metrů od okraje lesa nesmějí být povoleny žádné pojezdové komunikace a ani
parkovací plochy pro stavební stroje a dopravní prostředky.
4. Na pozemcích v pásmu do 50 metrů od okraje lesa nedojde k poškození nadzemní a ani kořenové části lesních
porostů.
5. Po celou dobu výstavby budou dodržovány požární předpisy a předpisy ochrany přírody a životního prostředí.
6. Kácení dřevin bude prováděno jen v nezbytné míře a vždy bude předem konzultováno s příslušným odborným
lesním hospodářem dotčeného lesního pozemku.
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7. Po dokončení stavby budou dočasně odejmuté pozemky uvedeny do původního stavu a protokolárně předány
vlastníku lesa.
1.18. Závazné stanovisko na řešení odpadů MM Jihlava
Děti Země s odkazem na § 2, § 5 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a na své stanovy (viz veřejný rejstřík)
žádají dle ust. § 149 správního řádu o přezkum ZS MM Jihlavy (odpady) ze dne 11. 9. 2013, č. j.
MMJ/OŽP/7881/2013 115138/2013/MMJ, a to po formální stránce (zda obsahují všechny náležitosti, včetně
přehledu použitých podkladů) a po věcné stránce, přičemž navrhují zahrnout tuto novou podmínku, které
důsledně zajisti využití příp. odpadů:
1. Zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavebních činností lze využít v případě, že vlastník zeminy
prokáže, že bude použita v přirozeném stavu v místě stavby a že jejím použitím nepoškodí nebo neohrozí životní
prostředí nebo lidské zdraví. V případě, že zemina bude použita na jiných stavbách (pozemcích), je nutno vždy
doložit příslušné rozbory podle přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., a to dle podmínek uvedených v příloze
č. 11 téže vyhlášky. Rozbory včetně původu zeminy budou doloženy před započetím užívání předmětné stavby
u závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
1.19. Závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu MěÚ Pelhřimov
Děti Země s odkazem na § 2, § 5 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a na své stanovy (viz veřejný rejstřík)
žádají dle ust. § 149 správního řádu o přezkum ZS MěÚ Pelhřimov (zásah do krajinného rázu) ze dne 30. 9. 2013,
č. j. OŽP/1576/2013-5 ze dne 30. 9. 2013, které bylo nahrazeno ZS ze dne 19. 8. 2019, č. j. OŽP/1576/2013-10,
a to po formální stránce (zda obsahuje všechny náležitosti, včetně přehledu použitých podkladů) a po věcné
stránce, přičemž navrhují zahrnout tyto nové podmínky, které důsledně zmírní škodlivý zásah do krajinného
rázu či tento zásah odvrátí:
1. Okolí paty stožáru bude do 1 roku od výstavby osázeno místně původními druhy keřů, u nichž bude prováděna
průběžná údržba tak, aby nedošlo k omezení funkčnosti stožárů a přenosu elektrické energie.
A současně bude zrušena uložená podmínka s tímto textem:
„Prostor paty jednotlivých stožárů bude ponechán bez údržby, aby mohlo dojít k přirozenému náletu rostlin a keřů.
V případě náletu stromů je možné odstranit jednotlivé stromy, které svou výškou převyšují příslušné normy.“
2. Na ploše pod dálkovým vedením bude do 1 roku od výstavby stožárů a umístění dálkového vedení elektrické
energie na základě projektu Vegetačních úprav, který bude před realizací odsouhlasen příslušným orgánem
ochrany přírody, provedena výsadba místně původních druhů keřů roztroušeným způsobem na podporu
biodiverzity.
1.20. Závazné stanovisko k zásahu do PUPFL a/nebo do okraje lesa v pásmu 50 metrů MěÚ Pelhřimov
Děti Země s odkazem na § 2, § 5 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a na své stanovy (viz veřejný rejstřík)
žádají dle ust. § 149 správního řádu o přezkum ZS MěÚ Pelhřimov (zásah do okraje lesa) ze dne 3. 10. 2013, č. j.
OŽP/1586/2013-7, které bylo nahrazeno ZS ze dne 14. 12. 2015, č. j. OŽP/1670/2015-9, a to po formální stránce
(zda obsahují všechny náležitosti, včetně přehledu použitých podkladů) a po věcné stránce, přičemž navrhují
zahrnout tyto nové podmínky, které důsledně zajisti zmírnění škodlivého zásahu do okraje lesa a do lesních
pozemků:
1. Stavba bude realizována podle předloženého zákresu situace stavby.
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2. Práce budou provedeny tak, aby nedošlo k poškození okolních lesních porostů, které se vyskytují mimo oblast
trvalého nebo dočasného záboru.
3. Na pozemcích v pásmu do 50 metrů od okraje lesa nesmí při žádné činnosti strojů a ani osob dojít k poškození
a znečištění okraje porostů a lesních pozemků nebezpečnými látkami.
4. Na pozemcích v pásmu do 50 metrů od okraje lesa nesmějí být povoleny žádné pojezdové komunikace a ani
parkovací plochy pro stavební stroje a dopravní prostředky.
5. Na pozemcích v pásmu do 50 metrů od okraje lesa nedojde k poškození nadzemní a ani kořenové části lesních
porostů.
6. Po celou dobu výstavby budou dodržovány požární předpisy a předpisy ochrany přírody a životního prostředí.
7. Po dokončení stavby budou dočasně odejmuté pozemky uvedeny do původního stavu a protokolárně předány
vlastníku lesa.
1.21. Závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu MěÚ Humpolec
Děti Země s odkazem na § 2, § 5 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a na své stanovy (viz veřejný rejstřík)
žádají dle ust. § 149 správního řádu o přezkum ZS MěÚ Humpolec (zásah do krajinného rázu) ze dne 2. 10. 2013,
č. j. ŽP/13873/13/Kc/2966/2013, a to po formální stránce (zda obsahuje všechny náležitosti, včetně přehledu
použitých podkladů) a po věcné stránce, přičemž navrhují zahrnout tyto nové podmínky, které důsledně zmírní
škodlivý zásah do krajinného rázu či tento zásah odvrátí:
1. Okolí paty stožáru bude do 1 roku od výstavby osázeno místně původními druhy keřů, u nichž bude prováděna
průběžná údržba tak, aby nedošlo k omezení funkčnosti stožárů a přenosu elektrické energie.
2. Na ploše pod dálkovým vedením bude do 1 roku od výstavby stožárů a umístění dálkového vedení elektrické
energie na základě projektu Vegetačních úprav, který bude před realizací odsouhlasen příslušným orgánem
ochrany přírody, provedena výsadba místně původních druhů keřů roztroušeným způsobem na podporu
biodiverzity.
3. Stožáry a jejich funkčnost bude zohledňovat souběžně vybudovanými opatřeními na ochranu ptáků před
zbytečnými zraněními či úhyny ve smyslu § 5a odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb.
1.22. Závazné stanovisko k zásahu do PUPFL a/nebo do okraje lesa v pásmu 50 metrů MěÚ Humpolec
Děti Země s odkazem na § 2, § 5 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a na své stanovy (viz veřejný rejstřík)
žádají dle ust. § 149 správního řádu o přezkum ZS MěÚ Humpolec (zásah do okraje lesa) ze dne 26. 9. 2013, č. j.
ŽP/15594/13/Št, a to po formální stránce (zda obsahují všechny náležitosti, včetně přehledu použitých podkladů)
a po věcné stránce, přičemž navrhují zahrnout tyto nové podmínky, které důsledně zajisti zmírnění škodlivého
zásahu do okraje lesa a do lesních pozemků:
1. Stavba bude realizována podle předloženého zákresu situace stavby.
2. Práce budou provedeny tak, aby nedošlo k poškození okolních lesních porostů, které se vyskytují mimo oblast
trvalého nebo dočasného záboru.
3. Na pozemcích v pásmu do 50 metrů od okraje lesa nesmí při žádné činnosti strojů a ani osob dojít k poškození
a znečištění okraje porostů a lesních pozemků nebezpečnými látkami.
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4. Na pozemcích v pásmu do 50 metrů od okraje lesa nesmějí být povoleny žádné pojezdové komunikace a ani
parkovací plochy pro stavební stroje a dopravní prostředky.
5. Po celou dobu výstavby budou dodržovány požární předpisy a předpisy ochrany přírody a životního prostředí.
6. Kácení dřevin bude prováděno jen v nezbytné míře a vždy bude předem konzultováno s příslušným odborným
lesním hospodářem dotčeného lesního pozemku.
7. Po dokončení stavby budou dočasně odejmuté pozemky uvedeny do původního stavu a protokolárně předány
vlastníku lesa.
1.23. Závazné stanovisko k zásahu do VKP a do krajinného rázu MěÚ Tábor
Děti Země s odkazem na § 2, § 5 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a na své stanovy (viz veřejný rejstřík)
žádají dle ust. § 149 správního řádu o přezkum ZS MěÚ Tábor (zásah do VKP a krajinného rázu) ze dne 14. 1.
2016, č. j. METAB 2386/2016/OŽP/Hor, resp. jeho nahrazení ZS ze dne 12. 11. 2018, č. j. S-META 59956/2018
OŽP/JRoz 2, a to po formální stránce (zda obsahuje všechny náležitosti, včetně přehledu použitých podkladů) a po
věcné stránce, přičemž navrhují zahrnout tyto nové podmínky, které důsledně zmírní škodlivý zásah do VKP
a do krajinného rázu či tento zásah odvrátí:
Zásahy do VKP
1. Na dotčených pozemcích VKP nesmějí být povoleny žádné účelové komunikace, trasy pro staveništní dopravu
a ani parkovací plochy pro stavební stroje a dopravní prostředky a ani zařízení staveniště, zemníky či deponie.
2. Stavba bude realizována tak, aby na území VKP nedocházelo ke znečištění půdy a vody nebezpečnými látkami.
3. Za vykácené dřeviny rostoucích mimo les na pozemcích VKP bude uložena přiměřená náhradní výsadba jen
místně původních druhů dřevin.
4. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta vodních toků nad rámec nezbytných stavebních prací,
znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám.
5. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu do
vzdálenosti 100 metrů od okraje vodního toku.
6. Pozemky VKP budou po dokončení stavebních prací uvedeny do původního či přírodě blízkého stavu.
Zásahy do krajinného rázu
1. Okolí paty stožáru bude do 1 roku od výstavby osázeno místně původními druhy keřů, u nichž bude prováděna
průběžná údržba tak, aby nedošlo k omezení funkčnosti stožárů a přenosu elektrické energie.
2. Na ploše pod dálkovým vedením bude do 1 roku od výstavby stožárů a umístění dálkového vedení elektrické
energie na základě projektu Vegetačních úprav, který bude před realizací odsouhlasen příslušným orgánem
ochrany přírody, provedena výsadba místně původních druhů keřů roztroušeným způsobem na podporu
biodiverzity.
3. Stožáry a jejich funkčnost bude zohledňovat souběžně vybudovanými opatřeními na ochranu ptáků před
zbytečnými zraněními či úhyny ve smyslu § 5a odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb.
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1.24. Závazné stanovisko k zásahu do vodních poměrů MěÚ Tábor
Děti Země s odkazem na § 2, § 5 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a na své stanovy (viz veřejný rejstřík)
žádají dle ust. § 149 správního řádu o přezkum ZS MěÚ Tábor (souhlas dle § 17 vodního zákona) ze dne 23. 12.
2013, č. j. METAB 61938/2013/OŽP/Ba, a to po formální stránce (zda obsahují všechny náležitosti, včetně
přehledu použitých podkladů) a po věcné stránce, přičemž navrhují zahrnout tyto nové podmínky, které
důsledně zajisti zmírnění či odvrácení škodlivého zásahu do povrchových a podzemních vod:
1. Stavba bude realizována tak, jak je zakresleno v předložené dokumentaci.
2. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dotčeném území.
3. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta vodních toků nad rámec nezbytných stavebních prací,
znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám.
4. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu do
vzdálenosti 100 metrů od okraje vodního toku.
5. Zařízení staveniště a parkování stavební a dopravní techniky po pracovní době bude zajištěno mimo aktivní zónu
záplavového území.
6. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen na
dotčeném území.
1.25. Závazné stanovisko k zásahu do PUPFL a/nebo do okraje lesa v pásmu 50 metrů MěÚ Tábor
Děti Země s odkazem na § 2, § 5 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a na své stanovy (viz veřejný rejstřík)
žádají dle ust. § 149 správního řádu o přezkum ZS MěÚ Tábor (zásah do PUPFL a do okraje lesa) ze dne 22. 1.
2014, č. j. METAB 3630/2014/OŽP Ze, které bylo nahrazeno ZS ze dne 1. 12. 2015, č. j. METAB
57418/2015/OŽP/Ze, a to po formální stránce (zda obsahují všechny náležitosti, včetně přehledu použitých
podkladů) a po věcné stránce, přičemž navrhují zahrnout tyto nové podmínky, které důsledně zajisti zmírnění
škodlivého zásahu do okraje lesa a do lesních pozemků:
1. Stavba bude realizována podle předloženého zákresu situace stavby.
2. Na pozemcích v pásmu do 50 metrů od okraje lesa nesmí při žádné činnosti strojů a ani osob dojít k poškození
a znečištění okraje porostů a lesních pozemků nebezpečnými látkami.
3. Na pozemcích v pásmu do 50 metrů od okraje lesa nesmějí být povoleny žádné pojezdové komunikace a ani
parkovací plochy pro stavební stroje a dopravní prostředky.
4. Na pozemcích v pásmu do 50 metrů od okraje lesa nedojde k poškození nadzemní a ani kořenové části lesních
porostů.
5. Po dokončení stavby budou dočasně odejmuté pozemky uvedeny do původního stavu a protokolárně předány
vlastníku lesa.
1.26. Závazné stanovisko k zásahu do PUPFL a/nebo do okraje lesa v pásmu 50 metrů KÚ JčK
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Děti Země s odkazem na § 2, § 5 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a na své stanovy (viz veřejný rejstřík)
žádají dle ust. § 149 správního řádu o přezkum ZS KÚ JčK (zásah do PUPFL a do okraje lesa) ze dne 19. 8. 2013,
č. j. KUJCK 44870/2013/ OZZL, které bylo nahrazeno ZS ze dne 9. 11. 2015, č. j. KUJCK 83123/2015/OZZL,
a to po formální stránce (zda obsahují všechny náležitosti, včetně přehledu použitých podkladů) a po věcné stránce,
přičemž navrhují zahrnout tyto nové podmínky, které důsledně zajisti zmírnění škodlivého zásahu do okraje
lesa a do lesních pozemků:
1. Stavba bude realizována podle předloženého zákresu situace stavby.
2. Práce budou provedeny tak, aby nedošlo k poškození okolních lesních porostů, které se vyskytují mimo oblast
trvalého nebo dočasného záboru.
3. Na pozemcích v pásmu do 50 metrů od okraje lesa nesmí při žádné činnosti strojů a ani osob dojít k poškození
a znečištění okraje porostů a lesních pozemků nebezpečnými látkami.
4. Na pozemcích v pásmu do 50 metrů od okraje lesa nesmějí být povoleny žádné pojezdové komunikace a ani
parkovací plochy pro stavební stroje a dopravní prostředky.
5. Po celou dobu výstavby budou dodržovány požární předpisy a předpisy ochrany přírody a životního prostředí.
6. Kácení dřevin bude prováděno jen v nezbytné míře a vždy bude předem konzultováno s příslušným odborným
lesním hospodářem dotčeného lesního pozemku.
7. Po dokončení stavby budou dočasně odejmuté pozemky uvedeny do původního stavu a protokolárně předány
vlastníku lesa.
1.27. Závazné stanovisko k zásahu do PUPFL a/nebo do okraje lesa v pásmu 50 metrů KÚ Kraje VY
Děti Země s odkazem na § 2, § 5 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a na své stanovy (viz veřejný rejstřík)
žádají dle ust. § 149 správního řádu o přezkum ZS KÚ Kraje VY (zásah do PUPFL a do okraje lesa) ze dne 30. 9.
2013, č. j. KUJI 65150/2013 OLVHZ 1661/2013 Fr-2, které bylo nahrazeno ZS ze dne 4. 12. 2013, č. j. KUJI
82445/2013 OLVHZ 1661/2013 Fr-4 a doplněno ZS ze dne 2. 11. 2015, č. j. KUJI 71947/2015 OZPZ 2696/2015
Št-2, a to po formální stránce (zda obsahují všechny náležitosti, včetně přehledu použitých podkladů) a po věcné
stránce, přičemž navrhují zahrnout tyto nové podmínky, které důsledně zajisti zmírnění škodlivého zásahu do
okraje lesa a do lesních pozemků:
1. Stavba bude realizována podle předloženého zákresu situace stavby.
2. Práce budou provedeny tak, aby nedošlo k poškození okolních lesních porostů, které se vyskytují mimo oblast
trvalého nebo dočasného záboru.
3. Na pozemcích v pásmu do 50 metrů od okraje lesa nesmí při žádné činnosti strojů a ani osob dojít k poškození
a znečištění okraje porostů a lesních pozemků nebezpečnými látkami.
4. Na pozemcích v pásmu do 50 metrů od okraje lesa nesmějí být povoleny žádné pojezdové komunikace a ani
parkovací plochy pro stavební stroje a dopravní prostředky.
5. Po celou dobu výstavby budou dodržovány požární předpisy a předpisy ochrany přírody a životního prostředí.
6. Kácení dřevin bude prováděno jen v nezbytné míře a vždy bude předem konzultováno s příslušným odborným
lesním hospodářem dotčeného lesního pozemku.
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7. Po dokončení stavby budou dočasně odejmuté pozemky uvedeny do původního stavu a protokolárně předány
vlastníku lesa.
1.28. Závazné stanovisko na ochranu vodních cest a plavby SPS Praha
Děti Země s odkazem na § 2, § 5 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a na své stanovy (viz veřejný rejstřík)
žádají dle ust. § 149 správního řádu o přezkum ZS Státní plavební správy – pobočka Praha ze dne 16. 6. 2016, č. j.
4396/PH/16, a to po formální stránce (zda obsahují všechny náležitosti, včetně přehledu použitých podkladů) a po
věcné stránce, přičemž navrhují zahrnout tyto nové podmínky, které důsledně zajisti ochranu vodních toků
a bez rizik na zásah do životního prostředí vodními plavidly:
1. Pokud bude nutné v rámci stavby provádět potřebné práce i z vodní hladiny, musejí mít všechna použitá plavidla
podléhající evidenci platné lodní doklady a být obsluhována způsobilými posádkami, přičemž během stavebních
prací nesmí docházet k nadměrného znečišťování vody a musí být zajištěna bezpečnost všech osob.
2. V případě, že pro zajištění stavby vznikne i jen dočasná překážka v plavbě, musí být její technické provedení,
označení plavebními znaky a zajištění bezpečnosti plavby projednáno v předstihu se státní plavební správou, a to
nejpozději 30 dní před zahájením stavebních prací z vodní hladiny.
1.29. Závazné stanovisko na ochranu železničních cest a železniční dopravy DÚ Plzeň a DÚ Praha
Děti Země s odkazem na § 2, § 5 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a na své stanovy (viz veřejný rejstřík)
žádají dle ust. § 149 správního řádu o přezkum ZS
- Drážního úřadu Plzeň ze dne 8. 11. 2013, č. j. ML-SOL0793/13/Jz DUCR-61288/13/Jz, které bylo nahrazeno ZS
ze dne 4. 9. 2019, č. j. DUCR-47897/19/Wm, a
- Drážního úřadu Praha ze dne 12. 11. 2013, č. j. MP-SOP1810/13-2/Nk DUCR-61753/13/Nk,
a to po formální stránce (zda obsahují všechny náležitosti, včetně přehledu použitých podkladů) a po věcné stránce,
přičemž navrhují zahrnout tyto nové podmínky, které důsledně zajisti zmírnění škodlivých vlivů a rizik
železniční dopravy a funkčnosti železniční tratí na životní prostředí:
1. Investor před započetím stavebních prací zajistí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu
staveniště, jejich ochranu a případné přeložení podle norem a předpisů za odborného dohledu vlastníků nebo
správců vedení a zařízení.
2. Investor předem zajistí projednání zahájení výstavby s vlastníkem dráhy a s provozovatelem dráhy.
3: Investor během stavebních prací zajistí koordinaci vlastní stavby s příp. dalších staveb jiných investorů v obvodu
dráhy a v ochranném pásmu dráhy.
1.30. Závazné stanovisko na ochranu léčivých zřídel a vod MZd, ČILZ
Děti Země s odkazem na § 2, § 5 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a na své stanovy (viz veřejný rejstřík)
žádají dle ust. § 149 správního řádu o přezkum ZS MZd, Českého inspektorátu lázní a zřídel ze dne 25. 2. 2014, č.
j. MZDR 39142/2013-4/OZD-ČIL-T, a to po formální stránce (zda obsahují všechny náležitosti, včetně přehledu
použitých podkladů) a po věcné stránce, přičemž navrhují zahrnout tuto novou podmínku, které důsledně
zajisti ochranu dotčeného území I. ochranného pásma ložiska peloidu Komárovské Blato a řady složek ŽP:
1. Všechny stavební práce musejí být prováděné v souladu s projektem, a to tak, aby nemohlo dojít k úniku nebo
k úkapům pohonných hmot, olejů nebo jiných znečišťujících látek do půdy a povrchových či podzemních vod,
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a také tak, aby nedošlo ke škodlivému vlivu chemických, fyzikálních a mikrobiologických vlastností vod
v I. ochranném pásmu ložiska peloidu Komárovské Blato.
1.31. Závazné stanovisko na ochranu ZPF KÚ Kraje Vysočina
Děti Země s odkazem na § 2, § 5 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a na své stanovy (viz veřejný rejstřík)
žádají dle ust. § 149 správního řádu o přezkum ZS KÚ Kraje VY (zásah do ZPF) ze dne 14. 1. 2015, č. j. KUJI
80211/2014 OZPZ 3052/2014 Go, které bylo nahrazeno ZS ze dne 13. 4. 2016, č. j. KUJI 16556/2016 OZPZ
3007/2015 Go a jeho doplněním ze dne 15. 10. 2019, č. j. KUJI 80207/2019 OZPZ 3007/2015 Go, a to po formální
stránce (zda obsahují všechny náležitosti, včetně přehledu použitých podkladů) a po věcné stránce, přičemž
navrhují zahrnout tyto nové podmínky, které důsledně zajisti zmírnění škodlivých zásahů do ZPF:
1. Investor před započetím prací zajistí vytyčení v terénu hranice záboru zemědělské půdy.
2. Investor zabezpečí odnímanou plochu zemědělské půdy tak, aby nedocházelo k poškozování okolní zemědělské
půdy, hydrologických a odtokových poměrů v území
3. Investor stanoví termín zahájení prací po dohodě s vlastníky a uživateli pozemků tak, aby nedocházelo ke
škodám na porostech.
5. Dojde-li vlivem realizace stavby k nepříznivému ovlivnění okolních pozemků nebo zařízení na nich
vybudovaných, zajistí investor na svůj náklad provedení nápravných opatření.
1.32. Koordinované závazné stanovisko MM České Budějovice
Děti Země s odkazem na § 2, § 5 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a na své stanovy (viz veřejný rejstřík)
žádají dle ust. § 149 správního řádu o přezkum KZS MM České Budějovice ze dne 29. 7. 2015, č. j.
OOŽP/6562/2015/Pr, a to po formální stránce (zda obsahují všechny náležitosti, včetně přehledu použitých
podkladů) a po věcné stránce, přičemž navrhují změnit 1 podmínku, která bude důsledně chránit veřejné
zájmy:
Současné znění uloženého požadavku:
V případě úniků olejů ze stavební mechanizace budou okamžitě učiněna taková opatření, aby nedošlo k poškození
životního prostředí, a zároveň budou okamžitě informovány pověřené orgány státní správy. Dále budou provedena
taková opatření, aby se zamezilo znečišťování okolí stavby prachem, výkopovou zeminou a odpady vzniklými
stavební činností.
Návrh změny tohoto požadavku, které ho upřesňuje, takže bude snadněji realizovatelná a kontrolovatelná:
V případě úniků olejů ze stavební mechanizace budou okamžitě učiněna taková opatření, aby nedošlo k poškození
životního prostředí, a zároveň budou okamžitě informovány pověřené orgány státní správy. Dále budou ihned
provedena taková opatření, aby se zamezilo znečišťování okolí stavby prachem, výkopovou zeminou a odpady
vzniklými stavební činností, přičemž dokumentace s popisem této havárie, její řešení a realizace zmírňujících či
jiných opatření bude zaslána stavebnímu úřadu a příslušnému orgánu ochrany ŽP.
1.33. Další závazná stanoviska a koordinovaná závazná stanoviska
Děti Země s odkazem na § 2, § 5 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a na své stanovy (viz veřejný rejstřík)
žádají dle ust. § 149 správního řádu o přezkum níže uvedených ZS a KZS, a to po formální stránce (zda obsahují
všechny náležitosti, včetně přehledu použitých podkladů) a po věcné stránce, aby bylo nadřízenými orgány
jednoznačně doloženo, že byla vydána podle zákona a dotčené veřejné zájmy chrání reálně a efektivně.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

KZS MěÚ Týn nad Vltavou ze dne 17. 5. 2013, č. j. MÚT/08427/2013/a ze dne 6. 8. 2015, č. j.
MÚT/14239/2015/KT
KZS MěÚ Soběslav ze dne 2. 9. 2013, č. j. Výst.MS/14256/2013/Kbš
KZS MěÚ Soběslav (posun stožárů č. 77 a č. 99) ze dne 29. 8. 2019, č. j. MS/18238/2019
KZS MěÚ Soběslav ze dne 3. 9. 2015, č. j. MS/15276/2015/Kbš
ZS MěÚ Tábor ze dne 20. 5. 2013, č. j. METAB 25189/2013/OD/Nk a jeho doplnění ze dne 5. 6. 2013, č. j.
METAB 28543/2013/OD/Nk
KZS MěÚ Pacov ze dne 9. 7. 2013, č. j. MP/05537/2013/St/Pa/Vs/NeP/Pe/Kp/Km
KZS MěÚ Pacov ze dne 25. 11. 2013, č. j. MP/13351/2013/St/Kp/ NeP/Vs/Km/Pa/Pe
ZS MM Jihlavy ze dne 20. 6. 2013, č. j. MMJ/OD/11162/2013 65101/2013/MMJ
KZS MěÚ Havlíčkův Brod ze dne 11. 6. 2013, č. j. OZP/1972/2013/Ja-2 a jeho doplnění ze dne 11. 11.
2013, č. j. OZP/2992/2013/Ja-2
ZS MO ČR ze dne 21. 8. 2015, č. j. MOCR 12492-470/2015 – 6440 a ZS ze dne 2. 10. 2015, č. j. MOCR
15407-18/2015 – 6440, která byla nahrazena ZS ze dne 25. 9. 2019, č. j. 41012/2019-1150-OÚZ-ČB SpMO
17168/2019-687, resp. ZS ze dne 19. 5. 2021, č. j. 44625/2021-1150-OÚZ-ČB SpMO 618/2021-704
RNDr. Miroslav Patrik
statutární zástupce klubu

Tento dopis byl zaslán e-mailem z adresy dz.brno@ecn.cz a podepsán elektronicky zaručeným podpisem.
Kvalifikovaný certifikát sériového čísla 22176829 vydala Certifikační autorita PostSignum Qualified CA 4 (ověření
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