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Důvodová zpráva: 

 

Záměr výstavby nového nadzemního elektroenergetického vedení přenosové soustavy na 

napěťové hladině 400 kV s označením „V409/419 – smyčka PSE“ Praha – Čimice, Dolní 

Chabry“ (dále jen „Vedení PS“), které se nachází i na území MČ, mimo jiné i na pozemku 

parc. č. 1395/1 v katastrálním území Dolní Chabry, ve vlastnictví MČ,  je součástí 

dlouhodobé koncepce na podporu a udržení stability dodávek elektrické energie v severní 

části metropolitního regionu a zajištění bezpečnosti sítě v rámci celostátní elektrizační 

soustavy.  

 

Jedná se o strategický veřejný zájem, který je připravován v souladu s právními předpisy 

České republiky a roky řádně projednáván na všech úrovních, od koncepčních materiálů až po 

závazné územně plánovací dokumentace.  

 

 

Mezi městskou částí Praha-Dolní Chabry, společností ČEPS, a. s., ČEZ Distribuce, a.s. a 

hlavním městem Prahou probíhala téměř rok jednání o uzavření memoranda. Během jednání 

jsme zjišťovali nezbytnost rozvoje a provozu přenosové soustavy na našem území a veřejném 

zájmu na ní, neboť distribuční soustava je významným zásahem do území naší městské části, 

poukazovali jsme na povinnost ČEPS šetřit vlastnická práva a minimalizovat zásahy do nich a 

vyjasnili jsme si průběh změny územního plánu Z 3117/11 o novém vymezení koridorů, 

souvisejícím s rozšířením rozvodny Praha Sever a postavení městské části. 

 

Vedení městské části je povinno co nejlépe chránit zájmy svých občanů a území jí svěřené 

městské části. V rámci dlouhých jednání jsme došli ke vzájemnému řešení, že městská část 

nebude blokovat výstavbu nového vedení 400 kV výměnou za odstranění nadzemního 

dvojitého vedení distribuční soustavy napěťové hladiny 110 kV vlastníka a provozovatele 

ČEZ Distribuce, a.s. s označením V919/920, konkrétně jde o rozsah stožárů č. 124 až č. 128 

(dále jen „Část vedení DS“), které se v současné době nachází v blízkosti zástavby a prochází 

městskou částí. ČEPS měl dle původního návrhu povinnost plánovat část sdruženého vedení, 

a to z důvodu nutné koordinace s jinými záměry v území (Čimický přivaděč) pouze v rozsahu, 

který je nezbytný k realizaci Vedení PS a dále mělo vedení 2 x 400 kV pokračovat jako 

samostatné nadzemní Vedení PS. Sdružená část vedení dle původního projektu nezahrnovala 

Část vedení DS. Jak několikrát zaznělo na jednáních, sdružená vedení obecně, obzvláště pak 

sdružená vedení dvou provozovatelů, mají zásadní technická a provozní omezení. Ve snaze 

zajistit v maximální možné míře bezpečný a spolehlivý provoz obou soustav jsou sdružená 

vedení navrhována jen jako výjimečná, nestandardní řešení, a to jen v nejnutnějších a silně 

odůvodněných případech. 

 

Radě městské části se doporučuje vzít záměr na vědomí a v případě realizace požadovat 

sdružené vedení.  
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