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POSKYTNUTÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K 
INFORMACÍM 

 

Vážený pane   
 

městská část Praha-Dolní Chabry, se sídlem Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8 (dále jen „MČ 
Dolní Chabry“), obdržela dne 2. 6. 2022 Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „Žádost“). Žádost se týkala zejm. plánované 
výstavby vedení elektrické přenosové soustavy na napěťové hladině 400 kV s označením „V409/419 
– smyčka PSE“, Praha – Čimice, Dolní Chabry (dále jen „Vedení přenosové soustavy 400 kV“) a 
souvisejících změn existujícího vedení elektrické distribuční soustavy na napěťové hladině 110 kV 
nacházejícího se na území Dolních Chaber (dále jen „Vedení distribuční soustavy 110 kV“). 
MČ Dolní Chabry Vás tímto v souladu s § 14 zákona o svobodném přístupu k informacím poskytuje 
následující informace:  
 

Ad 1) – Jaké kroky dosud podnikla MČ Dolní Chabry proti výstavě Vedení přenosové soustavy 400 kV 
na území Dolních Chaber? 

MČ Dolní Chabry v rámci plánované výstavby Vedení přenosové soustavy 400 kV dlouhodobě 
prosazuje, aby tato stavba měla co možná nejmenší negativní vliv na občany Dolních Chaber. V tomto 

směru zejm. brojila proti výjimce z režimu § 18 odst. 2 pražských stavebních předpisů udělené 
rozhodnutím Úřadu městské části Praha 8, Odbor územního rozvoje a výstavby, ze dne 23. 11. 2020, 
sp. zn. MCP8 131431/2020/OV.Pet (dále jen „Rozhodnutí o výjimce“), kdy do řízení o výjimce 
nejprve podala MČ Dolní Chabry dne 14. 8. 2020 námitky, následně podala proti Rozhodnutí o výjimce 
dne 9. 12. 2020 odvolání a proti rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy o potvrzení Rozhodnutí o výjimce 
podala dne 26. 7. 2021 správní žalobu, která byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 12. 1. 

2022, č. j. 6 A 74/2021-47, odmítnuta. 
MČ Dolní Chabry dále prostřednictvím starostky obce, právního zástupce MČ a zastupitele JUDr. Petra 
Malého vedla v průběhu roku 2021 intenzivní jednání se společnostmi ČEPS, a.s. a ČEZ Distribuce, 
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a.s. ohledně uzavření memoranda o spolupráci při výstavbě sdruženého vedení, v jehož rámci opětovně 
prosazovala dosažení takové řešení, které by co nejlépe chránilo zájmy občanů MČ Dolní Chabry. 
 

Ad 2) – Jaké kroky podnikla MČ Dolní Chabry ke zjištění zdravotní nezávadnosti Vedení přenosové 
soustavy 400 kV před tím, než záměr výstavby tohoto vedení kolem celé MČ Dolní Chabry usnesením 
RMČ č. 954/22/RMČ ze dne 16. 5. 2022 vzala na vědomí? 

MČ Dolní Chabry se k záměru stavby Vedení přenosové soustavy 400kV vyjadřovala zejm. v rámci 
zjišťovacího řízení posuzování vlivů zámětu na životní prostředí (EIA). V rámci tohoto řízení měla 
MČ Dolní Chabry možnost uvést a sepsat veškeré negativní vlivy na zdraví občanů Dolních Chaber. 
Ze závěrů zjišťovacího řízení EIA ze dne 10. 2. 2017 nicméně vyplývá, že MČ Dolní Chabry ve vztahu 

k záměru pouze uvedla, že s ním nesouhlasí, avšak neuvedla k tomuto stanovisku žádné konkrétní 
důvody.  
 

Ad 3) – V jaké souvislosti bylo usnesení RMČ č. 954/22/RMČ ze dne 16. 5. 2022 vydáno, resp. jaký byl 
důvod pro vydání usnesení tohoto znění? 

K souvislostem a důvodům vydání usnesení č. 954/22/RMČ ze dne 16. 5. 2022 viz důvodová zpráva 
k tomuto usnesení. 
 

Ad 4) – V souvislosti s jakým řízením spojeným s povolením výstavby Vedení přenosové soustavy 400 
kV bylo usnesení RMČ č. 954/22/RMČ ze dne 16. 5. 2022 vydáno? 

Usnesení RMČ č. 954/22/RMČ nebylo přijato v souvislosti s žádným řízením. 
 

Ad 5) – V jaké fázi je změna územního plánu Z3117/11, která je nutná pro realizaci výstavby Vedení 
přenosové soustavy 400 kV? 

Jak může sám žadatel z veřejně dostupných zdrojů ověřit, změna územního plánu Z3117/11 je ve stádiu 
pořizovaná změna. 
 

Ad 6) – Jaké kroky podnikla MČ Dolní Chabry v souvislosti se změnou územního plánu Z3117/11? 

Změnu územního plánu pořizuje hlavní město Praha. Změna je ve stádiu pořizované změny územního 
plánu. Městská část žádné kroky ve vztahu k pořizované změně nečinila. 
 

Ad 7) - V jaké fázi je územní/stavební/společné řízení o povolení výstavby Vedení přenosové soustavy 
400 kV? Byla již v rámci územního/stavebního/společného řízení o povolení výstavby Vedení přenosové 
soustavy 400 kV vydána jakákoliv rozhodnutí, povolení apod.? 

MČ Dolní Chabry je z činnosti spočívající v aktualizaci navazujících a souvisejících řízení ve smyslu 
usnesení č. 733/21/RMČ známo, že v současné době probíhá u Ministerstva průmyslu a obchodu 
v působnosti stavebního úřadu společné řízení o povolení výstavby Vedení přenosové soustavy 400 kV 

vč. části sdruženého vedení s dvojitým elektroenergetickým vedením distribuční soustavy 110 kV. 
Podle sdělení pověřených pracovníků ministerstva se uvedené řízení nachází v jeho počáteční fázi a 
dosud nebylo v tomto řízení vydáno žádné rozhodnutí. MČ Dolní Chabry dosud nebyla o zahájení 
tohoto řízení oficiální cestou vyrozuměna. 
 

Ad 8) – V jaké fázi je územní/stavební/společné řízení o povolení výstavby sdruženého vedení, tj. Vedení 
přenosové soustavy 400 kV, na kterém bude pověšeno stávající Vedení distribuční soustavy 110 kV 
(dále jen „Sdružené vedení 400 kV a 100 kV“? Byla již v rámci územního/stavebního/společného 
řízení o povolení výstavby Sdruženého vedení 400 kV a 100 kV vydána jakákoliv rozhodnutí, povolení 
apod.? 



Viz odpověď na předchozí otázku. 
 

Ad 9) – Byl již MČ Dolní Chabry představen projekt Sdruženého vedení 400 kV a 100 kV? 

MČ Dolní Chabry nebyl dosud představen finální projekt Sdruženého vedení 400 kV a 100 kV.    
 

Ad 10) – V jaké fázi je vyjednávání MČ Dolní Chabry se společností ČEPS, a.s. a ČEZ Distribuce, a.s. 
o sdružení Vedení přenosové soustavy 400 kV se stávajícím Vedením distribuční soustavy 110 kV, tj. o 
Sdruženém vedení 400 kV a 100 kV? 

Jednání se společnostmi ČEPS, a.s, a ČEZ Distribuce, a.s. bylo pozastaveno poté, co zastupitelstvo 
městské části neodsouhlasilo návrh memoranda o spolupráci při výstavbě sdruženého vedení.  
 

Ad 11) – Jaké další kroky plánuje MČ Dolní Chabry ve vztahu k Vedení přenosové soustavy 400 kV a 
Sdruženému vedení 400 kV a 100 kV podniknout? 

MČ Dolní Chabry bude z pozice účastníka řízení o povolení výstavby sdruženého vedení, tj. Vedení 
přenosové soustavy 400 kV, prosazovat záměr výstavby sdružených vedení v takovém rozsahu, aby 
byl minimalizován negativní vliv projektu výstavby tohoto vedení na obyvatele Dolních Chaber. 
 

MČ Dolní Chabry dále poskytuje žadateli následující dokumenty: 

 Usnesení RMČ č. 954/22/RMČ ze dne 16. 5. 2022 vč. důvodové zprávy; 

 Usnesení RMČ č. 733/21/RMČ ze dne 21. 7. 2021. 

 Přehled navazujících a souvisejících řízení zpracovaný advokátní kanceláří BŐHM LEGAL 
s.r.o.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S pozdravem  

Mgr. Lenka Drdová  
Tajemnice Úřadu městské části  
 

 

 

 

 

 

 

V souladu s požadavkem zasíláme žadateli prostřednictvím e-mailu. 

Informace se nachází na stránkách www.dchabry.cz na odkazu http://www.dchabry.cz/zadosti-o-

informace. 
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Drdová

Digitálně podepsal 

Lenka Drdová 
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