MĚSTYS POZLOVICE
Hlavní 51, Pozlovice, 763 26 Luhačovice
ZA POZLOVICE z. s.
Ing. Marek Lukács, předseda spolku
Pod Větrníkem 60
Pozlovice
763 26 Luhačovice
Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje:

V Pozlovicích dne

00306/2018/POZ

Ing. Olga Tkáčová

31.01.2018

Vážený pane předsedo,
v loňském roce, tzn. cca 5 let od doby schválení ÚP Pozlovice a ZÚR ZK byla obnovena jednání
investora spol. E-ON Distribuce a. s. o přípravě projektu VVN 1 x 110 kV Slavičín-Slušovice a
trafostanice v Pozlovicích. Na jednání zastupitelstva městyse Pozlovice dne 8. 2. 2017 proti stavbě
a postupu zastupitelstva vystoupil p. František Talaš. Následně byla obnovena činnost spolku
ZA POZLOVICE z.s., který se v minulosti na hledání pokud možno co nejšetrnější trasy VVN
v našem území podílel. Naší snahou bylo trasu VVN vést převážně mimo horizonty a lesní porosty,
v souladu se zásadami prezentovanými spol. EGÚ Brno v 10/2017. Tato trasa byla do územně
plánovacích dokumentů zanesena jako koridor, ve kterém lze v rámci projektových prací řešit detaily
tak, aby negativní dopady stavby na krajinu byly minimalizovány. Ochranu krajiny Váš spolek
deklaruje jako nejvyšší hodnotu a určitě se v tomto se zastupiteli shodneme.
V prosinci 2017 jsme od zpracovatele dokumentace pro hodnocení vlivu stavby na životní prostředí
obdrželi část podkladů – viz obr. v příloze k tomuto dopisu, ve kterých je upřesněn návrh trasy
v mezích koridoru. Konkrétně v oblasti Řetechova je trasa navržena tak, aby se vyhnula pozemkům
člena vedení Vašeho spolku bez ohledu na skutečnost, že toto řešení si vyžaduje zásah do lesního
porostu, lomový bod je umístěn cca o 10 m výše směrem k horizontu.
Obracíme se na Vás s žádostí o vysvětlení, proč je členem spolku navrhováno řešení podstatně
negativněji zasahující do krajiny, než je vedení VVN v ose koridoru, tzn. před lesním porostem a níže
pod horizontem. Městys Pozlovice bude s největší pravděpodobností v rámci správních řízení
požadovat úpravy trasy VVN tak, aby trasa byla vedena v ose koridoru.
Děkuji, s pozdravem

Ing. Olga Tkáčová, v. r.
starostka
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