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Vec
l'Výmena existujúceho vedenia "WEINVIERTELLEITUNG" - oznámenie o predložení

zámeru navrhovanej činnosti
Dňa 21.12.2016 bol podl'a jednotlivých ustanovení Dohovoru o hodnotení vplyvov na životné
prostredie presahujúcich štátne hranice, Smernice Európskeho parlamentu a Rady
2011/92/EU o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné
prostredie a podl'a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len "zákon") na
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na
životné prostredie (ďalej len "MŽP SR") doručený krajinou pôvodu, t. j. Rakúskom, zámer
navrhovanej činnosti " Výmena existujúceho vedenia " WEINVIERTELLEJTUNG"
navrhovatel'a Austria Power Grid AG, Wagramer Strafte J 9 (IZD-Tower), J 220 Viedeň.

Ako príslušný orgán pre posudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranice podľa § 40 ods. 2
zákona Vám zasielame ako dotknutému orgánu, resp. dotknutej obci podľa § 51 zákona
preloženú čast' dokumentácie správy ohodnotení navrhovanej činnosti na zaujatie stanoviska,
či sa Slovenská republika chce zúčastnit' posudzovania vplyvov presahujúcich štátne hranice.
Dokumentácia je zverejnená na webovom sídle MŽP SR na adrese:

http://enviroportal.sklskleialdetaillvymena-existujuceho-vedenia-weinviertelleitung-

navrhovatela-austria-po
MŽP SR žiada dotknutú obec, aby informovala o tejto skutočnosti verejnost' do 3
pracovných dní po doručení tohto oznámenia na svojom webovom sídle, ak ho má obec
zriadené, a na úradnej tabuli obce a zároveň verejnosti oznámila, kde a kedy možno do
dokumentácie nahliadnut', v akej lehote môže verejnost' zasielat' pripomienky a miesto, kde
môžu pripomienky podávat'. Zároveň žiadame zabezpečit' sprístupnenie dokumentácie pre
verejnost' po dobu najmenej 21 dní od zverejnenia uvedených informácií.
Vaše písomné stanovisko podľa § 51 zákona žiadame doručil' na adresu: Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné
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prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 81235 Bratislava, najneskôr do 21 dní od jehodoručenia.

MŽP SR zároveň informuje, že podI'a § 52 ods. 2 zákona verejnost' a dotknuté orgány môžu
doručiť svoje pripomienky priamo príslušnému orgánu strany pôvodu, ktorýmje Spolkové
ministerstvo poI'nohospodárstva, lesníctva a životného prostredia a vôd, útvar Vl, Espoo
kontaktný bod, Stubenbastei 5, 1010 Viedeň, Rakúsko.
S pozdravom

Príloha:

- preložená časť dokumentácie (pre dotknutú obec)

MINISlER::H 'IO
žlVOlNÉHO PROSTREDIA SR

nám. tudovíta Štúra 1A 81235 BRA T I S L A V A

/~ 77

RNDr. Gabriel Nižňanský

riaditeľ odboru

Rozdeľovník:

Dotknutá obec:

1. Obec Vysoká pri Morave, Obecný úrad, Hlavná 196, 900 66 Vysoká pri Morave

2. Obec Záhorská Ves, Obecný úrad, Hlavná 29, 900 65 Záhorská Ves

3. Obec Suchohrad, Obecný úrad Suchohrad 140, 900 64 Suchohrad

4. Obec Gajary, Obecný úrad, Hlavná 67/105, 900 61 Gajary

5. Obec Malé Leváre, Obecný úrad Malé Leváre 177, 908 74 Malé Leváre
Dotknuté orgány:

6. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P. O. Box 106, 820 05Bratislava 25 --

7. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka
2942/60A, 901 26 Malacky

8. Okresný úrad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikäcíí, ul.
Zámocká 5, 901 O 1 Malacky

9. Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor, Záhorácka 2942/60A, 901 26Malacky

10.Okresný úrad Malacky, odbor krízového riadenia, Záhorácka 2942/60A, 901 26
Malacky

11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09
Bratislava

12. Okresné riaditel'stvo HaZZ Malacky, Legionárska 882,901 Ol Malacky

13.Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
Námestie slobody Č. 6, P.O. Box 100,810 05 Bratislava
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14. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 81 l 04 Bratislava

15. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody,

biodiverzity a krajiny, TU
16. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie

a prírodných zdrojov, TU
17. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, TU

18. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2,812 72 Bratislava

19. Ministerstvo obrany Slovenskej repuhliky, Kutuzovova 8,83247 Bratislava

20. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., úsek prevádzky, Mlynské Nivy

59/A, 824 84 Bratislava 26
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Cezhraničné vplyvy - Slovenska republika Obnova stávajuceho vedenia APG Weinviertel

• Zriadenie a prevádzka R Zaya ako rozvodne 380/220/110 kV (v troch stavebných etapách
ElA)

• Demontáž spojenia vedenia 220kV R Bisamberg - štátna hranica (Sokolnice) (vedenie V 243)
v lokalite R Bisamberg po (exkl.) stožiar 243-M0256 po uvedení obnovy stávajuceho vedenia
APG Weinviertel do prevádzky (ElA dostavba 2022 - pozri obrázok 1-2 ):

• dlžka vedenia:

• počet stožiarov:

zhruba 77,0 km

255 stožiarov

• Demontáž pomocnej oceľovej konštrukcie podperného izolátora (vývodov) v rozvádzačových
poliach 220 kV 243 a 244 v R Bisamberg (súčasne s demontážou vedenia)

Obr. 1-1: Plán nových častí zámeru obnovy stávajuceho vedenia APG Weinviertel

6/28
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Cezhraničné vplyvy - Slovenska republika Obnova slávajuceho vedenia APG-We//lVlertel

Obr. 1-2: Prehl'ad súčasného spojenia vedenia 220 KV od R Bisamberg po štátnu hranicu (Sokolnice), ktoré bude
demontované

Celý zámer musí byť podl'a rakúskeho zákona lJVP-G 2000 /Zákon o posudzovaní vplyvov na životné
prostrediel podrobený posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, keďže podľa § 3 ods. 1 v spojení
s prílohou 1 stlpec 1 číslo 16 písm. a) podliehajú "vedenia elektrickej energie o napätí 220 kVa viac
a s dlžkou najmenej 15 kilometrov" ElA. Novo vybudovaná čast' 380 kV (vr. miesta napojenia Seyring)
vykazuje dlžku zhruba 48 km. Z tohto dôvodu musí byť pre tento zámer uskutočnené plné
vyhodnotenie vplyvov na životné prostredie. Úsek vedenia 220 kVa čast' 110 kV zámeru samy o sebe
nepodliehajú ElA. Vzhľadom k tomu, že sú opatrenia prenosového vedenia 380 kV ako vo vecnom,
tak aj v plošnom kontexte, jedná sa pri obnove stávajuceho vedenia APG Weinviertel o celkový zámer
podliehajúci ElA, ktorý sa skladá z viacerých častí zámeru o napätí 380 kV, 220 kVa 110 kV. Takisto
demontáže, ktoré tento zámer vyžaduje, sú považované za súčast' celého zámeru. Z tohto dôvodu
podal predkladateľ projektu podľa § 5 ods. 1 UVP-G 2000 u krajinskej vlády Dolného Rakúska ako
príslušného úradu spolu s žiadost'ou o povolenie, podanou 6.9.2016, všetky podklady, ktoré
sú správnymi predpismi pre schválenie zámera požadované, tak ako aj prehlásenie vplyvov
na životné prostredie podľa § 6 ods. 1 UVP-G 2000.

Austrian Power Grid AG 7/28



Cezhraničné vplyvy - Slovenska republika Obnova stávajúceho vedenia APG Weinviertel

Keďže bude pre zámer obnovy stávajuceho vedenia APG Weinviertel vyhotoveno vyhodnotenie
vplyvov na životné prostredie a tento zámer by mohol mať vplyv na životné prostredie susedného
štátu Slovenskej republiky, musí byt' tento štát podla § 10 UVP-G 2000 o tomto zámere informovaný.
Napriek tomu, že neexistuje žiadna dohoda medzi Rakúskom a Slovenskou republikou, rozhodol
sa predkladater projektu poskytnúť informácie o povolení a spôsobe postupu vyhodnotenia vplyvov
na životné prostredie aj v slovenskom jazyku. V tomto zmysle budú následne krátko predstavené
podstatné komponenty zámeru, tak ako možný cezhraničný dopad z pohľadu dotknutých odborov ElS.

Je potrebné poznamenal', že všetky časti zámeru obnovy stávajuceho vedenia APG Weinviertel ležia
v Rakúsku a z tohoto dôvodu nie je nutné pre predmetný zámer vyhotovil' žiadne vyhodnotenie
vplyvov na životné prostredie.

8/28
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Cezhranicne vplyvy - Slovenska republrka Obnova stávajuceho vedenia APG-Welnvlertel

2 Popis zámeru

2.1 Všeobecne

Pri zámere obnovy stávajuceho vedenia APG Weinviertel sa jedná v zmysle širokého pojmu zámeru
podľa rakúskeho zákona o vyhodnotení vplyvov na životné prostredie o zmenu sústavy vedenia
380 kV R Durnrohr a R Wien Sudost zriadením spojenia vedenia 380 kV medzi miestom napojenia
Seyring a novozriadenej R Zaya, tak ako o zmenu sústavy vedenia 220 kV medzi R Bisamberg a
štátnou hranicou (Sokolnice) zriadením nového spojenia vedenia 220 kV od R Zaya k štátnej hranici
(Sokolnice). vrátane sprievodných opatrení v oblasti rozvodných sústav.

2.2 Prehl'ad

Zámer sa skladá prevažne z nasledujúcich komponentov:

1. výstavba a prevádzka nadzemného silnoprúdneho vedenia:

• prepojenie miesta napojenia Seyring a R Zaya dvojitým vedením 380kV

.' prepojenie miesta napojenia stožiaru 243-M0256 a R Zaya dvojitým vedením 220 kV

• zriadenie miesta napojenia 380 kV Seyring

2. rozšírenie R Bisamberg o tri rozvádzačové polia 380 kV vrátane patričných potrubných vedení

3. vytvorenie a prevádzka novej R Zaya ako rozvodne 380/220/110 kV

4. demontáže:

• demontáž vedenia 220 kV R Bisamberg - štátna hranica (Sokolnice) so systémami 243

a 244 v priestore R Bisamberg iba po stožiar (okrem) 243-M0256 po uvedení obnovy

stávajuceho vedenia APG Weinviertel do prevádzky

• demontáž pomocnej ocel'ovej konštrukcie podperného izolátora (vývodov)

v rozvádzačových poliach 243 a 244 vR Bisamberg (súčasne s demontážou vedenia)

Austrian Power Grid AG 9/28



Cezhraničné vplyvy - Slovenská republika Obnova stávajuceho vedenia APG Weinviertel

3 Plánovanýstožiar

Na nasledujúcom obrázku sú na príklade nosného stožiaru 380 kV obnovy stávajuceho vedenia APG
Weinviertel popísané zodpovedajúce technické pojmy.

izolátorový záves
resp. izolátor

priehyb v strede
kotviacého pora

Obr. 3-1: Plánovaný nosný stožiar 380 kV s príslušnými komponentmi

3.1 Stožiare a druhy stožiarov

Stožiare budú vyrábané ako oceľové priehradové konštrukcie s tromi úrovňami vodičov (tzv. stožiar
Súdok). Na vŕšku stožiaru je upevnené uzemňovacie lano. Celkovo bude zriadených 153 stožiarov
pre vedenie 380 kV (148 stožiarov Seyring - Zaya, tak ako u miesta napojenia Seyring 5 stožiarov)
a 49 stožiarov pre vedenie 220 kV.

10/28 Austrian Power Grid AG



Cezhrarucne vplyvy _ Slovenská iepubltka Obnovil stávajuceho vedenia APG-Welnvlertel

Stožiare nesú spolu 2 systémy (tzv. dvojité vedenie). V priamej osi nadzemného vedenia
sú na nosnom stožiary upevnené laná. V miestach lomu trasy nadzemného vedenia sú umiestnené
kotvené stožiare, na ktorých sú laná zakotvené.

Nasledujúce obrázky ukazujú príklady nosného a rohového kotveného stožiaru pre vedenie 380 kV
ako aj 220 kV.

dvojité vedenie 380 kV
nosný stožiar rchový kotviaci stožiar

T.Tv ± O WA ± O
zenYlI,lCel..tnO

~!~
;1-,'* / ,-o ,

Obr. 3-2: Príkladné znázornenie nosného a rohového kotveriého stožiaru pre vedenie 380 kV

[ff' '~ilil"',,' ,,- ,,' ..
',_ � Ol. I.

o-- 'I' -,-o, '.',

dvojité vedenie 220 kV

nosný stožiar

T, Tv:t O

- '---

rohový kotviací stožiar

WA:tO

Obr. 3-3: Príkladné znázornenie nosného a rohového kotveného stožiaru pre vedenie 220 kV

Austrian Power Grid AG
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Cezhraničné vplyvy - Slovenska republika Obnova slávajuceho vedenia APG Weinviertel

3.1.1 Potiahnutie stožiaru
Po žiarovom pozinkovaní súčasť! stožiaru sú tieto potiahnuté utesňujúcim vrchným náterom. Tento
náter má farbu RAL 7005 myšacia šedá. Táto slúži farebnému začlenenie stožiarov do' prírody
a zlepšuje ochranu proti korózii. Pot'ahový materiál je riediteľný vodou a na báze akrylátu.

Obr. 3-4: RAL 7005

3.2 Laná

Laná sú mnohodrôtovo spletené. Použité budú hliníkovo-oceľové laná. Oceľové jadro preberá
mechanické sily, nad ním ležiace hliníkové drôty prenášajú elektrickú energiu a čiastočne preberajú
tiež mechanické sily. Za účelom ochrany proti korózii sú oceľové drôty pred spletením pozinkované
a ošetrené mazivami.

3.2.1 Vodičové laná

Systémy-380kV
Dvojité vedenie sa skladá z dvoch systémov striedavého prúdu, z ktorých má každý tri fázy. Jedna
fáza sa sjkladá z troch čiastkových vodičov trojzvazku (jednotlivých káblov). Tieto čiastkové vodiče
trojzväzku tvoria rovnostranný trojuholník s odstupom 40 cm. Laná sú označené 679-AL 1 /86-ST1AM
a majú prierez hliníka 679 rnrrŕ a prierez oceľového drôtu 86 rnrn". Priemer lana je približne 36 mm.

Tieto tri čiastkové vodiče trojzväzku sú pozdlž kotviaceho poľa držané vo vzájomných vzdialenostiach
dištančnými rozperkami, rozmiestnenými v odstupe 30-50. Pre zníženie nápadnosti dištančných
rozpierok na vedení sú hliníkové komponenty matované pieskom.

Systémy-220kV
Toto dvojité vedenie sa tiež skladá z dvoch systémov striedavého prúdu, z ktorých má každý tri fázy.
Jedna fáza sa skladá len z jediného lana. Lano je označené 341 AL 1 / 109-ST1 AM, má prierez hliníka
341 rnrn" a oceľového drôtu 109 rnrn". Priemer lana je približne 27,6 mm.

3.2.2 Zemniace laná
Všetky nadzemné vedenia sú na vŕšku stožiaru vybavené uzemňovacím lanom, ktoré slúži ako
ochrana pred bleskom. Ako na vedenie 380 kV, tak aj na vedenie 220 kV je namontované vysoko
vodivé zemniace lano s integrovanými optickými vláknami typu 230-AL3 / 75-A20SA 2C. Spojenie
vybudované pomocou optických vlákien je potrebné pre vnútropodnikový prenos dát a pre zaistenie
prevádzkovej bezpečnosti.

3.3 Izolátorové závesy

Izolárorové závesy sú zodpovedné za izoláciu vodičových lán pod napätím na konštrukci uzemneného
stožiaru a za pevné spojenie lán so stožiarmi. Skladajú sa z izolátorov a armatúr. Úlohu izolácie
preberajú izolátory. Použité budú buď porcelánové tyčové, plastové alebo sklenené izolátory.

12/28 Austrian Power Gricl AG



4 Čísla a údaje obnovy stávajuceho vedenia APG WEJinviertel

najvyšši
najnižši stožiar priemerná

novostavba novostavba stožiar výška stožla-demontáž
380 kV 220 kV novostavby novostavby

rov v obcivobciObec vobci

m stožiar m stožiarov m stožiarov m stožiar m stožiar m

Wolkersdorf im Weinviertel 220 kV 1.549 6 2.089 7 72 MOO02 61 M1201 66
380 kV 942 3

Pillichsdorf 220 kV 2.962
9 3.365 10 72 MOO03 59 MOO07 63380 kV 288

Grol:\engersdorf 4.401 15 4.503 14 69 M0023 62 M0025 65Bockfliel:\ 1.761 6 1.784 5 75 M0029 62 M0031 69Auersthal 2.061 6 2.050 7 71 M0037 64 M0032 67Schčnkirchen-Reyersdorf 2.121 8 2.619 8 76 M0044 64 M0040 68Gänserndorf 3.901 13 4.427 12 74 MOOSO 64 M0047 68Weikendorf 8.348 29 967 4 73 M0064 64 M0061 69Prottes 2.869 10 67 M0071 57 M0068 62Ancern an der March 8.702 29 1.634 6 74 M0079 60 M0078 66Ebenthal 989 3 3.115 10 81 M0087 66 M0080 72Spannberg 798 3 60 M0090 56 M0091 57Velm-Gčtzendorf 3.777 11 72 M0101 56 M0093 65Zistersdorf 706 2 10.717 34 74 M0122 56 M0109 65Palterndorf-
2.770 9 3.279 11 71 M0141 59 M0150 65Dobermannsdorf

Neusiedl an der Zaya 492 1 3.054 13 53 M0206 41 M0201 49Altlichtenwarth 3.414 12 59 M0226 47 M0225 51Grol:\krut 2.414 8 53 M0228 43 M0219 49Bernhardsthal 6.118 18 4.791 16 65 M0246 42 M0249 48Stetten 2.002 7
Enzersfeld im Weinviertel 2.969 9



Cezhranlčne •.••ply vy . Slovenská republika

najvyšši najnižši stožiar
priemerná

demontáž
novostavba novostavba stožiar novostavby

výška stožia-

380 kV 220 kV novostavby v obci
rov v obci

Obec
vobci

m stožiar m stožiarov m stožiarov m stožiar m stožiar m

GroBebersdorf 4.074 15

Weiden an der March 907 3

Diirnkrut 5.093 17

Jedenspeiqen 3.828 12

Drčsing 2.549 8
Ringelsdorf-Niederabsdorf 2.771 10

Hausbrunn 5.768 19

Hohenau an der March 207 O

Rabensburg 492 2

celkový projekt
220 kV 177.046 255 48.485 153 13.672 49 81 M0087 41 M0201 62
380 kV 1 1.230 3

TabuIKa 4-1: Výšky stožiarov a dlžky vedeni ako i demontáži pre jednotlivé obce

'~lI~lniln POW(:f Cnd AG
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Cezhraničné vplyvy - Slovenska republika Obnova stávajúceho vedenia APG-Weinviel tel

5 Stavba

5.1 Štádiá stavby

Na základe potreby sanácie tak ako povinnosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa rakúskeho
energetického zákona (EIWOG 2010) zabezpečiť spoľahlivú a efektívnu sieť elektrickej energie,
musela spoločnosť APG preveriť zmenené energetické rámcové podmienky v oblasti Weinviertel a
prispôsobiť tomu svoje plány výstavby.

Prípustná maximálna hranica zaťaženia distribuč-iej siete spoločnosti Netz NO GmbH je v posledných
rokoch cez vykonané novostavby a prestavby zhruba 900 MW. Akékoľvek dodatočné zariadenia
s cieľom zvýšiť využívanie OZE by už nemohli by,' napojené na distribučnú sieť.

Už v súčasnosti sú výstavbové zámery nad 900 MW - najmä v oblasti veternej energie _
v povoľovacom konani. Aby nedošlo k oneskoreniu rozvoja obnoviteľných zdrojov energie, je potrebné
vypracovať zámer v dvoch krokoch.

Ako ďalší krok budú navyše zriadené dodatočné transformátory.

Jednotlivé kroky výstavby v stručnosti:

1. ElA prvovýstavba

V ElA prvovýstavbe bude od stávajuceho stožiaru 243-M0256 zriadené vedenie 220 kV do R Zaya
a vnútri R Zaya bude zriadená časť rozvodne 220/110 kV. Tak môže byť v tejto dobe dodatočný
výkon napojený do stávajuceho vedenia 220 kV. Novovybudovaný úsek vedenia 220 kV bude
zriadený od R Zaya ku stožiaru 243-M025E; a bude integrovaný do systému vedenia 220 kV
Bisamberg - štátna hranica (Sokolnice).

ElA prvovýstavba prebehne predbežne medzi koncom roka 2018 a koncom roka 2021.

2. ElA dostavba

Následne bude zriadené vedenie 380 kW od miesta napojenia Seyring k R Zaya. Okrem toho
bude vRZaya zriadená časť rozvodne 380/110 kV. Po uvedení nového spojenia vedenia
do prevádzky bude stávajuce vedenie 220 kV od R Bisamberg až po (okrem) stožiar 243-M0256,
v dlžke okolo 77 km, demontované. Tieto nové časti sústavy majú byt' uvedené do prevádzky
koncom roka 2021. Demontáž sa má uskutočniť v roku 2022.

3. ElA výstavba transformátorov

Pre túto časť zámeru nie sú potrebné žiadne ďalšie stavebné opatrenia nadzemného vedenia.
Vnútri R Zaya budú zriadené ďalšie transformátory. ElA výstavba transformátorov prebehne
predbežne v roku 2025.

5.2 Stavebné sklady

V stavebnom sklade budú priebežne skladované stožiare, laná, izolátory a armatúry, tak ako aj iné
materiály. Transporty k stavebným skladom prebehnú nákladnou dopravou. Umiestnenie stavebných
skladov je zvolené tak, aby sa tieto nachádzali vedľa, resp. v tesnej blízkosti verejných komunikácii.
Budú vybudované celkom dva stavebné sklady, zhruba počas 3 rokov. Stavba skladu v obci Auersthal
(Štrkovňa) zahŕňa plochu cca 5.300 m2, stavebný sklad v obci Zistersdorf (nespevnený povrch _
spaľovňa) okolo 9400 m2.
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5.3 Transporty materiálov k miestam zriadenie stožiarov

Transporty materiálov k miestam zriadenia stožiarov prebehnú cez súčasnú cestnú sieť a prístupové
cesty. Podrobné znázornenie je v konečnom koncepte miesta pre zriadenie stožiarov. Betón bude
dodávaný domiešačmi. V prípade potreby budú použité betónové pumpy.

5.4 Pracovná doba, bezpečnosť práce, ochrana životného prostredia

Spoločnosť APG zaväzuje zhotoviteľa na rokovania v súlade s príslušnými právnymi predpismi
(obzvlášt' v súlade so zákonom o ochrane pracovníkov, stavebným zákonom, zákonom o odpadovom
hospodárstve, nariadením o preprave a nakladaní s odpadmi, nariadením o triedení stavebného

I

materiálu vzniknutého v priebehu stavby, zákonom o obaloch). .

Po dobu stavebnej fázy je stanovený nasledujúci pracovný čas, doprava po verejných komunikáciách
môže prebiehat' samozrejme aj mimo túto pracovnú dobu:

• Počas nedele a sviatkov nebudú v normálnom prípade vykonávané žiadne stavebné práce.

• Bežná prevádzka na stavenisku je vymedzená na dobu od pondelka do piatku od 6:00 - 19:00
hod. a v sobotu od 06:00 - 12:00 hod. Počas tejto doby je pracovná doba jednotlivých
zamestnancov stanovená dodávateľmi spoločnosti APG v súlade s pracovnými predpismi.,

• Vo výnimočných prípadoch (až 20 dní I kalendárny rok) sa budú vykonávať práce na' stavbách
vo všedné dni do 22:00 hod., ako aj v nedele a sviatky od 06:00 - 22:00 hod.

V týchto výnimočných prípadoch sa jedná o práce, ktoré:

• musia byt' vykonané kompletne a bez prerušenia, ako napr. betónovanie základov, káblové

práce atd.

• sú závislé na externých okolnostiach a musia byt' preto vykonané v určitých termínoch alebo
v obmedzených časových rámcoch, ako je napríklad zriadenie stožiaru a napnutie lán
v lokalitách možného ohrozenia prevádzky na cestách a železničných tratiťch, lanové práce
v rámci koordinovaných vypínacích časov stávajúcich cudzích vedení, vrtuľníkový transport
závislý od počasia atp.

Po dokončení jednotlivých pracovných krokov bude v mieste zriadenia stožiaru odstránený všetok
obalový a zvyškový materiál, tak ako drobné súčiastky. Vedenie stavby tiež zohľadní možné
nebezpečenstvo pre raticovú zver napr. v dôsledku oplotenia.

Pre ochranu vody a pôdy budú pri použití látok znečisťujúcich vodu (napr. pohonné hmoty a mazivá,I -,

oddebňovací olej) akceptované zákonné bezpečnostné opatrenia (napr. inštalácie olejových bariér
a spojív, zákaz uloženia a akejkoľvek manipulácie s obsahom tankov v blízkosti vodných zdrojov).

5.5 Základy
Stavebné jamy pre bežné základy budú vykopané v zvislom smere podľa vymerania základových
dosiek. Humus bude uložený oddelene od ostatného výkopku. Na stabilizáciu stien sa použijú
doplňujúce podporné konštrukcie. Pre spevnenie dna jamy bude použitá buď vrstva chudého betónu
alebo štrku (čistotná vrstva). V stavebných jamách s prienikom vody musí byť voda odpumpovaná

pumpami.

Pre zaistenie potrebnej stability vrtného nástroja musí byt' na miestach zriadenia stožlarov s pilótami
(vŕtané vetkopriemerové pilóty) najskôr zabezpečená stabilná pracovná plocha. Potom budú vyvŕtané
otvory pre pilóty, v tvrdých pôdnych vrstvách budú tieto prípadne vysekané, potom vystužené
armovacími košmi a vybetónované. Akonáhle budú pilóty vytvrdnuté, odkryjú sa konce pilotov a budú
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vykopané základy pre hlavy pilótov. Po ukončeni výkopu a výstužných prácach bude konštrukcia päty
stožiaru podľa statických pravidiel umiestnená priamo do jamy alebo na predbetonovanú základovú
dosku. Ako konštrukcia päty stožiaru sa označuje vybetónovanie konštrukcie až k prechodu do drieku
stožiara, približne 5-8 m nad úrovňou terénu.

Pre vetknutie konštrukcie päty stožiaru do základov budú namontované armovacie výstuže a podľa
plánu budú vykonané debnenia medzidosiek a kruhové debnenia soklov. Potom sa bude betónovať,
Betón sa bude dovážať podľa možností prístupových ciest bud' priamo v domiešačoch alebo pomocou
betónovej pumpy.

5.6 Montáž stožiarov

Druh montáže stožiaru závisí od prístupových ciest' k miestam zriadenia stožiarov a moze byt'
vykonaný pomocou žeriavu alebo štokovacej ihly. Štokovacia ihla je asi 20 m dlhá pomocná
konštrukcia z oceľových alebo hliníkových nosnikov, ktoré sú umiestnené priamo v strede stožiaru.
Čiastočne predmontované súčasti stožiaru budú pomocou motorového navijaku vytiahnuté
cez štokovaciu ihlu, následne správne umiestnené a zoskrutkované.

5.7 Montáž lán

Zároveň s montážou budú stožiare okamžite vybavené závesnými izolátormi. Na nosné izolátorové
závesy budú namontované lanové kladky na ťahanie vodičov. Tieto kladky sa skladajú z niekoľkých
nezávisle na sebe sa otáčajúcich valčekov. Jednotka t'ahania vodičov sa skladá z "miesta bubnov"
(sklad patričných lanových bubnov a miesto brzdy) a z "miesta navijakov" (umiestnenie lanových
navijakov). Zvyčajne sa presúvajú od jedného kotveného stožiaru ku druhému kotvenému stožiaru.
Laná sú natiahnuté cez kladky medzistojacich nosných stožiarov.

Pre zaistenie bezpečia na dopravných trasách, ktoré vedenie krížia, budú zriadené ochranné
opatrenia (ochranné lešenie).

Montáž lán začne natiahnutím zdvihových lán (ľahké umelohmotné laná). To bude vykonané
vrtuľníkom (uprednostňovaná možnost'), ľahkým terénnym vozidlom alebo ručne.

Oceľové t'ažné laná budú natiahnuté zdvihovými lanami od miesta bubnov k miestu navijakov.
Oceľovými t'ažnými lanami sa postupne natiahne fázy a zemniace lano od miesta bubnov k miestu
navijakov (tieto tri čiastkové vodiče trojzväzku tohoto vedenia 380 kV budú natiahnuté spoločne).
Pomocou navijaku s brzdou budú laná podľa vypočítanej hodnoty prievysu lana regulované
a provizórne ukotvené pracovnými svorkami na stožiar.

Kotvenie a upevnenie vodičových lán

Na kotviacích stožiaroch budú konce lán spojené lisovacími kotviacimi svorkami s izolátorovým i
ret'azcami. Prúdové slučky na kotviacích stožiaroch slúžia k nepretržitému spojeniu lán. Na nosných
stožiaroch budú laná spojené s izolátorovým i ret'azcami nosnými svorkami.

Kotvenie zemniaceho lana

Zemniace laná s integrovanými optickými vláknami budú ukotvené na kotviacích stožiaroch nosnými
špirálovými kotviacimi svorkami. Na nosných stožiaroch budú laná upevnené nosnými svorkami.

Montáž lanových armatúr

Potom, čo boli namontované všetky laná celého kotviace ho úseku (pozn. prekl.: od jedného
kotvviacího stožiaru k druhému), budú v prípade vedenia 380 kV namontované dištančné rozperky
k rozmiestneniu čiastkových vodičov trojzväzku pozdlž kotviaceho poľa v odstupoch 30 _ 50 m. Tieto
práce budú vykonané pomocou motorizovaného káblového vozidla. Zemniace laná, ako v úseku
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V úsekoch vedenia 220 kV je navyše každá fáza vodičového lana označená výstražnýml špirálami
pre vtáky. '

Obr. 6-3: Výstražné špirály pre vtáky vodičového lana v úseku vedenia 220 kV

Obr. 6-4: Schéma výstražných opatrení pre ochranu vtáctva na úseku 220 kV
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7 Cezhraničné vplyvy

Vzhľadom k blízkosti plánovaného zámeru obnovy stávajuceho vedenia APG Weinviertel k Slovenskej
republike, musí byť v rámci vyhodnotenia vplyvov na životné prostredie tiež preskúmaný prípadný
cezhraničný dopad zámeru počas stavebnej a prevádzkovej fázy (vrátane demontáže).

Preto bol v rámci predmetného zámeru ElA príslušnými odbormi preskúmaný možný cezhraničný
dopad rakúskych častí zámeru aj na území Slovenskej republiky. Vzhľadom k vzdialenosi úseku
vedenia 380 kV je pre vyhodnotenie cezhraničného dopadu relevantný iba úsek vedenia 220 kV.
Podľa odborných posudkov nebude mať zámer obnovy stávajuceho vedenia APG Weinviertel ani
v priebehu zriadenia, ani počas prevádzky žiadny dopad na životné prostredie v Slovenskej republike .

.;"

.~ • 4t'~

"

Obr. 7-1: Vzdialenosti zámeru (novostavby) od štátnej hranice.
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Obr. 7-2: Vzdialenosti zámeru (demontáž) od rakúsko-slovenskej hranice
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Nižšie uvedená tabuľka obsahuje jednotlivé odborné oblasti, skúmané pre zámer obnovy stávajuceho
vedenia APG Weinviertel, tak ako i mená autorov odborných posudkov, a teda cezhraničného dopadu.

Austrian Power Grid AG

DI Ingo KOgler, Mag. Martin Schonberq, MSc I VER BUND
Umwelttechnik GmbH

Dr. Wolfgann Friesl-Hanl, Dr. Gerhard Heiss, Dr. Bernhard
Wimmer, PD Dr. Gerhard Soja I AlT Austrian Institute of
Technology

--------------------------------------~
Ass. Prof. DipL-Ing. Dr. Peter Schbnhuber I Technische
Universität Wien

aO.Univ.-Pro'. Dr. Gerald Haidinger

Dr. Paul Herbst, Mag. Philipp Sack I GWU Geologie-Wasser-
Umwelt GmbH

--------------------------------------~
DI Dr. Kurt Fallast, DI Thomas Klocker I PLANUM Fallast
Tischler & Partner GmbH

Dr. Christian HObner, DI (FH) Margot Mathä I Laboratorium fOr
Umweltanalytik GesmbH

DI Harald Grave I inžinierska firma pre technickú ochranu
životného prostredia

DI Martin Kúhnert, súdny znalec pre lesníctvo a drevospracujúci
priemysel; DI Karin Graf, inžinierska kancelária pre starostlivost'
o krajinu a krajinnú architektúru lARGE KOHNERT - GRAF

DI Martin KOhnert, súdny znalec lesníctvo a drevospracujúci
priemysel; DI Karin Graf, inžinierska kancelária pre starostlivost'
o krajinu a krajinnú architektúru lARGE KOHNERT - GRAF

Dr. Hans Peter Kollar; v spolupráci s: DipL-Ing. Thomas Zuna-
Kratky; Mag. Or. Rainer Raab; Mag. Stefan Wegleitner; Ulrich
HOttmeir, Bsc I technická firma pre biológiu

DI Gerhard Gawalowski, DI Elisabeth Ransmayr, Mag..Bettina
Pasch, DI Robert Zideck, DI Manuel Denner I Lacon - TB pre
územné plánovanie

DI Thomas Proksch, DI Petra Cermak, DI Alexandra
Janetschek-Borst, Alexander Nakowitz, Bettina Potonay, BSc I
Land in Sicht - firma územného plánovania

DI Esther Bohm, DI Sebastian Laussegger I Buro Dr. Paula ZT-
GmbH

DI Esther Bohm, DI Sebastian Laussegger I BOro Dr. Paula ZT-
GmbH

Mag. Dr. Volker Lindinger et al. I ARDIG Archäologischer Dienst
GesmbH
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7.1 Odpadové hospodárstvo

Z pohľadu odbornej oblasti (ďalej len stručne: OO) odpadového hospodárstva nie je ani v priebehu
výstavby, ani počas prevádzky zámeru obnovy stávajuceho vedenia APG Weinviertel očakávaný
žiaden cezhraničný dopad. To platí aj pre demontáž stávajuceho vedenia 220 kV R Bisamberg -

štátna hranica (Sokolnice) z R Bisamberg po stožiar 243-M0255.

Vo fáze výstavby nedôjde k žiadnym pňvážacím alebo odvážacím transportom k lokalitám stožiarov

a stavenísk rozvodní cez územie Slovenskej republiky.

7.2 Pôdaa pol'nohospodárstvo

Z pohľadu OO pôdy a poľnohospodárstvo nie je ani v priebehu výstavby, ani počas prevádzky zámeru
I

obnovy stávajuceho vedenia APG Weinviertel očakávaný žiaden cezhraničný: dopad. To platí
aj pre demontáž stávajuceho vedenia 220 kV R Bisamberg - štátna hranica (Sokolnice) z R Bisamberg

po stožiar 243-M0255.

7.3 Elektromagnetické polia

Z pohľadu OO elektromagnetických polí nie je ani v priebehu výstavby, ani počas prevádzky zámeru
obnovy stávajuceho vedenia APG Weinviertel očakávaný žiaden cezhraničný; dopad. To platí
aj pre demontáž stávajuceho vedenia 220 kV R Bisamberg - štátna hranica (Sokolnice) z R Bisarnberq

po stožiar 243-M0255.

7.4 Humánnamedicína

Z pohľadu OO humánnej medicíny nie Je ani v priebehu výstavby, ani počas wevádzky zámeru
obnovy stávajuceho vedenia APG Weinviertel očakávaný žiaden cezhraničný i dopad .. To platí
aj pre demontáž stávajuceho vedenia 220 kV R Bisamberg - štátna hranica (Sokolnice) z R Bisamberg

po stožiar 243- M0255.

7.5 Geológia, hydrogeológia a voda

Z pohladu OO geológie, hydrogeológie a vody nie je ani v priebehu výstavby, anij počas prevádzky
zámeru obnovy stávajuceho vedenia APG Weinviertel očakávaný žiaden cezhraničpý dopad. To platí
aj pre demontáž stávajuceho vedenia 220 kV R Bisamberg - štátna hranica (Sokolnice) z R Sisamberg

po stožiar 243-M0255. .

7.6 Doprava
Dolné Rakúsko hraničí - v oblasti vplyvu obnovy stávajuceho vedenia APG Weinvi~rtel - na východe
so Slovenskou republikou. Transporty materiálu dodávateľov na staveniska by tak mohli viesť
jednotlivo cez slovenskú siet' verejných komunikácií. Vzhľadom k nízkej frekvencii dodávok
na staveniska sú tieto jazdy v celkovej prevádzke patričnej diaľnice, resp. zemskej cesty, v Slovenskej
republike zanedbateľné a nie je očakávaný žiaden cezhraničný dopad. Intenzívne transporty materiálu
medzi stavebným skladom a miestami umiestnenia stožiarov sa uskutočnia len na rakúskom území.

7.7 Ovzdušie a klíma
Z pohľadu OO ovzdušia a klímy nie je na základe velkých vzdialeností k štátnemu územiu Slovenskej
republiky ani v priebehu výstavby, ani počas prevádzky zámeru obnovy stávajuceho vedenia APG
Weinviertel očakávaný žiaden cezhraničný dopad. To platí aj pre demontáž stávajuceho vedenia.

24/28 Austrian Power Grid AG



Cczhr aničné vplyvy - Slovenska republika Obnova slávajuceho vedenia APG Wefnvieftel

7.8 Hluk

V stavebnej fáze sa cez územie Slovenskej republiky neuskutočnia žiadne transporty materiálu medzi
staveniskami stožiarov a staveniskami rozvodní.

z pohľadu OO zvuku nie je ani v priebehu výstavby, ani počas prevádzky zámeru obnovy stávajuceho
vedenie APG Weinviertel očakávaný žiaden cezhraničný dopad. To platí aj pre demontáž stávajuceho
vedenia 220 kV R Bisamberg - štátna hranica (Sokolnice) z R Bisamberg po stožiar 243-M0255.

7.9 Lesníctvo

Vzhľadom na to, že sa plošné nároky zámeru obmedzujú len na rakúske územie, nebudú v susednej
Slovenskej republike spôsobené zámerom žiaone straty lesov a biotopov a nedôjde k žiadnemu
cezhraničnému vplyvu na les ako národné bohatstvo. Možné nepriame dopady a vyžarovacie efekty
(napr. deliace efekty, imisie) môžu byť tiež vylúčené, preto sa na hranici so Slovenskou republikou
neplánujú cezhraničné relevantné opatrenia v lesných oblastiach.

Z pohľadu OO lesníctva nie je ani v priebehu výstavby, ani počas prevádzky zámeru obnovy
stávajuceho vedenia APG Weinviertel očakávaný žiaden cezhraničný dopad. To platí aj pre demontáž
stávajuceho vedenia 220 kV R Bisamberg - štátna hranica (Sokolnice) z R Bisamberg po stožiar 243-
M0255.

7.10 Ekológia divokej zveri a poľovníctvo

Z pohľadu OO ekológie divokej zveri a poľovníctva nie je ani v priebehu výstavby, ani počas
prevádzky zámeru obnovy stávajuceho vedenie APG Weinviertel, očakávaný žiaden cezhraničný
dopad. To platí aj pre demontáž stávajuceho vedenia 220 kV R Bisamberg - štátna hranica
(Sokolnice) z R Bisamberg po stožiar 243-M0255.

V stavebnej fáze sa cez územie Slovenskej republiky neuskutočnia žiadne transporty materiálov
medzi staveniskami stožiarov a staveniskami rozvodní.

7.11 Vtáctvo a netopiere

Vzhľadom k veľkej vzdialenosti stavby k slovenskému územiu, nebude mať novostavba vedenia
žiadny cezhraničný dopad. Demontáž vedenia predstavuje (obzvlášť v oblasti Bernhardsthaler Ebene)
značné zlepšenie podmienok biotopov najcitlivejších chránených druhov vtákov v Chránenej vtáčej
oblasti nivy Moravy a Dyje (orol kráľovský, orol morský, haja červená, haja tmavá, kaňa popolavá,
kaňa močiarna, výr skalný a ďalšie). Nové vedenia sú príslušne označené po celej trase opatreniami
proti vtáčej kolízii. Zámer týmto predstavuje značné zlepšenie oproti súčasnému stavu.

Z pohľadu OO vtáctva a netopierov nie je ani v priebehu výstavby, ani počas prevádzky zámeru
obnovy stávajuceho vedenie APG Weinviertel očakávaný žiaden cezhraničný dopad.

7.12 Zvieratá, rastliny a ich biotopy

Vzhľadom k tomu že sa plošné nároky zámeru obmedzujú len na rakúske územie, nebudú v susednej
krajine Slovenskej republiky spôsobené zámerom žiadne straty biotopov a nedôjde k žiadnemu
cezhraničnému vplyvu na zvieratá, rastliny a ich biotopy ako národné bohatstvo. Možné nepriame
dopady a vyžarovacie efekty (napr. deliace efekty, imisie) môžu byť tiež vylúčené, pretože na hranici
so Slovenskou republikou sa neustanovilo opatrenie v biotopoch s cezhraničnou relevanciou.

Z pohľadu OO zvierat, rastlín a ich biotopov nie je ani v priebehu výstavby, ani počas prevádzky
zámeru obnovy stávajuceho vedenia APG Weinviertel očakávaný žiaden cezhraničný dopad. To platí
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aj pre demontáž stávajuceho vedenia 220 kV R Bisamberg - štátna hranica (Sokolriice) z R
Bisamberg po stožiar 243-M0255.

7.13 Príroda

Minimálna vzdialenosť 380 kV časti obnovy stávajuceho vedenia APG Weinviertel je zhruba 5 km
od slovenskej štátnej hranice a nachádza sa vo výške oblasti Suchohrad a Záhorská Ves.

Skúmaná oblast' novej trasy je v západnej časti slovenské chránené krajinné oblasti Záhorie, ktoré
siaha až k hranici. Krajina sa skladá z lužných lesov a nív v pôvodnom stave, doplnených početnými
kanálmi, jazerami a inými mokradiami. Tu sú najväčšie mokré kosné lúky Slovenska. Uprostred
chránenej krajinnej oblasti sa nachádza Prírodná rezervácia Bogdalický Vrch a Horný les a 2 ďalšie
chránené oblasti.

Z pohľadu analýzy je očividné, že je možno novú trasu vedenia vidieť len zo vzdialenosti väčšej ako
7 km, preto sa zohľadňuje iba zóna diaľkového pôsobenie zámeru.

Zmeny v chránenej krajinnej oblasti sú z dôvodu veľkých vzdialeností marginálne a naviac dôjde
demontážou vedenia 220 kV k výraznému zlepšeniu v zmysle opticko-vizuálneho ozdravenia rázu
krajiny. Najkratšia vzdialenosť vedenia, ktoré bude demontované, od slovenskej hranice. dosahuje
zhruba 1 km (medzi DOrnkrut a Grub), a je teda v optickej zóne blízkeho pôsobenia zámeru.

Stávajuce stožiare sú teda opticky-vizuálne značne vnímaternejšie ako stožiare plánovaného nového
vedenia.

Chránenou krajinnou oblasťou vedie medzinárodná cyklotrasa" Iron Curtain Trail ", z ktorej je možné
vidieť novú trasu vedenia iba v krátkych úsekoch.

V rámci novostavby zámeru nedôjde v susednej Slovenskej republike k žiadnemu negatívnemu vplyvu
na krajinu ako národné bohatstvo. V rámci demontáže stávajuceho vedenia sú v každom prípade
dané značné zlepšenia pre krajinu ako národné bohatstvo.

7.14 Regionálne plánovanie
Z pohľadu odboru regionálneho plánovania nie je ani v priebehu výstavby, ani počas prevádzky
zámeru obnovy stávajuceho vedenia APG Weinviertel očakávaný žiaden cezhraničný dopad. To platí
aj pre demontáž stávajuceho vedenia 220 kV R Bisamberg - štátna hranica (Sokolnice) z R
Bisamberg po stožiar 243-M0255

7.15 Kultúrne bohatstvo vr. archeologickej prospekcie

Z pohľadu oo kultúrneho majetku vr. archeologickej prospekcie nie je ani v priebehu výstavby, ani
počas prevádzky zámeru obnovy stávajuceho vedenia APG Weinviertel očakávaný žiaden
cezhraničný dopad. To platí aj pre demontáž stávajuceho vedenia 220 kV R Bisamberg - štátna
hranica (Sokolnice) z R Bisamberg po stožiar 243-M0255.

7.16 Technické plánovanie - vývoj koncepcie lokalít stožiarov
V stavebnej fáze sa na území Slovenskej republiky neuskutočnia žiadne transporty materiálu medzi
staveniskom stožiarov a staveniskom rozvodní. To isté platí pre potrebné udržiavacie práce
na vedeniach v prevádzkovej fáze.

Z pohladu OO technického plánovania nie je ani v priebehu výstavby, ani počas prevádzky zámeru
obnovy stávajuceho vedenia APG Weinviertel očakávaný žiaden cezhraničný dopad. To platí
aj pre demontáž stávajuceho vedenia 220 kV R Bisamberg - štátna hranica (Sokolnice)
z R Bisamberg po stožiar 243-M0255.
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7.17 Zhrnutie

Zámerom obnovy stávajuceho vedenia APG Weinviertel nedôjde ani v priebehu výstavby, ani počas
prevádzky k žiadnemu vážnejšiemu dopadu na životné prostredie Slovenskej republiky.
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OO odborná oblasť

ŽA žiadateľ
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ElA vyhodnotenie vplyvov na životné prostredie

R rozvodňa

dvojité vedenie z dvoch systémov striedavého prúdu
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