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Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období
sucha  (Revize PRVKÚ ČR – v souvislosti s problematikou sucha), Oznámení Koncepce SEA

G.2 - Stanoviska orgánů ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny Sweco Hydroprojekt a.s

2 (3)
Ministerstvo zemědělství ČR

V dále uvedené tabulce je uveden přehled institucí, poptaných žádostí o stanovisko k návrhu Koncepce,
je stručně vyznačeno, jaký je obsah tohoto stanoviska, případně zda stanovisko bylo poskytnuto.

orgán ochrany přírody obsah stanoviska (koncepce nemůže mít vý-
znamný vliv na EVL a PO, nelze vyloučit význam-
ný vliv, příp. stanovisko nebylo poskytnuto)

AOPK ČR, regionální pracoviště (r.p.) Správa CHKO
Beskydy

------------------------------
stanoviska všech

regionálních
pracovišť AOPK
ČR – správ CHKO

jsou pokryta
stanoviskem AOPK
ČR – ústředí Praha
ze dne 4.12. 2017:
Koncepce může mít

významný vliv na
EVL, nebo PO 1

AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Bílé Karpaty ------------------------------
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Blaník ------------------------------
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Blanský les ------------------------------
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Brdy nemůže mít významný vliv 2

AOPK ČR, r.p. CHKO Broumovsko ------------------------------
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO České středohoří ------------------------------
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Český kras ------------------------------
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Český les ------------------------------
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Český ráj ------------------------------
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Jeseníky ------------------------------
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Jizerské hory ------------------------------
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Kokořínsko ------------------------------
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Křivoklátsko ------------------------------
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Labské pískovce sloučena se Správou NP

České Švýcarsko
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Litovelské Pomoraví ------------------------------
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Lužické hory ------------------------------
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Moravský kras ------------------------------
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Orlické hory ------------------------------
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Pálava ------------------------------
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Poodří ------------------------------
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Slavkovský les ------------------------------
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Třeboňsko ------------------------------
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Žďárské vrchy ------------------------------
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Železné hory ------------------------------
Správa Národního parku České Švýcarsko nemůže mít významný vliv
Správa Krkonošského národního parku nemůže mít významný vliv
Správa Národního parku Podyjí nemůže mít významný vliv
Správa Národního parku a CHKO Šumava nemůže mít významný vliv
Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany

prostředí
nemůže mít významný vliv

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního
prostředí, zemědělství a lesnictví

nemůže mít významný vliv

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství (OŽPaZ)

nelze vyloučit významný vliv

Krajský úřad Karlovarského kraje, OŽPaZ nemůže mít významný vliv
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, OŽPaZ nelze vyloučit významný vliv
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor zeměděl. a ŽP nemůže mít významný vliv
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, OŽPaZ nemůže mít významný vliv
Krajský úřad Olomouckého kraje, OŽPaZ nemůže mít významný vliv
Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPaZ nemůže mít významný vliv
Krajský úřad Plzeňského kraje, OŽPaZ nelze vyloučit významný vliv

1 ) jmenovitě ve Středočeském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, Královehradeckém, Pardubickém a
Olomouckém kraji

2 ) stanovisko, vydané dne 21.11.´17, obsahem nahrazuje stanovisko AOPK ČR – ústředí Praha ze dne 4.12.´17



Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských
soustav v období sucha – stručný popis návrhu Koncepce
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orgán ochrany přírody obsah stanoviska (koncepce nemůže mít vý-
znamný vliv na EVL a PO, nelze vyloučit význam-
ný vliv, příp. stanovisko nebylo poskytnuto)

Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPaZ nemůže mít významný vliv
Krajský úřad Ústeckého kraje, OŽPaZ nemůže mít významný vliv
Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽP nelze vyloučit významný vliv
Krajský úřad Zlínského kraje, OŽPaZ nemůže mít významný vliv
MŽP, odbor výkonu státní správy I (Praha) nemůže mít významný vliv
MŽP, odbor výkonu státní správy II (České Budějovice) nemůže mít významný vliv
MŽP, odbor výkonu státní správy III (Plzeň) nemůže mít významný vliv
MŽP, odbor výkonu státní správy IV (Ústí n.L.) nemůže mít významný vliv
MŽP, odbor výkonu státní správy V (Liberec) nelze vyloučit významný vliv
MŽP, odbor výkonu státní správy VI (Hradec Králové) nemůže mít významný vliv
MŽP, odbor výkonu státní správy VII (Brno) nemůže mít významný vliv
MŽP, odbor výkonu státní správy VIII (Olomouc) nemůže mít významný vliv
MŽP, odbor výkonu státní správy IX (Ostrava) nemůže mít významný vliv
Újezdní úřad vojenského újezdu Boletice nemůže mít významný vliv
Újezdní úřad vojenského újezdu Březina nemůže mít významný vliv
Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště nemůže mít významný vliv
Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá nemůže mít významný vliv
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IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I helena.vejrova@nature.cz

Správa CHKO Brdy 
Jince č.p. 461 
262 23 Jince 
e-mail: helena.vejrova@nature.cz
www.brdy.ochranaprirody.cz
IDDS: ffydyjp

Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 31
140 16 Praha 4

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/1997/SC/2017-3 VYŘIZUJE: Ing. Helena Vejrová DATUM: 21. 11. 2017

Věc: Stanovisko k EVL - návrh koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění 
potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha" 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm e) ve spojení s § 78, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně přírody a 
krajiny“) na základě žádosti právnické osoby Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 
Praha 4, IČ: 26475081, ze dne 7. 11. 2017, o stanovisko k možnosti ovlivnění lokalit EVL 
nebo PO v souvislosti s návrhem koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění 
potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha", vydává 
podle ust. § 45i, odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny stanovisko.

Lze vyloučit,

že uvedený návrh koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních 
možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha" vypracovaný v listopadu 
2017 může mít významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti na 
území Chráněné krajinné oblasti Brdy (dále též „CHKO Brdy").

Odůvodnění: 

Agentura obdržela dne 9. 11. 2017 žádost o vydání stanoviska k návrhu koncepce 
„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení 
vodárenských soustav v období sucha" (dále též „Koncepce") pro potřeby Oznámení SEA. 

Podle návrhu Koncepce je většina nových zdrojů a propojení vodovodních řadů 
umístěna mimo evropsky významné lokality, ležící na území CHKO Brdy. Pouze navrhovaný 
nový podzemní zdroj pro obec Nové Mitrovice leží v blízkosti EVL Bradava (CZ0323145). 
Svým charakterem nenaruší celistvost ani neohrozí předmět ochrany, kterým je rak kamenáč 
(Austropotamobius torrentium). Jiné evropsky významné lokality na území CHKO Brdy 
nebudou Koncepcí ani dotčeny a vliv na ně lze vyloučit vzhledem k charakteru Koncepce. 

Na území CHKO Brdy se ptačí oblasti nenacházejí.



Str. 2

Toto stanovisko je vydáno formou vyjádření podle ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

podepsáno elektronicky)

Mgr. Bohumil Fišer

Vedoucí Správy CHKO Brdy





 

Sweco Hydroprojekt a.s.
Ústředí Praha
Táborská 31
140 16 Praha 4

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SNPCS 06099/2017 VYŘIZUJE: Bauer DATUM: 30.11. 2017
SPISOVÁ ZNAČKA: SZ SNPCS 06143/2017/2

Věc:  „Revize  funkčnosti  propojení  a  zajištění  potenciálních  možností  nových  propojení  vodárenských 
soustav v období sucha“ – stanovisko podle § 45i zákona č.114/1992 Sb. v platném znění.

Správa  Národního  parku  České  Švýcarsko  (dále  jen  „Správa“),  jako  orgán  ochrany  přírody  podle 
ustanovení § 75 odst. 1 písm. f) příslušný dle § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a  
krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) na základě žádosti společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., ústředí 
Praha, Táborská 31, 140 16 Praha 4,  IČ:26475081, přijaté dne 9.11. 2017 o vydání stanoviska pro záměr 
„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav 
v období  sucha“,  vydává  jako  dotčený  orgán  podle  ust.  §  149  zákona  č.  500/2004  Sb.,  správní  řád, 
v platném znění (dále jen „správní řád“) toto stanovisko:

S T A N O V I S K O:

lze  vyloučit, že  uvedený  záměr  může  mít  významný  vliv na  příznivý  stav  předmětu  ochrany  nebo 
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Odůvodnění:
Na základě žádosti od společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., ústředí Praha, Táborská 31, 140 16 Praha 4, 
IČ:26475081, přijaté dne 9.11. 2017 o vydání stanoviska pro záměr „Revize funkčnosti propojení a zajištění 
potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Správa  národního  parku  České  Švýcarsko  prostudovala  předloženou  koncepci.  Záměry  se  zabývají  
propojením vodárenských soustav a stanovením míry rizika z pohledu sucha na jednotlivé obce. Jedná se 
o dva záměry. V Ústeckém kraji je navrženo propojení vodovodu Děčín-Dobkovice (dotčené území obce 
Malšovice,  Dobkovice)  a  propojení  vodovodu  Chomutov  –  Žlutice.  I  z takto  obecného  materiálu  lze 
vyloučit vliv na Ptačí oblast labské pískovce a EVL ve správním území CHK Labské pískovce, protože svou 
lokalizací jsou mimo správní území CHKO Labské pískovce.

Toto stanovisko není rozhodnutím orgánu ochrany přírody vydaným ve správním řízení a nelze se proti 

němu odvolat.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

                Ing. Petr Bauer



ŘEDITEL ODBORU OCHRANY PŘÍRODY



 
 

 
 
spisový znak: 40.1.02 
 
skartační znak: A 20 
 

počet listů: 1 
příloha: - 
počet listů (svazků) přílohy: - 
 

bankovní spojení 
Česká národní banka 
č. ú.: 000-5830601/0710 

IČO: 00088455 
DIČ: CZ00088455 

 

Koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových 
propojení vodárenských soustav v období sucha“ 
 

Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí jako orgán státní správy ochrany 
přírody a krajiny pro území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma, 
příslušný dle § 78 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění, vydává k záměru „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních 
možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ v souladu s ustanove-
ním § 45i odst. 1 cit. zákona toto stanovisko: 
 
 

Lze vyloučit,  
 

že výše uvedené záměry můžou mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany 
nebo celistvost Evropsky významné lokality Krkonoše nebo Ptačí oblasti Krkonoše. 
 
 
 

Odůvodnění 
 
V principu může koncepce týkající se optimalizace a zajištění dostatečné kapacity vodá-
renských odběrů klást nároky na zvýšené odběry vody ve vybraných lokalitách. To může 
v případě odběrů z povrchových vod, které jsou hlavním zdrojem pitné vody v oblasti 
Krkonoš, nést rizika pro udržení některých ekologických parametrů toků v takovém rozsa-
hu, aby vyhovovaly vybraným druhům živočichů či rostlin a neohrožovaly jejich populace 
například dlouhodobým snížením zůstatkových průtoků v ovlivněných tocích. V Evropsky 
významné loklalitě Krkonoše je takovým druhem vranka obecná (Cottus gobio), zvláště 
chráněný druh v kategorii ohrožený dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění, a 
předmět ochrany dle práva Evropských společenství. Permanentní snížení průtoků v urči-
tém profilu vlivem odběrů vody je spojeno se změnami splaveninového režimu, zmenše-
ním omočené plochy koryta, úbytkem potravy, úkrytových kapacit apod., což ovlivňuje 
vhodnost daného biotopu pro výskyt výše zmíněného druhu.  
 
 
 
 
 

 Správa Krkonošského národního parku 
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí 
tel.: (+420) 499 456 111 
fax: (+420) 499 422 095 
e-mail: podatelna@krnap.cz 
www.krnap.cz 

 Sweco Hydroprojekt a.s. 
Ing. Jaroslav Kabele 
Táborská 31 
140 16  Praha 4 
IDS:  i2cegr3 
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str. 2 k čj. KRNAP 09994/2017 

Avšak z přiloženého podkladu pro zjišťovací řízení SEA „Revize funkčnosti propojení  
a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období 
sucha – stručná verze popisu návrhu koncepce“ (vypracovaný 11/2017) nevyplývá, že by 
se jakýkoliv návrh propojení vodárenských soustav pro řešení obcí postižených suchem 
uvedený v tomto materiálu dotýkal území Evropsky významné lokality Krkonoše a Ptačí 
oblasti Krkonoše.   
 
Z výše uvedeného důvodu došla Správa KRNAP k závěru, že v předloženém záměru  
lze vyloučit významný vliv na Evropsky významnou lokalitu Krkonoše a Ptačí oblast 
Krkonoše. Koncepce nebude podléhat hodnocení podle § 45h a 45i zákona  
č. 114/1992 Sb., v platném znění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jana Steklá  
pověřená úřední osoba 



STRANA  1 

TELEFON: 

+420 515 226 722 

+420 515 282 240 

FAX: 

+420 515 282 241 

E-MAIL: 

info@nppodyji.cz 

INTERNET: 

www.nppodyji.cz 

BANKOVNÍ SPOJENÍ: 

KB Znojmo 

12831741/0100 

IČ: 

00837971 

DIČ: 

CZ00837971 

 

 
SPISOVÁ ZNAČKA: SZ NPP 1536/2017 DATUM: 21. 11. 2017 

ČÍSLO JEDNACÍ: NPP 1536/2017 TELEFON: 515 282 257 

OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Zdeněk Mačát E-MAIL: macat@nppodyji.cz 

 

 

Stanovisko dle § 45i 

 
Správa Národního parku Podyjí (dále jen „Správa NP Podyjí“), jako orgán ochrany přírody, 

příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. f) a § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,  

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), na 

základě předložené koncepce „ Revize funkčních propojení a zajištění potenciálních možností 

nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ žadatele Sweco Hydroprojekt, a.s., 

Táborská 31, 140 16 Praha 4, vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 

Sb. toto stanovisko: 

 

Záměr nemůže mít významný vliv na Ptačí oblast Podyjí a 

evropsky významné lokality v kompetenci Správy Národního parku Podyjí. 

 

 

Odůvodnění: 

K výše uvedenému závěru dospěl příslušný orgán ochrany přírody na základě prostudování 

a projednání předloženého návrhu. Z návrhu v předložené podrobnosti vyplývá, že jde o 

pokladový materiál, který shrnuje současné funkční propojení vodárenských soustav a zároveň 

zajišťuje potenciální možnost nových propojení těchto soustav jako prevenci proti suchu.  

V dostupných dokumentech a podkladech není formulován žádný záměr ani projekt, který by sám 

nebo ve spojení s jinými mohl mít významný vliv na ptačí oblasti ani evropsky významné lokality 

v kompetenci Správy NP. Jedná se projekty, u kterých i v případě jejich realizace nedojde ani 

k nepřímému ohrožení ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ve správě 

Národního parku Podyjí. Avšak další návrhy záměrů, projektů a činností mohou podléhat dalšímu 

posouzení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 

Ve smyslu § 90 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. se toto stanovisko nevydává v režimu, na který 

se vztahují obecné předpisy o správním řízení. Toto stanovisko nenahrazuje jiná správní opatření 

a rozhodnutí, která se k hodnocené aktivitě vydávají podle zvláštních právních předpisů. 

 

 

 

 

 
Ing. Tomáš Rothröckl 

ředitel 

 

Rozdělovník: 

Sweco Hydroprojekt, a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4 



 SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA  
 
 Odbor státní správy NP Šumava 
 

 

 

1. máje 260  tel: 388 450 111  bankovní spojení    IČO 00583171 
385 01 Vimperk  fax: 388 413 019  ČNB České Budějovice č. 2234281/0710  DIČ 102-00583171 
www.npsumava.cz 

 
 

Správa Národního parku Šumava (dále jen „Správa“) jako orgán ochrany přírody podle § 75 
odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZOPK“), vykonávající státní správu v ochraně přírody a krajiny na území 
Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava podle ustanovení § 78 odst. 2 
ZOPK, příslušná dle tohoto ustanovení vydat stanovisko orgánu ochrany přírody ke koncepcím  
a záměrům navrhovaným v Evropsky významné lokalitě Šumava nebo Ptačí oblasti Šumava, po 
posouzení Vaší žádosti o stanovisko k možnému vlivu koncepce „Revize funkčnosti propojení  
a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období 
sucha“ z hlediska dopadu na ochranu živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť v rámci 
soustavy chráněných území Natura 2000 vydává podle § 45i odst. 1 ZOPK toto stanovisko: 

Významný vliv koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností 
nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ na příznivý stav předmětu ochrany 
nebo celistvost Evropsky významné lokality Šumava a Ptačí oblasti Šumava lze vyloučit. 

O d ů v o d n ě n í: 

Orgán ochrany přírody posuzoval předloženou koncepci z hlediska vlivu její realizace 
na jednotlivé předměty ochrany Ptačí oblasti (dále jen „PO“) Šumava, vymezené nařízením vlády 
č. 681/2004 Sb., a Evropsky významné lokality (dále jen „EVL“) Šumava, která byla vymezena  
a zařazena do národního seznamu nařízením vlády č. 318/2013 Sb., ve znění nařízení vlády 
č. 73/2016 Sb., přičemž byly hodnoceny kvalitativní i kvantitativní parametry území. 

Návrh koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových 
propojení vodárenských soustav v období sucha“ (dále jen „koncepce“) neobsahuje žádná 
konkrétní opatření ani záměry aktivních zásahů do námi sledovaného území. Rovněž tak jsme 
v návrhu koncepce nenalezli ani žádné strategické záměry vymezené v obecné rovině, které by 
se mohly týkat námi spravovaného zvláště chráněného území, a proto dospěla Správa Národního 
parku Šumava k závěru, že významný vliv koncepce na příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvost EVL Šumava a PO Šumava lze v daném případě vyloučit. 

 

 Sweco Hydroprojekt a.s. 
ústředí Praha 
Táborská 31 
140 16 Praha 4 
(obdrží prostřednictvím DS:  i2cegr3) 

Vaše značka/dopis ze dne naše značka vyřizuje / linka datum 

131/KAB/0780 – 7.11.2017 SZ NPS 10825/2017/2 – NPS 11413/2017 RNDr. Braun / 226 30. listopadu 2017 

Stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska možného vlivu koncepce „Revize funkčnosti 
propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav  
v období sucha" na soustavu Natura 2000 
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Konkrétní nepřímá rizika jednotlivých záměrů při realizaci koncepce budou analyzována na 
lokální úrovni včetně případného posouzení vlivu na předměty ochrany. 

 

Otisk úředního razítka 

 

 

Ing. Jiří Dolejší 
vedoucí odboru 



 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Odbor ochrany prostředí 
Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí 

 

 

  

 

 
 
Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157 

1/2 E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h 

   
 SWECO Hydroprojekt a.s. 

ústředí Praha 
Ing. Petr Matějček 
ředitel divize 131 
Táborská 31 
140 16  Praha 4 

 

   

Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.: 
131/KAB/0780 
7. 11. 2017      Ing. M. Stehlíková 
Č. j.: 236 004 217 
MHMP  1884201/2017 Počet listů/příloh: 1/0 
Sp. zn.: Datum: 
S-MHMP 1780010/2017 OCP 4.12.2017 
 
 
Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení 
vodárenských soustav v období sucha - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
 
 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany 
přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení záměru „Revize funkčnosti 
propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období 
sucha“ doručeného dne 9.11.2017 na podkladě předložené žádosti vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 

 

Uvedený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 

 

Odůvodnění: Cíle a závěry koncepce jsou stanoveny rámcově pro některé lokality, bez 
detailnějších informací a kapacit. Pro jednotlivé záměry, které se budou v rámci uvedené 
koncepce realizovat, bude tak podle jejich kapacity a charakteru, nutné vydat stanovisko orgánu 

mailto:posta@praha.eu
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ochrany přírody jednotlivě pro konkrétní záměr. Uvedenou koncepcí jako obecným rámcovým 
dokumentem nejsou dotčeny námi chráněné zájmy. 
 

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
 
 
 
 
 
 
v z. Ing. Marie Beranová 
Ing. Jana Cibulková 
vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí 
 
podepsáno elektronicky 
otisk úředního razítka 
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Stanovisko 45i k návrhu koncepce "Revize funkčnosti propojení vodárenských soustav – v období sucha" 
 
 
Krajský úřad – Jihočeský kraj, jako příslušný orgán podle ustanovení §77a, odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny) vydávají 
stanoviska ke koncepcím nebo k záměrům podle § 45i odst. 1, ukládají kompenzační opatření a informují o 
uložených kompenzačních opatřeních Ministerstvo životního prostředí. 
 
Orgán ochrany přírody krajského úřadu – Jihočeský kraj obdržel dne 9. 11. 2017 Žádost o stanovisko podle 
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb k návrhu koncepce "Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních 
možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha - v rámci zpracování oznámení (dále jen 
„Revize funkčnosti propojení vodárenských soustav“). Krajský úřad – Jihočeský kraj po posouzení 
předložených podkladů a na základě dostupných informací ze „Stručné verze popisu návrhu koncepce“, 
v rámci své místní a věcné příslušnosti podle zákona o ochraně přírody a krajiny sděluje následující: 
 

 
Stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (zákon o ochraně přírody a krajiny) 

 
 
 
Předložená koncepce “Revize funkčnosti propojení vodárenských soustav“ nemůže mít samostatně nebo ve 
spojení s jinými záměry významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit a ptačích oblastí ležících na území v působnosti Krajského úřadu – Jihočeský kraj. 
 
Odůvodnění: 
 
Revize funkčnosti propojení vodárenských soustav je ze své podstaty koncepční dokument, který neřeší konkrétní 
záměry (projektová dokumentace atd.) a přesné vedení případných propojení (detailní umístění technických 
řešení), ale stanovuje prioritní osy rozvoje a identifikuje hlavní problémy k řešení v území. Celá „Revize funkčnosti 
propojení vodárenských soustav“ byla předložena k posouzení ve formě dvou a půl stránek textu, který je naprosto 
nedostatečný a další podklad má sloužit grafické řešení z portálu http://prvk.hydrosoft.cz. Mezi oběma 
podkladovými částmi existují určité rozpory a z grafické části není zcela jasné, o jakých záměrech textová část 
přesně mluví. Nicméně vzhledem k podstatě obecnému charakteru navrhovaných záměrů, kdy nejsou záměry sice 
nikde podrobně specifikovány, ale z grafické části vyplývá, že záměry (Vlachovo Březí, Sev. Písecko Čimelice – 
Orlík/Vlt a Volyně, které zmiňuje textová část) nezasahují do žádného prvku soustavy NATURA 2000, a proto 
zdejší orgán ochrany přírody vyloučil významný negativní vliv na prvky soustavy NATURA 2000. 
 
 
Zdejší orgán ochrany přírody požaduje, vzhledem k přihlédnutí k obecnému principu předběžné environmentální 
opatrnosti, aby v navazujících krocích (řízeních atd.), kdy bude známo podrobnější řešení, byly znovu posouzeny 
záměry, které by mohli ovlivnit prvky soustavy NATURA 2000. 
 
 
Jako příklad problematického vymezení zdejší orgán ochrany přírody upozorňuje na vedení navrhovaného 
vodovodu Blatná – Kostelec nad Vltavou, který není zmiňován v revizi funkčnosti propojení vodárenských soustav, 
je ale zakreslen jako návrhový z portálu http://prvk.hydrosoft.cz a jeho vedení prochází v těsné blízkosti evropsky 
významné lokality (dále jen „EVL“), EVL CZ0313115 Boukal.  
 
 
  

Č.j.: KUJCK 146202/2017/OZZL/2    datum: 15. 12. 2017       vyřizuje: RNDr. Kamil Zimmermann Ph.D.   telefon: 386 720 711 
Sp. zn.: OZZL 131750/2017/kazi 
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Toto vyjádření nenahrazuje stanoviska dalších případně dotčených orgánů ochrany přírody ve smyslu § 76 a § 77 
zákona o ochraně přírody a krajiny. 
 
 
Ing. Zdeněk Klimeš 
vedoucí odboru životního prostředí,  
zemědělství a lesnictví 
 
Obdrží: 
– Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4 (DS) 



KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 
Odbor životního prostředí 
Žerotínovo náměstí 3 
601 82 Brno 

 

  

 

IČ DIČ Telefon Fax E-mail     Internet 
708 88 337 CZ70888337 541 651 111 541 651 579 stouracova.zdenka@kr-jihomoravsky.cz     www.kr-jihomoravsky.cz 
 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný podle 

ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákona“) vyhodnotil na základě žádosti firmy SWECO Hydroprojekt, Táborská 31, 140 16 

Praha 4, podané dne 09.11.2017, možnosti vlivu koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění 

potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ na lokality soustavy 

Natura 2000 a vydává 

stanovisko  

podle §45i odst. 1 téhož zákona v tom smyslu, že pro hodnocenou koncepci  

nelze vyloučit  významný vl iv  

na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti soustavy Natura 2000 nacházející se v působnosti 

Krajského úřadu Jihomoravského kraje.  

Odůvodnění: 

Podkladem pro posouzení vlivu koncepce byla žádost podaná výše uvedeným žadatelem včetně příloh dne 

09.11.2017. 

Předmětem koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení 

vodárenských soustav v období sucha“, pro kterou je stanovisko vydáváno, je splnění úkolu C/3 z usnesení 

vlády ČR č. 620 z 29.07.2015. Tento úkol stanoví: „Provést revizi funkčnosti stávajících propojení a zjistit 

potenciální možnosti nových propojení vodárenských soustav (v rámci plánů rozvoje vodovodů a kanalizací) 

za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období sucha a nedostatku vody s ohledem na výhledovou 

potřebu vody, včetně revize stávajících kapacit pro náhradní zásobování pitnou vodou“.  

Pro Jihomoravský kraj je vytipováno 32 možností vzájemného propojení stávajících vodovodních soustav, 

rozšíření stávajících vodovodních soustav, vybudování nových vodovodních soustav případně posílení 

stávajících zdrojů pitné vody. Pouze dvě z těchto možností již byly projednány v rámci zpracování Plánu 

Váš dopis zn.: 131/KAB/0780 SWECO Hydroprojekt a. s. 
Táborská 31 
140 16 PRAHA 4 

Ze dne: 07.11.2017 

Č. j.: JMK 172143/2017 
Sp. zn.: S-JMK 161681/2017 
Vyřizuje: Ing. Štouračová 
Telefon: 541651547 
Datum:  06.12.2017 
  

Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu koncepce „Revize 

funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských 

soustav v období sucha“ na lokality soustavy Natura 2000 

mailto:stouracova.zdenka@kr-jihomoravsky.cz
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rozvoje vodovodů a kanalizací JMK. Ostatní jsou vytipovány nově, přičemž u těchto nově vytipovaných 

možností rozvoje vodovodních soustav je grafické zachycení jejich pravděpodobného trasování pouze 

orientační a v hrubém měřítku.  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody 

vyhodnotil, že koncepcí uvedenou v podané žádosti mohou být dotčeny evropsky významné lokality nebo 

ptačí oblasti soustavy Natura 2000 nacházející se v jeho územní působnosti a že tudíž nemůže vyloučit 

významný vliv na jejich územní celistvost případně na stav předmětu ochrany. 

Podkladem pro posouzení možnosti vlivu koncepce na lokality soustavy Natura 2000 byly vedle podané 

žádosti také obecně známé skutečnosti a skutečnosti známé orgánu ochrany přírody z úřední činnosti, tj. 

prostorové umístění skladebných prvků soustavy Natura, tedy evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 

(dále též EVL a PO), možnosti narušení územní celistvosti těchto EVL nebo PO a dále předměty ochrany, pro 

jejichž ochranu byly EVL a PO zřízeny a možný vliv realizace koncepce na tyto předměty ochrany.  

Propojovací řady vodovodních soustav vedou přes katastrální území, v nichž se nacházejí EVL a PO a 

z dostupných podkladů lze dovodit, že jejich trasování se přímo týká území některých lokalit. Rozsah a 

charakter zasahů sice není možné posoudit, ale již ze samotné územní dotčenosti lokalit soustavy Natura 

2000 vyplývá požadavek na další posouzení. Uvedené může mít za následek vliv na stanovištní i druhové 

předměty ochrany, ale i narušení celistvosti EVL a PO. 

Jedná se např. o záměry 12.2.3 - propojení SV Štítary – Mor. Krumlov – Polánka a SV Ivančice (možný střet 

s EVL Krumlovsko-Rokytenské slepence (CZ0624128) a EVL Řeka Rokytná (CZ0623819)), 12.2.29 – propojení 

SV Pozořice a SV Bílovicko (možný střet s EVL Moravský Kras (CZ0624130) a EVL Sivický les (CZ0620037)),  

a další.  

S ohledem na provedené vyhodnocení vlivů výše uvedené koncepce na lokality soustavy Natura 2000 tak 

dospěl orgán ochrany přírody k závěru, že daná koncepce může samostatně či ve spojení s jinými 

koncepcemi nebo záměry významně ovlivnit EVL a PO nacházející se v působnosti Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje. 

Poučení: 

Toto odůvodněné stanovisko se vydává postupem podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správního 

řádu, ve znění pozdějších předpisů. Nejedná se o rozhodnutí ve správním řízení a nelze se proti němu 

odvolat. Za předpokladu zachování stávající právní úpravy a při dodržení parametrů a charakteristik 

koncepce/záměru uvedených v podané žádosti má toto stanovisko neomezenou platnost.  

Tento správní akt nenahrazuje jiná správní opatření a rozhodnutí, která se k hodnocené aktivitě vydávají 

podle zvláštních právních předpisů.  

 

 

 

 
       Ing. František Havíř v. r. 

                       vedoucí odboru 
Za správnost vyhotovení Ing. Zdenka Štouračová 

 

otisk razítka 

 



KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary-Dvory,  Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168, 
tel.: +420 354 222 300, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz

 

Váš dopis značka // ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary
                           // 11-11-2017 4254/ZZ/17 Chochel/594 13-12-2017

Stanovisko k významným evropským lokalitám a ptačím oblastem pro koncepci „Revize funkčnosti 
propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období 
sucha“

Krajský úřad Karlovarského kraje, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 
písm. n) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
po posouzení koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení 
vodárenských soustav v období sucha“, žadatel Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 940/31, Nusle, 140 
00 Praha 4, doručeného dne 11. 11. 2017, vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 výše uvedeného 
zákona toto stanovisko:

koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení 
vodárenských soustav v období sucha“ nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality 
a ptačí oblasti.

Odůvodnění:

Předložená koncepce svým charakterem nemůže jakkoliv negativně ovlivnit prvky soustavy Natura 2000, 
to však neplatí pro potencionální záměry, které by z ní v budoucnu mohly vycházet – ty bude třeba 
posuzovat samostatně, dle jejich technických parametrů.

Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 940/31
Nusle
140 00 Praha 4



                                                       

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové   Vstřícný, rychlý a profesionální úřad 
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336  – spokojený občan. 
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 Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
  
VÁŠ DOPIS ZN.: 131/KAB/0780 
ZE DNE: 07. 11. 2017 
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-34509/ZP/2017 
 
VYŘIZUJE: Mgr. Helena Zapletalová 
ODBOR | ODDĚLENÍ: životního prostředí a zemědělství 
 ochrany přírody a krajiny 
LINKA | MOBIL:  495 817 564 
E-MAIL:  hzapletalova@kr-kralovehradecky.cz 
 
DATUM:   15. 11. 2017 
 
Počet listů:  
Počet příloh:    / listů:  
Počet svazků:  
Sp. znak, sk. režim: 246.5, A/5 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ke koncepci   „Revize 
funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských 
soustav v období sucha“ – stručná verze popisu návrhu koncepce 
 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský 
úřad) příslušný dle ust. § 77a odst. 4 zákona obdržel dne 10. 11. 2017 žádost společnosti 
Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4, IČ: 401761200 (dále jen „žadatel“), 
o stanovisko dle §45i zákona koncepci „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních 
možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ – stručná verze popisu 
návrhu koncepce, který je podkladem pro zjišťovací řízení SEA. 
 
Celá koncepce řeší revizi funkčnosti stávajících propojení a zjišťuje potenciální možnosti nových 
propojení vodárenských soustav ČR (v rámci plánů rozvoje vodovodů a kanalizací) za účelem 
optimalizace distribuce pitné vody v období sucha a nedostatku vody s ohledem na výhledovou 
potřebu vody, včetně stávajících kapacit pro náhradní zásobování pitnou vodou. Návrh 
koncepce obsahuje předpoklady demografického vývoje v jednotlivých krajích, údaje o potřebě 
vody, dopady klimatických změn na zásobení obyvatel pitnou vodou, rámcové hodnocení 
hydrogeologických rajónů z hlediska jejich využívání jako zdroje pro zásobení pitnou vodou. 
Koncepce obsahuje rovněž návrh technického řešení stávajících i očekávaných problémů 
v souvislosti s problematikou sucha, kde je důležité propojení vodárenských soustav, které 
umožňuje zásobení jednak zásobení oblastí postižených suchem a současně vytváří rezervu 
pro standardní zásobení pitnou vodou.  
 
K výše uvedenému krajský úřad konstatuje, že je věcně a místně příslušným orgánem ochrany 
přírody na území Královéhradeckého kraje mimo velkoplošná zvláště chráněná území, tj. mimo 
CHKO Orlické hory, CHKO Broumovsko, CHKO Český ráj a Krkonošský národní park, kde jsou 
příslušné jednotlivé správy CHKO a Správa KRNAP. 
 
V návrhové části koncepce týkající se Královéhradeckého kraje jsou uvedeny návrhy propojení 
vodárenských soustav, kde kolizní z hlediska ochrany přírody je dle názoru krajského úřadu 
návrh opravy a zkapacitnění přivaděče pitné vody Litá – Hradec, popř. s tím související 
navýšení čerpání podzemních vod z lokality Zbytka, kde se nachází EVL CZ 0524045 Zbytka, 
v níž je výskyt předmětů ochrany vázán na stav hladiny podzemní vody. Koncepce rovněž 

Sweco Hydroprojekt a.s. 
Táborská 31 
140 16 Praha 4 
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počítá s výstavbou vodárenské nádrže Pěčín, jejíž navrhovaná hráz leží v CHKO Orlické hory, 
ale část zdrže se rozkládá i mimo CHKO v území EVL CZ 0520604 Zdobnice – Říčka. 
 
Vzhledem k výše uvedenému, krajský úřad, jako orgán ochrany přírody příslušný podle 
ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona nemůže v případě koncepce „Revize funkčnosti 
propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v 
období sucha“, na základě podkladů předložených žadatelem, vyloučit vliv na evropsky 
CZ 0524045 Zbytka a EVL CZ 0520604 Zdobnice – Říčka, se všemi důsledky dle § 45i 
odst. 2 zákona. Koncepce se nedotýká ptačích oblastí. 
 
 
 
 
 
 
 
z p. Mgr. Helena Zapletalová 
odborná referentka 
oddělení ochrany přírody a krajiny  



 
 

 

 

 

 

 Krajský úřad Libereckého kraje 
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 111 • fax: + 420 485 226 444 

e-mail: podatelna@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 • DIČ: CZ70891508 • 

Datová schránka: c5kbvkw 

Krajský úřad Libereckého kraje 

odbor životního prostředí a zemědělství 

Sweco Hydroprojekt a.s. 

Táborská 31 

140 16  PRAHA 4 
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14. 11. 2017 

 

Stanovisko ke koncepci „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností 

nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ 

 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany 

přírody, příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), po posouzení výše uvedené koncepce, vydává 

v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: 

 

Koncepce nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný vliv na 

evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 

 

Odůvodnění: Jedná se o koncepční materiál, který navazuje na zpracovaný Plán rozvoje vodovodů 

a kanalizací České republiky, a jehož úkolem je provést revizi funkčnosti stávajících propojení 

a zjistit potenciální možnosti propojení vodárenských soustav za účelem optimalizace distribuce 

pitné vody v období sucha a nedostatku vody s ohledem na výhledovou potřebu vody, včetně revize 

stávajících kapacit pro náhradní zásobování pitnou vodou. Dokument obsahuje předpoklady 

demografického vývoje, údaje o potřebě vody, jsou zde uvedeny dopady klimatických změn na 

zásobování obyvatel pitnou vodou, seznam obcí, které jsou postiženy suchem a návrh technických 

řešení stávajících i očekávaných problémů v souvislosti se zásobováním vodou. Grafickým 

výstupem je webová aplikace, která znázorňuje obce s nedostatky v zásobování vodou včetně 

návrhů na řešení této situace. Je zde schematicky znázorněno propojení vodárenských soustav 

a vodovodů (stávající i navrhované. V aplikaci jsou dále uvedeny i další informace k zásobování 

obyvatel vodou (blízkost stabilní vodárenské soustavy, popis problému v zásobení vodou, návrh 

řešení). Koncepce řeší revize stávajících propojení vodovodů a revize stávajících kapacit zdrojů pro 

náhradní zásobení vodou. Dále jsou schematicky navrhovány možnosti nových propojení 

vodovodů. Navrhované cíle a řešení jsou obecné povahy, nejsou u nově navrhovaných propojení 

vodovodů nijak konkrétně lokalizovány, v této fázi nejsou v rozporu se zájmy ochrany soustavy 

Natura 2000. Významný vliv předložené koncepce na soustavu Natura 2000 lze proto vyloučit.  

   

Toto vyjádření se vztahuje pouze na území Libereckého kraje mimo velkoplošná zvláště chráněná 

území (národní parky, chráněné krajinné oblasti) a pozemky, určené k obraně státu.  

 

 

 

         

 

 

Ing. Radka Vlčková 

vedoucí oddělení zemědělství a ochrany přírody   



*KUMSX01VCTLL* 

 

 

KRAJSKÝ ÚŘAD 
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
Odbor životního prostředí a zemědělství 
28. října 117, 702 18  Ostrava 
 

 

 

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 

    

Zavedli jsme systém řízení kvality 
a systém environmentálního řízení 
a auditu 

 
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692  
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz 

 

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových 
propojení vodárenských soustav v období sucha“ - stanovisko podle § 45i 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), na základě Vaši žádosti ze dne 10. 11. 2017, vydává 
v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny toto stanovisko: 
 
Krajský úřad posoudil předloženou žádost a dospěl k závěru, že koncepce „Revize funkčnosti propojení a 
zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha" nemůže 
mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav 
předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.  
 
Odůvodnění: 
Návrh koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských 
soustav v období sucha" je připravován Ministerstvem zemědělství ČR v rámci úkolu C/3, v návaznosti na platný 
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky (PRVK ČR) a plány rozvoje vodovodů a kanalizací 
jednotlivých krajů. Návrh Koncepce obsahuje předpoklady demografického vývoje v krajích a údaje o potřebě 
vody, dále uvádí dopady klimatických změn na zásobení obyvatel pitnou vodou a rámcové hodnocení 
hydrogeologických rajónů z hlediska jejich využívání jako zdroje pro zásobení pitnou vodou. V návrhu koncepce 
je rovněž uveden seznam obcí, které byly v letech 2015 - 2017 postiženy suchem včetně návrhu technického 
řešení stávajících i očekávaných problémů v souvislosti s problematikou sucha. Z hlediska řešení problematiky 
sucha je důležité propojení vodárenských soustav, které umožňuje zásobení oblastí postižených suchem 
s nedostatečnou kapacitou zdrojů pitné vody a současně vytváří rezervu pro standardní zásobení pitnou vodou. 
Z přeložené koncepce vyplývá, že potřeba pitné vody v Moravskoslezském kraji je a bude uspokojována 
v odpovídajícím množství a kvalitě. Přesto se problémy se zásobováním pitnou vodou v letech 2015 a 2016 
projevily u 41 obcí. Proto návrh koncepce doporučuje realizovat opatření, která zahrnují připojeni obcí na 
vodárenské soustavy a skupinové vodovody. Konkrétně se jedná o připojení obcí Malá Morávka, obce Andělská 
Hora a obce Mezina na skupinový vodovod Bruntál.  
 

Váš dopis zn.:  SWECO Hydroprojekt a. s. 
Táborská 31 
140 16 Praha 4 

Ze dne:  
Čj: MSK 150411/2017 
Sp. zn.: ŽPZ/33605/2017/Neu 
 204 S5 
Vyřizuje: Bc. Vladana Neuwirtová 
Telefon: 595 622 532 
Fax: 595 622 532  
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 29. 11. 2017 
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Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 

    

Zavedli jsme systém řízení kvality 
a systém environmentálního řízení 
a auditu 

 
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692  
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz 

 

Při posouzení koncepce vycházel krajský úřad z národního seznamu evropsky významných lokalit, který je 
stanoven Nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve 
znění pozdějších předpisů. Předmětem ochrany jsou vybrané druhy živočichů a typy přírodních stanovišť. Dále 
krajský úřad vycházel z nařízení vlády, kterými jsou ve smyslu § 45e zákona o ochraně přírody a krajiny 
stanoveny ptačí oblasti. Na území Moravskoslezského kraje se nachází Ptačí oblast Jeseníky (zřízená nařízením 
vlády č. 599/2004 Sb.), Ptačí oblast Beskydy (zřízená nařízením vlády č. 687/2004 Sb.), Ptačí oblast Poodří 
(zřízená nařízením vlády č. 25/2005 Sb.) a Ptačí oblast Heřmanský stav – Odry – Poolší (zřízená nařízením 
vlády č. 165/2007 Sb.). Předmětem ochrany ptačích oblastí jsou populace stanovených druhů ptáků a jejich 
biotopy.  
 
Krajský úřad konstatuje, že koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových 
propojení vodárenských soustav v období sucha" s ohledem na své cíle, aktivity a charakter (nestanovuje 
záměry s možným negativním dopadem na území soustavy Natura 2000) nemůže mít přímý ani dálkový 
negativní vliv na příznivý stav předmětů ochrany a celistvost území soustavy NATURA 2000.  
 
 
Poučení:  
Toto stanovisko nenahrazuje jiná správní opatření a rozhodnutí, která se k posuzovanému záměru vydávají 
podle zvláštních předpisů.  
 
 
 
Ing. Monika Ryšková 
vedoucí oddělení 
ochrany přírody a zemědělství  
 
Po dobu nepřítomnosti zastoupena 
RNDr. Bc. Lenkou Řondíkovou 
oddělení ochrany přírody a zemědělství 
 
 



Krajský úřad Olomouckého kraje 
Odbor životního prostředí a zemědělství 

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 

Č. j.: KUOK 111826/2017 
Sp.Zn: KÚOK/110610/2017/OŽPZ/7324 
Vyřizuje: Mgr. Eva Stodolová 
Tel.: 585 508 425 
E-mail: e.stodolova@kr-olomoucky.cz 

   V Olomouci dne 14. 11. 2017 
 
Sweco Hydroprojekt a. s. 
Táborská 31 
140 16 Praha 4 

 
 
Stanovisko s vyloučením významného vlivu na lokality soustavy Natura 2000 
 
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako 
orgán ochrany přírody, příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 
po posouzení koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních 
možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ žadatele 
„Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/174, 110 00 Praha - Nové Město, IČ: 
00020478“ zastoupeného „Sweco Hydroprojekt a. s., Táborská 31, 140 16 Praha 
4, IČ: 26475081“ podané dne 10. 11. 2017 vydává v souladu s § 45i odst. 1 výše 
uvedeného zákona toto stanovisko: 
 

Uvedená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi a záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 

celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 
 
Zdůvodnění: Navrhovanou koncepci připravuje Ministerstvo zemědělství ČR v rámci 
úkolu C/3, jehož podstatou je provést revizi funkčnosti stávajících propojení a zjistit 
potenciální možnost nových propojení vodárenských soustav (v rámci plánů rozvoje 
vodovodů a kanalizací) za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období sucha 
a nedostatku vody s ohledem na výhledovou potřebu vody, včetně revize stávajících 
kapacit pro náhradní zásobování pitnou vodou. Návrh koncepce byl zpracován 
formou dokumentu s užívaným pracovním názvem „Revize PRVKÚ ČR – sucho“. 
Tento dokument obsahuje předpoklady demografického vývoje v krajích a údaje o 
potřebě vody. Dále jsou zde uvedeny dopady klimatických změn na zásobení 
obyvatel pitnou vodou a rámcové zhodnocení hydrogeologických rajónů z hlediska 
jejich využívání jako zdroje pro zásobení pitnou vodou. V dokumentu je uveden 
seznam obcí, které byly v letech 2015 – 2017 postiženy suchem a je zde uveden i 
návrh technického řešení stávajících i očekávaných problémů v souvislosti 
s problematikou sucha. Z hlediska řešení problematiky sucha je důležité propojení 
vodárenských soustav. Propojení vodárenských soustav umožňuje zásobení oblastí 
postižených suchem s nedostatečnou kapacitou zdrojů pitné vody a současně vytváří 
rezervu pro standardní zásobení pitnou vodou. 
 
K tomu orgán ochrany přírody uvádí: Po seznámení se s předloženou dokumentací 
orgán ochrany přírody dospěl k závěru, že koncepce vzhledem ke svému výše 
popsanému obsahu nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na 
celistvost a příznivý stav předmětů evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ve 
správní oblasti Krajského úřadu Olomouckého kraje. Upozorňujeme, že jednotlivé 
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záměry související s propojením vodárenských soustav musí být posuzovány 
samostatně v souladu s ustanovením §§ 45h a 45i výše uvedeného zákona. Týká se 
především oblastí, v jejichž území či blízkosti se nacházejí evropsky významné 
lokality anebo ptačí oblasti. 
 
    

. 
 
 
 
 
 

                        otisk úředního razítka 
 

Bc. Ing. Renata Honzáková 
vedoucí oddělení ochrany přírody 

Krajského úřadu Olomouckého kraje 
 

                                                   
Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Eva Stodolová 



 
 

KRAJSKÝ ÚŘAD 
Pardubického kraje 

odbor životního prostředí a zemědělství 
 
 

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466 026 351, Fax: +420 466 026 392,  E-mail: posta@pardubickykraj.cz 

Naše značka: 74117/2017/OŽPZ/Pe 
Vyřizuje:  M. Pešata   
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  V Pardubicích 13. 11. 2017 

 

Koncepce: „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností no-
vých propojení vodárenských soustav v období sucha“ - stanovisko 
 
Krajskému úřadu Pardubického kraje (dále též Krajský úřad) byla doručena žádost  
o vydání stanoviska dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), ke koncepci „Revize 
funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vo-
dárenských soustav v období sucha“. 
 
V předmětné věci vydává Krajský úřad Pardubického kraje jako orgán příslušný 
dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona toto stanovisko: 
 
Předložená koncepce nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na 
evropsky významné lokality (platí pouze pro lokality, v nichž je Krajský úřad věcně a 
místně příslušným orgánem ochrany přírody; dále též předmětné evropsky význam-
né lokality a ptačí oblasti). 
 
Odůvodnění: 
 
Předmětem koncepce je provést v návaznosti na Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 
území České republiky revizi funkčnosti stávajících propojení a zjistit potencionální 
možnosti nových propojení vodárenských soustav za účelem optimalizace distribuce 
pitné vody v období sucha a nedostatku vody s ohledem na výhledovou potřebu vo-
dy, včetně revize stávajících kapacit pro náhradní zásobování pitnou vodou. Návrh 
koncepce obsahuje předpoklady demografického vývoje v krajích a údaje o potřebě 
vody. V koncepci je uveden seznam obcí, které byly v letech 2015 – 2017 postiženy 
suchem a je zde uveden i návrh technického řešení stávajících i očekávaných pro-
blémů v souvislosti s problematikou sucha (jedná se zejména o propojení vodáren-
ských soustav).  
 
Předmětem koncepce tedy nejsou žádné umístěné konkrétní záměry. Vzhledem  
k tomu, že navrhovaná opatření jsou v koncepci definována pouze na obecné úrovni 
(bez konkrétních parametrů či konkrétního způsobu realizace či jejich umístění atd.), 
je dle názoru Krajského úřadu možné důvodně předpokládat, že samotná koncepce 
nebude mít významný negativní vliv na lokality soustavy Natura 2000.   
 
Upozorňujeme, že na základě této koncepce mohou být realizovány konkrétní zámě-
ry (stavby), které mohou samy o sobě (v závislosti na způsobu realizace konkrétního 
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záměru či jeho umístění) mít významný vliv na lokality soustavy Natura 2000; je tedy 
nutné při jejich plánování (nejlépe již ve fázi příprav) postupovat v souladu se zněním 
§ 45h a 45i zákona.  
  
Toto stanovisko je platné výhradně pro rozsah návrhu koncepce, který byl předmě-
tem tohoto stanoviska; jakékoliv doplnění je v takovém případě nutné vnímat jako 
změnu návrhu koncepce a je nutné je opětovně ke stanovisku dle § 45i odst. 1 záko-
na předložit příslušným orgánům ochrany přírody. 
 
Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska, vyjádření či rozhodnutí, vydávaná podle 
ustanovení jiných paragrafů zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
nebo jiných zákonů.  
 
 
 
 
otisk úředního razítka 
                                                                                                          
 

                                                                                                             

Ing. Josef Hejduk 
vedoucí odboru 

v zastoupení RNDr. Vladimír Vrána 
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Škroupova 18, 306 13  Plzeň

E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
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Vaše č. j.: 131/KAB/0780
Ze dne: 07. 11. 2017
Naše č. j.: PK-ŽP/16648/17
Spis. zn.: ZN/66/ŽP/17
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Václav Spurný
Tel.: 377 195 596
E-mail: vaclav.spurny@plzensky-kraj.cz

Datum: 18. 12. 2017

Stanovisko ke koncepci „Revize funkčnosti propojení a zajištění 
potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období 
sucha“

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy 
ochrany přírody (dále „správní orgán“) věcně a místně příslušný dle ust. § 77a odst. 4 
písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
(dále jen „zákon“) vydává Ministerstvu zemědělství, IČO: 00020478, Těšnov 65/17, 
110 00 Praha, zastoupenému právnickou osobou Sweco Hydroprojekt a.s., 
IČO: 26475081, Táborská 940/31, 140 00 Praha, podle § 45i odst. 1 zákona 
ke koncepci ve správní působnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje „Revize 
funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení 
vodárenských soustav v období sucha“ toto stanovisko: 

Nelze vyloučit, že výše uvedená koncepce může mít významný negativní vliv na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

Odůvodnění:

Výše uvedená koncepce obsahuje předpoklady demografického vývoje v krajích a 
údaje o potřebě vody. Dále jsou uvedeny dopady klimatických změn na zásobení 
obyvatel pitnou vodou a rámcové hodnocení hydrogeologických rajónů z hlediska 
jejich využívání jako zdroje pro zásobení pitnou vodou. V dokumentu je uveden 
seznam obcí, které byly v letech 2015 – 2017 postiženy suchem a je zde uveden i 
návrh technického řešení stávajících i očekávaných problémů v souvislosti 
s problematikou sucha. Z hlediska řešení problematiky „sucha“ je důležité propojení 
vodárenských soustav. Propojení vodárenských soustav umožňuje zásobení oblastí 
postižených suchem s nedostatečnou kapacitou zdrojů pitné vody a současně vytváří 
rezervu pro standardní zásobení pitnou vodou. V Plzeňském kraji je téměř čtvrtina obcí 
s individuálním zásobováním pitnou vodou. Pro vodovody jsou využívány podzemní 
zdroje, tj. zářezy nebo mělké studny vykazující deficit vody už v současné době. 
V letech 2015 a 2016 bylo v kraji 178 obcí, které měly problémy se zásobováním pitnou 
vodou. Kraj očekává zhoršující se vlivy nedostatku srážek na zásobování obyvatel 

Sweco Hydroprojekt a.s. 
Táborská 940/31 
140 00  PRAHA
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v kraji pitnou vodou, k této problematice přistupuje aktivně a u obcí potýkajících se 
s nedostatkem vody navrhl opatření, které se v návrhu koncepce doporučují. 
V dlouhodobém horizontu je vhodné realizovat navržená propojení vodárenských 
soustav pro zvýšení zabezpečenosti dodávky pitné vody pro větší aglomerace. V rámci 
zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou dojde mj. k zvýšenému odběru povrchové 
vody z volně tekoucích toků, např. i z vodního toku Klabava, který je mimo jiné  
evropsky významnou lokalitou Klabava (CZ0323812) s předmětem ochrany vranka 
obecná. Zvýšený odběr povrchové vody z volně tekoucích toků by mohl negativně 
zasáhnout sezónním nebo trvalým snížením vodnatosti toků do biotopů evropsky 
významných vodních druhů (rak kamenáč, vranka obecná, mihule potoční, bolen 
dravý) a pro ně vymezených evropsky významných lokalit, proto je správní orgán toho 
názoru, že nelze vyloučit, že koncepce, resp. rozpracované a realizované závěry této 
koncepce mohou mít významný vliv na některé evropsky významné lokality v jeho 
kompetenci. 

Ing. Jan  Kroupar
vedoucí oddělení ochrany přírody

podepsáno elektronicky
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V Praze dne: 8. 12. 2017 Sweco Hydroprojekt a.s. 
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DS: i2cegr3 

Číslo jednací: 138218/2017/KUSK 

Spisová značka: SZ-138218/2017/KUSK/2 

Vyřizuje: R. Kouřík (257 280 774, kourik@kr-s.cz) 

Značka: OŽP/Kk 

Váš dopis zn. 131/KAB/0780 ze dne 7. 11. 2017 

Revize funkčnosti stávajících propojení a zjištění potenciálních možností nových 

propojení vodárenských soustav za účelem optimalizace distribuce pitné vody v 

období sucha – stanovisko k vlivu koncepce na EVL a PO 

 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále 

jen Krajský úřad) obdržel dne 10. 11. 2017 žádost společnosti Sweco Hydroprojekt, 

a. s., o vydání stanoviska k vlivu koncepce „Revize funkčnosti stávajících propojení a 

zjištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav za účelem 

optimalizace distribuce pitné vody v období sucha“ (dále též PRVKÚ ČR - sucho) na 

evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000. Součástí žádosti 

byla příloha obsahující stručnou verzi popisu návrhu PRVKÚ ČR - sucho. 

Koncepci PRVKÚ ČR – sucho pořizuje Ministerstvo zemědělství jako podklad k 

přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody 

vyplývajících z vládního úkolu C/3: „Provést revizi funkčnosti stávajících propojení a 

zjistit potenciální možnosti nových propojení vodárenských soustav (v rámci plánů 

rozvoje vodovodů a kanalizací) za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období 

sucha a nedostatku vody s ohledem na výhledovou potřebu vody, včetně revize 

stávajících kapacit pro náhradní zásobování pitnou vodou“. Tento úkol navazuje na 

zpracovanou koncepci Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území ČR. 

Krajský úřad podle § 45i odst. 1 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 

Sb.) sděluje, že lze vyloučit, že předmětná koncepce bude mít samostatně nebo ve 

spojení s jinými významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 

evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (dále též EVL a PO) stanovených 

příslušnými nařízeními vlády. 

PRVKÚ ČR - sucho patří mezi celostátní koncepční dokumenty, které ovlivňují 

výkon veřejné správy nepřímými nástroji (definicí oblastí veřejné podpory), nebo 

přímo (závazný podklad pro rozhodovací činnost). Z předložených podkladů však 

není patrné, že by cílem koncepce byla opatření, o kterých by bylo možno přímo 

předpokládat významné ovlivnění konkrétních evropsky významných lokalit a ptačích 

oblastí. 

Pokud by přesto uplatnění PRVKÚ ČR - sucho výjimečně vyústilo v konkrétní 

záměr, u nějž by bylo možné určitý vliv na EVL a PO očekávat, nelze z takovéto 

eventuality zpětně dovozovat významný vliv PRVKÚ ČR - sucho jako celku na 

evropsky významné lokality a ptačí oblasti, jakkoliv není zpochybněna potřeba 
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posuzování „rizikových“ záměrů následným procesem EIA. K tomuto závěru dospěl 

zdejší orgán ochrany přírody na základě zkušeností z projednávání obdobných 

koncepčních dokumentů celostátního rozsahu, kdy autorizovaná osoba při zpracování 

vyhodnocení vlivů na soustavu Natura 2000 uvedla, že vlivy z důvodu přílišné 

obecnosti koncepce nelze vyhodnotit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Josef  K e ř k a, Ph.D. 

 vedoucí odboru životního prostředí 

 a zemědělství 

 v. z. Mgr. Pavel Vaňhát 

 vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny 
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Stanovisko orgánu ochrany přírody ke koncepci „Revize funkčnosti propojení a zajištění 

potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ 
z hlediska možného ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí dle § 45i 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
 

 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán věcně a místně 
příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává dle § 45i zákona k žádosti 
společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., ústředí Praha, Táborská 31, 140 16 Praha 4, ze dne 
10.11.2017, toto stanovisko: 

Lze vyloučit možnost, že koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních 
možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ může mít samostatně či 
ve spojení s jinými významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit nebo ptačích oblastí v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

Odůvodnění: 

Extrémní klimatické výkyvy v posledních letech se začínají negativně projevovat v zásobování 
obyvatel ČR pitnou vodou. Na uvedenou skutečnost reagovala vláda ČR Vládním usnesením č. 
620 z 29. 7. 2015 – Příprava a realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a 
nedostatku vody. Jedním z úkolů je Úkol C/3 – Provést revizi funkčnosti stávajících propojení a 
zjistit potenciální možnosti nových propojení vodárenských soustav (v rámci plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací) za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období sucha a nedostatku 
vody s ohledem na výhledovou potřebu vody, včetně revize stávajících kapacit pro náhradní 
zásobování pitnou vodou. Tento úkol navazuje na zpracovaný Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 
území České republiky.  

Návrh zpracované koncepce předpokládá propojení stávajících vodárenských soustav, jež umožní 
zásobení oblastí postižených suchem s nedostatečnou kapacitou zdrojů pitné vody a současně 
vytváří rezervu pro standardní zásobení pitnou vodou. Koncepce se vztahuje k území celé ČR a 
v Ústeckém kraji navrhuje konkrétně napojení vodovodu Dobkovice na skupinový vodovod Děčín a 
propojení skupinového vodovodu Chomutov se SV Žlutice. Vodárenská nádrž Žlutice totiž 
vykazuje nestabilní kvalitu vody. Zdroj z Karlovarského kraje tak bude nahrazen vodárenskou 
nádrží Přísečnice, tj. předpokládá se napojení měst Podbořany, Žatec a okolních obcí na přivaděč 
z VDJ Kadaň do nové ČS Rokle a na nový výtlak do VDJ Podbořany. 

Předmětná koncepce tak navrhuje budoucí propojení stávajících vodárenských soustav a 
neobsahuje konkrétně lokalizované stavby. Jelikož z předložené koncepce a jejího charakteru 
nevyplývá záměr zasáhnout do předmětu ochrany nebo celistvosti kterékoli evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti a při realizaci konkrétních opatření a staveb lze zcela jistě najít i řešení, 

 
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
odbor životního prostředí a zemědělství 
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které by tyto vlivy vylučovalo či alespoň minimalizovalo, lze její významný vliv k na lokality 
soustavy Natura 2000 v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje, vyloučit. Vydané  
stanovisko se však vztahuje pouze na předloženou koncepci, nikoli na samotné stavby v souladu 
s touto koncepcí připravované či zamýšlené. Jejich realizaci bude proto nutné z hlediska možného 
vlivu na lokality soustavy Natura 2000 posuzovat samostatně.  

 

Identifikační údaje:  
Název akce: Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení 

vodárenských soustav v období sucha 
Žadatel:  Sweco Hydroprojekt a.s., ústředí Praha, Táborská 31, 140 16 Praha 4 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Tomáš Burian 
vedoucí oddělení životního prostředí
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  

Odbor životního prostředí a zemědělství 
Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika  

Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava 

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení 
vodárenských soustav v období sucha“ - stanovisko Natura 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též „OŽPZ KrÚ 
Kraje Vysočina“) jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu 
ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona ČNR č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně 
přírody“) po posouzení koncepce  

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení 
vodárenských soustav v období sucha“ 

vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody toto stanovisko: 

Záměr může mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti na území Kraje Vysočina mimo CHKO.  

 

Odůvodnění: 

OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina obdržel dne 10. 11. 2017 žádost o stanovisko z hlediska vlivu na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000). Žádost podala společnost Sweco 
Hydroprojekt a.s., ústředí Praha, Táborská 31, 140 16 Praha 4, IČ 264 75 081, která 
zpracovává oznámení návrhu koncepce, kterou připravuje Ministerstvo zemědělství ČR. 
K žádosti byl přiložen podklad pro zjišťovací řízení SEA Revize funkčnosti propojení a 
zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha – 
stručná verze popisu návrhu koncepce z 11/2017. V žádosti byl uveden odkaz na webovou 
aplikaci PRVKÚ ČR, kde jsou mapové podklady. 

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne 
7. 11. 2017 KUJI    87585/2017 

OZPZ    2729/2017 
Zdeňka Brunová 
564 602 505 

27. 11. 2017 

Sweco Hydroprojekt a.s. 

Ústředí Praha 

Táborská 31 

140 16 Praha 

 

(Datová schránka) 
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Koncepce obsahuje revizi funkčnosti stávajících propojení vodárenských soustav a zjišťuje 
potenciální možnosti nových propojení vodárenských soustav za účelem optimalizace 
distribuce pitné vody v období sucha a nedostatku vody s ohledem na výhledovou potřebu 
vody včetně revize stávajících kapacit pro náhradní zásobování pitnou vodou. 

Podkladem pro posouzení vlivu koncepce na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti 
byla žádost i skutečnosti obecně známé. Za skutečnosti obecně známé považuje OŽPZ KrÚ 
Kraje Vysočina, mj. takové poznatky, které jsou abstrahované (zpravidla odbornou 
literaturou) z většího počtu obdobných případů a je tedy možné je předpokládat i u 
obdobného případu jedinečného. Dále má OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina, za skutečnosti obecně 
známé ty, které se sice týkají jedinečného jevu, ale byly už dříve (tj. nezávisle na vedeném 
řízení) popsány a tento popis je veřejně přístupný. Podkladem pro posouzení vlivu záměru 
jsou i skutečnosti známé z úřední činnosti. Zde se jedná zejména o vymezení evropsky 
významných lokalit (dále také „EVL“) a ptačích oblastí (v Kraji Vysočina není žádná ptačí 
oblast), předměty jejich ochrany (viz např. http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php), 
aktuální stav předmětu ochrany, inventarizační průzkumy pro EVL a plány péče pro zvláště 
chráněná území na území EVL), odborné informace o přírodních stanovištích (např. 
http://www.biomonitoring.cz/stanoviste.php), ekologii, biologii, rozšíření, ohrožení a péči o 
druhy (např. http://www.biomonitoring.cz). 

Orgán ochrany přírody prověřil všechny navržené trasy nového propojení vodárenských 
soustav uvedené v Podkladu pro zjišťovací řízení SEA. Zjistil, že trasa 11.2.2 Propojení SV 
Třebíčsko – Jihlavsko (vodárenská nádrž Nová říše) – propojení zasahuje do území EVL 
Koupaliště u Bohuslavic. Po telefonické a mailové konzultaci bylo žadatelem sděleno, že 
zákres není přesný, trasa má být vedena pouze severně od silnice Bohuslavice - Rozseč, a 
tak nedojde k zasažení území EVL. 

Ostatní navrhované trasy v Kraji Vysočina mimo CHKO uvedené v Podkladu pro zjišťovací 
řízení SEA jsou umístěny ve větší vzdálenosti od EVL: 

 11.2.1 Propojení SV Jihlavsko – Havlíčkobrodsko (část Želivka - Podmoklany) - 
1,5 km jihozápadně EVL Vysoký Kámen, 2,2 km východně EVL Šlapanka a Zlatý 
potok 

 11.2.3 Propojení Třebíčské větve (Petrůvecké) s větví Dukovanskou - 4,5 km 
jihovýchodním směrem EVL Údolí Jihlavy 

 11.2.4 Propojení Dukovanské větve (Náměšťské) se severní větví (Budišovské) - 
1,7 km východně EVL Maršovec a Čepička 

 11.2.5 Propojení SV Žďársko a Havlíčkobrodsko - 8 km jihozápadním směrem EVL 
Šlapanka a Zlatý potok 

Dále bylo z mapových podkladů uvedených na webové aplikaci zjištěno více dalších 
navržených tras, které nejsou uvedeny v textovém Podkladu pro zjišťovací řízení SEA. Mezi 
nimi je propojení U Roubalů – Zachotín, které prochází přes EVL Jankovský potok 
CZ0613321. Předmětem ochrany EVL Jankovský potok je ochrana evropsky významného 
druhu vydra říční (Lutra lutra). 

Předkládaný materiál má koncepční povahu, není zde uvedeno konkrétní technické řešení. 
Nelze proto stanovit, v jakém rozsahu a jakým konkrétním způsobem budou práce v  úseku 

http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php
http://www.biomonitoring.cz/stanoviste.php
http://www.biomonitoring.cz/
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procházejícím přes EVL Jankovský potok prováděny. Obecně se předpokládá, že stavební 
činnosti prováděné na území EVL mohou vést k jejímu poškození např. kácením dřevin, při 
výkopových pracích mohou být poničena nivní, břehová a vodní společenstva, může dojít 
k zákalu nebo znečištění vody. Těmito zásahy může být dotčen předmět ochrany vydra říční. 

Území EVL Jankovský potok se částečně překrývá s Národní přírodní památkou Jankovský 
potok, pro kterou je příslušným orgánem ochrany přírody Regionální pracoviště Správy 
CHKO Žďárské vrchy, proto je toto stanovisko zasláno na vědomí tomuto orgánu ochrany 
přírody. 

Na některých místech se trasa propojení vodárenských soustav blíží některé z dalších EVL, 
např. EVL U Borovné, EVL Švařec., EVL U Hamru, EVL Rybníky u Rudolce, EVL Náměšťská 
obora, EVL Náměšť nad Oslavou – zámeček, EVL Koupaliště u Bohuslavic. Jak je uvedeno 
výše, navrhované trasy propojení vodárenských soustav nejsou zaznačeny dostatečně 
přesně. Je tedy možné, že by mohly být realizací dotčeny tyto nebo příp. i další EVL. 

Vzhledem ke skutečnostem, že v jednom úseku navrhované propojení vodárenských 
soustav přímo prochází přes EVL Jankovský potok, v několika dalších místech se k nim 
přibližuje a že není dostatečně podrobně specifikováno umístění ani technické řešení, nelze 
vyloučit negativní vliv koncepce na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit. 

Toto stanovisko se vztahuje pouze na území Kraje Vysočina mimo CHKO, nenahrazuje 
stanoviska a vyjádření z hlediska druhové ochrany vydávaná podle zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, případně dalších předpisů. Stanovisko není vydáváno ve 
správním řízení (§ 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody) a nelze proti němu podat odvolání. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Eva Horná 
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
 

 

 

 

Na vědomí: Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár 
nad Sázavou (datovou schránkou) 
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Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu koncepce: 

„Revize funkčnosti stávajících propojení a zjištění potenciálních možností nových propojení 

vodárenských soustav za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období sucha“ 

na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti   

 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody, 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů (zákon), po posouzení koncepcí, vydává v souladu s § 45i odst. 1 
zákona toto  

stanovisko:  

 

uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 

evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 

 

Odůvodnění: 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 10.11.2017 
od společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., ústředí Praha, Táborská 31, 140 16 Praha 4, žádost 
o stanovisko ke koncepci: „Revize funkčnosti stávajících propojení a zjištění potenciálních možností 
nových propojení vodárenských soustav za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období sucha“ 
dle § 45i zákona, zda uvedená koncepce může mít samostatně nebo ve spojení s  jinými koncepcemi 
a záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti. 

 

Navrhovanou koncepci připravuje Ministerstvo zemědělství ČR v rámci úkolu C/3, v návaznosti 
na platný Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky (PRVK ČR) a plány rozvoje 
vodovodů a kanalizací jednotlivých krajů.  

V posledních letech dochází k extrémním klimatickým výkyvům, které se začínají negativně projevovat 
v zásobování obyvatel pitnou vodou. Akumulace srážkových vod v krajině, ve zdrojích povrchových 
a podzemních vod je ovlivňována zejména rozložením srážek v čase – v současnosti srážky mají větší 
intenzitu a množství vody se v kratší době nestačí akumulovat, tak jak tomu bylo v době 
s rovnoměrnějším výskytem ročních srážek. 
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Na tuto skutečnost reagovala vláda České republiky Vládním usnesením č. 620 z 29.07.2015 – 
Příprava a realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Tento 
dokument komplexně mapuje a rozpracovává úkoly na zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody. 
Jedním z úkolů je Úkol C/3 – Provést revizi funkčnosti stávajících propojení a zjistit potenciální 
možnosti nových propojení vodárenských soustav (v rámci plánů rozvoje vodovodů a kanalizací) 
za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období sucha a nedostatku vody s ohledem 
na výhledovou potřebu vody, včetně revize stávajících kapacit pro náhradní zásobování pitnou vodou. 

Úkol C/3 navazuje na zpracovaný Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky (PRVK 
ČR). V dokumentu je zpracována řada podkladů vyhotovených krajskými úřady, v průběhu zpracování 
byly výchozí podklady jednotlivých krajských úřadů doplňovány provozovateli vodárenských soustav 
a skupinových vodovodů. 

 

Struktura návrhu Koncepce: 

Návrh Koncepce byl zpracován formou dokumentu s užívaným pracovním názvem „Revize PRVKÚ 
ČR – sucho“. Tento dokument obsahuje předpoklady demografického vývoje v krajích a údaje 
o potřebě vody. Dále jsou zde uvedeny dopady klimatických změn na zásobení obyvatel pitnou vodou 
a rámcové hodnocení hydrogeologických rajónů z hlediska jejich využívání jako zdroje pro zásobení 
pitnou vodou.  

V dokumentu je uveden seznam obcí, které byly v letech 2015 - 2017 postiženy suchem a je zde 
uveden i návrh technického řešení stávajících i očekávaných problémů v souvislosti s problematikou 
sucha. 

Z hlediska řešení problematiky sucha je důležité propojení vodárenských soustav. Propojení 
vodárenských soustav umožňuje zásobení oblastí postižených suchem s nedostatečnou kapacitou 
zdrojů pitné vody a současně vytváří rezervu pro standardní zásobení pitnou vodou. 

Grafickým výstupem zadaného úkolu je webová aplikace PRVKÚ ČR. Ve webovém rozhraní 
http://prvk.hydrosoft.cz jsou graficky (bodově) znázorněny obce s nedostatky při zásobení pitnou 
vodou v důsledku zhoršujících se klimatických poměrů včetně návrhu řešení na odstranění těchto 
problémů. Zároveň je zde schematicky znázorněno propojení vodárenských soustav skupinových 
vodovodů (stávající a navrhované). V aplikaci jsou uvedeny i doplňující informace k jednotlivým 
obcím, týkající se zásobování obyvatel pitnou vodou, zda obec leží v blízkosti stabilnější vodárenské 
soustavy, demografický vývoj, popis problému v zásobování pitnou vodou a návrh řešení tohoto 
nedostatku. 

Návrh propojení VS pro řešení obcí postižených suchem: 

1) Napojení obce Loukov na SV Kroměříž – navrhuje se napojení se SV Kroměříž přívodním 
řadem z Bystřice pod Hostýnem 

2) Napojení obce Žeranovice na SV Kroměříž – navrhuje se napojení na SV Kroměříž napojením 
na přivaděč Zahnašovice – Horní Lapač 

3) Napojení obce Stříbrnice na SV Uherské Hradiště – Uherský Brod – Bojkovice – navrhuje se 
na pojení na SV Uherské Hradiště – Uherský Brod – Bojkovice provedením přívodního řadu 
se zvyšovací čerpací stanicí z obce Boršice 

4) Napojení obce Bystřička na SV Stanovnice – v blízkosti obce vede páteřní řad SV Stanovnice 
ze Vsetína do Valašského Meziříčí, na který je možno napojit vodovod obce Bystřička 

5) Napojení obcí Březůvky a Provodov na SV Zlín – z obce Březůvky se navrhuje pomocí 
zrychlovací čerpací stanice napojit obec Provodov. Ve výhledu – ve stávajícím PRVK ZK – je 
uvažováno s napojením obce Březůvky na SV Zlín přívodním řadem dl. 2800 m. VDJ 
Březůvky je možné napojit přes průtokový omezovač na přívodní řad do VDJ Pindula 

http://prvk.hydrosoft.cz/
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Další opatření, která jsou obsažena již ve stávajícím PRVKUK 

1) Napojení obce Valašská Bystřice na SV Stanovnice – napojení na skupinový vodovod bude 
provedeno z VDJ Vidče, odkud čerpáním bude voda dopravována do nově budovaného VDJ 
Hlaváčky a VDJ Žáry a Hřívová 

2) Propojení SV Zlámanec – Svárov se SV Luhačovice – pro obce Kelníky, Svárov a Zlámanec 
(sdružené ve svazku) uvažuje PRVK ZK společné koordinované řešení současného 
nevyhovujícího stavu zásobování pitnou vodou napojením všech tří obcí (Kelníky, Svárov, 
Zlámanec) na skupinový vodovod Luhačovice přes tlakové pásmo VDJ Velký Ořechov 

3) Napojení obce Dolní Bečva na vodovod Rožnov pod Radhoštěm – navrhuje se vybudování 
vodovodního přivaděče z ÚV a ČS Rožnov p. Radhoštěm podél komunikace Rožnov – 
Bumbálka do Dolní Bečvy 

4) Napojení obce Huslenky na SV Stanovnice – ve středu obce bude provedeno doplnění 
rozvodné sítě o přívodní řad, který umožní dopravu vody ze systému SV Stanovnice do VDJ 
Huslenky 

5) Napojení obce Pozděchov na SV Stanovnice – do budoucna je uvažováno s napojením obce 
Prlov na vodovod Pozděchov, respektive Pozděchova na Prlov v souvislosti s plánovanou 
výstavbou dálnice. Jako alternativní řešení je možné napojení Prlova na SV Stanovnice 

6) Napojení obce Růžďka na SV Stanovnice – ve výhledovém období se uvažuje s napojením 
obce Růžďka na SV Stanovnice s vybudováním nové akumulace. Napojení je uvažováno 
z důvodů výkyvů vydatnosti zdroje. Z páteřního řadu SV bude pomocí zrychlovací čerpací 
stanice voda dopravována výtlačným řadem do VDJ Růžďka – Nový a z něj přívodním řadem 
do obce. 

 

Shrnutí – ZLÍNSKÝ KRAJ 

Riziko postižení suchem se týká hlavně obcí s místním vodovodem, které využívají lokálních zdrojů 
nebo obyvatel s individuálním zásobováním. Doporučuje se realizovat navržená opatření, která 
zahrnují i připojení obcí na vodárenské soustavy a skupinové vodovody tak, jak je navrženo v Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje. 

 

Orgán ochrany přírody při vydávání stanoviska vycházel z předložených podkladů (Žádost 
o stanovisko k možnosti ovlivnění lokalit EVL nebo PO v souvislosti s návrhem koncepce „Revize 
funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav 
v období sucha“, Podklad pro Zjišťovací řízení SEA – Revize funkčnosti propojení a zajištění 
potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha, plná moc udělená 
předkladatelem Koncepce (MZe ČR) pro – mj. jednání s orgány státní správy, samosprávy 
a dotčenými subjekty) a přihlédl k povaze, celkovému rozsahu koncepce na území Zlínského kraje 
a konstatoval, že s ohledem na charakter koncepčního materiálu, návrh propojení VS pro řešení obcí 
postižených suchem, a ke skutečnosti, že se v daném území nenachází evropsky významná lokalita 
(EVL) nebo ptačí oblast (PO), lze vyloučit významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvost EVL nebo PO (území soustavy Natura 2000). Další opatření, která jsou obsažena 
již ve stávajícím PRVKUK, zasahují i na území chráněné krajinné oblasti Beskydy, kde je věcně 
a místně příslušná z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny Agentura ochrany přírody a krajiny 
České republiky – Regionální pracoviště Správy CHKO Beskydy. 
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V případě některých dokumentů nebo programů a případných jmenovitých záměrů, které budou 
vycházet z koncepce „Revize funkčnosti stávajících propojení a zjištění potenciálních možností 
nových propojení vodárenských soustav za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období 
sucha“, však lze předpokládat možné potenciální vlivy zejména na krajinu a její složky, 
a tedy i na území soustavy Natura 2000 (území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí).  

 

 

 

Otisk úředního razítka 

 

 

 

RNDr. Alan Urc 
    vedoucí odboru 
(dokument opatřen elektronickým podpisem) 
 
Na vědomí: 

Lužňáci, z.s., Nádražní 645, 768 11 Chropyně 

Westerňáci, Nádražní 645, 768 11 Chropyně 

Egeria, Miroslav Mach, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice 

 

 
 
 
 

 



Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, IČO 00164801, posta@mzp.cz

Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 31
140 16 Praha 4

V Praze dne 4. 12. 2017 
č. j. MZP/2017/500/1131

Věc: Návrh koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností 
nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ - stanovisko podle § 45i 
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy (dále jen „MŽP, 
OVSS I“), jako orgán ochrany přírody s působností na pozemcích důležitých pro obranu státu 
podle ust. § 79 odst. 3 písm. v) zákona č. 114/1992 Sb., o ochrany přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), vydává k žádosti právnické osoby 
Česká republika - Ministerstvo zemědělství se sídlem se v Praze 1, Těšnov 17, identifikační 
číslo osoby 00020478, ze dne 7. 11. 2017, zastoupené na základě plné moci ze dne 
15. 2. 2017 právnickou osobou Sweco Hydroprojekt a.s. se sídlem v Praze 4, Táborská 31, 
podle ust. § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. toto stanovisko: 

U předloženého návrhu koncepce nazvané: „Revize funkčnosti propojení a zajištění 
potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“, datované 
listopad 2017, lze vyloučit významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
evropsky významných lokalit („EVL“) nebo ptačí oblasti („PO“), které se nacházejí na 
pozemcích v působnosti MŽP, OVSS I, tj.: 
EVL Červené dolíky, označené kódem CZ 0212002 
část EVL Milovice - Mladá CZ 0214006
část EVL Prokopské údolí CZ0110050 
EVL Pěnovce u rybníka Lutovník CZ0210721
EVL Ostrov u Jedomělic CZ0212025
a v části PO Křivoklátsko. 

Odůvodnění
Po prostudování předložené koncepce a na základě ochrany evropsky významných 

lokalit dané ust. § 45c zákona č. 114/1992 Sb. a ochrany ptačí oblasti zajištěné ust. § 45e 
téhož zákona, obojí ve spojení s ust. § 45h a ust. § 45i téhož zákona, považuje MŽP, OVSS I 
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č. j. MZP/2017/500/1131

za podstatné, že předložený návrh koncepce podává dostatečný přehled o možném vlivu 
předmětné koncepce na dotčené EVL či PO ve smyslu ust. § 45i tohoto zákona. 

Výše uvedené EVL jsou vyhlášeny nařízením vlády č. 208/2012 Sb. jako evropsky 
významné lokality zapsané do evropského seznamu a jsou podle nařízení vlády 
č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění 
nařízení vlády č. 73/2016 Sb., zařazeny v tomto seznamu a prostorově i obsahově vymezeny 
v jeho přílohách. Jejich předmětem ochrany jsou: 
- v EVL Červené dolíky, k. ú. Drnek a Malíkovice - střevíčník pantoflíček, podle přílohy č. 25 

k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., 
- v EVL Milovice – Mladá, k. ú. Jiřice, Kbel, Lipník, Luštěnice, Milovice nad Labem, Staré 

Benátky – 6 typů evropsky významných stanovišť (lesních a lučních společenstev) 
a prioritní druh čolek velký, podle přílohy č. 84 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., 

- v EVL Ostrov u Jedomělic, k. ú. Jedomělice - střevíčník pantoflíček, podle přílohy č. 97a 
k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

- v EVL Pěnovce u rybníka Lutovník, k ú. Loučeň - petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, 
podle přílohy č. 102 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., 

- v EVL Prokopské údolí, k. ú. Hlubočepy, Jinonice, Radlice, Stodůlky - 4 typy evropských 
stanovišť (lesní i luční), podle přílohy č. 10 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

- v PO Křivoklátsko – populace a biotopy včelojeda lesního, výra velkého, kulíška 
nejmenšího, ledňáčka říčního, žluny šedé, strakapouda prostředního, lejska malého a lejska 
bělokrkého, podle nařízení vlády č. 684/2004 Sb. 

Návrh koncepce provádí revizi funkčnosti stávajících propojení a zjišťuje možnosti 
nových propojení v rámci rozvoje vodovodů a kanalizací, připravuje opatření pro zmírnění 
negativních dopadů sucha a nedostatku vody. 

Ve vztahu k dotčeným pozemkům v uvedených EVL a PO a předmětům jejich ochrany 
lze shrnout, že stávající i navrhované propojení vodárenských soustav a skupinových 
vodovodů tak, jak je zaznamenáno v textové a grafické části návrhu, se předmětných pozemků 
přímo nedotýká, ani nezasahuje pozemky v jejich blízkém okolí. Z hlediska kriterií daných 
ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb. tedy lze vyloučit významný vliv na tyto EVL a PO, které se 
nacházejí na území v působnosti MŽP, OVSS I. 

Toto stanovisko je vydáno formou vyjádření podle ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Ing. Miloslav  K u k l í k
ředitel odboru výkonu státní správy I
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Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských 
soustav v období sucha – stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

Ministerstvo životního prostředí vykonává v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 písm. v/  a § 90 odst. 3 
zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), 
působnost orgánu ochrany přírody na pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů důležitých pro 
obranu státu mimo vojenské újezdy; jsou-li tyto pozemky a stavby na území správních obvodů správ, 
národních parků nebo Agentury, vykonávají působnost orgánů ochrany přírody správy národních parků 
nebo Agentura.  

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, v rámci náplně činnosti, která je mu svěřena 
platným organizačním řádem, jako příslušný orgán ochrany přírody na pozemcích a stavbách tvořících 
součást objektů důležitých pro obranu státu v území Jihočeského kraje (mimo výše uvedené oblasti), 
vydává na základě společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., doručené dne 10.11.2017,  podle § 45i odst. 1 
zákona toto  s t a n o v i s k o:  

Koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských 
soustav v období sucha“  nemá samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi či záměry významný vliv 
na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí na 
pozemcích, případně stavbách určených pro účely obrany státu, nacházejících se na územní působnosti 
Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy II. 

Odůvodnění: 
Předložená koncepce obsahuje předpoklady demografického vývoje v krajích, údaje o potřebě vody, 
dopady klimatických změn na zásobení obyvatel pitnou vodou a rámcové hodnocení hydrogeologických 
rajónů z hlediska jejich využívání jako zdroje pitné vody. V koncepci je uveden seznam obcí, které byly 
v letech 2015 – 2017 postiženy suchem. Z hlediska řešení problematiky sucha je ve webovém rozhraní 
http://prvk.hydrosoft.cz schematicky znázorněno propojení vodárenských soustav a stávající i navrhované 
propojení skupinových vodovodů. S ohledem na speciálně vymezenou územní oblast zdejší odbor nenalezl 
v předložených návrzích případy, které by mohly mít významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo 
celistvost území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí v působnosti zdejšího odboru.  
 
 

JUDr. Hana Dvořáková 
ředitelka  
odboru výkonu státní správy II 

ODESÍLATEL: 
 
Ministerstvo životního prostředí 
Odbor výkonu státní správy II 
Mánesova 3a 
370 01  České Budějovice 
 

ADRESÁT: 
 
Sweco Hydroprojekt a.s. 
ústředí Praha 
Táborská 31 
140 16  Praha 4 

Datum   29.11.2017 
Čj.    MZP/2017/510/709 
Vyřizuje  Ing. Zdeněk Nešpol 
E-mail    zdenek.nespol@mzp.cz 
Tel.    267 123 202, 724 040 859 
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ODESÍLATEL:

Ministerstvo životního prostředí
odbor výkonu státní správy III
Hřímalého 11
301 00 Plzeň

ADRESÁT:
            
Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31
140 16 Praha 4

        Vaše č.j.           Naše č.j.
       

     Vyřizuje/ tel.
         Bošina

V Plzni dne

  131/KAB/0780   MZP/2017/520/408        
  

      267123301 4. 12. 2017

Věc: Vyloučení významného vlivu na území evropsky významných lokalit nebo 
         ptačích oblastí - stanovisko
                                                                                                                                                                        
        Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy III (dále jen 
„ministerstvo“) obdrželo žádost Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, 
zastoupené na základě plné moci právnickou osobou Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 
31, 140 16 Praha 4, o stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zda návrh koncepce „Revize 
funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských 
soustav v období sucha“ (dále jen „koncepce“) může mít samostatně nebo ve spojení 
s jinými vlivy vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
       Ministerstvo jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny na území 
určeném pro obranu státu dle ustanovení § 79 odst. 3 písm. v) zákona posoudilo 
předložený návrh koncepce ve smyslu § 45i odst. 1 zákona a zjistilo, že lze vyloučit 
významný vliv koncepce na evropsky významné lokality CZ0323167 a  CZ033169,  
protože z obsahu koncepce je zřejmé, že nemá významný vliv na výše uvedené evropsky 
významné lokality.
       Toto stanovisko je vydáváno na základě žádosti a je úkonem učiněným správním 
orgánem na základě zákona, není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, a proto 
se proti němu nelze odvolat. 

                                       
                                       S pozdravem 

                                                            Ing. Hubert Bošina
                                    ředitel odboru výkonu státní správy III
                                                                                                               

                                                            podepsáno elektronicky



Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy IV, Bělehradská 1308/17 , 400 01 Ústí nad Labem, 

(+420) 26712 3421,  margita.abtova@mzp. cz

ADRESÁT:
Sweco Hydroprojekt a.s.

Táborská 31
140 16 Praha 4

V Ústí nad Labem dne 16. listopadu 2017
Č. j.: MZP/2017/530/878
Vyřizuje: RNDr. Margita Abtová

                                                                                     Tel.:                             267 123 421

Věc: Žádost o vydání stanoviska podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny k návrhu Koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění 
potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV  obdrželo dne 10.11.2017   
žádost o vydání stanoviska  podle  ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů k návrhu koncepce „Revize funkčnosti 
propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav 
v období sucha“. Ministerstvo životního prostředí odbor výkonu státní správy IV, jako 
příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 79 odst. 3 písm. t) zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů vydává podle § 45i výše 
uvedeného zákona toto stanovisko :

Předkládaný návrh koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních 
možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ nemůže mít 
samostatně nebo s jinými koncepcemi a záměry významný vliv na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí ležících na 
pozemcích a stavbách tvořících součást objektů důležitých pro obranu státu na území 
Ústeckého kraje a Karlovarského kraje (ptačí oblasti Doupovské hory, Východní Krušné 
hory – část (chemické cvičiště Tisá), EVL Doupovské hory, EVL Velký vrch – Černodoly, 
EVL Milešovka, EVL Písčiny u Oleška).  

ODESÍLATEL:
Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy IV
Bělehradská 1308/17
400 01 Ústí nad Labem
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O d ů v o d n ě n í :

     

Předložený návrh koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních 
možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ mapuje a 
rozpracovává úkoly na zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody a úkolem C/3 navazuje 
na zpracovaný Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území ČR. V dokumentu je uveden 
seznam obcí, které byly v létech 2015 – 2017 postiženy suchem a je zde uveden i návrh 
technického řešení stávajících a očekávaných problémů  v souvislosti s problematikou 
sucha, které spočívá zejména v propojení vodárenských soustav.

Vzhledem k tomu, že v předložené koncepci vyjmenované lokality jsou mimo pozemků 
důležitých pro obranu státu, proto vliv předloženého dokumentu na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvosti výše uvedených lokalit lze vyloučit.

                                                                                              

                                                                                        Ing. Miroslav Libecajt

                                                                             ředitel odboru výkonu státní správy IV



Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy IV, Bělehradská 1308/17 , 400 01 Ústí nad Labem, 

(+420) 26712 3421,  margita.abtova@mzp. cz

ADRESÁT:
Sweco Hydroprojekt a.s.

Táborská 31
140 16 Praha 4

V Ústí nad Labem dne 16. listopadu 2017
Č. j.: MZP/2017/530/878
Vyřizuje: RNDr. Margita Abtová

                                                                                     Tel.:                             267 123 421

Věc: Žádost o vydání stanoviska podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny k návrhu Koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění 
potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV  obdrželo dne 10.11.2017   
žádost o vydání stanoviska  podle  ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů k návrhu koncepce „Revize funkčnosti 
propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav 
v období sucha“. Ministerstvo životního prostředí odbor výkonu státní správy IV, jako 
příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 79 odst. 3 písm. t) zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů vydává podle § 45i výše 
uvedeného zákona toto stanovisko :

Předkládaný návrh koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních 
možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ nemůže mít 
samostatně nebo s jinými koncepcemi a záměry významný vliv na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí ležících na 
pozemcích a stavbách tvořících součást objektů důležitých pro obranu státu na území 
Ústeckého kraje a Karlovarského kraje (ptačí oblasti Doupovské hory, Východní Krušné 
hory – část (chemické cvičiště Tisá), EVL Doupovské hory, EVL Velký vrch – Černodoly, 
EVL Milešovka, EVL Písčiny u Oleška).  

ODESÍLATEL:
Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy IV
Bělehradská 1308/17
400 01 Ústí nad Labem
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O d ů v o d n ě n í :

     

Předložený návrh koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních 
možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ mapuje a 
rozpracovává úkoly na zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody a úkolem C/3 navazuje 
na zpracovaný Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území ČR. V dokumentu je uveden 
seznam obcí, které byly v létech 2015 – 2017 postiženy suchem a je zde uveden i návrh 
technického řešení stávajících a očekávaných problémů  v souvislosti s problematikou 
sucha, které spočívá zejména v propojení vodárenských soustav.

Vzhledem k tomu, že v předložené koncepci vyjmenované lokality jsou mimo pozemků 
důležitých pro obranu státu, proto vliv předloženého dokumentu na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvosti výše uvedených lokalit lze vyloučit.

                                                                                              

                                                                                        Ing. Miroslav Libecajt

                                                                             ředitel odboru výkonu státní správy IV



 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy V, Tř. 1. máje 858/26, 460 01 Liberec 3 

Odbor výkonu státní správy V 
Tř. 1. máje 858/26 
460 01  Liberec 3

Vyřizuje: Mgr. Klára Vaňková
Tel.:  (+420) 267123503
E-mail: klara.vankova@mzp.cz 

ADRESÁT:

Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 940/31
140 16  Praha 4
IDDS i2cegr3

V Liberci dne
Č.j.:

 

11. prosince 2017
MZP/2017/540/267
 

STANOVISKO DLE UST. § 45I ZÁKONA Č. 114/1992 SB.

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy V (dále jen MŽP, OVSS V), 
jako orgán ochrany přírody dle ust.  § 79 odst. 3 písm. v) zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) příslušný na 
pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo 
vojenské újezdy, v rámci činnosti a územní působnosti na území Libereckého kraje, 
vymezené organizačním řádem Ministerstva životního prostředí, na základě žádosti ze 
dne 7. 11. 2017 Ministerstva zemědělství, sídlem Těšnov 65/17, 11000 Praha - Nové 
Město, IČ 00020478, zastoupeného na základě plné moci sdružením Sweco Hydroprojekt 
+ Vodohospodářský rozvoj a výstavba, vydává dle ust. § 45i zákona toto stanovisko:

Na základě předložené žádosti a přiložených podkladů 

nelze vyloučit významný vliv 

koncepčního dokumentu Revize funkčnosti propojení a zajištění potencionálních možností 
nových propojení vodárenských soustav v období sucha, 

ať již samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích 
oblastí, které jsou v územní působnosti Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu 
státní správy V (EVL Horní Ploučnice – část, EVL Ralsko).

Odůvodnění

MŽP, OVSS V obdrželo dne 13. 11. 2017 žádost Ministerstva zemědělství, sídlem Těšnov 
65/17, 11000 Praha - Nové Město, IČ 00020478, zastoupeného na základě plné moci ze 
dne 15. 2. 2017 sdružením Sweco Hydroprojekt + Vodohospodářský rozvoj a výstavba, 
za které jedná ve všech věcech společnost Sweco Hydroprojekt a.s., sídlem Táborská 
940/31, 140 16 Praha 4, IČ 26475081 (dále jen žadatel) o stanovisko dle ust. § 45i 
zákona. Žádost se týká koncepčního dokumentu Revize funkčnosti propojení a zajištění 
potencionálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha (dále 
jen návrh koncepce).
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Návrh koncepce byl zpracován z důvodu extrémních klimatických výkyvů, které se 
projevují mimo jiné i v zásobování obyvatel pitnou vodou. Na tuto skutečnost reagovala 
vláda České republiky Vládním usnesením, kdy v rámci úkolu C/3 bylo zadáno provést 
revizi funkčnosti stávajících propojení vodárenských soustav a zjistit potenciální možnosti 
nových propojení vodárenských soustav. Koncepce je zpracována v rámci plnění úkolu 
C/3 v návaznosti na platný Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území České republiky 
a na plány rozvoje rozvodu vodovodů a kanalizací jednotlivých krajů. Základním 
podkladem pro zpracování Oznámení SEA bude předložený návrh koncepce. 

Návrh koncepce obsahuje předpokládaný demografický vývoj a údaje o spotřebě vody. 
Pracuje také s dopady klimatických změn. Dále obsahuje návrh technického řešení 
stávajících i očekávaných problémů v souvislosti s problematikou sucha, kdy řešení jsou 
zaměřena na propojení vodárenských soustav, tak aby propojení umožnila zásobení 
pitnou vodou oblastí postižených suchem a současně vytvořila rezervu pro standardní 
zásobení pitnou vodou. Grafickým výstupem je webová aplikace dostupná na 
http://prvk.hydrosoft.cz. 

Po prostudování návrhu koncepce MŽP, OVSS V uvádí následující. Z povahy navržených 
řešení je obecně možné dospět k závěru, že propojení vodárenských soustav je 
technickým řešením, které nemění odtokové poměry v krajině. Nicméně z dostupného 
grafického výstupu není zřejmé, jak bude řešení provedeno technicky, v jaké délce a 
trase. Konkrétně např. z řešení Propojení vodovodu Boreček s vodovodem Ralsko není 
zřejmé, kde bude navrhovaná trasa propojení umístěna, v jaké délce a zda bude vedena 
ptačí oblastí Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady, EVL Horní Ploučnice, EVL 
Jestřebsko Dokesko. Obdobně i v případě ostatních navrhovaných řešení není možné 
dojít k jednoznačnému závěru o jejich technickém řešení a umístění. 

Tento nedostatek je dle názoru MŽP OVSS V nejzásadnější v případě EVL Horní Ploučnice, 
kdy jejím předmětem ochrany je rašelinný les; smíšené jasanovo-olšové lužní lesy 
temperátní a boreální Evropy; lokalita přástevníka kostivalového; otevřené trávníky 
kontinentálních dun s paličkovcem a psinečkem; přirozené eutrofní vodní nádrže s 
vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition; nížinné až horské vodní toky s 
vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion; bezkolencové louky na 
vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách; vlhkomilná vysokobylinná lemová 
společenstva nížin a horského až alpínského stupně; přechodová rašeliniště a třasoviště; 
tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek; lokalita klínatky rohaté, 
lososa obecného, modráska bahenního, modráska očkovaného, vrkoče bažinného, vydry 
říční.

Závěrem lze shrnout, že z předložené dokumentace týkající se provedení navrhovaných 
řešení, není možné významný vliv vyloučit. Navíc, jak žadatel sám uvádí, jeho ambicí je 
projednání a dopracování Návrhu koncepce v rámci procesu SEA.

Otisk úředního razítka se státním znakem
   Ministerstvo životního prostředí - č. 22

 Ing. Milan Kubíček
   ředitel odboru výkonu státní správy V
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Ministerstvo životního prostředí

V Hradci Králové dne 8. 12. 2017
Č. j. MZP/2017/550/811
Sp. zn. ZN/MZP/2017/550/246

Stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění, k návrhu koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění 
potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VI Hradec Králové (dále jen 
„ministerstvo“), obdrželo žádost ze dne 7. 11. 2017 o stanovisko k možnosti ovlivnění 
lokalit evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v souvislosti s návrhem výše 
uvedené koncepce. Koncepci připravuje Ministerstvo zemědělství, společnost Sweco 
Hydroprojekt a. s. byla pověřena zpracováním oznámení dle § 10c zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. proces SEA), jedním z podkladů 
oznámení budou i stanoviska vydaná dle § 45i zákona.

Ministerstvo jako příslušný orgán ochrany přírody vykonává působnost na pozemcích a 
stavbách, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy 
(§ 79 odst. 3 písm. v) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění (dále jen „zákon“); do této působnosti náleží i vydávání stanovisek dle § 45i 
zákona.

Dle § 45i odst. 1 a 2 zákona ten, kdo zamýšlí pořídit koncepci uvedenou v § 45h odst. 1 
zákona, je povinen návrh koncepce předložit orgánu ochrany přírody ke stanovisku, zda 
může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi významný vliv na příznivý 
stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 
Jestliže orgán ochrany přírody svým stanoviskem významný vliv nevyloučí, musí být 
daná koncepce nebo záměr předmětem posouzení podle tohoto ustanovení a zvláštních 
právních předpisů.

Na území Královéhradeckého a Pardubického kraje je řada evropsky významných lokalit 
a několik ptačích oblastí (viz nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního 
seznamu evropsky významných lokalit a jednotlivá nařízení vlády, kterými se stanovují 
ptačí oblasti); pouze některé z nich jsou (částečně) lokalizovány na pozemcích tvořících 
součást objektů důležitých pro obranu státu. 

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31
140 16 Praha 4

Vršovická 65, 100 10 Praha10

pracoviště: Resslova 1229/2a 
500 02 Hradec Králové
tel.: +420 267 123 607
Ing. Šárka Kalužničinová, Ph.D.
sarka.kaluznicinova@mzp.cz
www.mzp.cz
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Předložený návrh koncepce se týká celé České republiky, je strukturován dle jednotlivých 
krajů. Navrhuje celé spektrum opatření s cílem optimálně zajistit distribuci pitné vody 
v období sucha (propojení vodovodů, posílení kapacity vodovodní sítě). Mezi těmito 
opatřeními v Královéhradeckém kraji vyniká z pohledu ochrany přírody zejména 
zamýšlené budování nové vodárenské nádrže Pěčín a související výstavby úpravny vody 
v Rychnově nad Kněžnou. Tento záměr se nenachází na pozemcích tvořících součást 
objektů důležitých pro obranu státu, tedy jeho posouzení je mimo působnost 
ministerstva.

Ministerstvo konstatuje, že uvedená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení 
s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany 
nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti svěřené do působnosti 
Ministerstva životního prostředí na území Královéhradeckého a Pardubického kraje. 

Ing. Libor Hejduk
ředitel odboru výkonu státní správy VI
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ODESÍLATEL: 
 
Ministerstvo životního prostředí 
Ing. Jaroslav P o s p í š i l 
ředitel odboru 
výkonu státní správy VII 
Mezírka 1 
602 00 Brno 
 

 
 
ADRESÁT: 
 
Sweco Hydroprojekt a.s. 
Táborská 940/31 
Praha 4, Nusle 
140 00 Praha 
IČ: 26475081 
ISDS: i2cegr3 PO 

 
 
V Brně  dne 
Č.j.: 
Č.ev.: 
Vyřizuje: 
Tel.: 

20.11.2017 
MZP/2017/560/1027 

ENV/2017/37064 
Mgr. Ing. Bc. Žák 

267 123 702 
 
Věc: Žádost o stanovisko z hlediska § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, k návrhu koncepce „REVIZE 

FUNKČNOSTI PROPOJENÍ A ZAJIŠTĚNÍ POTENCIÁLNÍCH MOŽNOSTÍ NOVÝCH PROPOJENÍ 

VODÁRENSKÝCH SOUSTAV V OBDOBÍ SUCHA“ (V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ S.E.A.) 

Ministerstvo životního prostředí OVSS VII, Mezírka 1, 602 00 Brno, (dále jen MŽP 
OVSS VII) místně příslušné v Kraji Vysočina a Kraji Jihomoravském, věcně příslušné podle 
ust. § 79 odst. 3 písm. t) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), ve spojitosti s interním předpisem - 
organizačním řádem Ministerstva životního prostředí, vykonává působnost orgánu 

ochrany přírody na pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů, důležitých pro 

obranu státu mimo vojenské újezdy. 

K možnosti vlivu výše uvedeného záměru na lokality soustavy Natura 2000 v rozsahu 
své územní a věcné působnosti vydává k návrhu koncepce „REVIZE FUNKČNOSTI 

PROPOJENÍ A ZAJIŠTĚNÍ POTENCIÁLNÍCH MOŽNOSTÍ NOVÝCH PROPOJENÍ 

VODÁRENSKÝCH SOUSTAV V OBDOBÍ SUCHA“ (V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ S.E.A.), 
která se týká území Kraje Jihomoravského a Kraje Vysočina toto   s t a n o v i s k o:   podle 
ust. § 45h a § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v tom smyslu, že hodnocený záměr    
n e m ů ž e   m í t  samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi či záměry    
v ý z n a m n ý   v l i v   na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti ve shora vymezené 

speciální územní oblasti. 
Odůvodnění 

Dopisem ze dne 7.11.2017 požádala obchodní společnost Sweco Hydroprojekt a.s., se 
sídlem Táborská 940/31, Praha 4, Nusle, 140 00 Praha, MŽP OVSS VII jako příslušný orgán 
ochrany přírody vykonávající působnost orgánu ochrany přírody na pozemcích a stavbách, 
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které tvoří součást objektů, důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy na území 
Kraje Vysočina a Kraje Jihomoravského, o stanovisko, zda může mít návrh koncepce 
„REVIZE FUNKČNOSTI PROPOJENÍ A ZAJIŠTĚNÍ POTENCIÁLNÍCH MOŽNOSTÍ NOVÝCH 
PROPOJENÍ VODÁRENSKÝCH SOUSTAV V OBDOBÍ SUCHA“ (V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ 

OZNÁMENÍ S.E.A.), samostatně nebo ve spojení s jinými významný vliv na lokality soustavy 
Natura 2000, v souladu s ustanovením § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 
 

Zdůvodnění zpracování návrhu Koncepce 

V posledních letech dochází k extrémním klimatickým výkyvům, které se začínají 

negativně projevovat v zásobování obyvatel pitnou vodou. Akumulace srážkových vod v 

krajině, ve zdrojích povrchových a podzemních vod je ovlivňována zejména rozložením 

srážek v čase - v současnosti srážky mají větší intenzitu a množství vody se v kratší době 

nestačí akumulovat, tak jak tomu bylo v době s rovnoměrnějším výskytem ročních srážek. 

Na tuto skutečnost reagovala vláda České republiky Vládním usnesením č. 620 z 

29.7.2015 - Příprava a realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a 

nedostatku vody. Tento dokument komplexně mapuje a rozpracovává úkoly na zmírnění 

dopadů sucha a nedostatku vody. Jedním z úkolů je Úkol C/3 - Provést revizi funkčnosti 

stávajících propojení a zjistit potenciál možnosti nových propojení vodárenských soustav (v 

rámci plánů rozvoje vodovodů a kanalizací) za účelem optimalizace distribuce pitné vody 

v období sucha a nedostatku vody, s ohledem na výhledovou potřebu vody, včetně revize 
stávajících kapacit pro náhradní zásobování pitnou vodou. 

Úkol C/3 navazuje na zpracovaný Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České 

republiky (PRVK ČR). V dokumentu je zpracována řada podkladů vyhotovených krajskými 

úřady, v průběhu zpracování byly výchozí podklady jednotlivých krajských úřadu 

doplňovány provozovateli vodárenských soustav a skupinových vodovodů. 

Návrh Koncepce byl zpracován formou dokumentu s užívaným pracovním názvem 

„Revize PRVK ČR - sucho". Tento dokument obsahuje předpoklady demografického vývoje 

v krajích a údaje o potřebě vody. 

Dále jsou zde uvedeny dopady klimatických změn na zásobení obyvatel pitnou vodou 

a rámcové hodnocení hydrogeologických rajónů z hlediska jejich využívání jako zdroje pro 

zásobení pitnou vodou. 

V dokumentu je uveden seznam obcí, které byly v letech 2015 - 2017 postiženy 

suchem a je zde uveden í návrh technického řešení stávajících i očekávaných problémů v 

souvislosti s problematikou sucha. 

Z hlediska řešení problematiky sucha je důležité propojení vodárenských soustav. 
Propojení vodárenských soustav umožňuje zásobení oblastí postižených suchem s 

nedostatečnou kapacitou zdrojů pitné vody a současně vytváří rezervu pro standardní 

zásobení pitnou vodou. 
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Grafickým výstupem zadaného úkolu je webová aplikace PRVKÚ ČR. Ve webovém 

rozhraní http://prvk.hydrosoft.cz jsou graficky (bodově) znázorněny obce s nedostatky při 

zásobení pitnou vodou v důsledku zhoršujících se klimatických poměrů včetně návrhu 

řešení na odstranění těchto problémů. Zároveň je zde schematicky znázorněno propojení 

vodárenských soustav a skupinových vodovodů (stávající i navrhované). V aplikací jsou 

uvedeny i doplňující informace k jednotlivým obcím, týkající se zásobování obyvatel pitnou 

vodou, zda obec leží v blízkosti stabilnější vodárenské soustavy, demografický vývoj, popis 

problému v zásobování pitnou vodou a návrh řešení tohoto nedostatku. 

  MŽP OVSS VII, jako orgán ochrany přírody na pozemcích a stavbách, které tvoří 

součást objektů, důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy na území Kraje 
Jihomoravského a Kraje Vysočina, posoudil předložený návrh koncepce a přitom vycházel 

z úvahy, že samotné zpracování návrhu koncepce „REVIZE FUNKČNOSTI PROPOJENÍ A 

ZAJIŠTĚNÍ POTENCIÁLNÍCH MOŽNOSTÍ NOVÝCH PROPOJENÍ VODÁRENSKÝCH SOUSTAV 

V OBDOBÍ SUCHA“ (V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ S.E.A.), která obsahuje koncepci 
rozvoje ve své velmi obecné podobě, nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární 

vlivy na celistvost a příznivý stav předmětů ochrany v evropsky významných lokalitách nebo 

ptačích oblastech ve shora vymezené speciální územní oblasti, protože neobsahuje 
konkrétní lokalizaci, objem finančních prostředků ani plošný rozsah záměrů. 

  Tento vliv však nelze vyloučit u konkrétních záměrů vycházejících z posuzovaného 

materiálu. Proto se na tyto budoucí konkrétní záměry toto stanovisko nevztahuje a bude 
nutné je posoudit samostatně. 

S pozdravem 



Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, www.mzp.cz, info@mzp.cz
Odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc,  jiri.dostal@mzp.cz, (+420)267123802

                    

V Olomouci dne    22. listopadu 2017
Č. j.                      MZP/2017/570/925
Vyřizuje                      Mgr. Jiří Dostál

STANOVISKO

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, jako věcně, místně a 
funkčně příslušný orgán ochrany přírody na pozemcích a stavbách, které tvoří 
součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy /§ 79 odst. 3 
písm. v) zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů/, podle vnitřní dělby 
práce dané organizačním řádem ministerstva místně příslušný na území Olomouckého 
a Zlínského kraje, s výjimkou území chráněných krajinných oblastí, vydává z hlediska 
jím chráněných zájmů následující  

stanovisko 
podle § 45i  zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

U zamýšlené koncepce „REVIZE FUNKČNOSTI PROPOJENÍ A ZAJIŠTĚNÍ 
POTENCIÁLNÍCH MOŽNOSTÍ NOVÝCH PROPOJENÍ VODÁRENSKÝCH 
SOUSTAV V OBDOBÍ SUCHA“ (Stupeň projektové dokumentace Program 
rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky, 11/2017)

lze vyloučit významný vliv

na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných 
lokalit a ptačích oblastí, ať už samostatně či ve spojení s jinými koncepcemi a 
záměry, pokud jde o území v kompetenci Ministerstva životního prostředí jako 
orgánu ochrany přírody.

Odůvodnění:

Dopisem ze dne 7. 11. 2017 společnost SWECO Hydroprojekt, a.s., vystupující za 
sdružení „Sweco Hydroprojekt + Vodohospodářský rozvoj a výstavba“, jež bylo 
zmocněno Ministerstvem zemědělstvím ke zpracování veřejné zakázky se stejným 
názvem jako je koncepce (plná moc z 15. 2. 2017) požádala o stanovisko podle  45i 
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, k  dané koncepci. Zmocnění se vztahuje 
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zejména na jednání s orgány státní správy a přijímání příslušných podkladů, 
rozhodnutí a podkladových materiálů.   
O revizi rozhodla vláda ČR vládním usnesením č. 620 z 29. 7. 2015 Příprava a 
realizace opatření pro zmínění dopadů sucha a nedostatku vody, úkol V/3. Návrh 
koncepce byl zpracován formou dokumentu s užívaným pracovním názvem Revize 
PRVKŮ ČR – sucho, který obsahuje předpoklady demografického vývoje v krajích a 
údaje o potřebě vody, dopady klimatických změn na zásobení obyvatel vodou a 
rámcové hodnocení hydrogeologických rajónů z hlediska jejich využívání jako zdroje 
pro zásobení pitnou vodou, seznam obcí v lete 2015-17 postižených suchem a návrh 
technického řešení stávajících i očekávaných problémů v souvislosti s problematikou 
sucha, především propojením vodárenských soustav. Grafickým výstupem je webová 
aplikace PRVKŮ ČR http://prvk.hydrosoft.cz. 
 
S ohledem na specifický charakter územního rozsahu kompetence zdejšího odboru 
MŽP (pozemky a stavby, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo 
vojenské újezdy v Olomouckém a Zlínském kraji, s výjimkou území chráněných 
krajinných oblastí a vojenských újezdů) lze konstatovat, že dopady koncepce nemohou 
mít významný vliv na naturová území v kompetenci zdejšího odboru MŽP stejně tak 
případný dopad činnosti na těchto pozemcích a stavbách na jiná území Natury 2000. 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

   Bc. Ing. František Ondráš
ředitel odboru výkonu státní správy VIII

       podepsán elektronicky

Obdrží 

datová schránka
– SWECO Hydroprojekt a.s., ústředí,  Táborská 31, 1401 16 Praha 4

http://prvk.hydrosoft.cz/


Č. j.; sp. zn. Vyřizuje: V Ostravě dne   
MZP/2017/580/1192,42266; 170.16,A/10 Mgr. Jiří Baran  1. 12. 2017

Věc: Stanovisko podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění účinném do 31. 12. 2017

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen 
„ministerstvo“), podle § 79 odst. 3 písm. v) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění účinném do 31. 12. 2017 (dále jen „zákon“), vykonává působnost 
orgánu ochrany přírody na pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů důležitých 
pro obranu státu mimo vojenské újezdy a území správních obvodů správ národních parků 
a Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. 

Dne 10. 11. 2017 obdrželo ministerstvo žádost právnické osoby Česká republika – 
Ministerstvo zemědělství, IČ 00020478, se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha, 
zastoupené na základě plné moci č. j. 9372/2017-MZE-15132 ze dne 15. 2. 2017 
právnickou osobou Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, se sídlem Táborská 31, 140 
16 Praha 4 (dále jen „žadatel“), o stanovisko dle § 45i zákona k návrhu koncepce „Revize 
funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských 
soustav v období sucha“ (dále jen „koncepce“). 

Předložená koncepce je připravena v návaznosti na platný Plán rozvoje vodovodů 
a kanalizací území České republiky a plány rozvoje vodovodů a kanalizací jednotlivých 
krajů. Koncepce svým obsahem reaguje na stav, kdy vlivem klimatických výkyvů dochází 
k negativnímu ovlivnění zásobování obyvatel pitnou vodou a za účelem zmírnění dopadů 
sucha a nedostatku vody se zaměřuje na revizi funkčnosti stávajících propojení a zjištění 
potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav. Cílem koncepce je 
optimalizace distribuce pitné vody v období sucha a nedostatku vody s ohledem 
na výhledovou potřebu vody, včetně revize stávajících kapacit pro náhradní zásobování 
pitnou vodou. 

Koncepce zapracovává předpoklady demografického vývoje v krajích a údaje 
o potřebě pitné vody. Uvádí dopady klimatických změn na zásobování obyvatel pitnou 
vodou a rámcové hodnocení hydrogeologických rajónů z hlediska jejich využívání jako 
zdroje pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Z hlediska řešení problematiky sucha uvádí 
koncepce jako důležité propojení vodárenských soustav. Vzhledem k uvedenému byl 
vyhotoven grafický výstup (dostupný na http://prvk.hydrosoft.cz) znázorňující obce 
s nedostatky při zásobení pitnou vodou v důsledku zhoršujících se klimatických poměrů 
včetně návrhu řešení na odstranění těchto problémů. 

Vršovická 65, 100 10 Praha 10
odbor výkonu státní správy IX
pracoviště: Čs. legií 5, 702 00 Ostrava   
tel.: +420 267 123 910
jiri.baran@mzp.cz 
www.mzp.cz

Sweco Hydroprojekt a.s. 
Táborská 31
140 16  Praha
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Obsahově se koncepce zaměřuje na jednotlivá území krajů České republiky. 
Ministerstvo se při hodnocení koncepce vzhledem k rozsahu své územní působnosti 
zaměřilo na část týkající se území Moravskoslezského kraje. Z koncepce vyplývá, 
že zásobování pitnou vodou v Moravskoslezském kraji je dle obsahu koncepce hodnoceno 
jako velmi dobré, neboť procento napojení zde trvale žijících obyvatel činí 99,9%. 
Na území Moravskoslezského kraje jsou v zájmu naplnění cílů koncepce stanoveny tyto 
návrhy: 

- napojení vodovodu v obci Malá Morávka na skupinový vodovod Bruntál (přívodní řad 
v délce cca 3,1 km), 

- napojení vodovodu v obci Andělská hora na skupinový vodovod Bruntál (propojení 
rozvodných řadů v délce cca 1 km), 

- napojení vodovodu v obci Mezina na skupinový vodovod Bruntál (propojení 
rozvodných řadů v délce cca 3 km).

První dva návrhy svým umístěním dle grafického výstupu koncepce zcela zasahují 
na území chráněné krajinné oblasti Jeseníky, takže ministerstvo není kompetentní 
k jejich hodnocení.

Návrh napojení vodovodu v obci Mezina na skupinový vodovod Bruntál není 
situován na území žádné ptačí oblasti či evropsky významné lokality. V blízkosti situování 
návrhu se nenachází žádná ptačí oblast či evropsky významná lokalita, jež by mohly být 
vzhledem k rozsahu a předmětu posuzovaného návrhu ovlivněny. 

Ministerstvo s ohledem na jím posuzovanou část koncepce neshledalo její vliv 
na území soustavy NATURA 2000. Ministerstvo na základě výše uvedeného konstatuje, 
že v rámci naplnění cílů posuzované koncepce není předpokládán významný vliv 
na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit 
nebo ptačích oblastí náležících do územní působnosti ministerstva.

Na základě posouzení předloženého návrhu koncepce „Revize funkčnosti propojení 
a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období 
sucha“ proto ministerstvo vydává jako orgán ochrany přírody kompetentní dle § 79 
odst. 3 písm. v) zákona stanovisko dle § 45i zákona, že lze vyloučit, že tato koncepce 
může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry 
významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo na celistvost evropsky 
významných lokalit nebo ptačích oblastí náležících do územní působnosti 
ministerstva.

Ing. Tomislav Střelec, CSc.
ředitel odboru
„podepsáno elektronicky“
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Stanovisko k návrhu koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních 
možností nových napojení vodárenských soustav v období sucha“  
   
 
Újezdní úřad Březina, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení      
§ 75 odst. 1 písm. i) a § 78a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů byl požádán o vydání stanoviska k návrhu koncepce „Revize funkčnosti 
propojení a zajištění potenciálních možností nových napojení vodárenských soustav v období 
sucha“ v souladu s ustanovením § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Vzhledem k tomu, že na území vojenského újezdu Březina nebyla vyhlášena žádná evropsky 
významná lokalita nebo ptačí oblast, lze současně vyloučit i vliv výše uvedené koncepce na 
území podle ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

 
  podplukovník Ing. Radek MALANÍK 
  Přednosta ÚÚř Březina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: Bc. Ondřej Hála, tel. 451 843, fax 451 840, , e-mail:ekolog@vojujezd-brezina.cz  
 
 
 

mailto:ekolog@vojujezd-brezina.cz


 

Újezd ní  úřad Hradi š tě  
u l .  1 .  m á j e  č . 5 / 3 ,  3 6 0  0 6  K a r l o v y  V a r y ,  I D :   i 7 9 b p n z  

 

 
 
 
 Čj.  MO  263097/2017-1513      Karlovy Vary  8 . prosince 2017 
       Počet listů: 1    
    
        
Sweco Hydroprojekt a.s. 
Táborská 31 
140 16 Praha 4 
 
 
Stanovisko k návrhu koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních 
možností nových napojení vodárenských soustav v období sucha“  
K čj. 131/KAB/0780   
 
Újezdní úřad Hradiště, jako příslušný orgán státní správy v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů  
a jako příslušný orgán ochrany přírody v souladu s ustanovením § 78a odst. 1 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), byl požádán  
o vydání stanoviska k návrhu koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních 
možností nových napojení vodárenských soustav v období sucha“ v souladu s ustanovením  
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Po prostudování návrhu koncepce vydáváme následující vyjádření: 
 
- podle ustanovení § 45i odst. 1  ZOPK  uvedená koncepce nemá samostatně nebo ve spojení  
s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvosti Evropsky významné lokality Hradiště  ani Ptačí oblasti Doupovské hory 
. 

Odůvodnění 
 

Újezdní úřad Hradiště, jako příslušný orgán státní správy, obdržel žádost společnosti Sweco 
Hydroprojekt a.s., Táborská 31, Praha 4 o stanovisko k možnosti ovlivnění lokalit EVL nebo PO 
v souvislosti s návrhem koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních 
možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“. Navrhovanou koncepci 
připravuje Ministerstvo zemědělství ČR v rámci úkolu C/3, v návaznosti na platný Plán rozvoje 
vodovodů a kanalizací území České republiky (PRVK ČR) a plány rozvoje vodovodů  
a kanalizací jednotlivých krajů. 
 

Jedná se o úkol provést revizi funkčnosti stávajících propojení a zjistit potenciální možnosti 
nových propojení vodárenských soustav za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období 
sucha a nedostatku vody s ohledem na výhledovou potřebu vody, včetně revize stávajících 
kapacit pro náhradní zásobování pitnou vodou.  
 
Předložený dokument uvádí seznam obcí, které byly v letech 2015-2017 postiženy suchem a je 
zde uveden návrh technického řešení stávajících i očekávaných problémů v souvislosti 
s problematikou sucha. V Karlovarském kraji se jedná zejména o riziková území v jednotlivých 
správních územích obcí s rozšířenou působností: 



Karlovy Vary - Bochov, Valeč, Vrbice, Pšov, Bečov nad Teplou,  
Ostrov – Stráž nad Ohří, Boží dar, Abertamy, Merklín, Horní Blatná atd. 
 
V Ústeckém kraji zejména:  Chomutov, Kadaň. 
   
Plánovaná koncepce je ve svém návrhu situována mimo Evropsky významnou lokalitu Hradiště 
(kód CZ0414127), i Ptačí oblast Doupovské Hory (kód CZ0424125). Z tohoto důvodu posoudil 
zdejší orgán ochrany přírody Újezdního úřadu Hradiště předloženou koncepci jako záměr, který 
neovlivní příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významné lokality Hradiště 
a ptačí oblasti Doupovské hory.  
 
Vyřizuje: Bc. Šárka Vetyšková, tel. 973 349 917, fax 973 349 910,, e-mail:svetyskova.hradiste@email.cz  
 
 

 
                                                podplukovník Ing. Petr Vašíček 
                                                přednosta  
 
 
 
 



 

Újezdní úřad Libavá 
Náměstí 2, 783 07 Město Libavá 

*MOCRX00EBAOR* 
MOCRX00EBAOR 

 

Čj.   MO 241338/2017-1484     Výtisk jediný 
Vyřizuje:  Pavel Stavinoha      Počet listů: 1  
Telefon:  973 423 172      
Fax:   973 423 156       
E-mail:  uuvu.libava@kr-olomoucky.cz  
ID DS:  gibb3m2 
Datum: 15. listopadu 2017 
 

 
 
Věc: Stanovisko podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

- Návrh koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potencionálních 
možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“. 

 
Újezdní úřad Libavá, jako orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. i) 

s působností podle § 78a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, posoudil 
Vámi předkládaný návrh koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potencionálních 
možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“, podle § 45i zákona č. 
114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a konstatuje že: 

Návrh koncepce, Revize funkčnosti propojení a zajištění potencionálních možností 
nových propojení vodárenských soustav v období sucha, jejíž obsah je uveden 
v dokumentu,  respektuje požadavky vyplývající z vlivu na území evropsky 
významné lokality CZ 0714133 a ptačí oblast Vojenského újezdu Libavá. 

Odůvodnění 

            Především při posuzování problematiky návrhu aktualizace koncepce „Revize 
funkčnosti propojení a zajištění potencionálních možností nových propojení vodárenských 
soustav v období sucha“, je nezbytné brát v úvahu charakter a určení území Vojenského 
újezdu Libavá, který je územím se zvláštním režimem. Určení území vyplývá ze zákona č. 
222/1999 Sb., pro toto území také platí zvláštní majetkové a vlastnické vztahy.  

Při posuzování uvedeného návrhu koncepce lze, z hlediska vlivu na životní prostředí 
(EVL CZ 0714133 a ptačí oblast), významný vliv vyloučit, protože se jich přímo nedotýká. 

 
 
 
 

podplukovník Ing. Ladislav Zakuťanský 
                                             přednosta újezdního úřadu 

 
 
 

 

 

 
Obdrží: 
Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4, ID DS: i2cegr3 
Újezdní úřad Libavá, Náměstí 2, 783 07 Město Libavá, - pro spis 
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