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

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č. Datum Oponent Text vyjádření Způsob vypořádání v rámci
Vyhodnocení SEA

Stránka 1

1 21. 7. 2020 AOPK ČR
Praha

Agentura konstatuje, že realizace některých konkrétních opatření vyplývajících z cílů
koncepce může mít negativní vliv na přírodu a krajinu a je nezbytné dbát na eliminaci
případných negativních dopadů na zvláště chráněná území, zvláště chráněné druhy
živočichů a rostlin či významné krajinné prvky. Agentura doporučuje zaměřit se v dalším
stupni posouzení koncepce z hlediska jeho vlivů na životní prostředí zejména na následující
aspekty v těchto konkrétních lokalitách:

Akceptováno
Předkladatel koncepce požadavek na
ochranu přírody a krajiny akceptuje.
Podrobněji je problematika uvedena u
jednotlivých lokalit a záměrů dále v textu.

Středočeský kraj
V dílčím záměru CZ021_2 – Využití důlní vody na Kladensku (str. 15 vyhodnocení koncepce)
je zvažována možnost obnovy čerpání důlních vod do vodní nádrže Klíčava. Jakost důlní
vody a místo, kde má být do Klíčavy vypouštěna, nejsou v koncepci ani ve vyhodnocení
uvedeny. Pokud bude toto čerpání prováděno, je sporné hodnocení záměru na zvláště
chráněná území, a zvláště chráněné druhy uvedené v tabulce 19 na str. 190 vyhodnocení
koncepce: “Bez vlivů na zvláště chráněné složky přírody”. V závislosti na místě vypouštění,
množství a jakosti důlních vod mohou být nepříznivě ovlivněny zvláště chráněné druhy
živočichů, nejvíce vranka obecná (Cottus gobio), rak kamenáč (Austropotamobius
torrentium), rak říční (Astacus astacus) a v dalším odstavci zmíněný velevrub tupý (Unio
crassus).

Agentura ve svém stanovisku č. j. 16145/SOPK/2017 ze dne 4. 12. 2017 nevyloučila možný
negativní vliv obnovy vypouštění důlních vod do vodní nádrže Klíčava za účelem navýšení
její vodnosti na předmět ochrany v EVL CZ02104008 - Lánská obora, kterým je velevrub
tupý (Unio crassus), velmi citlivý na kvalitu vody. V hodnocení vlivu koncepce na území
Natura 2000 není toto stanovisko Agentury vypořádáno, což se následně promítlo do tabulky
20 na str. 196 vyhodnocení koncepce, kde se pro dílčí záměr CZ021_2 uvádí “Bez vlivů na
EVL a PO”. Agentura proto požaduje, aby vypořádání nevyloučení vlivu dílčího záměru na
soustavu Natura 2000 bylo do hodnocení vlivů koncepce na Naturu 2000 doplněno.

Akceptováno
Na základě uvedené připomínky bylo
upřesněno řešení záměru CZ021_2 –
Využití důlní vody na Kladensku. Popis je
upraven v návrhu koncepce i v hodnocení
SEA. Opatření neřeší objekty, kterými
bude důlní voda odváděna do nádrže
Klíčava a vyústění do nádrže. Předmětem
řešení je pouze výstavba úpravny vody
důlních vod, s tím že v rámci
předprojektové přípravy budou provedeny
průzkumné práce, odběry vzorků vody a
návrh technologie úpravy vody.
Technické podmínky případné úpravy
vyústění potrubí do VN Klíčava nejsou
v této fázi známy a budou řešeny na
projektové úrovni.  Totéž se týká otázky
kvality vypouštěných vod, která je
komentována v následujícím textu.

V zásadě se jedná o možné nadlepšování
využitelného množství (kapacity)
povrchových vod vodami důlními. Důlní
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Vliv dílčího záměru CZ021_2 na zvláště chráněné části přírody a soustavu území Natura
2000 naopak připouští kapitola 10.2. Doporučená opatření pro přípravu a realizaci
konkrétních záměrů, kde se na str. 227 vyhodnocení koncepce uvádí: “Využití důlních vod z
uzavřených dolů bude vycházet z výsledků podrobného hydrogeologického průzkumu, který
stanoví podmínky pro ochranu povrchových i podzemních vod, horninového prostředí i
biotické sféry v okolí uvažovaného odběru vod.“

Před realizací dílčího záměru CZ021_2 spojeného s čerpáním důlních vod do nádrže Klíčava
nebo některého z jejích přítoků bude nezbytné provést samostatné hodnocení jeho vlivu na
životní prostředí a na soustavu území Natura 2000 podle platných předpisů.

vody by procházely novou úpravnou vody,
kde by došlo k odstranění nežádoucích
látek (podle požadavků vodohospodářů a
ochrany přírody). Následně by byly důlní
vody odváděny (čerpány) stávajícím
potrubím do VN Klíčava. Povrchové vody
jsou z nádrže Klíčava odebírány pro
stávající úpravnu vody, kde je vyráběna
pitní voda. Místo nátoku upravených
důlních vod do VN by bylo shodné
s místem původního odvádění důlních vod
z dolu Tuchlovice.

Bylo doplněno hodnocení na EVL Lánská
obora i PO Křivoklátsko se závěrem, že při
splnění podmínek kvality a množství
napouštěných důlních vod do VN Klíčava
nejsou očekávány negativní dopady na
předměty ochrany ani celistvost lokalit.

Hodnocení na chráněná území i povrchové
vody bylo doplněno rovněž v textu SEA
s obdobným závěrem – bez negativních
vlivů za předpokladu respektování
podmínek kvality a množství napouštěných
vod. Tyto podmínky musí vycházet
z podrobnější analýzy jak kvality
povrchových i důlních vod, tak
vodohospodářské bilance na vodním toku
a VN Klíčava. V tomto smyslu byly
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upraveny podmínky v kapitole 10.2.
hodnocení SEA i návrhu stanoviska.

AOPK ČR
Praha

Plzeňský kraj
Realizací opatření CZ032_3 (Propojení SV Žlutice - Toužim se SV Tachov – Bor – Planá a
SV Stříbro – Kladruby) bude přímo zasažena EVL CZ0323825 - Hadovka. Vzhledem k její
rozloze se bude jednat pouze o dočasný zásah bez trvalého negativního vlivu. Dále trasa
bude umístěna v blízkosti EVL CZ0323169 - Stříbro - vojenské cvičiště. Vliv na tuto lokalitu
nepovažuje Agentura za významný. Zásadní nicméně budou přijatá opatření při výstavbě,
aby nebyly dočasně vzniklé vodní plochy (tůně, kaluže) využívány k rozmnožování
obojživelníků, kteří jsou zde předmětem ochrany - čolka velkého (Triturus cristatus) a kuňky
žlutobřiché (Bombina variegata) a následně nedocházelo k ničení snůšek a larev.

Vzato na vědomí
Hodnocení CZ032_3 bylo provedeno pro
všechny dotčené složky ŽP: povrchové
vody (mírné negativní vlivy při výstavbě,
nulové vlivy za provozu), podzemní vody
(nulové vlivy, ZPF a PUPFL (nulové vlivy),
horninové prostředí a nerostné zdroje
(nulové vlivy). Vlivy na prvky ÚSES a VPK
byly hodnoceny jako mírné negativní,
dočasné. Zásah do biotopu ZCHD byl
rovněž hodnocen jako mírně negativní,
dočasný. Vliv na obě uvedené EVL byl
hodnocen jako mírně negativní.
Dle hodnocení Natura 2000 je doporučeno
pro ochranu předmětů ochrany EVL Stříbro
– vojenské cvičiště (kuňka žlutobřichá,
čolek velký) provést stavbu mimo období
rozmnožování (jaro) a během stavby
instalovat migrační bariéry zamezující
mortalitě kuněk při výkopových pracích. Na
provádění prací by měl dohlížet odborný
biologický dozor. Tyto podmínky jsou
v souladu s požadavky AOPK.

Liberecký kraj
Jako záměr s extrémním potenciálem negativního vlivu na předměty ochrany CHKO Jizerské
hory a na celistvost území soustavy Natura 2000 vnímá Agentura vybudování převaděče
surové vody z vodárenských nádrží Josefův Důl, respektive Souš, do úpravny vody v Bílém
Potoce k zásobování Frýdlantska pitnou vodou (opatření CZ051_4). Vysoká míra konfliktnosti

Vzato na vědomí
Úvahy a komentáře uvedené ve stanovisku
AOPK k problematice řešení Frýdlantska
směšují jak podkladové studie, tak PRVKÚ
ČR. V textu není možné rozlišit, zda jsou
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vyplývá již ze závěrů zjišťovacího řízení a do značné míry se obráží i v textu předkládané
koncepce. Dle stanoviska Agentury se zpracovatelé koncepce a zejména podkladových studií
dostatečně nevyrovnali se stanovením míry veřejného zájmu odůvodňujícího navrhované
systémové řešení, s možnými variantami zajištění tohoto veřejného zájmu, respektive s
variantami technického řešení případného převaděče.

připomínky směřovány k podkladům nebo
k PRVKÚ ČR. Předkladatel konstatuje, že
nebyl objednatelem těchto studií, nezná
jejich zadání a cíle, které měly prověřit a
nezúčastnil se jejich projednání. Z těchto
důvodů nemůže ani objasňovat
připomínky, které jsou k těmto studiím
směřovány. Předkladatel má o zpracování
těchto dokumentů a dalších projektů pouze
ty informace, které jsou veřejně dostupné.
Pokud komentujeme připomínky
k podkladům, pak pouze v obecné rovině.
Předkladatel ve svém stanovisku dále
vychází z veřejně známé informace, že je
otázka zásobování Frýdlantská dále
posuzována. V současnosti je zásobení
Frýdlantska pitnou vodou předmětem
podrobného posuzování a rozpracování
v rámci komplexního projektu „Technická
opatření na vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu proti negativním vlivům
rozšíření těžby lomu Turów v Polsku na
Frýdlantsku – projektová a inženýrská
činnost“.
Práce na „Projektu“ jsou v této chvíli
přerušeny, protože pokračuje
hydrogeologické posouzení celé oblasti.
Na základě tohoto posouzení budou
stanoveny návrhové parametry celého
řešení včetně stanovení potřeby vody a
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bude rozhodnuto o rozsahu celého díla tak,
aby bylo možné zajistit zásobení pitnou
vodou v případě zhoršujících poměrů
z hlediska zásobení vodou ze zdrojů pitné
vody v regionu.
Proces posuzování celého řešení není
v této chvíli ukončen. Postupně jsou
doplňovány podklady (hydrogeologický
průzkum apod.) a v rámci výše uvedeného
„Projektu“ budou postupně zpřesňovány
jak bilanční, tak technické údaje,
posuzovány jsou vlivy znečištění vod,
posuzována je možnost vyhledání dalších
zdrojů vody, další body uvedené
v připomínkách AOPK. Podrobně bude
řešeno posouzení ochrany přírody v rámci
EIA, které jsou součástí komplexního
projektu.
Úkolem zpracovatele PRVKÚ ČR nebylo
posuzovat míru veřejného zájmu
odůvodňujícího navrhované systémové
řešení, s možnými variantami zajištění
tohoto veřejného zájmu, respektive s
variantami technického řešení případného
převaděče. Posouzení bude možné
zpracovat až po doplnění všech podkladů
v rámci zpracovávaného „Projektu“. Je
proto třeba, aby AOP směřoval své
připomínky na zpracovatele „Projektu“
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Východiskem pro potřebu aktivního řešení zásobování oblasti Frýdlantska pitnou vodou v
blízké budoucnosti je legitimní obava o existenci či vydatnost aktuálních zdrojů pitné vody v
přímé příčinné souvislosti s rozšiřováním a prohlubováním lomu na hnědé uhlí Turów v
Polské republice bezprostředně na státní hranici. Na mezistátní úrovni je veden spor o prosté
existenci i případné míře ohrožení stávajících zdrojů pitné vody na Frýdlantsku a česká
strana, logicky vedena principem předběžné opatrnosti, hledá dostatečně bezpečné řešení
případného deficitu zdrojů. V koncepci je uvedeno, že „převedení vody z nádrže Josefův Důl
nebo ÚV Souš je jediným reálným řešením, které nemá alternativu“. S tímto závěrem není
možné souhlasit. Podkladové studie vyčíslují teoretický deficit surové vody na Frýdlantsku v
pesimistickém scénáři ovlivnění zdrojů provozem lomu, nezabývají se ovšem celkovou bilancí
využitelné vody v regionu – technickým stavem vodohospodářské soustavy a mírou ztrát
upravené vody, možností aktivace tradičních nebo nalezení nových lokálních zdrojů vody
včetně odstranění příčin, které tomu brání (kontaminace nedostatečným čištěním odpadních
vod, zátěže zemědělskou výrobou, průmyslovou výrobou, dopravou apod.).

Není brána v úvahu do budoucna neudržitelná praxe rutinního používání ušlechtilé upravené
vody k technickým účelům (splachování, zalévání, mytí techniky, bazény apod.). Tyto
předběžné otázky považuje Agentura za nezbytné zodpovědět před vlastní diskusí nad
záměrem přivaděče, který může dramaticky negativně ovlivnit zákonem zakotvený veřejný
zájem na ochraně přírody a krajiny. Vedlejší otázkou, kterou je ovšem také vhodné se
zabývat, protože to v důsledku souvisí s případným technickým provedením přivaděče, a tedy
mírou jeho vlivu na přírodní prostředí, je jeho kapacita. Podkladové materiály kalkulují s
minimální kapacitou 45 l/s, což by pro 24 tis. dotčených obyvatel Frýdlantska znamenalo více
než 160 l na osobu a den, tedy při předpokládané spotřebě (bez úspor) prakticky stoprocentní
náhradu stávajících zdrojů, nikoli jejich doplnění. Při posouzení vlivu na předměty ochrany

Věta „V koncepci je uvedeno, že
„převedení vody z nádrže Josefův Důl nebo
ÚV Souš je jediným reálným řešením, které
nemá alternativu“. S tímto závěrem není
možné souhlasit.“ je vytržena z kontextu
celého textu, kdy je popisován
II. zatěžovací stav. V textu je věta uvedena
podmíněně takto: „Pokud z probíhajících
průzkumů a jednání vyplyne, že
prohloubení dolu Turow, reálně ohrozí
podzemní zdroje v regionu, je převedení
vody z nádrže Josefův důl nebo ÚV Souš
jediným reálným řešením, které nemá
alternativu“.

Celková bilance využití vod v regionu bude
posuzována v rámci „Projektu“ a nebyla
předmětem posuzování v rámci v rámci
PRVKÚ ČR.

Připomínka „Není brána v úvahu do
budoucna neudržitelná praxe rutinního
používání ušlechtilé upravené vody k
technickým účelům ……“ je v současné
době diskutována v teoretické úrovni
v odborné literatuře a na odborných
konferencích. Možná řešení jsou
ověřována jak z hlediska technického, tak
ekonomického ve vybraných objektech
nebo komplexech. Reálnost uvedení
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CHKO Jizerské hory a na území soustavy Natura 2000 je s využitím výše uvedených
argumentů legitimní zvážit a posoudit jako reálnou variantu i variantu nulovou.

V případě nezpochybnitelného prokázání nutnosti převaděče je Agentura připravena jednat
o variantách s cílem minimalizace negativního zásahu do zákonem chráněných zájmů.
Jednou z diskutovaných variant je vrtaná štola (v tomto případě z hlediska ochrany přírody
lhostejno, zda z VD Josefův Důl nebo VD Souš) s pravděpodobně akceptovatelným, velmi
lokálním, zasažením 1. zóny CHKO Jizerské hory a ochranného pásma NPR

systému „rutinního používání ušlechtilé
upravené vody“ zásobení vodou do praxe
je v současnosti reálné v řádu desítek let.
Realizace v rurální zástavbě Frýdlantska je
s ohledem na velmi nákladné řešení
problematické.
Výpočet potřeby vody byl proveden
v podkladových materiálech a předkladatel
se k nim proto nemůže vyjádřit. Výpočet
potřeby vody se zpracovává podle
směrných podkladů uvedených ve
vyhl.428/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, příloha č.12.
Předkladatel předpokládá, že podkladové
studie posuzovali potřebné kapacity území
a reálnost zajištění potřeby vody v případě
ztráty zdrojů v posuzovaném území. Pro
takto stanovené podmínky byly hledány i
náhradní zdroje pitné vody. Jedná se o
standardní postup, který je po doplnění
hydrogeologických podkladů (probíhá)
dále zpřesňován a je hledána optimální
kombinace zdrojů. Tyto práce však nejsou
v současnosti ukončeny.

Koncepce (PRVKÚ ČR – SUCHO)
vycházela z dostupných podkladů v době
zpracování a v rámci Koncepce byla
navržena z hlediska ochrany přírody
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Jizerskohorské bučiny ve vyústění v Bílém Potoce. Výhodou štoly je úspora energie na
čerpání (tížné řešení v rovnoměrném spádu) a eliminace klimatických překážek při údržbě
(sněhová pokrývka v trase). Dlužno ovšem podotknout, že investiční nároky tohoto technicky
reálného řešení by s největší pravděpodobností výrazně přesáhly náklady na povrchový
přivaděč (kalkulovaných 735 mil. Kč). V případě povrchového přivaděče z VD Josefův Důl (v
přímé trase – viz ZÚR Libereckého kraje) je dle našeho názoru konflikt s předměty ochrany
CHKO natolik silný, že brání nalezení přijatelného kompromisu. Naproti tomu varianta z VD
Souš v souběhu se stávající silnicí 2. třídy II/290 nabízí prostor k jednání o podmínkách. Totéž
platí o nově předkládané kompromisní variantě, která předpokládá převedení vody z VD
Josefův Důl na trasu původně uvažovanou pro variantu zdroje VD Souš – tato varianta se v
části mezi oběma VD vyhýbá místům s vyšším stupněm ochrany v CHKO a územím soustavy
Natura 2000, ovšem za cenu významného prodloužení trasy a s tím spojeného navýšení
investičních nákladů.

alternativní trasa přivedení vody z nádrže
Josefův Důl.
Zmiňované řešení převedením vody štolou
bylo v rámci zpracování PRVKÚ ČR
zvažováno. S ohledem na délku
podzemního díla, možnost kontroly
zařízení by ho nebylo možné realizovat a
provozovat bez výstupních šachet na
povrch terénu. Nebylo by tak možné
vyloučit zásahy do centrální části CHKO
Jizerské hory. Výstavba vstupních šachet
by navíc zvýšila riziko odvodnění celého
území.
Mimo to by bylo převedení vody štolou pod
Jizerskými horami velmi nákladné.
Z těchto důvodů již nebylo řešení dále
posuzováno.
V rámci výše uvedeného „Projektu“ bude,
jak zmiňuje v závěru svého stanoviska
AOPK, dostatek prostoru pro diskuzi nad
vhodným řešením z hlediska rozsahu
navržených řešení, volby vhodných zdrojů
a vedení tras vodovodních řadů.

Hodnocení předložených variant záměru
v trasách stávajících komunikací je
v souladu se závěry vyhodnocení SEA.

AOPK ČR
Praha

Královéhradecký kraj
V dokumentu Příloha č. 2 Vyhodnocení koncepce „Hodnocení vlivů na Naturu 2000“ není
obsažená žádná zmínka o záměru posuzované koncepce vybudovat vodní nádrž Pěčín.

Neakceptováno – vysvětleno
Vodní dílo Pěčín je stejně jako řada dalších
vodárenských nádrží, které jsou zařazeny
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Agentura považuje za nezbytné, aby v dokumentu „Hodnocení vlivů na Naturu 2000“ byl
vyhodnocen vliv záměru vybudování vodní nádrže Pěčín na EVL CZ0520604 - Zdobnice
– Říčka. Toto vyhodnocení Agentura považuje za nezbytné přesto, že ve vyhodnocení
koncepce je na str. 277 v komentáři pod tabulkou souhrnného vypořádání požadavků,
stanovených závěrem zjišťovacího řízení shrnut aktuální stav záměru vodní nádrže Pěčín. V
tomto komentáři je mimo jiné konstatováno, že žádná z provozních společností nevyslovila
požadavek na trvalý odběr z nádrže Pěčín, zároveň ovšem dokument připouští, že se tento
stav může změnit. Dále dokument uvádí, že je VD Pěčín jedním z uvažovaných vodních děl
Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod (LAPV). Přestože je v dokumentu dále
uvedeno, že se objednatel koncepce rozhodl, že bude opatření týkající se využití vodárenské
nádrže Pěčín z koncepce vyřazeno proto, že reálnost jeho realizace je až za časovým
horizontem, který koncepce zpracovává (rok 2030), Agentura považuje za nezbytné, aby se
záměrem VD Pěčín zabýval dokument „Hodnocení vlivů na Naturu 2000“, neboť právě vliv
na území soustavy Natura 2000 je u tohoto VD zásadní.

V samotné posuzované koncepci je přitom VD Pěčín mimo jiné uvedeno jako příklad
systémového přístupu k řešení zásobení pitnou vodou v celorepublikovém kontextu a dále je
zde uvedeno jako „bezpochyby strategický zdroj, jehož potenciál je nutno rozvíjet“ (str. 29 a
str. 38 dokumentu „A – Souhrnná zpráva (2. etapa)“). Zároveň je v kapitole 7.2 – „Návrhy
opatření“ dokumentu „A Souhrnná zpráva (2. etapa)“ na str. 36 konstatováno, že „s ohledem
na výrazné nesouhlasy zastupitelů, aktivistů, části občanů, nepodporu VD zastupiteli
Královéhradeckého kraje a neprokázanou aktuální potřebu, se aktuálně navrhuje
nepokračovat v přípravných pracích vodního díla Pěčín“. Opět zde není zmínka o zásadním
vlivu záměru výstavby tohoto VD na předměty ochrany soustavy Natura 2000. Rovněž tuto
skutečnost Agentura považuje za podstatný důvod, proč by se měl tímto záměrem zabývat
dokument „Hodnocení vlivů na Naturu 2000“ přesto, že bylo rozhodnuto Usnesením vlády
České republiky ze dne 18. dubna 2018 č. 243, (k přípravě realizace vodních nádrží v
regionech postihovaných suchem jako účinné opatření k omezení nedostatku vody a návrhu
jejich financování), nepokračovat v přípravných pracích VD Pěčín. Zmínka o tomto Usnesení
vlády nemůže obhájit to, že se vodním dílem Pěčín nijak nezabývá „Hodnocení vlivů na

v „Generelu lokalit pro akumulaci
povrchových vod (LAPV)“, významným
potenciálním zdrojem z hlediska
zásobování pitnou vodou. V případě všech
nádrží se vždy jedná o systémová řešení,
která ve vazbě na výstavbu vodárenské
nádrže řeší zásobení pitnou vodou
v rozsáhlém regionu. Všechny tyto nádrže
jsou dlouhodobě sledovány a chráněny a
z těchto důvodů byly do LAPV zařazeny.

Informace o VN Pěčín je
v Koncepci“ uvedena, protože v době
zahájení prací na Koncepci byla výstavba
vodovodu z VN Pěčín pro Královéhradecký
a Pardubický kraj zvažována jako jedna
z variant řešení. V průběhu prací na
Koncepci pak toto řešení bylo vyřazeno a v
„Koncepci“ není tento vodovod navrhován.

S ohledem na skutečnost, že VN Pěčín
není předmětem návrhu posuzované
koncepce, nelze se vlivy tohoto záměru
zabývat ani v hodnocení SEA, včetně
hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000.
Protože záměr není součástí posuzované
koncepce, nejsou v ní ani navrhovány
žádné jeho parametry – plocha, kapacita,
provozní podmínky apod., bez kterých
nelze objektivní hodnocení provést.
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Naturu 2000“, když se ostatními důvody nerealizace VD Pěčín zabývá jak dokument „A –
Souhrnná zpráva“, tak vlastní vyhodnocení koncepce.

Dokument „Hodnocení vlivů koncepce na Naturu 2000“ se vůbec nezabývá vlivem koncepce
na EVL CZ0520507 – Kozínek. Je přitom nezbytné vyhodnotit vliv čerpání z podzemních
zdrojů na biotopy, které jsou předmětem ochrany této EVL.

Dokument „Hodnocení vlivů koncepce na Naturu 2000“ se zabývá vlivem na PO CZ0521014
– Broumovsko, kde jsou předmětem ochrany dva ptačí druhy – výr velký (Bubo bubo) a
sokol stěhovavý (Falco peregrinus). Vliv tří podzemních zdrojů a dvou vodojemů v blízkosti
ptačí oblasti Broumovsko je vyhodnocen jako mírně negativní, což dle našich informací a
znalostí lokality a předmětů ochrany PO považujeme za podhodnocené. Doporučujeme vliv
na předmětnou PO přehodnotit.

Akceptováno
Hodnocení vlivů na EVL Kozínek bylo
doplněno jak do přílohy (Naturové
hodnocení), tak do textové části
vyhodnocení SEA.

V blízkosti EVL CZ0520507 – Kozínek se
nachází bodový objekt – vodojem a
podzemní zdroj v rámci záměru CZ052_01
Posílení kapacity a zabezpečenosti
Východočeské vodárenské soustavy
Náchod – Hradec Králové. Jde o
prameniště a vodojem Petrovičky, kde jsou
plánovány stavební a technologické úpravy
bez ovlivnění množství a kvality čerpaných
vod. Hodnocen mírně negativní vliv na
EVL, dočasný, lokální.

Neakceptováno – vysvětleno
Jedná se o 3 podzemní zdroje a 2
vodojemy v blízkosti PO Broumovsko. 1
podzemní zdroj je přímo v PO. Maloplošný
zásah do PO. Možnost ovlivnění vodního
režimu, možný zásah do biotopu předmětů
ochrany.
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V Hodnocení vlivů koncepce na Naturu
2000 bylo doplněno: „Jedná se o ptáky
hnízdící v lesních oblastech se skalními
výchozy a stěnami, nedojde k ovlivnění
jejich hnízdního biotopu. Při stavebních
pracích nelze vyloučit vliv
rušení.“ S ohledem na uvedené
zpracovatel hodnocení považuje
„vzhledem k malému rozsahu při okraji
ptačí oblasti a lokalizaci v blízkosti lidských
sídel“ mírně negativní vliv za objektivní a
odpovídající reálným dopadům záměru.

AOPK ČR
Praha

Pardubický kraj
Součástí koncepce je navrhované opatření „CZ053_2 „Zajištění kvality a kapacity distribuce
pitné vody ve skupinovém vodovodu Pardubice – Přelouč“ kde je mimo jiné uvedena obnova
kapacity štěrkoviště Oplatil novou břehovou infiltrací (str. 25 vyhodnocení koncepce). Tento
záměr má negativní vliv na stav ekosystému PR Baroch, která je významnou ornitologickou
lokalitou, tvořenou rybníkem a rozsáhlými porosty rákosin, stejně jako slatinnými loukami
s mnoha ohroženými a silně ohroženými druhy rostlin a živočichů. Negativní vliv dokládá
mimo jiné studie firmy Envicons „PR Baroch – zlepšení vodní bilance – analýza výchozího
stavu (říjen 2019)“, která konstatuje, že čerpání vody ze zdrojů u Hrobic a v písníku Oplatil
způsobuje zaklesnutí hladiny podpovrchové vody na území PR o 1 – 1,5 m. Souběh
negativních vlivů – čerpání vody a nedostatek srážek v posledních 5 letech způsobil, že
rybník v PR Baroch byl v posledních čtyřech letech omezen na zbytkovou tůň u hráze rybníka.
Navýšení odběru severně od PR Baroch by tuto situaci dále zhoršilo. V této souvislosti lze
předpokládat i ovlivnění NPR Bohdanečský rybník, EVL CZ0533308 – Bohdanečský
rybník a PO CZ0531012 – Bohdanečský rybník. Agentura tedy nesouhlasí s plánovaným
navýšením odběru vody v území u obce Hrobice a v písníku Oplatil, které by vedlo k dalšímu
snižování hladiny podpovrchových vod. Agentura požaduje, aby se výše uvedeným
ovlivněním přírodní rezervace zabýval dokument koncepce, který u záměru označeného jako

Neakceptováno – vysvětleno
Úpravna vody Hrobice odebírá surovou
vodu jak z podzemních, tak z povrchových
zdrojů. V současné době připravovaná
rekonstrukce úpravny vody Hrobice
nepočítá s navýšením celkového výkonu
úpravny vody. S ohledem na kvalitu
povrchové vody se naopak předpokládá,
že bude odběr povrchové vody do
budoucnosti snižován a bude nahrazován
podzemními zdroji. Tuto skutečnost
potvrzuje i „Povolení k nakládání
s podzemními vodami“, které vydal
Magistrát města Pardubic, odbor životního
prostředí a které nabylo právní moc
31.1.2018.
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CZ053_2 neuvádí v Příloze č. 1 dokumentu vyhodnocení koncepce (Popis územních limitů)
žádné ovlivnění zvláště chráněných území.

Odběr vody pro výrobu pitné vody
z posuzovaného území nebude do
budoucnosti zvyšován.
Jak vyplývá z výše uvedeného není
předmětem záměru navýšení odběru vody
z území. Obnova kapacity štěrkoviště
Oplatil novou břehovou infiltrací, která je
součástí záměru CZ052_2 bude spočívat
v obnově a vyčištění břehů nádrží
(odstranění sedimentů – bahna a
biologických nečistot), které se do
břehových partií dostali dlouhodobým
provozem celého systému vsakování vody
směrem k podzemním zdrojům. Jedná se o
odstranění povrchových zakolmatovaných
vrstev a případně jejich náhradu štěrkem
ze stejného zdroje, tj. z nádrže Oplatil.
Podzemní zdroje se nacházejí v prostoru
mezi obcemi Stéblová, Podůlšany a
Čeperka a jsou od rybníka Baroch
poměrně vzdálené (cca 3 km vzdušnou
čarou). Lze tedy předpokládat, že zdrojem
pro podzemní zdroje jsou zejména nádrže
Oplatil a obnova břehové infiltrace jejich
význam zvýší na úkor ostatních vodních
ploch v okolí.
V hodnocení vlivů koncepce na životní
prostředí bylo doplněno hodnocení na EVL
Bohdanečský rybník i PO Bohdanečský
rybník. V obou případech se žádný
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negativní vliv (ani mírný) na uvedené
lokality a předměty ochrany
nepředpokládá.

AOPK ČR
Praha

Dokument „Hodnocení vlivů koncepce na Naturu 2000“ se vůbec nezabývá EVL CZ0537011
– Louky u Přelouče. Jedním z předmětů nařízení vlády č. 318/2013 Sb., ve znění pozdějších
předpisů bylo právě nové vyhlášení této evropsky významné lokality. Tato novela je účinná
od 21. února 2020. Do doby zařazení EVL Louky u Přelouče na evropský seznam (resp. do
doby vydání nařízení vlády podle § 45c, odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb.), je zakázáno
poškozování lokality. Lze přitom předpokládat významný vliv opatření uváděného
posuzovanou studií (CZ053_1) na tuto EVL a navržené liniové opatření v oblasti Semín –
Břehy zřejmě přímo zasáhne do dílčích ploch EVL. Dokument „Hodnocení vlivů koncepce na
Naturu 2000“ by měl tento vliv vyhodnotit.

Dokument „Hodnocení vlivů koncepce na Naturu 2000“ se nezabývá vlivem koncepce na
EVL CZ0534052 – Dolní Chrudimka. Je přitom nezbytné vyhodnotit vliv podzemních vrtů u
Nemošic na biotopy, které jsou zde předmětem ochrany.

Akceptováno
EVL CZ057011 Louky u Přelouče byla
zařazena do národního seznamu evropsky
významných lokalit Nařízením vlády č.
29/2020 Sb., s platností od 20.2.2020.
Přestože zatím není lokalita exaktně
vymezena v podkladových mapách bylo
posouzení na tuto lokalitu ve vyhodnocení
SEA i přílohách doplněno. Trasování
vodovodu navrženo tak, aby probíhalo
v přilehlé komunikaci, čímž se vyloučil
územní zásah do EVL. Možnost
maloplošných nepřímých vlivů při
stavebních pracích. Hodnocen mírně
negativní vliv, dočasný, nadlokální.

Akceptováno
Řešení navržené v Koncepci vychází
z aktuálního vodohospodářského
povolení. Vyhodnocení vlivů na EVL Dolní
Chrudimky bylo v textové části i přílohách
vyhodnocení SEA doplněno.
Obnova kapacity regenerací studní a
protipovodňová opatření budou
následující: Na jednotlivých studních bude
upraveno zhlaví tak, aby se zvýšila
ochrana proti povodním a současně bude



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

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č. Datum Oponent Text vyjádření Způsob vypořádání v rámci
Vyhodnocení SEA

Stránka 14

provedena regenerace jednotlivých studní
s cílem zajištění jejich kapacity.

Jedná se o revitalizaci stávajícího zdroje,
který je již desítky let využíván. V
současnosti je povoleno odebírat ze zdrojů
Nemošice 55 l/s. Reálný odběr dle
podkladů provozovatele zdrojů VAK
Pardubice je 30–35 l/s a provozovatel do
budoucnosti nepředpokládá další navýšení
odběru. Hodnocen nulový vliv.

Agentura vzhledem k povaze koncepce upozorňuje na nutnost podrobit zjišťovacímu řízení
všechny navazující záměry, které mohou mít potenciálně významný vliv na příznivý stav
předmětů ochrany, nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí nebo naplní
charakteristiky a limity stanovené zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí. Před
zahájením realizace jednotlivých opatření je nezbytné postupovat dle ZOPK (závazné
stanovisko k některým činnostem ve zvláště chráněných územích dle § 44, závazné
stanovisko k zásahu do VKP dle § 4, udělení výjimek z ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů dle § 56, stanovisko dle § 45i, využití institutu biologického hodnocení dle
§ 67, posouzení vlivu na krajinný ráz dle § 12 apod.).

Vzato na vědomí
Předkladatel „Koncepce“ Ministerstvo
zemědělství přenese požadavek AOPK ČR
týkající se zjišťovacího řízení záměrů,
které mohou mít potenciálně významný vliv
na lokality soustavy Natura 2000, na
potenciální investory jednotlivých opatření.

V rámci provedeného hodnocení nebyl
žádný záměr navrhovaný jako součást
koncepce hodnocen s významnými vlivy
na prvky ochrany přírody. Přesto je vhodné
prověřit záměry, které mohou mít
potenciální negativní vliv na prvky ochrany
přírody ve fázi projektové přípravy
z hlediska možných vlivů. V tomto smyslu
jsou uvedené požadavky na zjišťovací
řízení záměrů s potenciálním negativním
vlivem součástí navrhovaného stanoviska.
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Respektování zákonných postupů ve
smyslu ZOPK je logickou součástí navazují
přípravy záměru a bude sledováno jak
z úrovně investorů, tak z úrovně MZe.

2 22. 7. 2020 ČIŽP,
ředitelství

Praha

Závěr:
ČIŽP k předloženému návrhu koncepce neuplatňuje, z hlediska své působnosti, žádné
zásadní připomínky a má za to, že významný negativní vliv této koncepce na ŽP lze
vyloučit.

Vyjádření Oddělení ochrany přírody (OOP ČIŽP)
OOP ČIŽP k předloženému návrhu koncepce nemá žádné zásadní připomínky.
Návrh koncepce je zpracován velmi podrobně a poměrně odpovědným způsobem hodnotí
předpokládané vlivy nejen celé koncepce, ale i jednotlivých navrhovaných opatření na
jednotlivé složky ŽP, včetně zájmů chráněných prostřednictvím legislativy na ochranu přírody
a krajiny. Jednotlivé záměry by samozřejmě měly být předmětem samostatného posouzení
vlivu na ŽP, nicméně z pohledu ochrany přírody se většinou dají předpokládat spíše jen
dočasné a nepříliš významné negativní dopady související s výstavbou či obnovou
konkrétních staveb, s možností minimalizace těchto vlivů prostřednictvím vhodných opatření.

Na základě dostupných informací jsme tohoto názoru, že lze vyloučit významný negativní vliv
předkládané koncepce na zájmy chráněné prostřednictvím legislativy v oblasti ochrany
přírody a krajiny.

Vyjádření Oddělení ochrany lesa (OOL ČIŽP)
OOL ČIŽP neuplatňuje z hlediska své působnosti žádné zásadní připomínky.

Vzato na vědomí
Předkladatel „Koncepce“ Ministerstvo
zemědělství bere stanovisko ČIZP
ředitelství Praha na vědomí a informaci
přenese na potenciální investory
jednotlivých opatření.

Ochrana přírody a krajiny – vzato na
vědomí.

Ochrana lesa – vzato na vědomí
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Vyjádření Oddělení ochrany vod (OOV ČIŽP)
OOV ČIŽP na základě předloženého návrhu koncepce, z důvodu obecného charakteru
předložených informací (základní informace, které se týkající pouze vymezení plánovaných
staveb a zásahů v krajině) bez uvedení podrobných specifikací jednotlivých území,
neuplatňuje z hlediska své působnosti žádné zásadní připomínky ani nepodává návrhy
na doplnění.
Odůvodnění:
Návrh koncepce detailně neřeší konkrétní střety jednotlivých navržených opatření, která
souvisejí s novými možnostmi propojení vodárenských soustav v období sucha, ani detailní
situování či provedení jednotlivých souvisejících staveb. Tato konkrétní řešení, jak je uvedeno
v Návrhu koncepce, budou až předmětem projektových dokumentací jednotlivých opatření a
navazujících posuzování vlivů záměrů na životní prostředí. Teprve v rámci těchto řízení se
musí zadavatelé či investoři vypořádat s konkrétními střety, mezi které z pohledu ochrany
vod patří: schopnost akumulace vod podzemních i povrchových a následná vydatnost těchto
zdrojů vod, hydrologické a hydrogeologické poměry (například zamezení propojování
jednotlivých kolektorů s odlišným chemismem vod podzemních), kontaminace vod a
horninového prostředí, morfologie krajiny (odtokové poměry), ochranná pásma podzemních,
povrchových a minerálních vod, CHOPAV, ochrana staveb za stálého snižování hladin
podzemních vod, narušení stability hornin (potažmo i staveb) v důsledku nárůstu
hydrostatického tlaku v horninách - narušení jejich stability vlivem zvyšování hladin povrchové
vody v recipientech, což může vést i ke zvyšování hladin podzemních vod v jejich okolí atd.

OOV ČIŽP návrh koncepce posoudilo ve vztahu k ochraně vod a dospělo k závěru, že
významný vliv v oblasti ochrany vod, za dodržení podmínek definovaných v tomto
návrhu koncepce, lze vyloučit.

Vyjádření Oddělení odpadového hospodářství (OOH ČIŽP)

OOH ČIŽP neuplatňuje z hlediska své působnosti žádné zásadní připomínky.

Ochrana vod – vzato na vědomí

Odpadové hospodářství – vzato na
vědomí
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Vyjádření Oddělení ochrany ovzduší (OOO ČIŽP)

OOO ČIŽP nemá k návrhu koncepce žádné připomínky, ani nepodává návrhy na doplnění.

Ochrana ovzduší – vzato na vědomí

3 28. 7. 2020 Krajský úřad
Jihomoravské
ho kraje, odbor
životního
prostředí

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů:

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potencionálních možností nových propojení
vodárenských soustav v období sucha“ se pro území Jihomoravského kraje věnuje spíše
záležitostem menšího rozsahu a návrh je tvořen na základě dat z let 2015 až 2017. Vzhledem
k následnému vývoji lze říci, že je „Revize funkčnosti propojení a zajištění potencionálních
možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ z pohledu krajského
Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje (dále jen PRVK JMK),
překonána. Jihomoravský kraje v letech 2018 až 2020 provedl aktualizaci celého PRVK JMK
a věnoval se přitom i řešení vodárenských záměrů, které reflektují i propojování
vodárenských soustav. Aktualizace byla projednána dle požadavků zákona č. 274/2001 Sb.
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, byla podrobena procesu SEA a 27.2.2020
byla schválena Zastupitelstvem Jihomoravského kraje. Dle požadavku zákona o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu bude do 31.1. následujícího roku, ve kterém byla
aktualizace schválena, předána Ministerstvu zemědělství. Dřívější předání je možné provést
na základě žádosti Mze. PRVK JMK je veřejně přístupný na stránkách Jihomoravského kraje.
„Revize funkčnosti propojení a zajištění potencionálních možností nových propojení
vodárenských soustav v období sucha“ by měla být tedy přijímána jako materiál doplňkový
ve vztahu ke krajským Plánům rozvoje vodovodů a kanalizací, které jsou aktualizovány a
pravidelně předávány MZe a zohledňují v daleko hlubším záběru potřeby jednotlivých území
krajů.

Ochrana vod – vzato na vědomí
Předkladatel „Koncepce“ Ministerstvo
zemědělství bere stanovisko Krajského
úřadu Jihomoravského kraje na vědomí a
souhlasí s informací uvedenou ve
vyjádření „Revize funkčnosti propojení a
zajištění potencionálních možností nových
propojení vodárenských soustav v období
sucha“ by měla být přijímána jako materiál
doplňkový ve vztahu ke krajským Plánům
rozvoje vodovodů a kanalizací, které jsou
aktualizovány a pravidelně předávány MZe
a zohledňují v daleko hlubším záběru
potřeby jednotlivých území krajů.
Svoje stanovisko k tomuto bodu již
předkladatel Ministerstvo zemědělství
vyjádřil na Veřejném projednání návrhu
koncepce dne 23.7.2020, když
konstatoval: Ministerstvo zemědělství
upozorňuje na nezbytnost průběžně
aktualizovat Plány rozvoje vodovodů a
kanalizací území jednotlivých krajů
(PRVKÚK), které jsou společně se
stanovisky ministerstva k jednotlivým
aktualizacím PRVKÚK základním
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Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a výše uvedeného zákona
vydal ke koncepci „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových
propojení vodárenských soustav v období sucha“ stanovisko č. j. JMK 172143/2017 ze dne
07.11.2017, ve kterém nevyloučil ve své územní kompetenci významný negativní vliv
opatření, uvedených v návrhu této koncepce, na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvost evropsky významné lokality (dále jen „EVL“) nebo ptačí oblasti (dále jen „PO“). Na
základě toho se stala daná koncepce předmětem posouzení vlivů na Naturu 2000 podle §
45i odst. 2 výše uvedeného zákona (dále jen „naturové hodnocení“). Z provedeného
naturového hodnocení vyplývá, že realizací koncepce a v ní navržených opatření/záměrů
nedojde k nepříznivému vlivu na celistvost žádné EVL ani PO, přičemž uvedené naturové
posouzení hodnotí u Jihomoravského kraje již pouze opatření CZ062_1 Spolupráce
vodárenských soustav – napojení na BVS (od ostatních záměrů z roku 2017 koncepce
upustila), u kterého zcela vyloučilo územní dotčení EVL a PO v působnosti Krajského úřadu
Jihomoravského kraje.

dokumentem při rozhodování o
možnostech využití dotačních prostředků.

Ministerstvo zemědělství je připraveno
výhledově zohledňovat vývoj potřeb vody,
vliv sucha na zásobování obyvatelstva
pitnou vodou a souvisejících investičních
nákladů a aktualizovat seznam
nadregionálních opatření, která budou
splňovat podmínky usnesení vlády
č.620/2015 a budou posouzeny procesem
SEA.
Ochrana přírody a krajiny – akceptováno
Veškerá opatření k ochraně přírody a
krajiny požadovaná Jihomoravským
krajem, OŽP, jsou zohledněna
v opatřeních k jednotlivým navrhovaným
záměrům (viz kapitola 10.2.
DOPORUČENÁ OPATŘENÍ PRO
PŘÍPRAVU A REALIZACI KONKRÉTNÍCH
ZÁMĚRŮ). Tato opatření jsou rovněž
součástí navrhovaného stanoviska ke
koncepci.
Navržená minimalizační opatření jsou
souhrnně uvedena v Koncepci PRVKÚ ČR
sucho ve zprávě A, v kapitole 6.2.
V této podobě budou akceptována
v dalších fázích přípravy a realizace
záměrů a budou přenesena na budoucí
investory navrhovaných záměrů.
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Dále byla koncepce vyhodnocena z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále
jen „SEA hodnocení“), přičemž ve vztahu k opatření CZ062_1 Spolupráce vodárenských
soustav – napojení na BVS byly identifikovány následující územní střety: PP Květnice
(ZCHÚ), Lesní porost Na lesní horce u obce Čebín (VKP), vodní tok a niva vodního toku:
Svratka, Bukovecký p., Chudčický p., Čebínský p., Býkovka, Litkov, Chlumský p., Výpustek
(VKP), NRBK (ÚSES), RBC Květnice (ÚSES).

Na tomto místě orgán ochrany přírody upozorňuje, že je nutné respektovat opatření ze závěru
SEA hodnocení, a to především minimalizovat zásah do stromové zeleně a dotčených
vodních toků, trvalý zábor PUPFL a kácení dotčených lesních porostů, vyloučit zásah do PP
Čtvrtky za Bořím a PP Na lesní horce, minimalizovat zásah do PP Květnice na okraji PP,
který spočívá v napojení na stávající vodojem, který je umístěný na východním zalesněném
svahu, při okraji PP (např. upravením trasy v podrobnějším měřítku tak, aby byl vliv vyloučen
nebo minimalizován, vhodným načasováním stavby mimo vegetační období, dodržením
technologických postupů, šetrným provedením stavby apod.), minimalizovat vlivy stavebních
prací na vodní tok Svratka, Bukovecký p, Chudčický p, Čebínský p., Býkovka, Litkov,
Chlumský p., Výpustek, dále pak zajistit, aby nedošlo k narušení funkcí ÚSES (v dalších
fázích projektové přípravy je proto nutné navrhnout umístění stavby v nadregionálním
biokoridoru a regionálním biocentru Květnice tak, aby byly minimalizovány její vlivy na
dotčené přírodní prostředí), minimalizaci vlivů zajistit i během provádění stavebních prací,
např. formou vhodného načasování mimo období hnízdění ptáků, rozmnožování a migrace
obojživelníků biologického dozoru apod.

V případě, že se v další fázi projektové přípravy zpracuje k opatření CZ062_1 Spolupráce
vodárenských soustav – napojení na BVS podrobnější návrh technického řešení, bude nutno
posoudit, zda bude dále podroben hodnocení podle § 67 výše uvedeného zákona, ze kterého
může vyplynout jeho optimalizace ve vztahu k přírodním poměrům a návrh konkrétních
preventivních, minimalizačních, případně kompenzačních opatření.
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Na závěr orgán ochrany přírody konstatuje, že mu nejsou známy žádné další zájmy ochrany
přírody a krajiny, které by mohly být dotčeny touto koncepcí a k jejichž uplatnění je příslušný
zdejší krajský úřad.

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů:
Bez připomínek.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů:
Bez připomínek.

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako dotčený správní úřad vydává na základě výše
uvedeného a ve smyslu ustanovení § 10f odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů toto vyjádření:
Krajský úřad Jihomoravského kraje požaduje respektovat opatření ze závěru SEA
hodnocení, a to především minimalizovat zásah do stromové zeleně a dotčených
vodních toků, trvalý zábor PUPFL a kácení dotčených lesních porostů, vyloučit zásah
do PP Čtvrtky za Bořím a PP Na lesní horce, minimalizovat zásah do PP Květnice na
okraji PP, který spočívá v napojení na stávající vodojem, který je umístěný na
východním zalesněném svahu, při okraji PP (např. upravením trasy v podrobnějším
měřítku tak, aby byl vliv vyloučen nebo minimalizován, vhodným načasováním stavby
mimo vegetační období, dodržením technologických postupů, šetrným provedením
stavby apod.), minimalizovat vlivy stavebních prací na vodní tok Svratka, Bukovecký
p, Chudčický p, Čebínský p., Býkovka, Litkov, Chlumský p., Výpustek, dále pak zajistit,
aby nedošlo k narušení funkcí ÚSES (v dalších fázích projektové přípravy je proto
nutné navrhnout umístění stavby v nadregionálním biokoridoru a regionálním
biocentru Květnice tak, aby byly minimalizovány její vlivy na dotčené přírodní
prostředí), minimalizaci vlivů zajistit i během provádění stavebních prací, např. formou
vhodného načasování mimo období hnízdění ptáků, rozmnožování a migrace
obojživelníků biologického dozoru apod.

Odpadové hospodářství – vzato na
vědomí

Ochrana ZPF – vzato na vědomí

Akceptováno
Předkladatel Koncepce se s tímto
stanoviskem ztotožňuje. Veškerá opatření
k ochraně přírody a krajiny požadovaná
Jihomoravským krajem, OŽP, jsou
zohledněna v opatřeních k jednotlivým
navrhovaným záměrům (viz kapitola 10.2.
DOPORUČENÁ OPATŘENÍ PRO
PŘÍPRAVU A REALIZACI KONKRÉTNÍCH
ZÁMĚRŮ). Tato opatření jsou rovněž
součástí navrhovaného stanoviska ke
koncepci.
Navržená minimalizační opatření jsou
souhrnně uvedena v Koncepci PRVKÚ ČR
sucho ve zprávě A, v kapitole 6.2.
V této podobě budou akceptována
v dalších fázích přípravy a realizace
záměrů a budou přenesena na budoucí
investory navrhovaných záměrů.
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Krajský úřad Jihomoravského kraje dále upozorňuje, že v případě zpracování
podrobnějšího návrhu technického řešení opatření CZ062_1 Spolupráce
vodárenských soustav – napojení na BVS je nutné posoudit, zda bude nutné dále
postupovat podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů.

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potencionálních možností nových propojení
vodárenských soustav v období sucha“ by měla být přijímána jako materiál doplňkový
ve vztahu ke krajským Plánům rozvoje vodovodů a kanalizací, které jsou aktualizovány
a pravidelně předávány MZe a zohledňují v daleko hlubším záběru potřeby jednotlivých
území krajů.

4 13. 7. 2020 Krajský úřad
Královéhradec
kého kraje,
odbor
životního
prostředí a
zemědělství

Z hlediska nakládání s odpady:
Krajský úřad podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, nemá z hlediska jím chráněných zájmů k předloženému návrhu
koncepce připomínek.

Z hlediska ochrany ovzduší:
Krajský úřad podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,
nemá z hlediska jím chráněných zájmů k předloženému návrhu koncepce připomínek.

Z hlediska ochrany vod:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se dopisem
č. j.: KUKHK-30386/ZP/2017 ze dne 2. 10. 2017, vyjadřoval k návrhu „Revize funkčnosti
propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v
období sucha“, a to v rámci území Královéhradeckého kraje. Připomínky zdejšího krajského
úřadu byly při zpracování posuzovaného návrhu koncepce zohledněny.

Vzato na vědomí, akceptováno
Nakládání s odpady – vzato na vědomí

Ochrana ovzduší – vzato na vědomí

Ochrana vod – připomínka akceptována

Připomínkovaný text byl z Koncepce
odstraněn.
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Krajský úřad nicméně upozorňuje na nesprávné informace obsažené v kapitole 9.5.2
VODÁRENSKÁ NÁDRŽ PĚČÍN, návrhu koncepce ZPRÁVY JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ
(2.ETAPA). V této kapitole je uvedeno, citujeme:

„s ohledem výrazné nesouhlasy obecních zastupitelů, aktivistů, části občanů, medií a
zejména nepodporu vodního díla zastupiteli Královéhradeckého kraje, a také na
neprokázanou aktuální potřebu, se aktuálně navrhuje nepokračovat v přípravných pracích
vodního díla Pěčín“.

Nutno zdůraznit, že Královéhradecký kraj, jako samosprávný celek, nikoli jednotliví
zastupitelé, nebyl doposud vyzván k tomu, aby se oficiálně vyjádřil k vodnímu dílu Pěčín.
Nelze tudíž v tomto návrhu koncepce uvádět informaci, že zastupitelé Královéhradeckého
kraje nepodpořili vodní dílo Pěčín s tím, že podporu či nepodporu mohl vyjádřit pouze
Královéhradecký kraj, pokud by byl ovšem osloven, resp. vyzván k vyjádření podpory.

Vzhledem k tomu, že vodní dílo Pěčín je navrženo jako záloha pro Vodárenskou soustavu
Východní Čechy, včetně Pardubického kraje (hradecko-pardubická aglomerace), není nám
ani známo, že by vodní dílo Pěčín podpořil Pardubický kraj. Tato informace není obsažena
ani v kapitole 10, která se zabývá Pardubickým krajem. I v této kapitole je ale obsažena
informace o „nepodpoře“ vodního díla Pěčín zastupiteli Královéhradeckého kraje. Autoři
koncepce tak patrně zaměnili Pardubický kraj za Královéhradecký kraj, neboť
Královéhradecký kraj není oprávněn rozhodovat o záležitostech týkajících se Pardubického
kraje.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny:
Krajský úřad podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, nemá připomínky z hlediska jím chráněných zájmů ke shora uvedenému oznámení
koncepce včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.

Akceptováno
V textu Koncepci ve zpráva A.1.1.
v kapitole 9.5.2. a 10.5.3. byl text upraven.
Výstavba VN Pěčín byla zastavena
a odložena na neurčito usnesením vlády
České republiky ze dne 18. dubna 2018
č. 243.

Ochrana přírody – vzato na vědomí



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

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č. Datum Oponent Text vyjádření Způsob vypořádání v rámci
Vyhodnocení SEA

Stránka 23

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu:
Krajský úřad jako dotčený orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle § 13 odst. 1
písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů, nemá z hlediska jím chráněných zájmů k předloženému návrhu
koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení
vodárenských soustav v období sucha“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní
prostředí a veřejné zdraví připomínky.

Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkce lesa:
Krajský úřad jako příslušný orgán státní správy lesů podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nemá
z hlediska jím chráněných zájmů k předloženému návrhu koncepce „Revize funkčnosti
propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v
období sucha“ připomínky.

Z hlediska integrované prevence:
Krajský úřad podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění,
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých dalších zákonů (zákon o
integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, nemá z hlediska jím chráněných zájmů
k předloženému oznámení koncepce připomínek.

Ochrana zemědělského půdního fondu –
vzato na vědomí

Ochrana PUPFL – vzato na vědomí

Integrovaná prevence – vzato na vědomí

5 21. 7. 2020 Krajský úřad
Karlovarského
kraje, odbor
životního
prostředí a
zemědělství

Vodní hospodářství
K předloženému návrhu koncepce “Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních
možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ (09/2019), která
představuje aktualizaci „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České
republiky“ zpracovanou v souladu s Usnesením vlády České republiky č. 620 ze dne 29.
července 2015, nemáme připomínky.

Příslušná část dokumentu týkající se území Karlovarského kraje byla zpracována na základě
informací poskytnutých Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí
a zemědělství (na základě provedené revize Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací

Vzato na vědomí
Vodní hospodářství – vzato na vědomí
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Karlovarského kraje v roce 2016), a provozovateli vodohospodářské infrastruktury
v Karlovarském kraji.

Ostatní úseky odboru životního prostředí a zemědělství nemají k oznámení koncepce
dalších připomínek a ani nepožadují jeho další posouzení z hlediska zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí

Ostatní úseky OŽPaZ – vzato na vědomí

6 23. 7. 2020 Mgr. René
Havlík,
ředitel
Krajského
úřadu
Libereckého
kraje

Vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství:

V oznámení koncepce (02/2017) byla navrhována následující opatření na území Libereckého
kraje (kapitola 8.2 NÁVRH PROPOJENÍ VODÁREN. SOUSTAV PRO ŘEŠENÍ OBCÍ
POSTIŽENÝCH SUCHEM):
8.2.1 PROPOJENÍ SV FRÝDLANT SE SV BULOVKA A SV DĚTŘICHOV
8.2.2 PŘEVEDENÍ VODY Z VN JOSEFŮV DŮL (SOUŠ) DO ÚV BÍLÝ POTOK
8.2.3 NAPOJENÍ VODOVODU V OBCI KARLOV NA VODOVOD HRUBÁ SKÁLA
8.2.4 PROPOJENÍ VODOVODU V HORNÍ BRANNÉ A VODOVODU V DOLNÍ BRANNÉ
(KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ)
8.2.5 NAPOJENÍ SV SEMILY NA VODOVOD ŽELEZNÝ BROD (VS LIBEREC – JABLONEC
N/NISOU)
8.2.6 DALŠÍ OPATŘENÍ, KTERÁ JSOU OBSAŽENA JIŽ VE STÁVAJÍCÍM PRVKUK
Propojení vodovodů Liberec – Bílý Kostel n. N. – Hrádek n. N.
Napojení vodovodu v obci Modřišice na SV Turnov
Propojení vodovodu Mimoň – Pertoltice pod Ralskem s vodovodem Ralsko

Krajský úřad upozorňuje, že v aktuálně předložené koncepci opatření uvedená pod
body č. 8.2.3, 8.2.5 a částečně 8.2.6. nejsou zapracována
a požaduje jejich doplnění.

Neakceptováno – vysvětleno
Původní návrh koncepce z roku 2017
obsahoval veškerá opatření pro zmírnění
negativních dopadů sucha a nedostatku
vody v rámci celé ČR. Po projednání
prvních výstupů a zjišťovacím řízení bylo
pořizovatelem rozhodnuto o redukci
opatření na úroveň regionálních a
nadregionálních záměrů.
Do „Koncepce“ byla zařazena opatření,
která splňují podmínky usnesení vlády
č.620/2015, to znamená ta, která řeší
nadregionální propojení vodárenských
soustav.
Do PRVKÚ ČR nebyly zařazeny tyto
investice, u kterých je patrné již z rozsahu,
že nesplňující podmínky usnesení vlády:
· Napojení vodovodu v obci Modřišice

na SV Turnov
Napojení vodovodu v obci Modřišice na
skupinový vodovod Turnov, propojením
rozvodných řadů stávajícího veřejného
vodovodu.
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Zároveň Krajský úřad upozorňuje na chybný nadpis „KARLOV“, správně má být
„KARLOVICE“ a dále na chybné označení v textu „Machnin“, správně má být
„Machnín“.

· Napojení vodovodu v obci Karlovice
na vodovod Hrubá Skála
Napojení vodovodu v obci Karlovice na
vodovod Hrubá Skála, propojením
rozvodných řadů stávajícího veřejného
vodovodu místních částí Sedmihorky –
Radvánovice v délce 0,5 km.

· Propojení vodovodu Mimoň-
Pertoltice Pod Ralskem
s vodovodem Ralsko
Propojení řadů vodovodu Mimoň-
Pertoltice Pod Ralskem s vodovodem
Ralsko v lokalitě Boreček na vodovodní
síť provozovanou SČVK.

· Napojení skupinového vodovodu
Semily na vodovod Železný Brod
(VS Liberec-Jablonec n/Nisou)
Napojení skupinového vodovodu
Semily na vodárenskou soustavu
Liberec–Jablonec nad Nisou přes
vodovodní síť Železného Brodu

Tato opatření je třeba řešit v rámci
aktualizace PRVKÚ Libereckého kraje.

Akceptováno
Chybný název „Karlov“ není v části
Koncepce – Liberecký kraj uveden, obec
Karlovice ano. Název Machnín byl
opraven.
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Krajský úřad ve svém stanovisku k oznámení koncepce č. j. KULK13929/2018 z
12. 3. 2018 upozornil, že z hlediska dopadů na životní prostředí nelze oddělovat problematiku
zásobování obyvatel pitnou vodou a vypouštění odpadních vod, a to zvláště v podmínkách
zhoršující se vláhové bilance území (připomínka principiálně reflektována i podmínkami
závěru zjišťovacího řízení č. 9, 10 a 13). Vzhledem k tomu, že navrhovaná opatření spočívají
ve zvýšeném odběru vody ve zdrojovém povodí, který bude provázen jejím vypouštěním v
podobě odpadních vod v povodí deficitním, budou v obou povodích tato opatření v různé míře
vyvolávat zvýšení relativní koncentrace odpadních látek v povrchových vodách. Tyto dopady
budou významné zvláště v případech, kdy jsou odpadní vody vypouštěny do menších
vodních toků a toků s významným poklesem průtoku v epizodách sucha. S ohledem na tuto
skutečnost požadoval krajský úřad vyhodnocení odpovídajících kumulativních vlivů s
ostatními záměry a zohlednění problematiky čištění a vypouštění odpadních vod v koncepci.
Odpovídající hodnocení je možné s ohledem na podrobnost koncepce řešit v obecné rovině,
případně u přesněji kvantifikovatelných případů v podrobnosti odpovídající dostupným
údajům (např. převod vody z nádrží na jihovýchodní straně Jizerských hor do úpravny Bílý
potok je navrhován na základě kvantitativně definovaných zátěžových stavů se stanoveným
deficitem surové vody a množstvím vody převáděné). Převod vody mezi povodími by proto
vždy měl být provázen vyhodnocením dopadů na povrchové a podzemní vody v obou
propojených povodích, s důrazem na kvalitu vody v recipientech odpadních vod,
včetně návrhu případných eliminačních a zmírňujících opatření, a to s uvážením
dopadů změny klimatu. V této souvislosti se krajský úřad nemůže ztotožnit s vypořádáním
příslušné připomínky, založeným na tvrzení, že koncepce nenavrhuje opatření spojená se
„zvýšením odběrů ze stávajících zdrojů“. Propojení vodárenských soustav je navrhováno za
účelem dotování deficitních oblastí ze zdrojů s dostatečnou kapacitou, tedy se de facto jedná
o připojení nových spotřebitelů na stávající zdroje vody. Opatření tedy ze své podstaty bude
provázeno zvýšením odběrů ze stávajících zdrojů, které budou v době sucha sloužit jako
zdrojové pro zvýšené množství odběratelů. Krajský úřad z uvedených důvodů trvá na
svých požadavcích vyjádřených ve stanovisku z 12. 3. 2018 a požaduje odpovídající
dopracování návrhu koncepce.

Neakceptováno – vysvětleno
Předkladatel „Koncepce“ konstatuje, že ze
strany KÚ zřejmě došlo k nepochopení
činností, které je třeba zajistit v rámci
aktualizace PRVKÚK Libereckého kraje a
následně v rámci PRVKÚ ČR, který je
syntézou podkladů z PRVKÚK jednotlivých
krajů a sumarizuje je. Obsah a rozsah
PRVKÚ kraje a PRVKÚ ČR je definován
zákonem 274/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a Metodickými
pokyny, které MZe k této problematice
v minulosti vydalo. Připomínky uvedené ve
vyjádření KÚ Libereckého kraj jdou svým
předmětem řešení za rámec obsahu
PRVKÚK a PRVKÚ ČR a jsou řešena
v jiných koncepčních dokumentech.

Odběry surové vody z nádrže Souš nebo
Josefův Důl jsou uvažovány pouze do výše
povoleného vodohospodářského odběru.
Kapacita úpravny vody Bedřichov je
v současnosti využívaná na cca 50 %
výkonu a v dlouhodobém výhledu se
s dalším navýšením nepočítá. Je proto
možné využít část kapacity pro potřebu
dalších odběrů případně přesunout část
výroby vody pro Skupinový vodovod
Liberec-Jablonec nad Nisou z ÚV Souš na
ÚV Bedřichov.
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Podrobné posouzení kapacit je třeba
provést pro celou zásobenou oblast
v rámci aktualizace PRVKÚ Ústeckého
kraje, ve kterém jsou k dispozici potřebné
podklady.
Aktualizace PRVKÚ ČR vycházela
z požadavků usnesení vlády č.620/2015,
v rámci přípravy byly shromažďovány
pouze vybrané údaje nemá proto k
dispozici dostatek detailních podkladů jak
z hlediska zásobování vodou, tak odvedení
a likvidace odpadních vod.

Ministerstvo zemědělství je připraveno
výhledově zohledňovat vývoj potřeb vody,
vliv sucha na zásobování obyvatelstva
pitnou vodou a souvisejících investičních
nákladů a aktualizovat seznam
nadregionálních opatření, která budou
splňovat podmínky usnesení vlády
č.620/2015 a budou posouzeny procesem
SEA.
Požadavky z vyjádření ze dne 12.3.2018
k oznámení v rámci zjišťovacího řízení byly
vypořádány v kapitole 14 vyhodnocení
SEA.
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Z údajů uvedených na str. 106 návrhu koncepce dále vyplývá, že cca 28-29 % pitné vody
vyrobené na území Libereckého kraje není fakturováno koncovým odběratelům. Jedná se o
významné množství vody, které může mít zásadní vliv na soběstačnost jednotlivých
vodárenských soustav. Důvody takto vysokého podílu při tom nejsou náležitým způsobem
popsány a není vyhodnocen potenciál snížení případných ztrát na rozvodné soustavě.
Krajský úřad v této souvislosti požaduje zhodnocení příčin v rozdílech mezi množstvím
vyrobené a fakturované pitné vody a vyhodnocení potenciálu na snížení ztrát pitné
vody v rozvodné soustavě, případně v technologii výroby pitné vody, stejně jako
eliminace případných černých odběrů.

Neakceptováno – vysvětleno
Posouzení podílu vody nefakturované, tj
rozdíl mezi množstvím vyrobené a
fakturované vody není součástí prací na
PRVKU ČR v žádné fázi jeho zpracování.
Podklady, které jsou uvedeny na str. 105 a
106 zprávy A.1.1. jsou převzaty ze
statistických údajů. Z uvedených podkladů
patrný pokles podílu vody nefakturované
ve sledovaném období 2003–2015. To
znamená, že již byl ze strany vlastníků a
provozovatele zřejmě nastartován proces
snižování podílu vody nefakturované.
Smysluplné posouzení vody nefakturované
je možné provést pouze pro jednotlivá
spotřebiště, případně zásobní pásma.
V tomto případě je třeba posoudit
jednotlivé parametry vodovodní sítě včetně
stáří potrubí. Posuzování podílu vody
nefakturované na úrovni krajských čísel
spotřeby vody má nulovou vypovídací
hodnotu. Hodnocení podílu vody
nefakturované z hlediska procentuálního
podílu je pouze orientační informace a ta je
v PRVKÚ ČR uvedena.
Posuzování vývoje vody nefakturované a
návrh opatření je poměrně složitý komplex
řešení, kterým se standardně zabývá
každý provozovatel a jistě je schopen
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Vyjádření odboru zdravotnictví, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu:

Z hlediska státní památkové péče krajský úřad požaduje zařadit kapitolu kulturní památky
a archeologické nálezy do koncepce.

Na území Libereckého kraje se nachází celkem 2 260 kulturních památek v podobě velkých
kulturních statků (zámky, technické památky, usedlosti, kostely, poutní areály) i drobných
staveb (kapličky, sochy, kříže, boží muka), které jsou často významným krajinotvorným
prvkem. Z tohoto celkového počtu kulturních památek je 15 objektů nařízením vlády
prohlášeno za národní kulturní památky (zřícenina hradu Bezděz, Poutní areál s kostelem
Navštívení Panny Marie s farou a zvonicí v Horní Polici, zámek Zákupy a hospodářský dvůr
zámku v Zákupech, zámek Frýdlant, Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie v
Hejnicích, hrad Grabštejn, kostel sv. Vavřince a Zdislavy v Jablonném v Podještědí, zámek
Lemberk, horský hotel a televizní vysílač Ještěd u Liberce, zámek Sychrov, Brusírna
Harrachovské sklárny se strojním vybavením, Janatův mlýn v Buřanech, Zřícenina hradu
Trosky, Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova a zámek Hrubý Rohozec). Zároveň se na
území Libereckého kraje nachází celkem 37 památkově chráněných území, z toho 8
památkových rezervací a 29 památkových zón. Přesto, že v současné době nejsou známa
umístění ani technická řešení jednotlivých staveb, mohou navržená opatření negativně
ovlivnit památkově chráněná území i jednotlivé kulturní statky. Z vodojemů se mohou stát
novodobé dominanty na úkor památkově chráněných objektů a území, obdobně jako z
nevhodně umístěných úpraven vody a čerpacích stanic. Současně je zřejmé, že navržená
opatření zasáhnou do území s archeologickými nálezy. Proto považuje krajský úřad za
vhodné již v rámci koncepce upozornit na možný střet s dalším veřejným zájmem.

potřebné podklady Krajskému úřadu
poskytnout.

Neakceptováno – vysvětleno
Problematika kulturních památek a
archeologických nálezů je řešena ve
vyhodnocení vlivů koncepce na životní
prostředí a veřejné zdraví. Veškeré
památky (vyhlášené, nevyhlášené,
archeologická naleziště i památky) jsou
součástí životního prostředí a vlivy na ně
jsou hodnoceny v kapitole 6.4.7. Vlivy na
krajinu, památkovou hodnotu a kulturní
dědictví.
Vlastní popis památek je součástí řady
koncepčních dokumentů od celostátních
koncepcí a strategií, přes krajské (ZÚR,
krajské koncepce), až po místní (ÚAP,
ÚPD). Předmětem a cílem předložené
koncepce je vodohospodářská
problematika (zejména propojení
vodárenských soustav v období sucha) a
není účelné popisovat v této koncepci
kulturní památky na území ČR. Obsah
PRVKÚK a PRVKÚ ČR je vymezen
zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o
změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, včetně provádění
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vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

Na základě návrhu umístění záměrů dle
navrhované koncepce bylo konstatováno,
že vliv Koncepce na památkovou hodnotu
území chráněnou dle zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů a na dochované
kulturní dědictví se, s ohledem na
charakter, v rámci v Koncepci
navrhovaných opatření a na strukturu
památkově chráněných objektů a zón,
nepředpokládá.
V průběhu přípravy a schvalování
konkrétních opatření/záměrů bude
posuzováno v rámci správních řízení i
architektonické řešení a přijatelnost
umístění nových (nebo rekonstruovaných)
objektů ve stávající zástavbě a kulturní
krajině (to se týká prakticky pouze úpraven
vody a výstavby nových vodojemů).

Prakticky celé území České republiky je
považováno za území s archeologickými
nálezy. Při zásahu do dosud nedotčených
lokalit je nezbytné postupovat v souladu
s výše uvedeným zákonem o státní
památkové péči.
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Vyjádření odboru územního plánování a stavebního řádu:

Z hlediska územního plánování a stavebního řádu nemá krajský úřad jako pořizovatel „Zásad
územního rozvoje Libereckého kraje“ (dále jen ZÚR LK) a „Územně analytických podkladů
Libereckého kraje“ zásadních připomínek.

ZÚR LK na území Libereckého kraje v rámci zásady Z26 Zabezpečit problémové zásobování
obyvatel a dalších odběratelů nezávadnou a kvalitní vodou, vytvářet územní podmínky pro
dosažení evropských standardů při pokrytí území LK zásobovacími vodovodními systémy
vymezují v oblasti Frýdlantska územní rezervu V1 pro vodovodní přivaděč vodní dílo Josefův
Důl – úpravna vody Bílý Potok a dále v oblasti Semilska územní rezervu V2A pro vodovodní
přivaděč Harrachov – Rokytnice nad Jizerou. V současné době se pořizuje na základě Zprávy
o uplatňování ZÚR LK (schválená ZK usnesením č. 46/14/ZK ze dne 25. 2. 2014) Aktualizace
č. 1 ZÚR LK, ve které se navrhuje vypustit územní rezervu V2A.

Ostatní odbory nevznesly k návrhu koncepce žádné připomínky.

Závěr:
Krajský úřad k návrhu koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních
možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“, včetně
vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí, uplatňuje výše uvedené připomínky
a požaduje její doplnění.

Projekty a záměry z této koncepce vycházející bude nutné vyhodnotit z hlediska § 4 odst. 1
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších přepisů,
a v případě naplnění dikce uvedeného předpisu posoudit v souladu s citovaným zákonem.

Toto vyjádření se vydává postupem podle části čtvrté správního řádu, a nejde tedy o správní
rozhodnutí, proti kterému by bylo možné se odvolat.

Územní plánování a stavební řád – vzato
na vědomí

Vodovodní přivaděč Harrachov –
Rokytnice nad Jizerou není zařazen
v PRVKÚ ČR. Řešení přivaděče nebylo
uvedeno v podkladech KÚ pro zapracování
PRVKÚ ČR a je otázkou, zda po
zprovoznění přivaděče ÚV Souš –
Harrachov je výstavba tohoto přivaděče
ještě aktuální.

Ostatní odbory – vzato na vědomí

Připomínky jsou akceptovány částečně
(opravy v textu), další připomínky byly
vysvětleny či byly vzaty na vědomí.

Problematika hodnocení vlivů projektů a
záměrů navrhovaných v rámci koncepce
ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., je
v koncepci zahrnuta a tyto požadavky
budou řešeny během navazující přípravy
jednotlivých záměrů.
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7 21. 7. 2020 Krajský úřad
Moravskoslezs
kého kraje,
odbor
životního
prostředí a
zemědělství

Krajský úřad konstatuje, že z hlediska zájmů chráněných zákony v oblasti životního prostředí
ve své kompetenci nemá krajský úřad k návrhu výše uvedené koncepce připomínky.

Informace o návrhu koncepce a o tom, kde je možno do něj nahlížet, byla zveřejněna na
úřední desce krajského úřadu od 02. 07. 2020.

Vzato na vědomí

8 23. 7. 2020 Krajský úřad
Olomouckého
kraje, odbor
životního
prostředí a
zemědělství

Krajský úřad, jako dotčený správní úřad, tímto k výše uvedenému návrhu koncepce zasílá
své písemné vyjádření:

Oddělení lesnictví:
Veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž ochrana je
v působnosti krajského úřadu, nejsou předmětnou koncepcí dotčeny.

Vodoprávní úřad:
K návrhu koncepce SEA požaduje vodoprávní úřad KÚOK vypořádat nesoulad v rozsahu
navržených potenciálních propojení vodárenských soustav pro řešení zásobování
pitnou vodou v obcích postižených suchem v rámci Olomouckého kraje.

Dne 5. 3. 2018 bylo ze strany VÚ KÚOK vydáno stanovisko k oznámení koncepce SEA –
Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení
vodárenských soustav v období sucha. Bylo konstatováno, že souhlasíme s návrhem šesti
nových potenciálních propojení vodárenských soustav. Jednalo se o:
1. Napojení SV Hustopeče nad Bečvou na SV Černotín.
2. Propojení ÚV Černovír a VDJ Křelov v rámci SV Olomouc.
3. Napojení SV Domašov nad Bystřicí na SV Budišov – Čermná – Podlesí – Libavá.
4. Napojení obce Medlov na SV Uničov.
5. Zkapacitnění propojovacího řadu SV Hranice – Lipník nad Bečvou.
6. Systémové zásobování vodu v mikroregionech Žulovsko a Javornicko.

Ochrana lesa – vzato na vědomí

Ochrana vod – neakceptováno –
vysvětleno

Původní návrh koncepce z roku 2017
obsahoval veškerá opatření pro zmírnění
negativních dopadů sucha a nedostatku
vody v rámci celé ČR. Po projednání
prvních výstupů a zjišťovacím řízení bylo
pořizovatelem rozhodnuto o redukci
opatření na úroveň regionálních a
nadregionálních záměrů.

Předkladatel zařadil do
„Koncepce“ Opatření, která splňují
podmínky usnesení vlády č.620/2015, to
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Naproti tomu v návrhu stejné koncepce jsou pro část Olomouckého kraje navrženy pouze 3
propojení vodárenských soustav:
1. Propojení ÚV Černovír a VDJ Křelov v rámci SV Olomouc.
2. Napojení SV Domašov nad Bystřicí na SV Budišov – Čermná – Podlesí – Libavá.
3. Zkapacitnění propojovacího řadu SV Hranice – Lipník nad Bečvou.

znamená ta, která řeší regionální a
nadregionální propojení vodárenských
soustav.
Do PRVKÚ ČR nebyly zařazeny tyto
investice, u kterých je patrné již z rozsahu,
že nesplňující podmínky usnesení vlády:
· Napojení SV Hustopeče nad Bečvou

na SV Černotín
Navrhuje se napojení SV Hustopeče
nad Bečvou přívodním řadem z Milotic
nad Bečvou na SV Černotín. Zdrojem
vody pro SV Černotín je Ostravský
oblastní vodovod.

· Napojení obce Medlov na SV Uničov
V důsledku sucha a hrozby nedostatku
vody ve zdrojích zásobujících místní
vodovod v Medlově se navrhuje
propojení se SV Uničov. Délka
přivaděče cca 5,5 km

· Systémové zásobování vodou
v mikroregionech Žulovsko
a Javornicko
Zásobení obcí v mikroregionu Žulovsko
a Javornicko. Návrh propojovacích
řadů a rozšíření vodojem.

Další opatření je třeba řešit v rámci
aktualizace PRVKÚK Olomouckého kraje.

Ministerstvo zemědělství je připraveno
zohledňovat vývoj potřeb vody, vliv sucha
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Oddělení ochrany životního prostředí:
Orgán ochrany ovzduší:
Krajský úřad, jako orgán ochrany ovzduší ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předmětnému
dokumentu nemá připomínky.
Orgán odpadového hospodářství:
Bez připomínek.
Oddělení ochrany přírody
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
Vzhledem k obecnému charakteru předložené koncepce nelze konkrétně predikovat a
hodnotit dopady na zemědělský půdní fond (ZPF) v rámci ČR, nicméně vzhledem k tomu, že
předmětem koncepce je vodohospodářská infrastruktura – rozvoj vodovodů,
nepředpokládáme významné úbytky zemědělské půdy v důsledku realizace koncepce.

Orgán ochrany přírody
1) Stanovisko k vlivu záměru na lokality soustavy Natura 2000 bylo vydáno v
samostatném stanovisku krajského úřadu, orgánu ochrany přírody, č. j. KUOK 111826/2020
ze dne 14. 11.2017. Významný vliv záměru na lokalitu soustavy Natura 2000 byl vyloučen.
2) Stanovisko k dotčení chráněných částí přírody, jejichž ochrana je v kompetenci
krajského úřadu, oddělení ochrany přírody: Nejsou dotčena zvláště chráněná území nebo
jejich ochranná pásma.

na zásobování obyvatelstva pitnou vodou a
souvisejících investičních nákladů a
aktualizovat seznam nadregionálních
opatření, která budou splňovat podmínky
usnesení vlády č.620/2015 a budou
posouzeny procesem SEA.

Ochrana ovzduší – vzato na vědomí

Odpadové hospodářství – vzato na
vědomí

Ochrana ZPF – vzato na vědomí

Ochrana přírody – vzato na vědomí
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Odůvodnění: Z podkladů, které měl orgán ochrany přírody k dispozici, vzhledem k obecnosti
řešení nevyplývá konkrétní negativní dotčení zájmů chráněných tímto zákonem, jež jsou
podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů v působnosti krajského úřadu. Upozorňujeme, že zájmy chráněné zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny mohou být dotčeny při naplňování cílů koncepce,
při přípravě a realizaci konkrétních záměrů (hmotné povahy). Jednotlivé záměry vycházející
z dané koncepce musí být posuzovány samostatně v souladu s ustanovením §§ 45h a 45i
výše uvedeného zákona.

9 28. 7. 2020 Krajský úřad
Plzeňského
kraje, odbor
životního
prostředí

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje se tímto vyjadřuje k předložené
koncepci „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových
propojení vodárenských soustav v období sucha“ (dále také „koncepce“) v rámci
vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. V koncepci je v části
A. Souhrnná zpráva (2. etapa), kapitola 7.3 uvedena odhadovaná částka 318 milionů Kč na
realizaci dvou opatření v Plzeňském kraji s dopadem na 42 000 obyvatel. Konkrétně 277,66
milionů Kč na rozšíření skupinového vodovodu Nýrsko – Klatovy do Dobřan přes Přeštice a
druhou větví přes Domažlice – Holýšov-Dobřany (22 000 obyvatel) a 40 milionů Kč na
propojení SV Rokycany a SV Plzeňské aglomerace (20 000 obyvatel). Stejné údaje jsou
uvedené i v části A.1.1 Zprávy jednotlivých krajů (2. etapa) v kapitole 5.5.4 a 16.4.

V Technickoekonomické studii propojení významných skupinových vodovodů v Plzeňském
kraji (dále jen „studie“) od společnosti DHI a.s. zpracované v roce 2018
(https://www.plzensky-kraj.cz/clanek/technickoekonomicka-studie - propojeni-významných-
skupinovych-vodovodu-v-plzenskem-kraji) jsou odhadované náklady na tyto 2 akce ve výši
1,055 miliardy Kč s dopadem na 300 000 obyvatel Plzeňského kraje, protože propojení skupin
bude mít vliv i na zajištění nouzového zásobování SV Plzeňské aglomerace s 200 000
zásobenými obyvateli.
Konkrétní odhad výše nákladů na jednotlivé akce je:
Propojení SV: Nýrsko-Klatovy – Švihov – Přeštice – Dobřany – Plzeňská aglomerace
- 744 632 699 Kč s DPH a propojení skupinových vodovodů Nýrsko-Domažlice –
Plzeňská aglomerace - 252 674 323 Kč s DPH.

Neakceptováno – vysvětleno
Své stanovisko k tomuto bodu již
předkladatel Ministerstvo zemědělství
vyjádřil na Veřejném projednání návrhu
koncepce dne 23.7.2020, když
konstatoval: Ministerstvo zemědělství
upozorňuje na nezbytnost průběžně
aktualizovat Plány rozvoje vodovodů a
kanalizací území jednotlivých krajů
(PRVKÚK), které jsou společně se
stanovisky ministerstva k jednotlivým
aktualizacím PRVKÚK základním
dokumentem při rozhodování o
možnostech využití dotačních prostředků.

Záměry uvedené v navrhované koncepci
byly definovány v letech 2016-2017, na
úrovni potřeb krajů a provozovatelů
vodohospodářské infrastruktury. Studie
DHI byla zahájena v roce 2017, zpráva
obsahující uvedené finanční částky je
z března 2020, a jde do podstatně většího
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Propojeni SV: Plzeňská aglomerace – Rokycany - 58 180 096 Kč s DPH.

Na základě výše uvedeného požadujeme v posuzované koncepci upřesnění počtu dotčených
obyvatel a nákladů na realizaci vybraných opatření v souladu s výsledky studie z roku 2018.

detailu než celostátní PRVKÚ ČR. Proto je
zde značný rozdíl jak v odhadu finančních
nároků, tak i v rozsahu záměrů.
Zohlednění výstupů uvedené studie by
znamenalo v podstatě novou koncepci a
zejména i nové hodnocení vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví, což je v dané
fázi pro pořizovatele neakceptovatelné.

Ministerstvo zemědělství je připraveno
zohledňovat vývoj potřeb vody, vliv sucha
na zásobování obyvatelstva pitnou vodou a
souvisejících investičních nákladů a
aktualizovat seznam nadregionálních
opatření, která budou splňovat podmínky
usnesení vlády č.620/2015 a budou
posouzeny procesem SEA.

10 23. 7. 2020 Krajský úřad
Středočeského
kraje, odbor
životního
prostředí a
zemědělství

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon)

Krajský úřad Středočeského kraje, jako orgán ochrany přírody (dále jen „Krajský úřad“)
příslušný podle ust. § 77a odst. 3 a následujících tohoto ust. zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákona č. 114/1992 Sb.“),
tj. zejména k zvláště chráněným územím v kategorii přírodní památka a přírodní rezervace,
nadregionálním a regionálním územním systémům ekologické stability, zvláště chráněným
druhům rostlin a živočichů nemá k předloženému návrhu koncepce a vyhodnocení vlivů
na ŽP „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových
propojení vodárenských soustav v období sucha“ žádné připomínky.

Vzato na vědomí

Ochrana přírody a krajiny – vzato na
vědomí
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Krajský úřad dále podle § 45i odst. 1 citovaného zákona sděluje, že v souladu s ust. § 45i
zákona č. 114/1992 Sb., lze vyloučit významný vliv předloženého návrhu koncepce a
vyhodnocení vlivů na ŽP „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností
nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ samostatně nebo ve spojení
s jinými koncepcemi nebo záměry na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti, stanovené příslušnými vládními nařízeními. S ohledem na
charakter záměru se nepředpokládá možnost významného ovlivnění území soustavy Natura
2000, které jsou v kompetenci Krajského úřadu.

Odůvodnění: V případě dodržení doporučených opatření ke zmírnění negativních vlivů na
následující dotčené evropsky významné lokality: Minartice, Dolní Sázava a Úpor-
Černínovsko, která jsou formulována v dokumentu Hodnocení vlivů na Naturu 2000,
zpracovaném Mgr. Evou Volfovou, autorizovaná osoba pro hodnocení vlivů na Naturu 2000
podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (č.j. 9778/ENV/15 451/630/15), v období 6/2020, lze
konstatovat, že předložený návrh koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění
potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“
nebude mít významný vliv na dotčená či méně a více vzdálená území EVL a ptačí oblasti.

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon).

V materiálu je uvedeno: Oblasti s nedostatečnými vodními zdroji je třeba pokrýt novým
skupinovým vodovodem – zejména plánovaný vodovod v souvislosti s výstavbou dálnice D3.
Výhledově se doporučuje podpořit výstavbu nového skupinového vodovodu a propojit jej s
VSJČ. Výstavbou dálnice D3 dojde v dlouhodobém horizontu k zasolení vodních zdrojů v její
blízkosti, což by pokryl právě nový skupinový vodovod, který přivede větší množství vody do
celého regionu. Je to bezpečnější varianta než hledání většího množství malých vodních
zdrojů pro jednotlivé lokality.

Ochrana vod – vzato na vědomí

Pokud dojde na úrovni krajů,
Středočeského a Jihočeského, ke změně
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Zpracování projektové dokumentace na vodovodní přivaděč v koridoru dálnice D3 již probíhá
a počítá s napojením na Posázavský skupinový vodovod a Skupinový vodovod Javorník -
Benešov. Projekt nepočítá s napojením na vodárenskou soustavou Jihočeského kraje
(VSJČ). Připravuje se však projekt propojení obcí na Sedlčansku s VSJČ.

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(dále jen „lesní zákon“).

V textu jsou informace k ochraně lesa a PUPFL opakovaně uvedeny (§ 14 odst. 1 a 2 lesního
zákona). Konkrétní dopady v této fázi nelze podrobně posoudit. V obecné rovině nemá
připomínky.

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Orgán ochrany ZPF požaduje, dodržování zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Z hlediska ostatních složkových zákonů nemá KÚSK OŽP po projednání žádné připomínky.

navrhovaných záměrů, budou tyto změny
promítnuty jak v regionálních plánech
(krajských PRVK), tak i v celostátních
koncepcích. Navrhovaná koncepce není
neměnný dokument, ale musí reagovat na
potřeby a zájmy regionů.

Ochrana lesa – vzato na vědomí

Ochrana ZPF – vzato na vědomí

Požadavek týkající se respektování
zákonných ustanovení je zohledněn
v navrhované koncepci a bude
samozřejmě uplatňován v rámci přípravy a
povolení každého dílčího záměru.

Ostatní složky ŽP – vzato na vědomí
11 13. 7. 2020 Krajský úřad

Ústeckého
kraje, odbor
životního
prostředí a
zemědělství

Za předpokladu splnění všech opatření pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, podmínek
dotčených územních samosprávných celků a dotčených správních úřadů a podmínek
navržených v návrhu stanoviska příslušného úřadu, včetně závěrů a doporučení vyplývajících
z veřejného projednání nemá Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství, k vydání souhlasného stanoviska připomínky.

Vzato na vědomí
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12 16. 7. 2020 Magistrát
hlavního
města Prahy,
odbor ochrany
prostředí,
oddělení
posuzování
vlivů na životní
prostředí

1. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu:
Bez připomínek.

2. Z hlediska lesů a lesního hospodářství:
Z předloženého návrhu koncepce nelze určit, zda jsou nebo budou námi chráněné zájmy
dotčeny. Po doložení podrobnějších podkladů pro konkrétní záměry vycházející z koncepce
bude orgán státní správy lesů v další fázi projektové dokumentace vydávat k těmto záměrům
stanoviska, příp. vyjádření.

3. Z hlediska nakládání s odpady:
K návrhu koncepce nemáme připomínek.

4. Z hlediska ochrany ovzduší:
Podkladem pro toto sdělení je oznámení koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění
potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha (zkráceně
„Aktualizace PRVKÚ ČR – vodovody – sucho“)“, dále jen „koncepce“, datované 02/2018,
překladatel – Ministerstvo zemědělství ČR, zpracované ve společnosti Sweco Hydroprojekt
a.s. (zpracovatel oznámení Ing. Jaroslav Kabele).
Hlavním cílem koncepce je zabezpečení bezproblémového zásobování obyvatel kvalitní
pitnou vodou. Koncepce v návaznosti na původní PRVKÚ ČR prakticky rozpracovává
koncepci nadřazenou – Koncepci vodohospodářské politiky MZe po vstupu do EU, ve které
se uvádějí pro oblast vodárenství dále uvedené cíle:
- zvýšit počet obyvatel připojených na vodovody pro veřejnou potřebu,
- dosáhnout stavu, aby surová voda splňovala požadavky na její jakost v souladu s vyhláškou
č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších
předpisů,
- urychlit obnovu poruchových a zastaralých vodárenských sítí a zdrojů a snížit tak jednak
počty havárií a související negativní důsledky, zejména na infrastrukturu měst, tak i ztráty
vody,

Vzato na vědomí
Ochrana ZPF – vzato na vědomí

Ochrana lesa – vzato na vědomí

Nakládání s odpady – vzato na vědomí

Ochrana ovzduší – vzato na vědomí
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- dosáhnout v České republice ztráty pitné vody v rozvodných sítích pod úroveň 5.000
l/km/den, dlouhodobě pak na úroveň nejvyspělejších států Evropské unie,
- dlouhodobě zajistit přístup obyvatel ke kvalitním zdrojům pitné vody, zejména náhradou či
sanací nevyhovujících individuálních zdrojů pitné vody nebo připojením na vodárenský
systém,
- zabezpečit výstavbu chybějící vodohospodářské infrastruktury apod. Dokument nedefinuje
žádné konkrétní projektové záměry.
Předložená koncepce jako podkladový materiál nedefinuje územní opatření nebo konkrétní
projekty a její bezprostřední dopady na kvalitu ovzduší nelze v tomto kontextu hodnotit.
Hodnotit ovšem bude potřeba navazující a z koncepce vyplývající návrhy projektů. Koncepci
však nelze upřít určitý potenciál příznivě ovlivnit kvalitu ovzduší na území republiky.

5. Z hlediska ochrany přírody a krajiny:
Cíle a závěry uvedené koncepce jsou stanoveny obecně, bez přesné lokalizace a dopadu.
Pro jednotlivé záměry, které budou vycházet z uvedené koncepce, bude podle jejich kapacity
nutné vydat stanovisko podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění. K uvedené koncepci jako rámcovému dokumentu nemáme připomínky.

6. Z hlediska myslivosti:
Bez připomínek.

7. Z hlediska ochrany vod:
Předložené oznámení záměru „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních
možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ (zkráceně „Aktualizace
PRVKÚ ČR – vodovody – sucho“) komplexně mapuje a rozpracovává úkoly na zmírnění
dopadů sucha a nedostatku vody.
Hlavním úkolem Koncepce „Aktualizace PRVKÚ ČR – vodovody – sucho“ je vytvoření
podmínek pro splnění dílčího strategického cíle plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ČR (ve
smyslu zákona č. 274/2001 Sb. – o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu):
zabezpečení bezproblémového zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou. Tento cíl

Ochrana přírody a krajiny – vzato na
vědomí

Myslivost – vzato na vědomí

Ochrana vod – vzato na vědomí
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navrhovaná Koncepce respektuje a současně zohledňuje změny, oproti stávajícímu
schválenému PRVKÚ ČR, především v souvislosti s klimatickými změnami a jejich dopadem
na oblast zásobení obyvatelstva pitnou vodou, a to za sociálně únosné ceny.
Návrh Koncepce obsahuje návrh konkrétních technických opatření, realizovaných na
stávajících vodárenských soustavách (zejména revizi stávajících kapacit zařízení, návrh
nových, nebo rozšíření stávajících zařízení, návrh nových propojení stávajících, nebo nově
navrhovaných zařízení, návrh optimalizace distribuce pitné vody) – se zaměřením na
problematiku sucha.
Předmětná Koncepce se nezabývá problematikou kanalizací. Podle sdělení předkladatele je
původní PRVKÚ ČR i nadále plně platný v oboru odkanalizování a čištění odpadních vod
(kanalizace), v oboru vodárenství (vodovodů) též platnost původního PRVKÚ ČR zůstává –
s výjimkou opatření, která jsou nově navržena v rámci posuzované aktualizace (v souvislosti
s řešením problematiky sucha).
Hodnocená Koncepce detailně neřeší konkrétní střety jednotlivých navržených opatření
vodárenské infrastruktury ani detailní situování či provedení jednotlivých souvisejících staveb
(jímací objekty, čerpací stanice, vodojemy, přivaděče, rozvodná síť). To bude až předmětem
projektové dokumentace jednotlivých opatření a navazujícího posuzování vlivů záměrů na
životní prostředí (proces EIA). Dále jsou v dokumentu uvedeny charakteristiky jednotlivých
krajů především z hlediska postižení tzv. vodárenským suchem a návrhy opatření směřující
k propojení vodárenských soustav pro řešení obcí postižených suchem.
Jedná se o obecně formulovaný záměr, vztažený na území celé republiky. Vzhledem k tomu,
že je koncepce obecným dokumentem bez konkrétních projektových opatření, ze kterých by
bylo možné vyhodnotit jednoznačné dotčení zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (vodní zákon), nemáme ke koncepci
Aktualizace PRVKÚ ČR – vodovody – sucho žádné připomínky.

Tato vyjádření jsou vydávána dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
13 27. 7. 2020 Ministerstvo

kultury
Ministerstvo kultury nemá k výše uvedenému připomínky Vzato na vědomí



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

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č. Datum Oponent Text vyjádření Způsob vypořádání v rámci
Vyhodnocení SEA

Stránka 42

14 21. 7. 2020 Ministerstvo
životního
prostředí,
odbor ochrany
vod

Předložené materiály velmi podrobně v jednotlivých krajích popisují obce postižené
nedostatkem vody v období sucha, prověření funkčnosti existujícího propojení a potenciální
možnosti nových propojení existujících soustav, i využití stávajících zdrojů v roce 2015 a
předpoklad v roce 2030.

Pro objektivní posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví není v podkladu uvedeno,
jak se změní zabezpečení dodávky pro již existující odběry, resp. jaká bude zabezpečenost
stávajících vodních zdrojů pro zvýšený objem odebírané vody po předpokládané realizaci
kapacitnějšího nebo nového propojení. To především pro dlouhodobá suchá období může
být limitující a mohla by snížit zabezpečenost dodávky vody pro stávající odběratele vody,
případně vyvolat povolování mimořádných manipulací na vodních nádržích s omezením
minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích pod nádržemi.

Souhrnná zpráva by měla odpovídat podrobnějším zprávám jednotlivých krajů jak číselně,
tak i vybraným textem. Jako příklad lze uvést kap. 7.3, kde je v tabulce u Prahy uvedena
částka 8 640 mil. Kč, přitom v podrobnějším textu je Praze přiřazena částka 5 840 mil. Kč a
zbylá částka Středočeskému kraji. V doprovodném textu jsou vytaženy mediálně známé
informace o dolu Turów a o výstavbě dálnice D3, ale chybí zmínka o významnějších

Neakceptováno – vysvětleno
Koncepce PRVKÚ ČR – SUCHO vychází
v posuzování u jednotlivých podzemních a
povrchových zdrojů z platných
vodohospodářských povolení. Tyto
podklady jsou promítnuty do bilance
potřeby vody, to je posouzení, zda kapacita
zdrojů postačuje pro zajištění potřeby
vody.
Z jednání se zástupci jednotlivých
s. p. Povodí vyplynulo, že z hlediska
odběrů vody je vždy upřednostňováno
zásobení obyvatel pitnou vodou a není
důvod tyto odběry omezovat. Současné
povolené odběry pro výrobu pitné vody
nejsou v mnoha případech plně využívány,
a nevyužité rezervy v rámci povolených
odběrů plně pokryjí potřebu vody dle
vyčíslené bilance.

Akceptováno (doplněno vysvětlením)
V souhrnné zprávě v kapitole 7.3. jsou
uvedeny odhady objemů investičních
nákladů, které bude třeba realizovat na
území jednotlivých krajů. Je možné
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opatřeních, např. v Praze, kde se předpokládá největší objem finančních prostředků. Dále v
úvodním textu před tabulkou není uvedeno, že v tabulce je uveden pouze odhad nákladů
investičních opatření, která jsou k dispozici.
V podrobnějším podkladu existuje řada navrhovaných investičních opatření bez odhadu
nákladů, např. u Středočeského kraje se jedná o 8 z 20 opatření.

předpokládat, že kraje nebudou investory
jednotlivých akcí. Pro řadu investic nebyl
v době zpracování Koncepce k dispozici
ani odhady investičních nákladů.
Z hlediska Krajů a vlastníků se jednalo
pouze o záměry.
Komentář byl do textu Souhrnné zprávy
doplněn.
V případě hl. m. Prahy nebylo dosud
rozhodnuto, jak budou investice
realizovány, zda bude investorem PVS a.s.
(hl. m. Praha) a jak budou akce
spolufinancovány ze strany Středočeského
kraje. Rozdělení investičních nákladů
v kapitole 2.5.7. vyjadřuje předpokládaný
podíl investice pro potřeby hl. m. Prahy a
Středočeského kraje s ohledem na
rozdělení potřeby vody. Od významu
investice pro hl.m.Prahy a Středočeského
kraje je odvozeno rozdělení investičních
nákladů.

15 28. 7. 2020 Ing. Petr
Hlubuček,
náměstek
primátora
hlavního
města Prahy
pro oblast
životního
prostředí,

Připomínky HMP k posuzované koncepci:

1) Upozorňujeme na zastaralost použitých podkladů. Nejnovější jsou z roku 2017, ale většina
použitých údajů je starších, obvykle z roku 2015. Kromě nezbytné aktualizace dílčích
datových sad doporučujeme využít zejména nejnovější komplexní studie týkající se výhledu
změn klimatu na území ČR, například aktualizaci tzv. dopadové studie z června 2019
(https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu/$FILE/OEOK
Aktualizovana_ studie_2019-20200128.pdf) nebo jiný z výstupů práce Českého
hydrometeorologického ústavu na tomto poli.

Vysvětleno
(souhrnné vyjádření k bodům 1–4)
Příprava, zpracování a projednání
koncepce vyžaduje značný čas, v tomto
případě vlastní projednání od prvního
návrhu běží prakticky čtyři roky.

Popisy společenských a jiných souvislostí
nejsou předmětem řešení v Koncepci a
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infrastruktury,
technické
vybavenosti a
bezpečnosti

2) Upozorňujeme, že popisy společenských a jiných souvislostí jsou poněkud nedostatečné,
mnohdy jen formálně převzaté z podkladů a fakticky nevyhodnocené.

3) Oceňujeme důraz na vodárenské problémy Prahy ve vazbě na Středočeský kraj. Patrně i
díky předběžnému projednání návrhu koncepce i vyhodnocení jejích vlivů na životní prostředí
s Pražskou vodohospodářskou společností, a.s. můžeme konstatovat, že podporujeme
všechna navržená opatření týkající se hl. m. Prahy.

4) Vzhledem k charakteru a celorepublikovému zaměření koncepce lze souhlasit s celkovým
závěrem posouzení, že „…vlivy lze eliminovat a zmírnit řadou opatření uvedených v kapitole
10 pro etapu přípravy i realizace záměrů tak, aby reálné vlivy každého z těchto záměrů byly
co nejmenší“, jak je uvedeno na různých místech vyhodnocení. Konkrétní eliminace
případných negativních vlivů tedy bude řešena adresně až ve fázi územních řízení, respektive
v rámci posouzení vlivů jednotlivých záměrů z hlediska jejich vlivů na životní prostředí.

5) V příloze č. 3 – Posouzení vlivů na veřejné zdraví doporučujeme v kapitole 6. Vyhodnocení
vlivů koncepce na veřejné zdraví doplnit bod: „- u zdrojů, které v současnosti vykazují
problémy se zajištěním jakosti pitné vody, případně jsou potenciálně ohroženy zhoršováním
kvality surové vody navrhnout v souladu s požadavky vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném
znění, opatření pro zajištění odpovídající kvality vody pro veřejnou potřebu. Jako možná
opatření předcházející zhoršování jakosti povrchové vody by v úvahu připadaly například
úpravy vegetačního krytu okolí vodních zdrojů.“
Závěr
Souhlasíme s návrhem stanoviska příslušného úřadu, jak je formulováno ve vyhodnocení, a
to včetně návrhu doporučených opatření pro přípravu a realizaci konkrétních záměrů,
uvedených v tabulce, která začíná na straně 294 vyhodnocení.

jsou převzaty pouze jako doplňující
informace.

Při průběžném projednávání podkladů byl i
ze strany MŽP kladen důraz na aktualizaci
uváděných údajů a informací, což bylo ve
všech případech akceptováno. V případě
vlastní koncepce by však průběžná
aktualizace vedla k tomu, že dokument by
byl v režimu trvalých změn, což není ze
strany pořizovatele přijatelné. Aktuální
údaje budou zohledněny v dalších
aktualizacích PRVKÚ ČR.

Neakceptováno – vysvětleno
K problematice uvedené v bodu 5)
konstatujeme, že posouzení kvality vody u
jednotlivých zdrojů jsou prováděna na
úrovni jednotlivých PRVKÚK. Na této
úrovni pak lze navrhovat i možná opatření
k ochraně těchto zdrojů, včetně úpravy
vegetačních krytu okolí zdrojů,
v případech, kdy to území v okolí zdroje
umožňuje. V PRVKÚ ČR není tato
problematika řešena.

16 23. 7. 2020 Jiří
Löffelmann,

Liberecký kraj k návrhu koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních
možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“, včetně vyhodnocení vlivů

Neakceptováno – vysvětleno
Původní návrh koncepce z roku 2016
obsahoval veškerá opatření pro zmírnění
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člen rady
Libereckého
kraje pro
resort
životního
prostředí,
zemědělství a
rozvoje
venkova

koncepce na životní prostředí uplatňuje následující připomínky, zejména z důvodu
probíhající celkové aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje:

V oznámení koncepce (02/2017) byla navrhována následující opatření na území Libereckého
kraje (kapitola 8.2 NÁVRH PROPOJENÍ VODÁREN. SOUSTAV PRO ŘEŠENÍ OBCÍ
POSTIŽENÝCH SUCHEM):
8.2.1 PROPOJENÍ SV FRÝDLANT SE SV BULOVKA A SV DĚTŘICHOV
8.2.2 PŘEVEDENÍ VODY Z VN JOSEFŮV DŮL (SOUŠ) DO ÚV BÍLÝ POTOK
8.2.3 NAPOJENÍ VODOVODU V OBCI KARLOV NA VODOVOD HRUBÁ SKÁLA
8.2.4 PROPOJENÍ VODOVODU V HORNÍ BRANNÉ A VODOVODU V DOLNÍ BRANNÉ
(KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ)
8.2.5 NAPOJENÍ SV SEMILY NA VODOVOD ŽELEZNÝ BROD (VS LIBEREC – JABLONEC
N/NISOU)
8.2.6 DALŠÍ OPATŘENÍ, KTERÁ JSOU OBSAŽENA JIŽ VE STÁVAJÍCÍM PRVKUK
Propojení vodovodů Liberec – Bílý Kostel n. N. – Hrádek n. N.
Napojení vodovodu v obci Modřišice na SV Turnov
Propojení vodovodu Mimoň – Pertoltice pod Ralskem s vodovodem Ralsko

Krajský úřad upozorňuje, že v aktuálně předložené koncepci opatření uvedená pod
body č. 8.2.3, 8.2.5 a částečně 8.2.6. nejsou zapracována
a požaduje jejich doplnění.

negativních dopadů sucha a nedostatku
vody v rámci celé ČR. Po projednání
prvních výstupů a zjišťovacím řízení bylo
pořizovatelem rozhodnuto o redukci
opatření na úrovní regionálních a
nadregionálních záměrů.

Do „Koncepce“ byla zařazena opatření,
která splňují podmínky usnesení vlády
č.620/2015, to znamená ta, která řeší
propojení vodárenských soustav.
Ostatní opatření lokálního charakteru je
třeba řešit v rámci aktualizace PRVKÚ
Libereckého kraje. (viz položka číslo 6).

17 13. 7. 2020 Ing. Monika
Zeman, MBA,
zástupkyně
ředitele
Krajského
úřadu
Ústeckého
kraje, vedoucí
odboru

„Za předpokladu splnění všech opatření pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, podmínek
dotčených územních samosprávných celků a dotčených správních úřadů a podmínek
navržených v návrhu stanoviska příslušného úřadu, včetně závěrů a doporučení vyplývajících
z veřejného projednání nemám k vydání souhlasného stanoviska připomínky.“

Akceptováno
Předkladatel koncepce souhlasí se všemi
opatřeními k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
koncepce, která jsou navržena
k jednotlivým navrhovaným záměrům
(vyhodnocení SEA, kapitola 10.2.
DOPORUČENÁ OPATŘENÍ PRO
PŘÍPRAVU A REALIZACI KONKRÉTNÍCH
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životního
prostředí a
zemědělství

ZÁMĚRŮ). Tato opatření jsou rovněž
součástí navrhovaného stanoviska ke
koncepci.
Navržená minimalizační opatření jsou
souhrnně uvedena v Koncepci PRVKÚ ČR
sucho ve zprávě A, v kapitole 6.2.
V této podobě budou akceptována
v dalších fázích přípravy a realizace
záměrů a budou přenášena na investory a
provozovatele navrhovaných záměrů.

18 21. 7. 2020 Správa
Krkonošského
národního
parku

V případě navrhovaných opatření jak pro Liberecký, tak i pro Královéhradecký kraj, se žádné
nenachází na území KRNAP a jeho ochranného pásma. Z toho důvodu nemá Správa KRNAP
žádných připomínek.

Vzato na vědomí

19 20. 7. 2020 Ing. Miloš
Petera, nám.
hejtmanky
Středočeského
kraje pro
oblast
životního
prostředí a
zemědělství

Středočeský kraj v samostatné působnosti jako územně samosprávný celek projednal návrh
a vyhodnocení koncepce podle § 10f zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a ve smyslu téhož ustanovení zákona vydává toto vyjádření:

Středočeský kraj souhlasí s návrhem koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění
potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ a s
vyhodnocením jejích vlivů na životní prostředí.

Vzato na vědomí
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20 28. 7. 2020
pro:

Ministerstvo
zemědělství
Sekce
vodního
hospodářství

SUWAC, Ing.
Vojtěch
Doležal,
vedoucí
podprogramu
SUWAC –
vodárenství

Neakceptováno – vysvětleno
Předkladatel „Koncepce“ Ministerstvo
zemědělství konstatuje, že při zpracování
aktualizace „PRVKÚ ČR – SUCHO“ vycházel
z podkladů jednotlivých krajů v České
republice včetně krajů o jejichž stanoviska se
SUWAC opírá. Prostřednictvím Krajských
úřadů předkládali podklady i provozovatelé
vodovodů operující na území kraje.
Předložený materiál odpovídá datu
zpracování, tj. rok 2016/2017. S ohledem na
postup prací a následné zpracování
posouzení SEA bylo nutné část návrhu
Koncepce (analytickou část) k určitému datu
uzavřít. Návrhová část byla řešena v několika
fázích a postupně upravována (či
upřesňována) i během projednávání
koncepce a vyhodnocení SEA.
Rozsah ve stanovisku SUWAC
navrhovaného posouzení (studie) svojí
komplexností překračuje věcnou náplň jak
PRVKÚK, tak PRVKÚ ČR. Případné výstupy
ze studie lze v budoucnosti do PRVKÚK a
řady dalších koncepčních dokumentů
zapracovat.
Projednání koncepce je na samém závěru a
odmítnout její schválení jen z důvodu
neaktuálnosti části dat, která mají především
informační charakter, je z pohledu
pořizovatele neadekvátní.
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V takovém případě může nastat situace, že
nebude na celostátní úrovni žádný
podobný dokument po další řadu let. Podle
pořizovatele je vhodnější vycházet ze
zpracovaného materiálu jako základu pro
následující aktualizace než z nulového
stavu, kdy se situace s aktuálností dat
může opakovat.
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Neakceptováno – vysvětleno
Aktualizace PRVKÚ ČR – SUCHO byla
zadána na základě usnesení vlády České
republiky č. 620/2015, které bylo výslovně
zaměřeno na posouzení propojení
vodárenských soustav. Ministerstvo
zemědělství konstatuje, že rozsah zadání
aktualizace PRVKÚ ČR je plně v jeho
kompetenci a SUWAC nepřísluší, aby
hodnotil, zda zadání bylo či nebylo
správné. Odvolávat se v tomto případě na
§4 je v tomto případě irelevantní.

Informace uvedená v bodě 1.1. je vytržena
z kontextu. V textu je výslovně napsáno
„Návrh projektů modernizace čistírenské
infrastruktury ve vybraných, suchem
postihovaných povodích. Možnosti využití
odpadních vod pro recirkulaci a pro
zasakování v deficitních oblastech. Přístup
k návrhu modernizace čistírenské
infrastruktury podle nového Nařízení vlády
č. 401/2015 Sb. ze dne 14. prosince 2015
o ukazatelích a hodnotách přípustného
znečištění povrchových vod a odpadních
vod, náležitostech povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových a do
kanalizací a o citlivých oblastech, které
nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2016.“
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V průběhu projednání s jednotlivými kraji
bylo zjištěno, že v žádném z krajů nejsou
k dispozici podklady, které by umožnili
zpracování tohoto bodu.
Z těchto důvodů zadavatel PRVKÚ ČR –
SUCHO rozhodl, že nebude tento bod dále
rozpracováván a nebude předmětem
řešení této účelově zaměřené aktualizace
PRVKÚ ČR stanovené konkrétním
usnesením vlády ČR.
Požadavek SUWAC je proto nutné
odmítnout.
Úkol E7 usnesení vlády České republiky č.
620/2015 byl v poznámce metodiky
zpracování pouze zmíněn jako návod pro
krajské úřady při zpracování dalších
aktualizací PRVKÚK.
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Neakceptováno – vysvětleno
SUWAC se ve svém stanovisku odvolává
na další úkoly zpracované v rámci
usnesení vlády ČR 620/2015 a přichází
s představou, že by měl provést PRVKÚ
ČR – SUCHO kompletaci všech těchto
úkolů včetně provedení vodohospodářské
bilance posuzovaného území. Tento
požadavek je z hlediska předkladatele
„Koncepce“ Ministerstva zemědělství
neakceptovatelný, protože úkolem
PRVKÚ ČR – SUCHO nebylo zpracovat
syntézu jednotlivých úkolů, které byly
zahrnuty v usnesení vlády ČR č. 620/2015.
PRVKÚ ČR – SUCHO tak není
komplexním materiálem, který by shrnoval
závěry všech úkolů zahrnutých do
usnesení vlády ČR 620/2015., ale jen
dílčím podkladem, který byl vypracován
v rámci usnesení vlády.
Podle uvedeného usnesení vlády ČR byly
zpracovány „Informace o stavu plnění
opatření pro zmírnění negativních dopadů
sucha a nedostatku vody“, které společně
předkládali vládě ČR Ministerstvo životního
prostředí, Ministerstvo zemědělství,
Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a
obchodu a Ministerstvo financí.
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Dále byl zpracován na základě tohoto
usnesení vlády ČR návrh Koncepce
ochrany před následky sucha pro území
České republiky, který byl schválen
usnesením vlády ČR č. 528/2017.
Na jednání schůze vlády ČR konaném
11. ledna 2019 pak byla podána Informace
o zpracovaném materiálu „Revize
funkčnosti a zajištění potencionálních
možností nových propojení vodárenských
soustav“.
PRVKÚ ČR se zabýval bilancí potřeby
vody a zdrojů v rámci posuzovaného
území s tím, že vychází z podkladů
„vodohospodářských povolení pro odběr
vody ze zdrojů“ a předpokládaného vývoje
potřeby vody v jednotlivých obcích.
Komplexní vodohospodářskou bilanci musí
řešit samostatný dokument, který svým
rozsahem přesahuje řešení v PRVKÚK a
PRVKÚ ČR.

Jak již bylo uvedeno v úvodu, aktualizace
PRVKÚ ČR – SUCHO byla zadána na
základě usnesení vlády České republiky č.
620/2015, které bylo výslovně zaměřeno
na posouzení propojení vodárenských
soustav.
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Analytická část koncepce, která obsahuje
údaje o problematice a důsledcích změny
klimatu, vychází z dat poskytnutých
Krajskými úřady v době jejího zpracování,
tj. v letech 2016/2017. Vlastní koncepce se
ale netýká primárně zdrojů vody, ale pouze
propojení vodohospodářských soustav a
související infrastruktury – výroby pitné
vody (úprava vody ze zdrojů na vodu
pitnou), vodojemy, čerpací stanice apod.,
aby bylo možné vodu dodat do oblastí,
které jsou postiženy suchem, a tedy
nedostatkem vody
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Neakceptováno – vysvětleno
Úkolem „Aktualizace PRVKÚ ČR –
SUCHO“ není analyzovat vývoj
klimatických změn v jednotlivých regionech
České republiky. Těmito úkoly se v rámci
své specializace zabývají příslušné
odborné organizace při zpracování dalších
zadaných úkolů v rámci Usnesení vlády
č. 620/2015. Úkolem „Aktualizace PRVKÚ
ČR – SUCHO“ je zahrnut technická
opatření, která jsou navrhována na základě
výše uvedených analýz v jednotlivých
regionech s cílem řešit, případně
předcházet problémům z hlediska
zásobování pitnou vodou. Tento úkol
Koncepce splnila.

Jak již bylo konstatováno usnesení vlády
č.620/2015 obsahovalo řadu dílčích úkolů,
které SUWAC v textu uvádí.
Úkolem Koncepce „Aktualizace PRVKÚ
ČR – sucho“ nebylo koordinovat jednotlivé
úkoly zadaní v rámci Usnesení vlády ČR
č.650/2015.

Předkladatel zařadil do
„Koncepce“ Opatření, která splňují
podmínky usnesení vlády č.620/2015, to
znamená ta, která řeší regionální a



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

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č. Datum Oponent Text vyjádření Způsob vypořádání v rámci
Vyhodnocení SEA

Stránka 55

nadregionální propojení vodárenských
soustav.
Další opatření je třeba řešit v rámci
aktualizace PRVKÚ jednotlivých krajů.

Ministerstvo zemědělství je připraveno
zohledňovat vývoj potřeb vody, vliv sucha
na zásobování obyvatelstva pitnou vodou a
souvisejících investičních nákladů a
aktualizovat seznam nadregionálních
opatření, která budou splňovat podmínky
usnesení vlády č.620/2015 a budou
posouzeny procesem SEA.
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Neakceptováno - vysvětleno
Soulad Koncepce s národními
koncepčními materiály v oblasti adaptace
na změny klimatu je vyhodnocen v části 5
vyhodnocení SEA. Mezi strategickými
dokumenty uváděnými v této části
vyhodnocení SEA patří i oba dokumenty
citované v připomínce 2.4

Navržená Koncepce má velmi silnou vazbu
a její návrh vyplývá přímo z jednoho z cílů
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v
podmínkách ČR. Koncepce vychází z cíle:
zpracování a aktualizace plánů rozvoje
vodovodů a kanalizací; a současně přímo
reaguje na další cíl: provádění opatření na
vodárenských systémech. Všechna
navrhovaná opatření směřují k zajištění
bezpečné dodávky kvalitní pitné vody
v daném území ve vazbě na očekávané
změny klimatu a s tím souvisejícího sucha.
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Jde o rekonstrukce vodovodních sítí
(CZ010_10 Obnova starého Káranského
řadu I DN 1100 z roku 1913 v úseku VDJ
Flora – ÚV Káraný; CZ010_11 Obnova
starého Káranského řadu II DN 1100 z roku
1931 v úseku VDJ Flora – ÚV Káraný),
propojování vodárenských soustav
(CZ021_21 Propojení plánovaného SV D3
s Jihočeskou vodárenskou soustavou),
rekonstrukce úpraven vody a zvýšení
kapacity vodojemů (např. CZ010_7
Dostavba vodojemu Kopanina pro
zásobování obcí ve Středočeském kraji).
Navržená koncepce je tedy v souladu s
uvedenou Strategií, jejíž cíle pomáhá
naplňovat.

Navržená Koncepce má velmi silnou vazbu
a přispívá k plnění řady cílů Národního
akčního plánu adaptace na změnu klimatu.
Koncepce přímo reaguje na jeden z cílů
plánu: zpracování ucelené koncepce pro
zvládání sucha a nedostatku vody a pro
předcházení mimořádných událostí
vyvolaných dlouhodobým nedostatkem
vody, obnova vodohospodářské funkce
malých vodních nádrží, podpora infiltrace
povrchové vody do vod podzemních,
přehodnocení stávajícího využití vodních
nádrží a vodohospodářských soustav a
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optimalizace jejich řízení, zavádění metod
analýzy a řízení rizika v rámci procesu
výroby a distribuce pitné vody, zohlednění
adaptačních opatření v plánech rozvoje
vodovodů a kanalizací, zásobování oblastí
s nedostatkem vodních zdrojů převodem
vody z jiné vodárenské soustavy pro
překlenutí dlouhodobého sucha,
v oblastech s nedostatkem vody prověření
realizace nového vodního zdroje v lokalitě
chráněné pro akumulaci povrchových vod,
racionální rozhodování při povolování
odběrů a vypouštění, zavádění a podpora
systémů pro opětovné užití vod a systémů
pro recyklaci vod jako vody užitkové.
Všechna navrhovaná opatření směřují
k zajištění bezpečné dodávky kvalitní pitné
vody v daném území ve vazbě na
očekávané změny klimatu a s tím
souvisejícího sucha. Navržená koncepce
je tedy v souladu s uvedeným akčním
plánem.

Navržená Koncepce má velmi silnou vazbu
a přispívá k plnění hlavních cílů Koncepce
ochrany před následky sucha pro území
České republiky. Koncepce přímo reaguje
na hlavní cíle: vytvoření informační
platformy o suchu a nedostatku vody a
posilování odolnosti a rozvoj vodních
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zdrojů. Všechna navrhovaná opatření
směřují k zajištění bezpečné dodávky
kvalitní pitné vody v daném území ve
vazbě na očekávané změny klimatu a s tím
souvisejícího sucha. Navržená koncepce
je tedy v souladu s uvedenou koncepcí,
jejíž cíle pomáhá naplňovat.
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21 28. 7. 2020
pro:

Ministerstvo
životního
prostředí,
Odbor
posuzování
vlivů na
životní a
integrované
prevence

SUWAC, Ing.
Vojtěch
Doležal,
vedoucí
podprogramu
SUWAC –
vodárenství
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Neakceptováno – vysvětleno
Výčet uvedených koncepčních dokumentů
byl konzultován s úřadem, pod jehož gesci
oblast posuzování vlivů na životní prostředí
patří (MŽP). Tento výčet byl na základě
těchto konzultací doplňován a upravován.

Dokumenty týkající se klimatických
podmínek, včetně změny klimatu,
nepovažuje zpracovatel vyhodnocení SEA
za rozhodující pro vlastní posouzení vlivů
navrhované koncepce na životní prostředí
a veřejné zdraví. Vlivy koncepce a
navrhovaných opatření/záměrů se
projevují v řadě různých vlivů (dopadů) na
jednotlivé složky a charakteristiky životního
prostředí, nicméně v oblasti klimatických
podmínek, tyto vlivy identifikovány nebyly.
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Zde je třeba nutné zmínit, že nelze
zaměňovat možné vlivy koncepce a
jednotlivých záměrů na složky a
charakteristiky životního prostředí
s příčinami, které vedou k návrhu těchto
opaření, resp. celé koncepce, tedy
projevům sucha a nedostatku pitné vody.
Tyto údaje jsou rozhodující pro návrh
koncepce a v ní obsažených opatření, a
nikoli pro jejich vliv na danou složku ŽP,
tedy klimatické podmínky a charakteristiky.

Vlivy na klima a klimatické charakteristiky
jsou ve vyhodnocení uvedeny se závěrem,
že „výstavba ani budoucí provoz
navrhovaných opatření neovlivní klimatické
poměry“. Vlivy koncepce jako celku na
ovzduší a klima byly vyhodnoceny jako
prakticky nulové. Zpracovatel vyhodnocení
nevidí žádnou souvislost mezi stavem
klimatu a vlivem koncepce na klima
v případě, že koncepce jako taková
nezasahuje do stávajících ani budoucích
zdrojů vody, a u stávajících zdrojů
obsahuje opatření související pouze
s jejich údržbou za stávajících provozních
podmínek. Zadáním koncepce ani
vyhodnocení SEA nebylo posouzení
vydatnosti stávajících či nových zdrojů
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vody, a tedy se nemůže vyjadřovat ani
k udržitelnosti provozu těchto zdrojů.

Neakceptováno – vysvětleno
Uvedená připomínka se týká pouze údajů
převzatých z návrhu Koncepce, a tedy
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možných změn klimatu na sucho na území
ČR. Tyto údaje nicméně, jak bylo zmíněno
výše, nebyly pro hodnocení vlivů na ŽP a
veřejné zdraví, zásadní.

Údaje o složkách životního prostředí
v částech 3 a 4, které jsou potenciálně
dotčeny koncepcí a navrhovanými záměry,
vycházejí z aktuálních zdrojů dat, což lze
doložit řadou prezentovaných dat a výčtem
dotčených chráněných prvků
v hodnocených oblastech (voda, ochrana
přírody a krajiny, horninové prostředí a
další).

Část 5 vychází z cílů ochrany ŽP
stanovených na základě koncepčních
dokumentů na různých úrovních (od
mezinárodní po lokální). Všechny zásadní
koncepčních dokumenty jsou uvedeny
v platných verzích, což dokládají údaje
v textu o dataci platnosti či schválení
jednotlivých dokumentů. Z uvedeného
důvodu připomínky týkající se nedostatků
v oblasti zpracování aktuálních informací
považuje zpracovatel SEA za příliš obecné
a nekonkrétní.
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Neakceptováno - vysvětleno
Usnesení vlády č.620/2015 obsahovalo
kromě úkolu „E7 – Dopady odpadních vod
na jakost povrchových vod v době
sucha“ řadu dalších dílčích úkolů.
Úkolem Koncepce „Aktualizace PRVKÚ
ČR – sucho“ nebylo koordinovat jednotlivé
úkoly zadaní v rámci Usnesení vlády ČR
č.650/2015.
Připomínky v této části, ve vztahu k
„Aktualizace PRVKÚ ČR – sucho“, proto
není možné akceptovat.
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Neakceptováno – vysvětleno
Závěrečné hodnocení vychází z cílů
navrhované Koncepce a v ní obsažených
opatření/záměrů. Uvedená připomínka se
vztahuje primárně na obsah koncepce, její
zadání a vstupní podmínky, na jejichž
základě byla koncepce navržena. Je
samozřejmě možné napadat samotnou
Koncepci a reakce na připomínky ke
Koncepci je komentovány v jiných částech
„Vypořádání“, ale nikoliv výhrady k ní
schovávat za nedostatečně podložené,
zavádějící a nesprávné závěry
vyhodnocení vlivů Koncepce na životní
prostředí a veřejné zdraví.

Neakceptováno – vysvětleno
Vyhodnocení uvádí a využívá aktuálně
platné koncepční dokumenty. Argumenty
jsou rovněž uvedeny výše. Požadavky
body 1 a 2 ze Závěru zjišťovacího řízení
považuje zpracovatel vyhodnocení za
dostatečně zpracované.
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Neakceptováno – vysvětleno
Všechny požadavky ze závěru zjišťovacího
řízení byly řádně vypořádány v kapitole 14
vyhodnocení SEA
Vyhodnocení vlivů na povrchové a
podzemní vody, na jejich kvalitu a kvantitu,
na chráněné oblasti přirozené akumulace
vod a na ochranná pásma vodních zdrojů,
včetně vlivů na retenční schopnost krajiny
a na hydrologické poměry v dotčeném
území je uvedeno v příslušné části
vyhodnocení SEA – část 6.
V době realizace navržených opatření
nebudou povrchové vody kvantitativně ani
kvalitativně ovlivněny (nebudou
vypouštěny odpadní vody, které by mohly
způsobit znečištění okolních povrchových
vod, budou prováděna opatření, aby
nemohly být ohroženy stávající zdroje vod
pro zásobení obyvatel a byly zabezpečeny
povolené odběry).
V době provozu navržených opatření
nebude negativně ovlivněn režim ani
kvalita podzemních vod. Z hlediska
kvantity je nutno sledovat a vyhodnocovat
změny zásob podzemních vod a přijímat
opatření, proti nadměrné exploataci zdrojů
podzemních vod.
Vyhodnocení vlivů na ekologické podmínky
dotčených vodních toků a na ně vázaných
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ekosystémů je uvedeno v příslušné části
vyhodnocení SEA – část 6.
V důsledku realizace navržených opatření
nedojde k ovlivnění průtokových poměrů
ve vodních tocích. Odběry vod z
povrchových zdrojů pro zásobení
obyvatelstva pitnou vodou budou i nadále
realizovány v souladu s platnými
vodoprávními rozhodnutími, která
zohledňují ekologické dopady těchto
odběrů (zajišťují minimální zůstatkové
průtoky v těchto tocích).
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Body 13 a 14 jsou ve vypořádání Závěru
zjišťovacího řízení obsaženy dostačujícím
způsobem. Nutno zdůraznit, že Koncepce
doznala mezi zjišťovacím řízením a
následným posouzením vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví zásadních změn.
Došlo k redukci navrhovaných
opatření/záměrů. Předkladatel zařadil do
„Koncepce“ Opatření, která splňují
podmínky usnesení vlády č.620/2015, to
znamená ta, která řeší regionální a
nadregionální propojení vodárenských
soustav. V této souvislosti je nutno hodnotit
i požadavky ze Závěru zjišťovacího řízení,
které byly formulovány pro zásadně odlišný
návrh koncepce, než jaký je předmětem
hodnocení vlivů.

Neakceptováno - vysvětleno
S návrhem na vydání nesouhlasného
stanoviska pořizovatel koncepce
nesouhlasí. Zmíněné připomínky se
netýkají primárně vlivů koncepce na životní
prostředí a veřejné zdraví, ale zadání
Koncepce, jejího obsahu a zpracování
návrhu koncepce. Všechny tyto připomínky
lze řešit v rámci navazujících aktualizací
jak republikového plánu PRVKÚ ČR, tak
zejména krajských koncepcí (PRVKÚ
krajů).
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22 23. 7. 2020
pro:

Krajský úřad
Jihomoravsk
ého kraje

VAS, a.s. Brno Neakceptováno – vysvětleno
Dopis je adresovaný na Krajský úřad
Jihomoravského kraje, který vydal
samostatné stanovisko.

Dopis shrnuje současný stav a je jistě
vhodným a dále využitelným podkladem
pro aktualizace PRVKÚK Jihomoravského
kraje.

Vyjádření Krajského úřadu
Jihomoravského kraje bylo akceptováno a
vzato na vědomí
(viz položka číslo 3).
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23 23. 7. 2020
pro:

Krajský úřad
kraje
Vysočina

VAS, a.s. Brno Neakceptováno – vysvětleno
Dopis je adresovaný na Krajský úřad kraje
Vysočina, který nevydal samostatné
stanovisko.

Dopis shrnuje současný stav a je jistě
vhodným a dále využitelným podkladem
pro aktualizace PRVKÚK kraje Vysočina.

Vzato na vědomí
Údaje uváděné v kapitole 5.3. jsou pouze
informativní. Úkolem „Aktualizace PRVKÚ
ČR – SUCHO“ nebylo posouzení vlivu
klimatických změn. „Aktualizace“ byla
zaměřena na sumarizaci podkladů
poskytnutých Krajským úřadem o obcích,
ve kterých se projevuje nedostatek pitné
vody vyvolaný „suchem“ a posouzení
navrhovaných opatření z pohledu
propojení vodárenských soustav s cílem
zajistit zásobování pitnou vodou.
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Vzato na vědomí.
Informace je třeba promítnout do
aktualizace PRVKÚ kraje Vysočina a
závěry následně promítnou do další
aktualizace PRVKÚ ČR.

Vzato na vědomí.
Odhad investičních nákladů na realizaci
jednotlivých opatření vycházel
z dostupných informací v době zpracování
Koncepce.
Při rozpracování studii a projektové
dokumentace „Opatření“ jsou standardně
technicky zpřesňována s dopadem na výši
investičních nákladů.
Nově navrhovaná opatření je třeba
promítnout do aktualizace PRVKÚ kraje
Vysočina.
Ministerstvo zemědělství je připraveno
zohledňovat vývoj potřeb vody, vliv sucha
na zásobování obyvatelstva pitnou vodou a
souvisejících investičních nákladů a
aktualizovat seznam nadregionálních
opatření, která budou splňovat podmínky
usnesení vlády č.620/2015 a budou
posouzeny procesem SEA.
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Vzato na vědomí
Ministerstvo zemědělství je připraveno
zohledňovat vývoj potřeb vody, vliv sucha
na zásobování obyvatelstva pitnou vodou a
souvisejících investičních nákladů a
aktualizovat seznam nadregionálních
opatření, která budou splňovat podmínky
usnesení vlády č.620/2015 a budou
posouzeny procesem SEA.
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24 28. 7. 2020 Vodovody a
kanalizace
Břeclav, a.s.

Neakceptováno – vysvětleno

Úkolem zakázky „Revize funkčnosti
propojení a zjištění potenciálních
možností nových propojení
vodárenských soustav v období
sucha“ bylo vypracování aktualizace
„Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
území České republiky“ (PRVKÚ ČR –
sucho) v souladu s Usnesením vlády
České republiky č. 620 ze dne
29. července 2015 k přípravě realizace
opatření pro zmírnění negativních dopadů
sucha a nedostatku vody – úkol C/3:
Z těchto důvodů je v dokumentech uváděn
název Aktualizace rozvoje vodovodů a
kanalizací území České republiky
(zkráceně PRVKÚ CR – SUCHO)

K bodu 1: S uvedeným názorem se
pořizovatel v zásadě ztotožňuje. Fakt, že
příprava a zpracování koncepce a
vyhodnocení vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví probíhá řadu let je
komentován i výše v textu. Zpracovaný
materiál bude samozřejmě podkladem pro
následné dokumenty, ať již zpracovávané
na úrovni celé republiky, tak na úrovni
regionů, krajů či menších územně
samosprávných celků.
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K bodu 2: S uvedeným názorem se
pořizovatel rovněž ztotožňuje. Nicméně
návrh opatření/záměrů vycházel
z požadavků všech krajů ČR. Aktuální
požadavky budou přeneseny na krajské a
republikové koncepce.
„Koncepce“ obsahuje řadu opatření, která
je třeba realizovat a současně je možné
připravovat podklady pro další opatření.

Ministerstvo zemědělství je připraveno
výhledově zohledňovat vývoj potřeb vody,
vliv sucha na zásobování obyvatelstva
pitnou vodou a souvisejících investičních
nákladů a aktualizovat seznam
nadregionálních opatření, která budou
splňovat podmínky usnesení vlády
č.620/2015 a budou posouzeny procesem
SEA.

Navrhovaná řešení je třeba promítnout do
aktualizace PRVKÚK Jihomoravského
kraje a postupovat v souladu se
stanoviskem Krajského úřadu
Jihomoravského kraje:
„Revize funkčnosti propojení a zajištění
potencionálních možností nových
propojení vodárenských soustav v období
sucha“ by měla být přijímána jako materiál
doplňkový ve vztahu ke krajským Plánům
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rozvoje vodovodů a kanalizací, které jsou
aktualizovány a pravidelně předávány MZe
a zohledňují v daleko hlubším záběru
potřeby jednotlivých území krajů.“

PRVKÚ ČR, který je syntézou informací
z PRVKÚK, je vždy zpracován s určitým
zpožděním a z podstaty věci nemůže být
aktuálnější než PRVKÚK jednotlivých
krajů.

Projednání koncepce je na samém závěru
a odmítnout její schválení jen z důvodu
neaktuálnosti dat je z pohledu pořizovatele
neadekvátní. V takovém případě může
nastat situace, že nebude na celostátní
úrovni žádný podobný dokument po další
řadu let. Podle pořizovatele je vhodnější
vycházet ze zpracovaného materiálu jako
základu pro následující aktualizace než
z nulového stavu, kdy se situace
s aktuálností dat může opakovat.
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25 28. 7. 2020 Ing. Bc. Martin
Hyský,
člen rady kraje
Vysočina

Podpůrné stanovisko vydané v rámci připomínkování Aktualizace Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací na území České republiky, zveřejněné dne 14. července 2020 na
portálu Ministerstva zemědělství ČR.

Na základě seznámení se se souborem dokumentů „Aktualizace Plánu vodovodů a
kanalizací České republiky“ a se stanoviskem spolku SUWAC z.s. ze dne 28.7.2020, jehož
členem je i Asociace krajů České republiky vyjadřuji podporu stanovisku spolku SUWAC z.s.
a jím uplatněným zásadním připomínkám.

Neakceptováno – vysvětleno
Jedná se o podpůrné stanovisko pro
SUWAC.

Viz vypořádání připomínek SUWAC
(položka číslo 20).

26 28. 7. 2020 Vít Rajtšlégr,
člen Rady
Jihomoravské
ho kraje

Podpůrné stanovisko vydané v rámci připomínkování Aktualizace Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací na území České republiky, zveřejněné dne 14. července 2020 na
portálu Ministerstva zemědělství ČR.

Na základě seznámení se se souborem dokumentů „Aktualizace Plánu vodovodů a
kanalizací České republiky“ a se stanoviskem spolku SUWAC z.s. ze dne 28.7.2020, jehož
členem je i Asociace krajů České republiky vyjadřujeme podporu stanovisku spolku SUWAC
z.s. a jím uplatněným zásadním připomínkám.

Neakceptováno – vysvětleno
Jedná se o podpůrné stanovisko pro
SUWAC.

Podpůrné stanovisko nekoresponduje se
stanoviskem Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, odbor životního
prostředí (položka číslo 3).

Stanovisko Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, odbor životního
prostředí je komplexní.


