MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Odbor výkonu státní správy VI
Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové

V Hradci Králové dne: 04.10.2006
Č.j.: 622-1/550/06-Ko

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů
Identifikační údaje:
Název: Modernizace plavebního stupně Srnojedy
Kapacita (rozsah) záměru: Předmětem záměru je modernizace plavebního stupně Srnojedy
v rozsahu dále popisovaných stavebních objektů, který je řešen na řece Labi v říčním
kilometru 233,830 – 234,450.
Charakter záměru: Na vodním toku Labe v Srnojedech byl v letech 1932-1937 postaven
pohyblivý jez a plavební komora umístěná u pravého břehu. Veškeré práce na těchto
objektech se dosud soustředily víceméně na údržbu stávajícího stavu. Budoucí prodloužení
vodní cesty do Pardubic přinese zvýšené požadavky i na provoz plavebního stupně Srnojedy.
Připravovaná modernizace plavební komory proto musí zajistit provoz na úrovni odpovídající
současným požadavkům na bezpečnost plavebního provozu a evropským standardům, které
jsou již u ostatních plavebních komor na labské vodní cestě zajištěny.
Umístění:

kraj:

Pardubický

obec:

Srnojedy, Rybitví, Pardubice

kat. území: Srnojedy, Rybitví, Lány na Důlku
Zahájení:

2006

Ukončení:

2007

Oznamovatel:

Povodí Labe s.p.
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové

Záměr „Modernizace plavebního stupně Srnojedy“ naplňuje dikci bodu 9.5, kategorie
I, přílohy č. 1 k citovanému zákonu. Záměr má významný vliv na životní prostředí a proto
bude posuzován dle cit. zákona. Dle § 7 cit. zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož
cílem bylo zjištění, zda může předložené oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3 k zákonu
nahradit dokumentaci, případně upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace
vlivů záměru na životní prostředí.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že
předložené oznámení se nepovažuje se za dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí
(dále jen „dokumentace“). Dokumentaci dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu je nutné
dopracovat především s důrazem na následující oblasti:
•
•
•
•
•
•
•

vytipovat lokality pro případné umístění norných stěn včetně přístupových cest k těmto
lokalitám
skladování a manipulaci s látkami závadnými vodám zabezpečit dle platné legislativy
stavbu vybavit dostatečným množstvím sanačních prostředků včetně odpovídajících
norných stěn pro případný únik ropných látek
zamezit možnosti úhynu ryb v důsledku zvýšení obsahu nerozpuštěných látek v toku a
možnosti snížení obsahu kyslíku ve vodě
dále je nutné plnění opatření navržených z hlediska ochrany vod v kapitole
D.4.předložené dokumentace
upřesnit zábor PUPFL
respektovat další připomínky, uvedené ve vyjádřeních DSÚ

Odůvodnění: :
Předložené oznámení nesplňuje všechny zákonné náležitosti. Příslušný úřad obdržel
relevantní odůvodněné připomínky a požadavky na dopracování dokumentace, na jejichž
základě lze konstatovat, že v předloženém oznámení nejsou dostatečně vyhodnoceny oblasti
dle výše uvedených bodů.
S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných
celků doporučuje příslušný úřad počet dokumentací pro předložení na 12 kusů +
elektronickou podobu.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů,
ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím
vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

JUDr. Ing. Emil RUDOLF v.r.
ředitel odboru výkonu státní správy

Obdrží:
oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky
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