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S D Ě L E N Í

k záměru

„Loket – Nadlesí – napojení nového zdroje pitné vody na vodovodní systém obce, 
doplnění technologie ÚV Nadlesí“

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský 
úřad“), jako příslušný úřad podle ustanovení § 22 písm. a) 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, obdržel dne 04.01.2018 
oznámení podlimitního záměru „Loket – Nadlesí – napojení nového zdroje pitné vody na 
vodovodní systém obce, doplnění technologie ÚV Nadlesí“ dle přílohy č. 3a tohoto zákona.

Obec: Loket
Katastrální území: Nadlesí
Oznamovatel: Sokolovská vodárenská s. r. o., 

Svatopluka Čecha 1001, 356 01 Sokolov, IČO: 26348575
Zplnomocněný zástupce: Vodohospodářská společnost Sokolov, s. r. o., 

Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov, IČO: 45351325

Charakter a kapacita záměru:
Záměrem je realizace strojně vrtané studny o hloubce 70 m za účelem odběrů pitné vody pro 
osadu Nadlesí (cca 52 stálých obyvatel + cca 56 osob s časově omezeným pobytem). 
Kalkulovaný denní odběr vody bude činit cca 25,16 m3. Dále je součástí záměru zejména 
vodovodní výtlak, elektropřípojka, optický kabel a intenzifikace technologie stávající úpravny 
vody, včetně výměny zastaralé automatické tlakové stanice. 
Přílohou oznámení podlimitního záměru byl mimo jiné Projekt geologických 
prací/hydrogeologický posudek „Vodní zdroj na p. p. č. 889/4 v k. ú. Nadlesí“ 
(Ing. Kvěš, 11/2016), kde je závěrem konstatováno, že vybudováním studny a jejím využíváním 
nedojde k významnějšímu ovlivnění hydrogeologických poměrů v okolí.

Vodohospodářská společnost 
Sokolov, s. r. o.
Jiřího Dimitrova 1619
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Záměr je podlimitní k záměrům uvedeným v bodě 14 přílohy č. 1 k zákonu o posuzování vlivů 
na životní prostředí a zároveň naplňuje parametry uvedené v § 4 odst. 1 písm. d) tohoto zákona.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správy Chráněné krajinné oblasti 
Slavkovský les (jako příslušný orgán ochrany přírody) vyloučila ve svém stanovisku dle § 45i 
odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
č. j. SR/0106/SL/2017-9 ze dne 29.05.2017 významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany 
nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (NATURA 2000). 
Záměr zasahuje i mimo území Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, zde je příslušným 
orgánem ochrany přírody krajský úřad, ten ve svém stanovisku dle § 45i odst. 1 zákona ČNR 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů zn. 914/ZZ/17 
ze dne 13.03.2017 též vyloučil významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (NATURA 2000). 

Závěr:
Krajský úřad po prostudování předložených podkladů a s přihlédnutím k zásadám uvedeným 
v příloze č. 2 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí sděluje:

Předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení podle tohoto zákona.

Toto sdělení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle 
zvláštních předpisů.
                     

Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

mailto:posta@kr-karlovarsky.cz

		2018-01-11T08:57:10+0100
	Mgr. Andrea Krýzlová


		2018-01-11T14:47:39+0100
	Ing. Regina Martincová


		2018-01-11T13:51:37+0000
	Not specified




