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ÚVOD

Předkládaný Posudek je zpracován na základě Dokumentace EIA záměru s názvem „Vodní nádrž
Kraslice“ (dále jen „dokumentace“), která byla zpracována ve smyslu přílohy č. 4 k zákonu č.100/2001
Sb. Dokumentaci  zpracoval RNDr. Jaroslav Růžička, držitel osvědčení o odborné způsobilosti ke
zpracování dokumentací o hodnocení vlivů stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí MŽP
ČR, č.j. 85184/ENV/08, prodlouženo rozhodnutím č. j. MZP/2018/710/4960. Dokumentace je datována
30. 3. 2019.
Posudek je zpracován na základě smlouvy o dílo ev. č. KK  02105/2019 (číslo zhotovitele 019128A)
uzavřené mezi Krajským úřadem Karlovarského kraje a spol. AQUATIS, a. s. 24. 6. 2019. Zpracování
posudku proběhlo v souladu s příslušnými ustanoveními 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.

Foto na titulní straně: Letecký snímek lokality (Seznam.cz, TopGis, 2019)
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Seznam použitých zkratek

BAT - nejlepší dostupná technologie (Best Available Technique)

BPEJ - bonitovaná půdně ekologická jednotka

BREF - BAT Reference (referenční dokument BAT)

CHÚ - chráněné území

ČIŽP - Česká inspekce životního prostředí

ČSN - Česká technická norma

DÚSC - dotčený územní samosprávný celek

DSÚ - dotčený správní úřad

EIA - Environmental Impact Assessment (hodnocení vlivů na životní prostředí)

EVL - Evropsky významná lokalita

HG - hydrogeologický

HPV - hladina podzemní vody

IČ, DIČ - identifikační číslo, daňové IČ

IGP - inženýrskogeologický průzkum
IL - imisní limit

IPPC - integrovaná prevence a omezování znečištění (Integrated Pollution Prevention and Control)

K99 - poměr mezi průměrným denním průtokem s pravděpodobností překročení 99 % během
referenčního období a hodnotou průměrného dlouhodobého průtoku Qa za stejné období

KHS - Krajská hygienická stanice

KN - katastr nemovitostí

KÚ - krajský úřad

k. ú. - katastrální území

LBC - lokální biocentrum

LBK - lokální biokoridor

LPF - lesní půdní fond

MCHÚ - maloplošné chráněné území
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MZP - minimální zůstatkový průtok

OP - ochranné pásmo

PM10 - suspendované částice menší než 10 mm (syn.: prašný aerosol, polétavý prach aj.)

POH - plán odpadového hospodářství

POV - plán organizace výstavby

PP - přírodní park, přírodní památka

ÚSES - územní systém ekologické stability

ÚPD - územně plánovací dokumentace

VN - vodní nádrž

ZCHD - zvláště chráněný druh

ZCHÚ - zvláště chráněné území

ZOV - zásady organizace výstavby

ZPF - zemědělský půdní fond

ZŘ  - zjišťovací řízení
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Používané pojmy

Záměr – stavba, činnost nebo technologie uvedená v příloze č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění.

Dotčené území – území, jehož životní prostředí a obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno
provedením záměru nebo koncepce.

Biotop – (habitat) stanoviště, zahrnuje biotické i abiotické prostředí, ovlivněné a pozměněné živou
složkou přírody (biotou).

Ekosystém – funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny
výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují v určitém prostoru
a čase.

Techniky - jak použitá technologie, tak způsob, jakým je zařízení navrženo, vybudováno, provozováno,
udržováno a vyřazováno z provozu.

Nejlepší dostupné techniky - nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje činností a jejich provozních
metod dokládající praktickou vhodnost určité techniky jako základu pro stanovení mezních hodnot emisí
a dalších podmínek povolení, jejichž smyslem je předejít vzniku emisí, nebo pokud to není proveditelné,
tyto emise omezit, a zabránit tak nepříznivým dopadům na životní prostředí jako celek

Vodní útvar - vymezené významné soustředění povrchových nebo podzemních vod v určitém prostředí
charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a znaky
hydrologického režimu.

Závažná havárie - mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená
událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí
v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána,
používána, přepravována nebo skladována, a vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážnému dopadu
na životy a zdraví lidí, hospodářských zvířat a životní prostředí nebo k újmě na majetku
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Název záměru

„Vodní nádrž Kraslice“

2. Kapacita (rozsah) záměru

Záměr předpokládá zřízení vodní nádrže na toku Stříbrný potok o objemu akumulované vody 119 tis.
m3. Plocha zátopy činí pro zásobní hladinu 2,94 ha, při povodňovém průtoku Q100 bude plocha zátopy
3,74 ha.
Délka hráze v koruně bude 121 m, max. výška hráze nad terénem bude 14,7 m.

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Záměr je umístěn zhruba 1,1 km severovýchodně od středu města Kraslice na toku Stříbrný potok.

Kraj: Karlovarský
Okres: Sokolov
Obec: Kraslice (560472)

Stříbrná (560651)
Katastrální území: Kraslice (673293)

Stříbrná (757641)

4. Obchodní firma oznamovatele

KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST, s. r. o.

5. IČ oznamovatele

IČO: 25241800

6. Sídlo (bydliště) oznamovatele

Kraslice, Pohraniční stráže 367, 35801
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE

1. Úplnost dokumentace

Posuzovaná dokumentace byla zpracována RNDr. Jaroslavem Růžičkou, držitelem osvědčení o
odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů stavby, činnosti nebo technologie
na životní prostředí. Dokumentace je datována 30. 3. 2019.

Dokumentace zahrnuje:

· Titulní stranu

· Obsah vč. seznamu tabulek a vyobrazení (3 str.)

· Přehled zkratek

· Část A – údaje o oznamovateli

· Část B – údaje o záměru vč. vypořádání připomínek k oznámení (31 str.)

· Část C – údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území (17 str.)

· Část D – komplexní charakteristiku a hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví (25 str.)

· Část E – porovnání variant řešení záměru (5 str., není variantní řešení)

· Část F – závěr (1 str.)

· Část G – všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru (6 str.)

· Část H – přílohy (175 str.) obsahuje:

v širší vztahy
v celkový situační výkres
v celková situace stavby
v příčné profily hráze
v podélný profil v ose hráze
v vzorové příčné řezy
v řezy sdruženým objektem
v řezy objektem bezpečnostního přelivu
v biologické hodnocení (Mgr. Ondřej Volf, 2017, 45 str.)
v předběžný dendrologický průzkum (Mgr. Martin Štěřík, RNDr. Jaroslav Růžička,

2018, 4 str.)
v situace – klad listů
v zákres dřevin do katastrální mapy 1:500
v popis dřevin (9 str.)
v posouzení vlivu na krajinný ráz (RNDr. Jaroslav Růžička, 2019, 10+5 str.)
v profil svahu pod hrází
v vodohospodářské řešení (Ing. Robin Hála, 2017, 9 str.)
v mapy záplavového území (5 listů)
v jakost vody v tocích (13 str.)
v výjimka dle § 50 odst. 1 a 2 ZOPK (KÚ Karlovarského kraje, odbor životního

prostředí a zemědělství, 25. 10. 2017)
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v vyjádření úřadu územního plánování z hlediska ÚPD (MÚ Kraslice, 24. 7. 2017)
v stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45i, odst. 1 ZOPK (KÚ Karlovarského

kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 21. 8. 2017)
v osvědčení o autorizaci a prodloužení platnosti do 28. 11. 2023

Stanovisko zpracovatele posudku k úplnosti dokumentace:
Dokumentace po formální stránce splňuje všechny požadavky kladené zákonem a je úplná.
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2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých
metod hodnocení

Část A – údaje o oznamovateli

Uvedené údaje (obchodní firma, IČO, sídlo a oprávněný zástupce oznamovatele) jsou úplné a podle
veřejných informačních zdrojů (Obchodnirejstrik.cz, Firmy.cz) správné.
Část A je zpracována v souladu se zákonem

Část B – údaje o záměru

B.I Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1
Předmětem posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona je záměr „Vodní nádrž Kraslice“,
který naplňuje dikci bodu 65 „Vodní nádrže a jiná zařízení určená k akumulaci vody nebo k dlouhodobé
retenci vody, pokud objem akumulované vody dosahuje nebo přesahuje stanovený limit“.
Předpokládaný objem nádrže přesahuje limitní hodnotu stanovenou pro záměr kategorie II a současně
nedosahuje limitní hodnotu kategorie I uvedenou v příloze č. 1 k zákonu, proto je v režimu posuzování
vlivů na životní prostředí zařazen jako záměr kategorie II.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr představuje vybudování vodní nádrže prostřednictvím sypané homogenní zemní hráze. Objem
zásobního prostoru nádrže je uveden jako 119 tis. m3, plocha zásobního prostoru představuje 2,94 ha.
(V textu se objevuje také údaj o objemu nádrže 115 tis. m3. Bez ohledu na důvod vzniku této
nesrovnalosti – překlep nebo zaokrouhlení - je zřejmé, že skutečná hodnota objemu nádrže bude
zpřesněna během výstavby zaměřením prostoru zátopy po těžbě v zemníku a může se lišit od
předpokládané hodnoty v řádu desetin až jednotek tis. m3. Pro hodnocení vlivů záměru tento rozdíl
nemá žádný význam.)

B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umisťován na 17 parcel v k. ú. Kraslice a Stříbrná.

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem je zřízení vodní nádrže na Stříbrném potoce nad jeho soutokem se Svatavou v ř.km 2,1.
Nádrž je umístěna v úzkém údolí na okraji zástavby a lesního porostu.
V okolí záměru je několik jímacích zařízení podzemní vody pro individuální zásobování pitnou vodou.
V místě záměru je jímací objekt odebírající povrchovou vodu s povolením odběru do 31. 12. 2017.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled zvažovaných variant
Hlavním důvodem je zajištění zdroje pitné vody pro město Kraslice, dalším důvodem je zajištění
minimálního zůstatkového průtoku v toku v suchém období (zadržení vody v krajině).
Stávající zdroje vody jsou odběr povrchové vody ze Stříbrného potoka, prameniště Hraničná a Bublava.
Pro zajištění dostatečně kapacitního zdroje vody byla zpracována studie, v níž byly prověřovány 4
varianty zabezpečení kapacity, z nichž jako nejvhodnější byla zvolena varianta nádrže na Stříbrném
potoce. Vlastní situování nádrže bylo vybráno jako optimální ze tří variant. Hráz je umístěna
v morfologicky vhodném profilu s ohledem na akumulovaný objem, minimalizaci nároků na násyp hráze
a zábor pozemků včetně dostupnosti.
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Hráz je navržena jako zemní homogenní sypaná z dostupného místního materiálu získávaného
přednostně z prostoru budoucí zátopy. Koruna hráze má šířku 5,0 m a bude pojízdná. Sklon návodního
svahu bude 1:3,3 a sklon vzdušního svahu 1:2,7. Návodní líc bude nad úrovní 563,9 m n. m. opevněn
kamenným záhozem. Maximální výška hráze nad základovou spárou bude 14,5 m, délka v koruně
zhruba 121 m. Celkový objem tělesa hráze bude 36 000 m3.
Sdružený objekt je situován u návodní paty hráze. Je navržena jako monolitická konstrukce
z vodostavebního betonu s ocelovou výztuží. Na vrcholu věže je strojovna spojená s korunou hráze
ocelovou lávkou délky 34 m. Odběr vody je navržen ve dvou výškových úrovních. Výpustné zařízení
tvoří dvě spodní výpusti o profilu DN 800. Odvedení průtoků spodních výpustní je zajištěno odpadní
(odtokovou) štolou (chodbou) o délce 74,9 m. Výška chodby je 2,7 m, šířka 2,6 m. Odpadní chodba je
navržena na netlakový režim pro max. průtok 12,4 m3/s (kapacita  spodních výpustí je 2x6,0 m3/s, vyšší
průtoky budou převáděny bezpečnostním přelivem) a je zakončena vývarem, který navazuje na
upravené odpadní koryto pod hrází.
Bezpečnostní přeliv je boční při levém zavázání hráze, tvoří jej nehrazená oblá přelivná hrana, spadiště
délky 36,7 m, skluz o šířce 9,0 m zakončený vývarem. Přeliv je přemostěn v místě koruny hráze a
v místě přístupové komunikace k čerpací stanici pod hrází.
Čerpací stanice bude vybavena původní technologií ze stávající čerpací stanice, budova bude zděna o
půdorysu  5 x 6 m. Součástí záměru je přeložka cca 240 m stávajícího výtlaku PVC 225 a přeložka NN.
Odpadní koryto s lichoběžníkovým profilem je v místě napojení na stávající koryto zakončeno příčným
prahem.
Zhruba 650 m nad hrázovým profilem bude provedena dělící hrázka vysoká cca 2 m sypaná z lomového
kamene s korunou 0,5 m pod úrovní hladiny zásobního prostoru, která bude vymezovat usazovací
prostor nádrže (bude bránit zanášení nádrže splaveninami).
Součástí přípravných prací bude kácení dřevin na pozemcích určených k plnění funkce lesa i dřevin
rostoucích mimo les. Přístupová cesta pro potřebu údržby je navržena v šířce 4,0 m a celkové délce
553 m.
Vodní dílo bude vybaveno zařízením pro monitorování polohy uzávěrů, výšky hladiny v nádrži, průtoků,
prostorových deformací objektů i násypu apod. Provoz nádrže bude bezobslužný. Dálkový přenos dat
se předpokládá radiovým i GPS modulem se záložním zdrojem energie.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládá se zahájení výstavby po výběrovém řízení dodavatele stavby, které zatím není
specifikováno.
Doba výstavby se předpokládá v trvání 24 měsíců.

B.I.8. Výčet dotčených územních samosprávných celků
Dotčenými samosprávnými celky jsou:

· Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 03 Karlovy Vary-Dvory
· Město Kraslice, nám. 28. října 1438/6, 358 01 Kraslice
· Obec Stříbrná, č. p. 670, 358 01 Stříbrná

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9 odst. 3 a správních orgánů, které budou tato
rozhodnutí vydávat

· Územní rozhodnutí, MÚ Kraslice, odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové
péče

· Stavební povolení, MÚ Kraslice, odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové
péče

· Kolaudační souhlas, MÚ Kraslice, odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové
péče

· Vodoprávní rozhodnutí, MÚ Kraslice, odbor životního prostředí
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· Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu, který by mohl vést k poškození nebo
zničení VKP nebo ohrožení jeho ekologicko-stabilizační funkce, MÚ Kraslice, odbor životního
prostředí

· Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, MÚ Kraslice, odbor životního prostředí
· Vynětí ze ZPF, KÚ Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
· Rozhodnutí o výjimkách ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, KÚ Karlovarského kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství (již vydáno)

Komentář zpracovatele posudku:
Údaje uvedené v části „Kapacita (rozsah) záměru“ představují navržené hodnoty. Jedná se o
předpokládané parametry, které budou upřesněny v navazujícím projekčním stupni. S ohledem na
stanovené plochy záboru a výškové parametry hráze i nádrže je míra nejistoty u uváděných údajů
zanedbatelná.
Pokud jde o možnost kumulace s jinými záměry (zejména odběry vody v okolí), je uvedeno, že jsou
diskutovány v následujícím bodě 3 (myšlen je zjevně bod „3)“ v rámci vypořádání připomínek, který textu
předchází). Věcně jde o možnost ovlivnění legálních i nelegálních odběrů podzemní vody v blízkém
okolí. Jediný z těchto odběrů, který je evidován v informačním systému EIA, leží cca 1 km níže po toku
na levém břehu Svatavy pod soutokem se Stříbrným potokem a nemůže být navrhovaným záměrem
ovlivněn. Ostatní odběry podzemní vody v okolí mohou být ovlivněny pouze v rámci vzdutí úrovně
hladiny podzemní vody (HPV) vyvolané nadržením povrchové vody v nádrži, tj. pouze v relativně
krátkém úseku toku. Z kvantitativního hlediska může být tento vliv hodnocen pozitivně, z kvalitativního
hlediska bude vliv nulový. Lokální snížení HPV lze očekávat pouze v dosahu drenážních prvků na
vzdušní patě hráze, kde legální odběry nejsou evidovány. Celkově lze souhlasit s konstatováním, že
ovlivnění zdrojů vody nenastane.
Z hlediska možných variant představuje navržený záměr obvyklý (optimální) návrh.
Příslušným vodoprávním a speciálním stavebním úřadem bude podle zákona č. 254/2001 Sb. v platném
znění (vodní zákon) KÚ Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.
Text je doplněn v přílohách o mapové listy i širší situační schéma. Část B „základní údaje“ je zpracována
v souladu se zákonem.1

B.II. Údaje o vstupech

B.II.1. Půda
Realizací záměru dojde k dočasnému i trvalému odnětí ZPF. Celkem je vyčíslena plocha odnětí jako
39 191 m2 pro plochu max. hladiny a objekty vodního díla.
Pozemky určené k plnění funkce lesa budou trvale vyňaty v rozloze 3 485 m2.

B.II.2. Voda
Potřeba pitné vody se nepředpokládá při výstavbě ani v provozu (vodní nádrž bude naopak zdrojem
vody). Pro potřeby stavby bude využívána povrchová voda odebíraná na místě po dohodě se správcem
toku za stanovených podmínek nebo bude zajištěna dodavatelem.
Stávající odběr vody pro účely úpravy a zásobování obyvatel byl povolen v množství průměrně 12 l/s
(480 000 m3/rok), maximálně 42 l/s. Minimální zůstatkový průtok je v povolení z roku 1986 stanoven
hodnotou 36 l/s.

1 Ve výčtu navazujících rozhodnutí není uveden souhlas s odnětím pozemků určených k plnění funkcí
lesa, přestože je uveden souhlas k vynětí ze ZPF (podle údajů následující kapitoly, kde je vynětí
z LPF specifikováno jde o rozlohu 3 485 m2). Souhlas však není rozhodnutím podle zvláštních
předpisů ve smyslu § 9a zákona, proto jeho absence nepředstavuje vadu nebo nedostatek.
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B.II.3. Ostatní přírodní zdroje (například surovinové zdroje)
Kromě nakupovaných stavebních materiálů se předpokládá potřeba cca 36 000 m3 zemin pro násyp
hrázového tělesa. Tyto materiály budou těženy na místě přednostně v prostoru budoucí zátopy.

B.II.4. Energetické zdroje
Energetický zdroj pro ovládání uzávěrů a osvětlení objektů bude zajištěn přípojkou z rozvodné sítě.
Množství energie je hodnoceno jako zanedbatelné.

B.II.5. Biologická rozmanitost
V období výstavby dojde k lokálnímu narušení, předpokládá se dotčení chráněných druhů, ohrožení
populací je vyloučeno zavedením kompenzačních opatření. Během provozu se nepředpokládá
negativní vliv na biologickou rozmanitost.

B.II.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Přístup na staveniště bude využívat stávající sjezd ze silnice III/21012 na cestu na p. č. 1568/3. Před
zahájením prací bude provedena pasportizace komunikace i přilehlých objektů.
Pro potřeby provozu a údržby bude zřízena účelová přístupová komunikace na korunu hráze a do
podhrází o celkové délce 553 m.

Komentář zpracovatele posudku:
Údaje o vstupech jsou uvedeny s dostatečnou hodnověrností pro období provozu, které vzhledem
k charakteru záměru představuje nulové surovinové vstupy, pouze potřebu relativně malého množství
elektrické energie.
Pro období výstavby je nutno počítat s odborným odhadem případně s analogií obdobných staveb.
Během výstavby dojde ke zvýšení provozu na dotčené komunikaci III/21012, přestože drtivá většina
konstrukčních materiálů bude získána v místě stavby. Vzhledem k očekávané relativně nízké intenzitě
stavební dopravy dané délkou výstavby je zřejmé, že by nemělo dojít k přetížení místní komunikační
sítě.
Celkově lze hodnotit údaje o vstupech uvedené v Oznámení jako nejlepší dostupný odborný odhad.

B.III Údaje o výstupech
B.III.1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží
V období výstavby budou plošným zdrojem znečištění stavební práce (výkopy, těžba zemin), které
budou emitovat především prachové částice. Bodové zdroje znečištění nebudou přítomny. Liniovými
zdroji budou pojezdy nákladních automobilů a stavební mechanizace. Předpokládaná intenzita dopravy
mimo staveniště je 35 automobilů za den. Během výstavby jsou emise pro staveniště celkem vyčísleny
na 7,82 kg oxidů dusíku za den a 4,383 kg tuhých látek (PM10) za den. Emise z dopravy na veřejných
komunikacích je vyčíslena na 1 km úsek včetně sekundární prašnosti jako 0,24 kg oxidů dusíku za den
a 0,132 kg PM10 za den.
Během provozu se nepředpokládá vznik emisí znečišťujících látek s výjimkou některých udržovacích
prací (odtěžování sedimentů).

B.III.2. Odpadní voda
V období výstavy nevznikne významné množství splaškových vod, technologické ani dešťové vody
nebudou vznikat.
Během provozu nebudou vznikat odpadní ani technologické vody, dešťové vody budou vsakovány.
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B.III.3. Odpady
Nakládání s odpady během výstavby se bude řídit platnou legislativou, předpokládá se produkce 18
druhů odpadu ve smyslu Katalogu odpadů.
Po uvedení do provozu se nepředpokládá vznik odpadů (kromě odpadů vzniklých při údržbě).

B.III.4. Ostatní emise a rezidua
Hluk z období výstavby je rozdělen do 3. etap (zemní práce, stavební práce, terénní a sadové úpravy,
komunikace) a je uveden podle typických zdrojů. Pro hodnocení hluku byla zvolena nejmenší vzdálenost
staveniště od chráněného venkovního prostoru (č. ev. 147).
Po uvedení do provozu se nepředpokládá hlukové zatížení okolí.

B.III.5. Doplňující údaje
Záměr bude znamenat zásah do krajiny (do VKP), významnost je hodnocena v příslušné kapitole.

Komentář zpracovatele posudku:
Výstupy emisí byly stanoveny za použití databáze MEFA06 (primární emise z dopravy). S ohledem na
charakter záměru má největší potenciál ve vztahu k ovzduší produkce PM10 a PM2,5, zejména z důvodu
vysoké citlivosti reálných emisí na kombinace mnoha faktorů (především provozních a
meteorologických). Významnou roli proto budou hrát opatření pro omezení sekundární prašnosti.
Výpočty akustické zátěže byly provedeny podle aktuálně platných metodických resp. normových
postupů. Vlivem dopravy při výstavbě dojde k dočasnému zvýšení stávající zátěže v denní době.
V noční době budou hlukové vlivy vyloučeny.
Vliv provozu bude z hlediska hlukového limitu pro venkovní chráněný prostor nevýznamný (bude
omezen na nejbližší okolí záměru, tj. mimo obytnou zástavbu, kde bude limit bezpečně dodržen).
Uvedené údaje dalších výstupů (půda, voda, odpady, záření) jsou úplné a věrohodné.
Údaje v části B „ vstupy“ a „výstupy“ jsou úplné a dostatečné pro posouzení vlivů záměru.
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Část C – údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

C.1 Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Záměr leží v Přebuzské vrchovině a výrazně zasahuje do  nivy Stříbrného potoka v daném úseku, méně
do svahů Tisovce a Hradiště, okrajově do zastavěného území obce Stříbrná.

Významné krajinné prvky
V řešeném území se nenachází žádný registrovaný VKP.

Územní systémy ekologické stability krajiny
Do plochy záměru nezasahují prvky ÚSES nadregionální, regionální ani lokální úrovně. V okolí je řada
regionálních i nadregionálních biocenter, příp. biokoridorů. Vlastní údolí není vymezeno ÚP jako prvek
lokálního ÚSES.

Zvláště chráněná území, Natura 2000, přírodní parky
Dotčené území neleží v žádném ZCHÚ, území soustavy Natura 2000 ani PP.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu
V dotčeném území nejsou registrované žádné významné archeologické lokality. V okolí záměru se
nenacházejí žádné nemovité kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

Území hustě zalidněná
Dotčené území leží na okraji intravilánu obce, nepatří mezi území hustě zalidněná.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Dotčené území není zatěžováno nad únosnou míru.

Staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území

V dotčeném území není evidována žádná stará ekologická zátěž ani extrémní poměry.

Komentář zpracovatele posudku:
Uvedené údaje odpovídají oficiálním údajům, jsou odborně interpretovány a jsou dostačující
k posouzení vlivů záměru na životní prostředí.

C.2 Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném
území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny

Ovzduší, klima
Území leží v chladné klimatické oblasti CH7. Kvalita ovzduší dotčeného území je charakterizována
obvyklým a dostačujícím způsobem.

Hydromorfologické poměry v území, jejich změny, množství a jakost vod
Území spadá do povodí Ohře (Ohře po Teplou 1-13-01), dílčího povodí Stříbrného potoka (1-13-01-
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098) s plochou 29,5 km2. Průměrný roční průtok v profilu hráze je 0,444 m3/s.
Kvalita vody v místě není sledována, nicméně je hodnocena  v kontextu nejbližších sledovaných profilů.
Lokalita leží v hydrogeologickém rajónu 6111 - Krystalinikum Smrčin a západní části Krušných hor.
Podzemní voda v lokalitě je přítomna ve dvou kvartérních zvodních.

Geomorfologické podmínky, geologické podmínky, půdy
Charakteristiky území jsou uvedeny přehledně a v přiměřeném rozsahu. Popis hlavních půdních
jednotek i jejich zařazení do BPEJ je uvedeno úplně a přehledně.

Biologická rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)
Je uvedena základní biogeografická charakteristika zájmového území, fytogeografické zařazení i
stručný popis nejvýznamnějších složek fauny a flóry. Podrobnější informace jsou obsaženy
v samostatných přílohách (Biologické hodnocení záměru, Předběžný dendrologický průzkum).
V dotčeném území jsou zastoupeny antropogenně ovlivněné a výrazně přetvořené plochy (biotopy typu
X) i  přirozené plochy (vlastní peřejnatý tok a břehové porosty).

Krajina, krajinný ráz
Z hlediska přírodních charakteristik je dotčené území charakterizováno jako významné, z hlediska
kulturních charakteristik a dominant se významné prvky nedochovaly. Negativně se projevují některé
antropogenní prvky. Podrobnosti jsou uvedeny v samostatné příloze (Posouzení vlivu záměru na
krajinný ráz)

Obyvatelstvo, kulturní památky
Město Kraslice má 7300 obyvatel, v obci Stříbrná bydlí trvale 443 obyvatel. V dotčeném území se
nenalézají žádné technické, architektonické ani historické památky. Provedením záměru není hmotný
majetek dotčen, proto ani popisován.

Komentář zpracovatele posudku:
Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území je uvedena přehledně a
s ohledem na očekávané vlivy záměru dostatečně. Relativní pestrost i komplikovanost geotechnických
charakteristik kvartérních materiálů bude upřesněna v rámci podrobného IGP případně účelových
doplňkových průzkumů. Se všemi uvedenými charakteristikami lze souhlasit.

C.3 Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě neprovedení
záměru
Stávající stav složek životního prostředí v nejbližším okolí budoucího záměru "VN Kraslice" je hodnocen
jako dobrý. Území není využíváno dle evidenčního druhu pozemku, neboť zemědělský půdní fond leží
ladem a dlouhodobě je zarůstán náletovými dřevinami a má přírodě blízký charakter. V okolí nejsou
žádné významné zdroje znečišťování ovzduší a kvalita ovzduší je na vysoké kvalitativní úrovni. Jakost
vody v sousedních tocích, kde se provádí pravidelný monitoring (Rolava a Rotava) má v jednotlivých
ukazatelích koncentrace, které nepřesahují limity dle Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.
V nivě Stříbrného potoka a na svazích Hradiště jsou vhodné biotopy pro obojživelníky, plazy, ptáky a
savce, ale i pro bezobratlé. V zájmovém území bylo nalezeno celkem 170 druhů cévnatých rostlin, nebyl
zjištěn žádný zvláště chráněný druh. Území není součástí lokalit NATURA 2000, zvláště chráněných
území, není součástí ÚSES.
V případě nerealizace záměru by se stav území zachoval ve stávajícím charakteru.
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Komentář zpracovatele posudku:
S celkovým zhodnocením stavu životního prostředí v dotčeném území lze souhlasit s doplněním, které
se týká konstatování o absenci ZCHD. Z jeho formulace není zřejmé, že se vztahuje pouze k rostlinným
druhům. Ve vlastním textu jsou všechny uvedené údaje správné.

Část C „údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území“ obsahuje všechny podstatné
charakteristiky potřebné pro odpovídající popis jednotlivých složek životního prostředí, které by mohly
být posuzovaným záměrem ovlivněny. Text je doplněn o výčty a tabulkové přehledy včetně odkazů na
přílohy dokumentace.

Část D – komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na životní
prostředí a veřejné zdraví

D.I Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných vlivů

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
V dokumentaci jsou uvedeny obecné vlivy hlavních škodlivin na lidské zdraví a jsou rozlišeny vlivy
z období výstavby a provozu záměru. Očekávané hodnoty znečišťujících látek z hlediska kvality ovzduší
jsou hodnoceny jako nevýznamné. Z hlediska hlukové zátěže je konstatována nutnost uplatnění
protihlukových opatření ve vztahu k nejbližším chráněným venkovním prostorám.
Sociální a ekonomické důsledky jsou hodnoceny jako pozitivní avšak nevýznamné.

Komentář zpracovatele posudku:
S uvedenými závěry lze souhlasit, vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví je v dokumentaci doloženo
objektivním odborným odhadem, v případě hluku výpočtem. Mezi předpokládané přímé vlivy je možné
zařadit ještě pozitivní vliv na zkvalitnění zásobování pitnou vodou. Nepřímé, sekundární ani kumulativní
vlivy nejsou očekávány, proto ani zmiňovány.

Vlivy na ovzduší a klima (např. povaha a množství emisí znečisťujících látek a skleníkových
plynů, zranitelnost záměru vůči změně klimatu)
Vlivy na ovzduší jsou popsány především z pohledu výstavby, kdy je jako hlavní problém uváděna emise
prachových částic generovaných především zemními pracemi a sekundární prašnost (pohyb
mechanizace).  V nejkritičtějších situacích se předpokládá (analogií s obdobnými stavbami) příspěvek
ve výši 2 až 3 desítek  mikrogramů ve formě okamžitých maxim.
Po uvedení do provozu se negativní vlivy na ovzduší neočekávají.

Komentář zpracovatele posudku:
S uvedenou charakteristikou lze souhlasit. Přestože pravděpodobně nedojde k překročení limitů ve
smyslu legislativy, je žádoucí zejména za nepříznivých povětrnostních podmínek uplatnit činnosti
omezující sekundární prašnost (zejména z pohledu dotčených pracovníků). Vlivy na klima jsou uvedeny
v části vlivy na povrchovou a podzemní vodu v souvislosti s popisem hydrickým parametrů nádrže.

Vlivy na hlukovou situaci a ev. na další fyzikální a biologické charakteristiky (např. vibrace,
záření, vznik rušivých vlivů)
Konstatuje se překročení hygienického limitu u nejbližší zástavby v případě pohybu stavební
mechanizace na okraji dotčeného území (až 69,3 dB). Bude se jednat o časově omezené situace během
denní pracovní doby. Předpokládá se uplatnění protihlukových opatření během výstavby.
Provoz nepředstavuje významné hlukové zatížení. Technologie odběru vody je v uzavřeném objektu a
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v dostatečně odlehlé vzdálenosti.

Komentář zpracovatele posudku:
S uvedenou charakteristikou lze souhlasit bez výhrad. Vlivy vibrací a záření nejsou uvedeny, ale z
popisu záměru je zjevné že budou nulové (přesněji omezeny výhradně na stavební mechanizmy a
objekty).

Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy na povrchové i podzemní vody jsou hodnoceny během stavby jako nevýznamné.
Ovlivnění kvality podzemních vod se nepředpokládá, protože legální odběry z vrtů využívají hlubší
kolektor, který není přímo hydraulicky spojen se svrchním kolektorem. V případě odběrů z povrchového
kolektoru (možné studny) je konstatován možný pozitivní vliv zprostředkovaný nadržením povrchové
vody v nádrži.
Vznik odpadních vod během výstavby se nepředpokládá. K ovlivnění povrchových vod při výstavbě
může dojít pouze v případě havárie s únikem provozních kapalin strojů.
Napouštění vodní nádrže bude probíhat dle manipulačního a provozního řádu tak, aby byl zajištěn
minimální zůstatkový průtok pod hrází, který byl stanoven vyšší než minimální přípustná hodnota.
Výstavba vodní nádrže Kraslice významně neovlivní chod povodňových průtoků (pouze nepatrně
přispívá ke zvýšení protipovodňové ochrany).
Chod splavenin, který vodní nádrž obecně zásadně ovlivňuje, je řešen provedením hrázky v konci vzdutí
a předpokládaným přesunem zachycených splavenin do podhrází.
Ovlivnění povrchových vod bude představovat především vznik vodní nádrže (náhradou za tok).
Z hlediska možné kvality vody v nádrži a jejího vývoje je konstatováno, že teplotní stratifikace nebude
vzhledem k velikosti nádrže a době zdržení vody dosahovat parametrů velkých nádrží a ovlivnění
vypouštěné vody tomu bude odpovídat. Kyslíkový režim pod hrází nebude výrazně ovlivněn, ve vlastní
nádrži lze očekávat jen mírný nárůst obsahu CO2. Nádrž bude mít oligotrofní charakter a proto ani po
odtoku z nádrže pod hrází nelze očekávat zvýšené obsahy fosforu ani dusíku. Nepředpokládá se možný
vliv nádrže na změnu obsahu jiných prvků ve vodě.

Komentář zpracovatele posudku:
S uvedenou charakteristikou lze souhlasit bez výhrad.

Vlivy na půdu
Celkový zábor půdy pro VN Kraslice včetně hráze a přístupů je zhruba  3,8 ha, zemědělská půda patří
nejčastěji do V nebo IV třídy ochrany (půdy s velmi nízkou nebo podprůměrnou produkční schopností).
U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Zemník, situovaný zčásti mimo prostor
zátopy, bude po dokončení výstavby rekultivován.
Zábor LPF bude cca 0,35 ha. Předběžné posouzení stability svahů nádrže nepředpokládá problémy se
stabilitou svahů s výjimkou svahů zemníku.

Komentář zpracovatele posudku:
S uvedenou charakteristikou lze souhlasit. Přes provedení technické i biologické rekultivace dojde k
dílčí změně konfigurace terénu a úbytku zemědělské půdy (za cenu posílení přírodních ploch). Tento
vliv vyplývá z podstaty záměru a bylo by možné ho eliminovat pouze nahrazením vytěženého materiálu
jiným inertním materiálem a uvedením terénu do původního stavu. S ohledem na nutné náklady a
související negativní vlivy by nebyl takový postup přínosem.
Možnost svahových pohybů je obecně variabilní a závislá na řadě činitelů. K posouzení konkrétní
situace by bylo nutno zajistit řadu podkladů, které v odpovídacím stupni přípravy záměru znamenají
spíše předpoklady a očekávání. Vzhledem k citlivosti vodního díla bude nutno této problematice věnovat
při další přípravě náležitou pozornost, zejména v rámci podrobného IGP a přípravy manipulačního řádu.
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Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vzhledem k absenci přírodních zdrojů v ploše záměru se nepředpokládá negativní vliv na přírodní
zdroje.

Komentář zpracovatele posudku:
S uvedenou charakteristikou lze souhlasit s tím upřesněním, že dojde k vytvoření akumulace povrchové
vody, což je z hlediska očekávaných dopadů klimatické změny na vodoteče možné hodnotit jako mírně
pozitivní vliv (na kvantitativní stav vodního zdroje).

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Při výstavbě nastanou následující negativní vlivy: zábor biotopu, znečištění vody, rušení, mortalita
jedinců a narušení migrační spojitosti toku. V rámci biologického hodnocení proběhlo vyhodnocení
významnosti vlivů na dotčené zvláště chráněné druhy. Významně negativní vliv byl konstatován
v případě vranky obecné a střevle potoční. Mírně negativní vliv byl identifikován pro číhalku pospolnou,
ropuchu obecnou, ještěrku živorodou, zmiji obecnou, krahujce obecného, veverku obecnou a vydru
říční.
Možnost kompenzace migrační překážky (hráze) byla s ohledem na morfologické poměry vyhodnocena
jako krajně nespolehlivá a jako kompenzační opatření je navrženo zajištění pravidelného genetického
kontaktu rozdělených populací transferem jedinců. Zábor biotopů představuje plošně nevelké a relativně
běžné typy. Celkem bylo identifikováno 293 ks dřevin a 388 kmenů o obvodu vyšším než 80 cm
Vliv na ekosystémy je hodnocen jako mírně negativní během výstavby, po uvedení do provozu nejsou
očekávány významné negativní vlivy na faunu (za předpokladu provádění kompenzačních opatření).

Komentář zpracovatele posudku:
S uvedenou charakteristikou lze souhlasit. Nedojde k dotčení prvků soustavy NATURA 2000 ani ploch
ZCHÚ. Zábor biotopů (náhrada vodní plochou) je relativně málo rozsáhlý. Řadě uvedených negativních
vlivů lze předejít vhodnou úpravou provádění prací (organizační a časová opatření).

Vlivy na krajinu
Dojde k zásahu do významných krajinných prvků - údolní niva, vodní tok a les. Vodní tok bude dotčen
v délce 790 m, údolní niva v rozsahu cca 3,8 ha. Zabírané lesní porosty (cca 0,35 ha) jsou hodnoceny
jako nepříliš kvalitní s převahou náletové zeleně.
Vliv na krajinný ráz byl hodnocen v samostatném posouzení. Je hodnocen jako akceptovatelný. Velikost
vodní plochy viditelná z některých míst nebude výrazně negativním zásahem.

Komentář zpracovatele posudku:
S uvedenou charakteristikou lze souhlasit. Zásahem do stávajících VKP vznikne z větší části jiný typ
VKP (vodní plocha). Za předpokladu vhodných vegetačních úprav bude vliv na krajinu nevýznamný.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Nedochází k ovlivnění hmotného majetku a kulturního dědictví vzhledem k jejich absenci.

Komentář zpracovatele posudku:
S uvedenou charakteristikou lze souhlasit. Využití komunikací (opotřebení) není hodnoceno jako vliv,
protože probíhá v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. v platném znění (silniční zákon). Přestože nelze
předem vyloučit případný geologický nebo paleontologický nález, je možnost výskytu významného
nálezu krajně nepravděpodobná. V případě takového nálezu je nutno postupovat ve podle platné
legislativy.
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D.II Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při
možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných
významných vlivů z nich plynoucích

Havarijní stavy během výstavby (úniky látek, poruchy, požár aj.) nepředstavují významné riziko pro okolí
záměru vzhledem k možnému rozsahu a povinným bezpečnostním preventivním opatřením.
Z hlediska stability hráze bylo provedeno posouzení metodou mezních stavů v souladu se současně
platnými normativními postupy. Vzhledem k orientačním výstupům předběžného
inženýrskogeologického průzkumu bude nutné upřesnění po provedení podrobného IGP.

Komentář zpracovatele posudku:
S uvedeným popisem rizik lze souhlasit. Stabilita hráze bude zajištěna technickým řešením se statickým
posouzením vycházejícím z charakteristik materiálů ověřených podrobným IGP a sledována
technickobezpečnostním dohledem vodního díla.

D.III Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska jejich
velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na
možnost přeshraničních vlivů

Kapitola shrnuje předchozí dílčí hodnocení vlivů na jednotlivé složky životního prostředí tabelární
formou.
Jako významně nepříznivý byl identifikován vliv na flóru (likvidace, poškození stromů a porostů dřevin
rostoucích mimo les).
Jako nepříznivý vliv byl vyhodnocen zábor ZPF, likvidace a poškození populací vzácných a zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů, změna reliéfu krajiny, dotčení VKP a vlivy na krajinný ráz.
Příznivý vliv je očekáván jako zlepšení povrchového odtoku (zajištění minimálního zůstatkového průtoku
Stříbrného potoka) a zajištění kvalitního zdroje vody pro obyvatelstvo.
Z hlediska ekologické únosnosti území je záměr a jeho umístění podmínečně přijatelný.
Přeshraniční vlivy nejsou očekávány.

Komentář zpracovatele posudku:
S uvedenou charakteristikou vlivů záměru lze souhlasit s doplněním, že veškeré vlivy jsou z hlediska
rozsahu lokální.

D.IV Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci,
vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření
k monitorování možných negativních vlivů na životní prostředí (např. post-projektová
analýza), které se vztahují k fázi výstavby a provozu záměru, včetně opatření týkajících
se připravenosti na mimořádné situace podle kapitoly II a reakcí na ně

Opatření pro fázi přípravy:
· při výběrovém řízení na dodavatele stavby je doporučeno jako jedno z kritérií i specifikace

garancí na minimalizaci negativních vlivů v době výstavby a na celkovou délku trvání výstavby,
· v dalších stupních projektové dokumentace při výběru dodavatele technologických celků, které

mohou být zdrojem hluku, věnovat pozornost minimalizaci hlukových emisí,
· v plánu organizace výstavby budou zakotvena opatření, která budou snižovat na minimum

negativní vlivy zařízení staveniště a přístupových komunikací (prašnost, hluk) na okolní
zástavbu během výstavby,
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· specifikovat trasy pro přepravu stavebních materiálů. Při dopravě těchto materiálů z areálu
budou provedena taková opatření, aby nedocházelo ke zvýšené prašnosti na přepravních
trasách (zvláště v letním období). Dopravu omezit pouze na denní dobu,

· v rámci dalšího stupně projektové dokumentace navrhnout stanovení ochranných pásem
vodního zdroje,

· v rámci dalšího stupně projektové dokumentace zpracovat Manipulační a provozní řád,
· v rámci projektové dokumentace ke stavebnímu řízení připravit návrh ozelenění ploch,
· dle projektu sadových úprav, který bude součástí projektové dokumentace pro stavební

povolení, zajistit osázení okolí přístupových cest (východně) vhodnými druhy zeleně,
· zajistit vyjádření či závazná stanovisko DOSS, jak je uvedeno v kapitole B.I.9.

Opatření pro fázi výstavby:
· v maximální možné míře budou využity stavební mechanismy se sníženou hlučností (např.

odhlučněné
· kompresory),
· hlučné mechanismy nebo technologie budou využívány pouze v určené době,
· regulovat rychlost dopravních prostředků na staveništi a mimo zpevněné vozovky,
· přísné dodržování stanovené pracovní doby a směnnosti, terénní úpravy, stavební práce a

přepravu výkopové zeminy a stavebních i konstrukčních materiálů nákladními automobily
provádět pouze v denní době 7 – 21 hod,

· při veškerých zemních pracích zajistit specializovaný hydrogeologický a geologický dozor,
· v případě nebezpečí znečištění vozovek blátem ze staveniště bude prováděno manuální čištění

a mytí dopravních prostředků a mechanismů, které budou opouštět areál stavby,
· dbát na ohleduplný způsob jízdy dopravních vozidel dodavatele (zejména v obcích), v době

výstavby,
· zajišťovat efektivitu přepravy, správnou organizací minimalizovat výskyt mechanismů a

nákladních automobilů na veřejných komunikacích,
· na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů (výměny mazacích náplní atd.) s výjimkou

denní údržby,
· plnění palivy v prostoru stavby nebude prováděno, přesto je nutné, aby staveniště bylo

vybaveno dostatečným množstvím sanačních prostředků,
· všechna použitá stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, průběžně

kontrolována, aby bylo zamezeno případným úkapům ropných látek či nadměrným emisím
výfukových plynů,

· v plánu organizace výstavby stanovit opatření pro snížení prašnosti, zejména při zemních
pracích a manipulaci se sypkými materiály (např. skrápění),

· v místech zemních prací bude věnována pozornost potencionálnímu výskytu archeologických
nálezů, pracovníci provádějící zemní práce budou poučení jak postupovat v případě výskytu
archeologických nálezů v areálu stavby,

· odpady ze stavby budou ukládány do připravených kontejnerů, budou ukládány odděleně
ostatní odpady a odpady nebezpečné,

· dodavatel stavby předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v
průběhu výstavby a doloží způsob jejich využití resp. odstranění,

· používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje
hodnoty stanovené v technickém osvědčení,

· vypracovat pro stavbu plán opatření pro případ havárie podle zákona o vodách, seznámit
s obsahem pracovníky stavby, v případě havárie postupovat podle pokynů v havarijním plánu,

· v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu
(mít na staveništi k dispozici dostatečné množství sanačních prostředků pro případnou likvidaci
úniků závadných látek, s kontaminovanou zeminou nakládat jako s nebezpečným odpadem),
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· v plánu organizace výstavby je třeba v odůvodněném případě (staveniště se nachází v oblasti
aktivní inundace) připravit řešení evakuace a zajištění stavby v případě povodně,

· kácení dřevin rostoucích mimo les provádět mimo vegetační období,
· vzhledem k výpočtům hluku ze stavební činnosti, které překračují hygienické limity, je nutné pro

práce v nejbližším okolí instalovat mobilní protihlukové stěny na hranici staveniště. Výška stěny
alespoň 2 m nad terén,

· v případě použití hlučných zařízení s malou vzdáleností od okolní zástavby, kdy jsou
překračovány hodnoty stanovené hygienickými předpisy, odstínit stroje (kryty, akustické
zástěny apod.), zlepšit situaci vhodným nasměrováním a situováním stroje nebo nasazením
alternativní stroje s nižší hlučností (pokud je možné),

· stanovit časové limity práce s hlučnými stroji.

Opatření pro fázi provozu:
· zajistit dodržování Manipulačního a provozního řádu vodní nádrže,
· zajistit dodržování minimálního zůstatkového průtoku po nádrží
· pravidelně odtěžovat usazený sediment za dělící hrázkou a přemístit ho k "rozplavení" v

prostoru pod hrází VN, jak navrhuje dokumentace
· při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho

prováděcích předpisů zejména vyhlášky MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s
odpady, v platném znění pozdějších úprav,

· provozovatel bude jako původce odpadů splňovat povinnosti původců odpadů dle § 16 zákona
č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění pozdějších úprav,

· nakládání s odpady, jejich odvoz a další zpracování bude prováděno pouze organizacemi
oprávněnými k nakládání s odpady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném
znění pozdějších úprav.

· po skončení výstavby budou příslušné plochy areálu ozeleněny trvalými travními porosty
· osázet okolí přístupových cest (východně) vhodnými druhy zeleně dle projektu sadových úprav,

který bude součástí projektové dokumentace pro stavební povolení.
· technickými prostředky a opatřeními zabezpečit stacionární zdroje hluku spojené s provozem

čerpací stanice tak, aby jejich hlukové parametry výrazněji nepřekračovaly hygienické limity,
· dodržení hlukových parametrů je možné zajistit použitím daných zařízení s danou hlučností.
· minimalizovat posypy chloridy při údržbě vjezdových komunikací,
· po uvedení stavby do provozu provádět pravidelné preventivní sledování funkčnosti zařízení

čerpací stanice
· provádět pravidelně kompenzační opatření.

Kompenzační opatření
Jako kompenzační opatření jsou v rámci posuzovaného záměru navrhována opatření na zmírnění vlivů
fragmentace populací ryb nad a pod nádrží.

Komentář zpracovatele posudku:
Řada uvedených opatření vyplývá z platné legislativy a není nezbytně nutné je uvádět. Územně
plánovací opatření nejsou navrhována, protože záměr je v souladu s UP. Záměr nepodléhá regulaci
IPPC.
Základním předpokladem prevence bylo provedení řady průzkumů v rámci přípravy záměru, jejichž
doporučení byla převzata formou podmínek pro provedení záměru.
S uvedenou charakteristikou opatření k prevenci lze souhlasit.



Vodní nádrž Kraslice

019128A

Posudek_Kraslice2019.docx strana 23 z 40

D.V Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů
pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí

Pro hodnocení vlivů stavby na životní prostředí byly použity standardní metody hodnocení vlivů na
životní prostředí. Stávající stav životního prostředí byl hodnocen na základě místního šetření. Informace
o zájmovém území byly získány z relevantních mapových a literárních podkladů a doplněny informacemi
orgánů státní správy.
Stanovení ekvivalentní hladiny akustického tlaku bylo provedeno výpočtem pro očekávané standardní
zdroje hluku.
Pro zpracování Posouzení vlivu na krajinný ráz byla využita Metodika Hodnocení krajinného rázu
(Bukáček R., Matějka P., 2004, 2011)

Komentář zpracovatele posudku:
Výchozí předpoklady představují především aktuální údaje o stavu všech složek prostředí v dotčeném
území a základní údaje o záměru. Charakteristika použitých metod je přehledná a úplná.

D.VI Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve
znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace, a hlavních nejistot z nich
plynoucích

Nebyly shledány výrazné nedostatky, které by zpochybňovaly hodnověrnost podkladových materiálů,
použitých při zpracování dokumentace EIA.

Komentář zpracovatele posudku:
S uvedenou charakteristikou nedostatků lze souhlasit. V rámci zpracování dokumentace byly provedeny
nezbytné průzkumy poskytující dostatečné znalosti výchozího stavu a umožňující hodnocení vlivů
záměru. U všech předpokladů se jedná o odborné odhady nebo výpočty založené na ověřených
vstupech.

Část D – komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru obsahuje všechny podstatné i dílčí
charakteristiky a obsahuje hodnocení vlivů záměru na všechny složky životního prostředí i na veřejné
zdraví. Údaje v dokumentaci jsou rámcové, protože vycházejí z projektového stavu, nicméně spolehlivě
umožňují vyhodnocení vlivů na životní prostředí a jeho jednotlivé složky pro maximální možný rozsah
záměru.

Část E – Porovnání variant řešení záměru

Záměr je předkládán v jedné aktivní variantě, srovnání je provedeno pro nulovou varantu.
Z porovnání variant je zřejmé, že oproti stávajícímu stavu bude posuzovaný záměr působit nepříznivě
zejména ve vztahu půdě, biocenózám, dřevinám a vlivu na krajinu. Pozitivní vliv záměru se projeví
v možnosti zajištění minimálního zůstatkového průtoku pod nádrží a dostatečného zdroje vody pro
obyvatelstvo.

Komentář zpracovatele posudku:
S uvedeným srovnáním lze souhlasit.
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Část F –Závěr

Záměr bude mít negativní vlivy na některé složky životního prostředí. Nebyly zjištěny skutečnosti, které
by vedly k výraznému a nevratnému poškození životního prostředí a které by jednoznačně bránily jeho
realizaci. Kompenzační opatření zajistí akceptovatelnost vlivu.

Komentář zpracovatele posudku:
S uvedeným závěrem lze souhlasit.

Stanovisko zpracovatele posudku ke správnosti údajů uvedených v dokumentaci včetně
použitých metod hodnocení:
Údaje, popis i hodnocení v  dokumentaci jsou dostačující ke splnění jejího účelu a z pohledu
správnosti údajů v pořádku. Dokumentace splňuje všechny požadavky kladené zákonem a je
úplná.

3. Pořadí variant řešení záměru (pokud byly předloženy)

Záměr nebyl předložen ve variantách, protože jeho umístění je vázáno na vodní tok a morfologické
poměry v dotčeném území. Variantní umístění proto není relevantní.
Způsob provedení záměru (výstavby) je zvolen jako standardní, s ohledem na místní podmínky jako
optimální. Možné variantní provedení hráze (např. jako tížní betonové) by znamenalo vyšší náklady a
vyšší energetické a surovinové nároky při výstavbě bez pozitivního přínosu k provozu nebo vlivům při
výstavbě.
Porovnání nulové a projektové varianty je zahrnuto v části E.
Nulová varianta by znamenala ponechání dotčených ploch bez zásahu – zachování stávajícího stavu,
který je popsán v části C a tedy nedosažení účelu záměru – zajištění zdroje vody.

4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí
přesahující státní hranice

Posouzením jednotlivých vlivů záměru bylo doloženo, že záměr nevyvolává významné vlivy na životní
prostředí přesahující státní hranice.
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III.  POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Předmětem záměru je výstavba zemní hráze s trvalým nadržením. V předloženém posudku je
hodnocen základní technický návrh a celkové koncepční řešení především s ohledem na životní
prostředí (není např. posuzován výkon stavební mechanizace nebo ekonomické aspekty záměru).
Pro posuzovaný záměr (činnost) není k dispozici dokument BREF, s nímž by bylo možné navržený
záměr srovnávat. Proto je níže komentována obecně pozice záměru k zásadám využití nejlepších
dostupných technik (BAT).

Ve smyslu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci jsou při určování nejlepších dostupných
technik jsou brána v úvahu následující hlediska:

1. použití nízkoodpadové technologie,
2. použití látek méně nebezpečných,
3. podpora zhodnocování a recyklace látek, které vznikají nebo se používají v technologickém

procesu, a případně využívání a recyklace odpadu,
4. srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly úspěšně vyzkoušeny v

průmyslovém měřítku,
5. technický pokrok,
6. charakter, účinky a množství příslušných emisí,
7. datum uvedení nových nebo existujících zařízení do provozu,
8. doba potřebná k zavedení nejlepší dostupné techniky,
9. spotřeba a druh surovin (včetně vody) používaných v technologickém procesu a jejich

energetická účinnost,
10. požadavek prevence nebo omezení celkových odpadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi

spojených na minimum,
11. požadavek prevence havárií a minimalizace jejich následků pro životní prostředí,
12. informace zveřejňované mezinárodními organizacemi.

Výše uvedená hlediska naplňují princip kontroly a řízení, prevence a kritéria vhodnosti a dostupnosti.
Z pohledu posuzovaného záměru lze k těmto hlediskům uvést následující:

Ad 1. Hlavní provozní činnost je bezodpadová (odpady vznikají v nevýznamném množství z údržby,
nevyužitý materiál z fáze výstavby bude využit při rekultivaci)

Ad 2. Příprava ani provoz záměru nebezpečné látky nepoužívá. Použití nebezpečných látek při
výstavbě je omezeno na nezbytné minimum (nedílná součást mechanizace).

Ad 3. Podpora recyklace bude zajištěna v rámci POH provozovatele.
Ad. 4. Navržený provoz je z hlediska použité metody v zásadě totožný (standardizovaný) s provozy

v zemích EU.
Ad. 5. Technický pokrok a změny vědeckých poznatků se průběžně uplatňují ve vývoji strojního

zařízení, dopravní techniky, prostředcích manipulace apod. V rámci navrženého záměru
nepřichází v úvahu.

Ad 6. Emise vyvolané stavbou nelze běžnými opatřeními dále minimalizovat a nepředstavují
ohrožení hygienických limitů, emise tuhých znečišťujících látek způsobené těžbou budou
aktivně minimalizovány v rámci provozu.

Ad 7. Není relevantní, jde o tradiční činnost, prováděnou soudobými postupy při dodržení
příslušných technických norem. Efektivita konkrétních použitých zařízení je stanovena
konkurenčním tlakem jednotlivých výrobců.

Ad 8. Není relevantní (nejlepší dostupná technika není stanovena).
Ad. 9. Spotřeba surovin provozem nenastává, energetická účinnost použité mechanizace se
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neposuzuje, protože jde o převzaté výrobky s platnými certifikacemi.
Ad 10. Prevence a omezení vzniku odpadů a emisí bude respektovat platnou legislativu a bude

obsažena v POH.
Ad. 11. Prevence havárií a minimalizace jejich následků bude předmětem havarijního plánu.
Ad. 12. Informace (dokument BREF) není k činnosti v rámci posuzovaného záměru zatím vydána.

Lze konstatovat, že navržený záměr je v souladu s dosaženým stupněm poznání pokud jde o
minimalizaci dopadů na životní prostředí. Toto konstatování vychází z předpokladu řádného provozu
záměru (dodržování bezpečnostních opatření, provádění monitoringu aj.).

IV.  POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Opatření pro fázi přípravy záměru jsou stanovena jako důsledné dodržování zákonných povinností
(věnovat pozornost minimalizaci emisí při výběru dodavatele, připravit vhodný návrh vegetačních úprav,
zpracovat Manipulační řád a Provozní řád, zajistit závazná stanoviska apod.). Za základní opatření pro
fázi přípravy lze považovat provedení podrobného IG průzkumu, který umožní konkretizovat technický
návrh násypu hráze i její založení.
Opatření pro fázi výstavby jsou navržena rovněž jako důsledné dodržování zákonných povinností. Nad
rámec těchto povinností je stanoveno:

· dodržování povinnosti provádět stavební práce pouze v denní době (7 – 21 hod.)
· zajištění odborného inženýrskogeologického dozoru stavby
· vzhledem k výpočtům hluku ze stavební činnosti, které lokálně překračují hygienické limity, je

nutné pro práce v nejbližším okolí chráněných venkovních prostor instalovat mobilní
protihlukové stěny na hranici staveniště (výška stěny alespoň 2 m nad terén)

· stanovit časové limity práce s hlučnými stroji
· na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů (výměny mazacích náplní atd.) s výjimkou

denní údržby

Opatření pro fázi provozu jsou navržena ve vztahu k jednotlivých složkám životního prostředí:

Voda
· zajistit dodržování Manipulačního a provozního řádu vodní nádrže,
· zajistit dodržování minimálního zůstatkového průtoku po nádrží,
· pravidelně odtěžovat usazený sediment za dělící hrázkou a přemístit ho k "rozplavení" v

prostoru pod hrází VN, jak navrhuje tato dokumentace.

Odpady
· při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho

prováděcích předpisů zejména vyhlášky MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s
odpady, v platném znění pozdějších úprav,

· provozovatel bude jako původce odpadů splňovat povinnosti původců odpadů dle § 16 zákona
č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění pozdějších úprav,

· nakládání s odpady, jejich odvoz a další zpracování bude prováděno pouze organizacemi
oprávněnými k nakládání s odpady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném
znění pozdějších úprav.
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Zeleň
· po skončení výstavby budou příslušné plochy ozeleněny podle schváleného projektu

vegetačních úprav.

Hluk
· technickými prostředky a opatřeními zabezpečit stacionární zdroje hluku spojené s provozem

čerpací stanice tak, aby jejich hlukové parametry výrazněji nepřekračovaly hygienické limity,
· dodržení hlukových parametrů je možné zajistit použitím daných zařízení s danou hlučností.

Ostatní
· minimalizovat posypy chloridy při údržbě vjezdových komunikací,
· po uvedení stavby do provozu provádět pravidelné preventivní sledování funkčnosti zařízení

čerpací stanice
· provádět pravidelně kompenzační opatření.

Možnost kompenzace bariérového efektu hráze technickým opatřením (obtokem) byla vyhodnocena
v rámci dokumentace jako neúměrně nákladná při riziku velmi malé reálné účinnosti a nutnosti zvýšení
záboru půdy. Jako kompenzační opatření jsou v rámci posuzovaného záměru navrhována opatření na
zmírnění vlivů fragmentace populací ryb nad a pod nádrží (každé dva roky zajištění genetického
kontaktu rozdělených částí populací zvláště chráněných druhů ryb).

Opatření navržená k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní
prostředí uvedená v dokumentaci představují především dodržování legislativních požadavků při
výstavbě a provozu.
Opatření ve fázi přípravy spočívají v respektování místních podmínek a v provedení průzkumných prací
umožňujících navržení efektivního postupu a organizace výstavby.
Opatření pro fázi výstavby spočívají v dodržování příslušných legislativních ustanovení (z hlediska
ochrany ovzduší, vodního zákona, zákona o ochraně přírody a krajiny zákona o odpadech a zákona o
ochraně veřejného zdraví).
Opatření pro fázi provozu spočívají v dodržování příslušných legislativních ustanovení, provozního a
manipulačního řádu vodního díla doplněná o navržené kompenzační opatření.
Opatření pro fázi ukončení provozu není navrženo, protože tato fáze záměru není navrhována.

V dokumentaci uvedená technická a organizační opatření jsou komentována níže.
· Přípravné práce, průzkum → provedené průzkumy a měření vyžadují doplnění pro potřebu

řádného návrhu skrývkových, těžebních a sypacích prací. Pro stanovení prostoru zemníků bude
nutné doložit stabilitní posouzení jejich vlivu na okolí.

· Dodržování legislativních požadavků → není předmětem posouzení
· Organizační opatření (biologický dohled při zahájení stavby, provádění rekultivačních prací

průběžně s postupem těžby, omezení mezideponování materiálů apod. → opatření, které při
vhodné organizaci prací významně omezí některé negativní vlivy výstavby záměru

· Provedení technické a biologické rekultivace → ukončení všech negativních vlivů výstavby a
rozšíření místní nabídky biotopů

· Provádění kompenzačního opatření → zajištění minimalizace hlavního negativního vlivu
záměru na biologické složky vodního prostředí

Z pohledu obecné ochrany životního prostředí (přírody a krajiny) lze hodnotit navržená opatření jako
dostatečná pro prevenci, vyloučení, snížení nebo kompenzaci nepříznivých vlivů záměru.
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V.  VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
K DOKUMENTACI

1. Povodí Ohře (POH/21910/2019-2/032100 ze dne 16. 5. 2019)

Podstata vyjádření:
1. Postrádá posouzení vazby na koncepční dokumenty Národní plán povodí Labe a Plán dílčího

povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků a posouzení záměru ve vztahu na cíle ochrany
vod, dále vyhodnocení stavu vodního útvaru OHL_0280 - Svatava od státní hranice po tok
Rolava (myšlena Rotava).

2. Posouzení MZP vychází z navržené hodnoty v dokumentaci pro ÚŘ, s řešením problematiky
MZP souhlasí

3. Ve věci migrační prostupnosti postrádá vyhodnocení dle § 23a vodního zákona. Navržené
kompenzační opatření (transfer) považuje pouze za protiproudá, cílem by měla být kompenzace
obousměrné migrace.

4. Posouzení dopadu vodní plochy na okolí (stability podloží a svahů) bere na vědomí.
5. Souhlasí s posouzením splaveninového režimu včetně navrženého sedimentačního prostoru.

Za sporné považuje „rozplavování“ materiálu vzhledem k preferované funkci nádrže (zdroj pitné
vody). Vzhledem k omezenému zásobnímu prostoru nepředpokládá využití tohoto prostoru pro
rozplavování sedimentu. Proto předpokládá, že pod profilem nádrže Kraslice budou převládat
vymílací procesy, které by měly být v provozu  sledovány a hodnoceny.

6. Souhlasí s posouzením teplotního režimu v nádrži a toku pod ní.

Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
Ad 1. Vazba na uvedené koncepční dokumenty je v případě nádrže Kraslice vzhledem k její malé
velikosti a lokálnímu vlivu především obecná, tj. týkající se rámcových cílů (konkrétní opatření v místě
a blízkém okolí zatím představuje pouze výstavba kanalizace v Kraslicích, která nemá přímou  vazbu
na posuzovaný záměr, viz list opatření ID OHL202006). Záměr leží v oblasti se středním rizikem
urychleného odtoku, reálná vazba mezi záměrem a uvedenými koncepčními dokumenty (zahrnutí do
programu opatření) by proto mohla být začleněna do jejich aktualizace ve třetím plánovacím období
(2022-2027).
Vyhodnocení stavu vodního útvaru OHL_0280 není v dokumentaci uvedeno (je obsaženo v Listu
hodnocení útvaru povrchových vod Dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe), je
zmíněno zařazení tohoto útvaru do kategorie 3 ve smyslu členění území ČR podle parametru K99 (str.
62). Z hlediska vyhodnocení stavu vodního útvaru i vztahu k cílům ochrany vod však lze využít podrobný
popis hydromorfologických poměrů dotčeného úseku toku i údaje o jakosti vod v nejbližších
sledovaných tocích (Rotava, profil 1529 a Rolava pod N. Hamry, profil 1574) uvedené v příloze č. 15
dokumentace. Zpracovatel dokumentace se oprávněně snažil o objektivní popis přímo dotčeného úseku
toku včetně možných fyzikálních nebo chemických vlivů nádrže na tok pod ní. Z porovnání Listu
hodnocení útvaru povrchových vod OHL_0280 a hodnocení dotčeného úseku toku v dokumentaci je
zřejmá celková shoda, doplněná o hodnocení makrofyt a ryb ve Stříbrném potoce (ve vodním útvaru
OHL_0280 neklasifikováno). Proto nepovažuji absenci požadované charakteristiky vodního útvaru
v popisné části za natolik závažný nedostatek, který by bránil přijetí v dokumentaci uvedeného
hodnocení.
Ad 2. (není nutno vypořádat)
Ad 3. Migrační prostupnost je řešena v návaznosti na místní podmínky (nejedná se o migrační koridor
regionálního nebo vyššího významu, funkčnost případného obtoku by byla prokazatelně sporná). §23a
vodního zákona stanovuje v odst. 1 a) cíle ochrany pro povrchové vody (omezení migrační prostupnosti
lze v tomto směru zařadit ke „zhoršení stavu“), nicméně z hlediska možné změny ekologického stavu
vodního útvaru OHL_0280 nemá záměr potenciál změnit hodnocení jak fyzikálně-chemických tak
biologických složek uvedeného útvaru, protože nezahrnuje žádné látkové ovlivnění a potenciální vliv na
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chod splavenin bude kompenzovaný. Změna nastane pouze v dotčeném úseku toku vznikem umělého
nebo silně ovlivněného vodního útvaru.
Hráz bude za běžných podmínek nepřekonatelnou bariérou pro obvyklý pohyb vodních živočichů,
nicméně poproudní prostupnost je pro některé druhy za vysokých nebo naopak nízkých stavů
podmíněně možná (vypouštěné průtoky nebudou energeticky využívané). Předpokládám, že navržené
kompenzační opatření vychází z očekávaného rizika genetické izolace pouze pro populaci nad
hrázovým profilem, zatímco u toku pod hrází se předpokládá návaznost na další vodní toky a jejich
populace (v útvaru OHL_0280 nejsou evidovány jiné příčné překážky). Proto je navrhován transfer
pouze směrem k izolované populaci v relativně malém povodí nad nádrží. V rámci transferu (podmínka
pro fázi provozu a monitorování vlivů záměru) budou orientačně hodnoceny stavy populací a v případě
potřeby může být prováděn transfer obousměrný.
Ad 4. (není nutno vypořádat)
Ad 5. Ohledně návrhu „rozplavování“ zachycených sedimentů zřejmě došlo k záměně profilu (hlavní)
hráze a dělící hrázky. Navržené řešení předpokládá přemístění sedimentů zachycených hrázkou v konci
vzdutí do prostoru pod hrází nádrže (zřejmě do vývaru nebo  odpadního koryta pod zaústěním vývaru).
Takové řešení může téměř beze zbytku kompenzovat přerušení chodu splavenin nádrží a neovlivňuje
režim v nádrži. Pro eliminaci vymílacích projevů tzv. hladové vody je nutné vytvořit prvotní „zásobu“
splavenin pod hrází v rámci dokončovacích prací a po každé povodňové situaci podle potřeby přesouvat
příslušné množství zachyceného sedimentu z konce vzdutí.
Ad 6. (není nutno vypořádat)

2. Vyjádření Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových  Varech
(KHSKV 04996/2019/HOK/Lup ze dne 23. 5. 2019)

Podstata vyjádření:
Potvrzuje platnost původního souhlasného stanoviska k záměru.

Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření: (není nutno vypořádat)

3. Vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství (KK/1888/ZZ/19-6 ze dne 29. 5. 2019)

Podstata vyjádření:
1. Postrádá informace o době a průběhu napouštění vodního díla (požadavek vyplývající ze

zjišťovacího řízení)
2. Chybí posouzení vodnosti Stříbrného potoka se zaměřením na schopnost pokrýt veškeré

požadované funkce nádrže v průběhu kalendářního roku. Z výpočtů zabezpečenosti odběrů a
MZP vyplývá dle jednotlivých modelů klimatických scénářů, že může dojít až ke 100 % poruše,
tudíž vodní nádrž nebude schopna plnit řádně svou funkci. Zmíněna je situace, kdy nebude do
nádrže přitékat dostatečné množství vody, hladina v nádrži klesne na úroveň hladiny prostoru
stálého nadržení a dojde k omezení odběrů a MZP. Pro takovou situaci není v dokumentaci
rozpracováno:
· schéma (model plnění nádrže, graf) opětovného doplnění nádrže tak, aby řádně plnila

požadované funkce v době vyčerpání zásobního prostoru v letních měsících za nízkých
průtoků ve vodním toku,

· rozsah uvedeného omezení MZP a odběrů při přítoku vody do nádrže na úrovni MZP či
nižším (vzhledem k požadavkům na zachování ekologické funkce toku).

· popis kroků či opatření (zejména popis manipulace s vodou na vodním díle) prováděných
v případě nedostatečného přítoku do vodní nádrže (přítok, který nepokryje stanovený MZP
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a zároveň požadovaný vodárenský odběr).
Z důvodu předpokládaných funkcí předmětného vodního díla, je třeba výše uvedené body řešit již
ve fázi posuzování záměru, nikoli až ve fázi zpracování manipulačního a provozního řádu vodního
díla, jež má být součástí dalších stupňů projektové dokumentace, jak je v dokumentaci uvedeno.

Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
Ad 1. Informace o době (průběhu) napouštění na str. 60 jsou velmi stručné. Podrobněji jsou uvedeny
v příloze 13 (Vodohospodářské řešení). Doba plnění byla určena statisticky z jednotlivých délek plnění
dle hydrologické řady. Při plnění bylo počítáno se zůstatkovým průtokem i odběrem. Plnění začínalo
vždy v lednu, uvedeny jsou mezní i typické hodnoty.

Minimum  2 dny
Medián  5 dnů
Maximum 64 dnů
Průměr  12 dnů

Z uvedeného rozptylu je zřejmé, že doba plnění bude závislá na okamžité hydrologické situaci, kterou
nelze dlouhodobě předvídat. V období nízkých průtoků může napouštění nádrže trvat i několik týdnů,
zatímco vysoké průtoky zajistí možnost napuštění během několika málo dní. Plnění nádrže bude
upřesněno v uvedených dokumentech (zejména manipulační řád) v návaznosti na provedení hrázového
tělesa, posouzení stability svahů a z toho vyplývající případná omezení rychlosti napouštění nádrže.
Jednou z podmínek napouštění bude dodržení MZP pod nádrží.

Ad 2. Hydrologická data pro Stříbrný potok jsou uvedena v kap. C.2.3 dokumentace formou M-denních
a N-letých průtoků. Jde o statistické údaje, které vyjadřují pravděpodobnostní velikost průtoků, nicméně
neumožňují určení ročního období, kdy jsou dosahovány. Dlouhodobý průměrný průtok je 0,444 m3/s,
jednoroční statistické maximum je 6,31 m3/s a „stoletá povodeň“ představuje průtok 46,1 m3/s.
Uvedené 100% omezení zásobování, uvedené v příloze Vodohospodářské řešení nádrže,
nepředstavuje reálné číslo pro stávající hydrologické řady, ale pro některé klimatické scénáře. Nicméně
v období extrémního sucha může nastat stav, kdy omezený přítok do nádrže, za situace kdy hladina v
nádrži poklesne pod úroveň stálého nadržení, neumožní realizaci odběru. Tuto hypotetickou situaci
nelze řešit žádnou vodohospodářskou manipulací v rámci posuzovaného záměru, proto není reálné
požadovat plánované funkce nádrže při akutním nedostatku vody. Takovou situaci (nezaviněný pokles
pod úroveň stálého nadržení) je nutno hodnotit jako krizovou a je vhodné poznamenat, že existence
nádrže omezení odběru povrchové vody reálně oddaluje a v žádném případě nemůže generovat
zhoršení stavu sucha. Ve skutečnosti po vyčerpání zásobní funkce nádrže a jejím vyprázdnění dojde k
situaci, která bude z hlediska průtoků totožná s výchozím stavem (bez nádrže). MZP nebude zajištěn,
protože odtok z nádrže bude totožný s přítokem do nádrže.
Opatření pro zvládání sucha a nedostatku vody zahrnují přípravu a provádění operativních opatření
s účinností po omezenou dobu trvání nedostatku vody a dobu bezprostředně následující. Tato opatření
nezahrnují koncepční opatření, investiční výstavbu, údržbu, opravy a modernizace zdrojů vody
a dalších zařízení pro její distribuci. Opatření pro zvládání sucha a nedostatku vody lze rozdělit na
opatření přípravná, realizovaná v období mimo sucho nebo při hrozícím nedostatku vody a na opatření
realizovaná v průběhu sucha a nedostatku vody. V tomto kontextu lze záměr považovat za příspěvek
k řešení sucha, přestože svým rozsahem nevelký.
Plánem pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody se rozumí dokument, který je podkladem pro
postup vodoprávního úřadu při vyhodnocování hrozby vzniku nedostatku vody a pro rozhodování
komise pro zvládání sucha a nedostatku vody o opatřeních při stavu nedostatku vody. Jeho hlavním
cílem je návrh opatření k zajištění dostatku vody k pokrytí základních společenských potřeb,
minimalizaci negativních dopadů sucha na vodní útvary a minimalizaci dopadů sucha a nedostatku vody
na hospodářskou činnost. Takový koncepční dokument není možné zpracovat v rámci přípravy jednoho
konkrétního záměru.
Pokud jde o zpracování provozního řádu a manipulačního řádu vodního díla, hlavní zásady jsou
uvedeny ve vodohospodářském řešení nádrže (zásobní prostor slouží výhradně k zajištění MZP a
odběru vody pro obyvatelstvo). Navrhovaná nádrž bude ve smyslu vyhlášky č. 471/2001 Sb. vodním
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dílem zařazeným do jedné ze čtyř kategorií podle dosaženého počtu bodů potenciálu škod. Posudek
pro zařazení vodního díla do kategorie a návrh podmínek provádění dohledu se provádí v etapě přípravy
stavby vodního díla ve fázi zpracování dokumentace pro územní řízení.
Manipulační řád je ve smyslu vyhlášky 216/2011 Sb. soubor zásad a pokynů pro manipulaci s vodou k
jejímu účelnému a hospodárnému využití podle povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními
vodami a stavebního povolení k vodnímu dílu, ke snižování nepříznivých účinků povodní, sucha a
ledových jevů, k ochraně a zlepšení jakosti vody, jakož i k zajištění bezpečnosti, stability a spolehlivosti
vodního díla. Tento řád se zpracovává až po zařazení vodního díla, tj. rovněž až po ukončení procesu
EIA.
Provozní řád (soubor zásad, pokynů a dokumentace pro obsluhu a údržbu objektů a zařízení vodního
díla) vychází především z dokumentace skutečného provedení hráze, objektů, instalované technologie
a terénních úprav.

4. Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Ústí nad Labem (ČIŽP/44/2019/4509 ze
dne 31. 5. 2019)

Podstata vyjádření:
Ochrana vod:
ČIŽP upozorňuje, aby při výstavbě uvedeného záměru nedošlo k ovlivnění vodního hospodářství na
předmětné lokalitě, zejména k ovlivnění jakosti povrchových a podzemních vod a vzniku možné
kontaminace půdy při nakládání se závadnými látkami.

Ochrana přírody a krajiny:
Vzhledem k tomu, že jsou zhodnoceny všechny významné faktory z hlediska ochrany přírody a krajiny,
nemá ČIŽP k předložené dokumentaci připomínky

Ochrana lesa:
ČIŽP požaduje aby byly veškeré úkony ve vztahu k PUPFL uvedeny do souladu s platnou legislativou:

· Umístění stavby je podmíněno souhlasem orgánu státní správy lesů (dále jen „OSSL“) a to i u
pozemků 50 m od okraje lesa (ochranné pásmo), viz § 14 odst. 2 lesního zákona. Dotýká-li se
řízení zájmů chráněných tímto zákonem, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy
jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na
splnění určitých podmínek.

· K realizaci stavby je nezbytně nutné vydání rozhodnutí o odnětí PUPFL v souladu se zněním §
13, 15 a 17 lesního zákona. O odnětí nebo o omezení rozhodne ten orgán státní správy lesů, v
jehož území se dotčené pozemky nebo jejich převážná část nacházejí (§ 16 odst. 1 lesního
zákona).

· Žádost o odnětí musí být v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., a musí
splňovat veškeré její požadované náležitosti. Orgánu státní správy lesů jí podává ten, v jehož
zájmu má k odnětí nebo omezení dojít.

Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
Ochrana vod:
Při výstavbě bude nutno provést přeložku toku v rozsahu desítek metrů z důvodu založení sdruženého
objektu a vlastní hráze v údolí. Při této činnosti bude voda krátkodobě ovlivněna inertním zákalem,
způsobeným mechanickým přesunem sedimentů. Tento vliv lze v případě potřeby minimalizovat
zřízením dočasné sedimentační jímky. Ovlivnění závadnými látkami se při výstavbě nepředpokládá,
pro případ havárie budou na místě k dispozici prostředky pro její likvidaci.
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Ochrana přírody a krajiny: (není nutno vypořádat)

Ochrana lesa:
Uvedené úkony budou provedeny v rámci územního řízení po detailním zaměření prostoru hráze a
zátopy, po specifikaci zabírané plochy dotčených pozemků.

5. Vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství (bez zn. ze dne 31. 5. 2019)

Podstata vyjádření:
V dokumentaci je zmíněna situace, kdy nebude do nádrže přitékat dostatečné množství vody, hladina
v nádrži klesne na úroveň stálého nadržení a dojde k omezení vodárenských odběrů a MZP. KÚ
postrádá kroky či opatření prováděné, pokud taková situace nastane.

Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
Vzhledem k relativně malému objemu nádrže (medián doby plnění je 5 dnů, průměr 12 dnů) taková
situace může nastat, zejména s ohledem na nepříznivé klimatické scénáře budoucího vývoje. Takovou
situaci (nezaviněný pokles pod úroveň stálého nadržení z důvodu nízkých přítoků) je nutno považovat
za krizovou a je popsána ve vypořádání připomínek KÚ ze dne 29. 5. 2019 – viz vyjádření 3., bod 2.
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VI.  CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Posuzovaný záměr představuje vybudování zemní hráze a vodní nádrže v údolní nivě Stříbrného potoka
(ř. km 2,1) v k. ú. Kraslice a Stříbrná, na okraji zástavby a lesního porostu, podél ulice Havlíčkova. Vodní
nádrž je navržena za účelem zajištění zdroje pitné vody pro město Kraslice, zadržení vody v krajině
zpomalením jejího odtoku a zajištění minimálního zůstatkového průtoku.
Hráz v morfologicky nejvhodnějším profilu je navržena jako sypaná z místního materiálu s celkovou
délkou v koruně 121 m a max. výškou 14,7 m. V koci vzdutí je dělící hrázka bránící zanášení nádrže
sedimenty. Zachycené splaveniny budou podle potřeby transportovány pod hrázový profil, kde budou
kompenzovat projevy tzv. hladové vody.
Sdružený objekt je tvořen manipulačním objektem (věž) se spodními výpustěmi, navazující na odpadní
chodbu s ukončením ve vývaru spodních výpustí a vodárenským odběrem. Výpustné zařízení tvoří dvě
spodní výpusti DN 800, osazené uzávěry a zaústěné do odpadní chodby, která je vyvedena na vzdušní
líc hráze, kde je ukončena vývarem spodních výpustí, který dále navazuje na odpadní koryto pod hrází.
Odebíraná voda je vedena potrubím odpadní štolou do čerpací stanice, odkud je voda čerpána na
úpravnu vody.
Bezpečnostní přeliv je řešený jako boční situovaný u levobřežního zavázání hráze. Přeliv je tvořený
přelivnou hranou, spadištěm délky 36,7 m, na který navazuje skluz šířky 9,0 m s proměnlivým sklonem
4,4 - 25%. Na úrovni koryta toku je skluz zakončený vývarem bezpečnostního přelivu.
Z povahy a množství výstupů a vlivů posuzovaného záměru uvedených v dokumentaci záměru a
komentovaných v předloženém posudku je zřejmé, že životní prostředí jako celek nebude v dotčeném
území v žádném případě ovlivněno nad únosnou míru.
Významnost vlivů záměru je určena morfologickými a hydrologickými poměry, které objektivně limitují
velikost vlivů záměru na lokální měřítko.

Lokální negativní vlivy záměru jsou především zábor zemědělské a lesní půdy, vlivy na flóru, faunu a
vodní tok v rozsahu stavby.
Vlivy na flóru a faunu lze částečně minimalizovat a/nebo kompenzovat. Vlivy na zábor půdy a vodní tok
jsou nekompenzovatelné. Nepřímé negativní vlivy záměr negeneruje.
Pozitivní vlivy záměru jsou především ve zvýšení spolehlivosti odběru povrchové vody pro potřeby
obyvatelstva a zlepšení odtokových poměrů v dotčeném území (využití akumulované vody pro
nalepšování průtoků ve Stříbrném potoce v období sucha).

Na základě předložené dokumentace a jejích odborných příloh, na základě vypořádání doručených
vyjádření dotčených územně správních celků, úřadů a organizací, na základě srovnání s obdobnými
záměry zpracovatel posudku konstatuje, že posuzovaný záměr je při splnění opatření pro eliminaci vlivů
na životní prostředí možno realizovat, aniž by přinesl významné negativní vlivy.
Celkově lze shrnout, že z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je posuzovaný záměr
akceptovatelný.
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VII.  NÁVRH STANOVISKA

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06  Karlovy Vary

Číslo jednací: ..........................

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

(dále jen „závazné stanovisko“)
podle § 9a odst. 1 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 (dále jen „zákon“).

Krajský úřad Karlovarského kraje jako příslušný úřad podle § 21 písm. c) zákona za použití § 9a odst.
1 a přílohy č. 6 k zákonu

vydává

S O U H L A S N É  Z Á V A Z N É  S T A N O V I S K O

k záměru

„Vodní nádrž Kraslice“

I.
Povinné údaje

1. Název záměru Vodní nádrž Kraslice

2. Kapacita (rozsah) záměru Záměr představuje vybudování zemní hráze a vodní nádrže v
údolní nivě Stříbrného potoka (ř. km 2,1).  Hráz je navržena
jako sypaná z místního materiálu s celkovou délkou v koruně
121 m a max. výškou 14,7 m. Objem akumulované vody
v nádrži bude 115 tis. m3, plocha hladiny zásobního prostoru
nádrže bude 2,94 ha.

3. Zařazení záměru dle přílohy č. 1 Kategorie II, bod. 65 – Vodní nádrže a jiná zařízení určená k
akumulaci vody nebo k dlouhodobé retenci vody, pokud objem
akumulované vody dosahuje nebo přesahuje stanovený limit
100 tis. m3.

4. Umístění záměru Kraj: Karlovarský
Obec: Město Kraslice, Stříbrná
Katastrální území: Kraslice (560472), Stříbrná (560651)
Parcely: Kraslice: 1682/1, 1549/1, 1549/2,
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1568/2, 6747/2, st. 2776, 1568/3,
1568/1, 1568/4, 6748.
Stříbrná: 2443/1, 11, 13/1, 2285/1, 10,
2433, 2547/2.

5. Obchodní firma oznamovatele KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o.

6. IČ oznamovatele 25241800

7. Sídlo (bydliště) oznamovatele Pohraniční stráže 367, 358 01 Kraslice

8. Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru, popřípadě
podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzace negativních vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví

Podmínky pro fázi přípravy:

1. Provést podrobný inženýrskogeologický průzkum a při návrhu násypu hráze respektovat jeho
výsledky.

2. Při návrhu opevnění koryta preferovat kamenný zához nebo rovnaninu před dlažbou nebo
betonem.

3. Navrhnout pod hrázovým profilem způsob ukládání splavenin zachycených v konci vzdutí
s cílem zamezit projevům tzv. hladové vody pod nádrží.

4. Před podáním žádosti o kácení projednat zásah do zeleně na základě zákresu do projektové
dokumentace s úřadem příslušným k udělení souhlasu.

5. Zpracovat a projednat s orgánem ochrany přírody projekt vegetačních úprav.
6. Při přípravě Zásad organizace výstavby (ZOV) a Plánu organizace výstavby (POV) respektovat

doporučení Biologického hodnocení záměru (zejména zajištění biologického dozoru).

Podmínky pro fázi výstavby:

7. Zahájení zemních prací včetně přípravy území provést v období září - únor.
8. Při zahájení prací zajistit odborný biologický dozor a organizovat rozvinutí stavebních prací tak,

aby byl umožněn ústup pohyblivých organizmů nebo zajištěn jejich transfer.
9. V plánu organizace výstavby konkretizovat opatření směřující k omezení negativních vlivů

(zejména hluk a prašnost, deponie mimo záplavové území, ochrana dřevin v blízkosti
stavebních ploch).

10. Stavební práce provádět pouze v denní době, v noční době (mezi 22:00 a 6:00) bude úplně
vyloučena stavební činnost a stavební doprava.

11. Používat mechanizmy s biologicky odbouratelnými mazivy a nízkou emisní úrovní (alespoň
EURO 4).

12. Na staveništi neprovádět: údržbu, opravy mechanizace, doplňování paliva a výměnu
provozních kapalin. V případě nutnosti zásahu pojízdné dílny zajistit řádnou likvidaci vzniklých
odpadů.

13. Vybavit staveniště prostředky pro případnou sanaci úniku pohonných hmot nebo jiných látek,
které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.

14. Zajistit odborný inženýrskogeologický sled výstavby.
15. Před zahájením výstavby realizovat dočasná protihluková opatření u nejbližšího chráněného

venkovního prostoru stavby (rekreační objekt).



Vodní nádrž Kraslice

019128A

Posudek_Kraslice2019.docx strana 36 z 40

16. Stavební stroje v průběhu výstavby odstavovat mimo koryto toku i mimo polohy, kde hrozí jejich
zaplavení.

17. Provádět pravidelné školení personálu zaměřené na činnost v případě poruchy nebo havárie.
18. V průběhu výstavby pravidelně monitorovat jakost vody v toku pod hrázovým profilem a

v případě její změny v souvislosti s výstavbou ve spolupráci s orgánem ochrany vod přijmout
účinná opatření.

19. V průběhu výstavby minimalizovat vznik splavenin a půdní erozi na staveništi a plochách těžby
materiálů.

20. Zajistit likvidaci jedinců křídlatky japonské v rámci staveniště tak, aby nedošlo k podpoře jejího
šíření.

Podmínky pro fázi provozu:

21. Do projektu měření ve smyslu vyhlášky č. 471/2001 Sb. zahrnout instalaci automatického
snímače úrovně hladiny v nádrži s dálkovým přenosem.

22. Na vodní nádrži nebude vyhlášen rybářský revír, případné účelové rybářské hospodaření bude
projednáno s vodoprávním orgánem a orgánem ochrany přírody.

23. Po zahájení provozu zajistit a dokumentovat transfer jedinců zvláště chráněných druhů ryb
v rozsahu a četnosti stanovené v Biologickém hodnocení záměru.

9. Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí (parametry, délka
sledování) přiměřené povaze, umístění a rozsahu záměru a významnosti jeho vlivů na životní
prostředí

24. Pravidelně sledovat kvalitu vody v nádrži v rozsahu stanoveném po dohodě s vodoprávním
úřadem

25. Pravidelně sledovat velikost průtoku v odpadním korytě včetně průsaků drenážním systémem
hráze.

II.

Odůvodnění

1. Odůvodnění vydání souhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení uvedených
podmínek:
Předmětem posuzovaného záměru je vybudování vodního díla pro účely zajištění zdroje vody pro
zásobování obyvatelstva a zlepšení odtokových podmínek v dotčeném území.
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“),
obdržel 28. 8. 2017 oznámení záměru Vodní nádrž Kraslice (zpracoval Mgr. Ondřej Volf) a na základě
obsažených informací a došlých vyjádření vydal dne 27. 9. 2017 závěr zjišťovacího řízení, v němž byly
stanoveny oblasti, na které je třeba se zaměřit při zpracování dokumentace. K posouzení vlivů záměru
na životní prostředí a veřejné zdraví byla dne 6. 5. 2019 zveřejněna dokumentace (zpracoval RNDr.
Jaroslav Růžička, držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku, kterou vydalo MŽP ČR pod
č.j. 85184/ENV/08, a která byla prodloužena Rozhodnutím MŽP č.j. MZP/2018/710/4960 dne
13.12.2018) v jedné variantě provedení záměru. V dokumentaci a jejích přílohách bylo provedeno
podrobné vyhodnocení vlivů záměru. Záměr bude mít lokální negativní vlivy na některé složky životního
prostředí, především půdu, dřeviny, významné krajinné prvky a přerušení spojitosti a omezení migrační
průchodnosti toku v důsledku výstavby nádrže. Z těchto důvodů je navrženo kompenzační opatření.
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Současně má záměr pozitivní vliv na posílení zdroje vody pro účely zásobování obyvatelstva a také na
zlepšení průtokových poměrů ve Stříbrném potoce pod nádrží. Žádný ze specifikovaných negativních
vlivů není natolik významný, že by vylučoval realizaci záměru.
K dokumentaci obdržel krajský úřad celkem 5 vyjádření. Některá vyjádření obsahovala v různé míře
upozornění, upřesnění či doporučení doplnění některých informací a aspektů v dokumentaci a dále
uvedení podmínek, které je třeba dodržet za předpokladu realizace záměru. Na základě dokumentace
a vyjádření k dokumentaci byl zpracován posudek. Posudek k dokumentaci „Vodní nádrž Kraslice“
zpracoval v srpnu 2019 RNDr. Dalibor Bílek, držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku
podle § 19 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR č. j. 5436864/OPV/93, autorizace
prodloužena dne 27. 6. 2016, č.j. 9293/ENV/16.
Dne ............ 2017 byl posudek rozeslán dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným
správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.
V zákonné lhůtě se ke zveřejněnému posudku vyjádřili: (bude doplněno podle skutečnosti)
Veřejné projednání proběhlo dne: (bude doplněno podle skutečnosti)

Na základě výše uvedeného oznámení záměru, dokumentace, posudku a vyjádření k nim uplatněným,
se příslušný úřad ztotožnil se závěry posudku a dospěl k závěru, že negativní vlivy posuzovaného
záměru nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími předpisy a že předmětný záměr lze při
respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné závazné
stanovisko.
Odůvodnění stanovených podmínek:
V posudku je v návrhu závazného stanoviska uvedeno 25 podmínek. Do podmínek závazného
stanoviska nebyly zahrnuty podmínky, které jednoznačně vyplývají z právních předpisů.
Podmínka č. 1 je stanovena z důvodu zajištění dostačených geotechnických a inženýrskogeologických
informací nutných pro návrh založení a provedení jednotlivých stavebních objektů.
Podmínky č. 2 a 3 jsou stanoveny z důvodu minimalizace vlivů na vodní prostředí.
Podmínky  4, 5, 6, 7 a 8 byly stanoveny z důvodu minimalizace negativních vlivů provádění záměru na
flóru a živé složky prostředí obecně.
Podmínka č. 9 je stanovena z důvodu specifikace eliminačních opatření snižujících negativní vliv
provádění záměru na ovzduší.
Podmínka č. 10 je stanovena z důvodu minimalizace negativního vlivu provádění záměru na faktor
pohody místního obyvatelstva.
Podmínky č. 11, 12, 13 a 16 jsou stanoveny z důvodu minimalizace emisí a eliminace rizika havarijního
znečištění vod.
Podmínka č. 14 akcentuje legální avšak zanedbávaný požadavek dokumentace zásahů do horninového
prostředí.
Podmínka č. 15 je stanovena z důvodu dodržení hygienického limitu pro venkovní chráněný prostor
dotčené nemovitosti.
Podmínka č. 17 akcentuje a upřesňuje legislativní požadavek s ohledem na konkrétní podmínky stavby.
Podmínky č. 18, 19 a 22 jsou stanoveny z důvodu minimalizace negativního vlivu provádění záměru na
povrchové vody.
Podmínka č. 20 je stanovena s ohledem na výskyt invazního rostlinného druhu v dotčeném území a
nutnost omezování jeho šíření.
Podmínka č. 21 je stanovena s ohledem na předpokládaný bezobslužný provoz vodního díla a potřebu
znalosti pohybu hladiny v nádrži.
Podmínka č. 23 je stanovena jako opatření minimalizující negativní vliv záměru na dotčené zvláště
chráněné druhy ryb.
Podmínky č. 24 a 25 jsou stanoveny z důvodu zajištění údajů sloužících pro monitorování dlouhodobých
vlivů záměru na vodní prostředí.

Připomínky k záměru byly v rámci procesu EIA vypořádány, případně jsou zahrnuty v tomto závazném
stanovisku.
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2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti

Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů: V období výstavby budou negativní vlivy
na obyvatelstvo omezeny organizačními a technickými opatřeními tak, aby nedošlo k překročení
žádných hygienických limitů.  Ani v místech nejbližší obytné zástavby nedojde realizací záměru k
významnému zvýšení rizika akutních ani chronických zdravotních účinků.
Provoz záměru žádné negativní vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví nevyvolává, pozitivním vlivem
bude zvýšení spolehlivosti vodního zdroje povrchové vody.

Vlivy na ovzduší a klima: Z hlediska imisních koncentrací sledovaných škodlivin dojde při výstavbě k
mírnému zhoršení stávajícího stavu, ale nedojde k dosažení nebo překročení hygienických limitů.
Vlivy na klima nenastanou, vlivy na mikroklima budou nevýznamné.

Vlivy na hlukovou situaci, ev. na další fyzikální a biologické charakteristiky: Vliv na stávající
hlukovou situaci nastane v období výstavby činností stavebních mechanizmů, další fyzikální a
biologické charakteristiky budou ovlivněny nevýznamně. Během provozu záměru negativní vlivy
nenastanou.

Vlivy na povrchové a podzemní vody: Vlivy na povrchové i podzemní vody jsou hodnoceny během
stavby jako nevýznamné. Vlivy během provozu budou s výjimkou vzniku vlastní nádrže rovněž
nevýznamné.

Vlivy na půdu: Vliv na půdu je hodnocen jako nepříznivý v průběhu provádění záměru, po ukončení
záměru a provedení rekultivace zemníku bude vliv nevýznamný.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje: Vlivy záměru na horninové prostředí a nerostné zdroje
budou vzhledem k rozsahu nevýznamné.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy: Negativní vliv na faunu a floru je způsoben při výstavbě záborem
půdy a přerušením kontinua toku. Negativní vliv na zvláště chráněné druhy ryb bude minimalizován
organizačními a technickými opatřeními. Negativní vliv provozu bude kompenzován pravidelným
zajištěním genetického kontaktu mezi izolovanými populacemi.

Vlivy na krajinu: Výsledný vliv na krajinu je hodnocen jako nevýznamný. Vliv na krajinný ráz je
hodnocen v době výstavby jako nepříznivý, v době provozu jako nevýznamný.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky: Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky budou
nulové. Vlivy provozu na dopravní infrastrukturu budou nulové.

Z parametrů navrženého záměru a jejich posouzení vyplynulo, že předpokládané vlivy záměru na
životní prostředí budou lokální a převážně nevýznamné. Nedojde k dotčení ploch v žádné kategorii
chráněných území na národní ani mezinárodní úrovni. Vlivy provozu se budou projevovat především
existencí zátopy v údolí o rozloze 3 ha a vytvořením migrační bariéry na toku. Poslední uvedený vliv
bude částečně kompenzován. Vlivy provozu záměru na ostatní složky životního prostředí budou
zanedbatelné nebo nulové. Přeshraniční vlivy jsou vyloučeny.
Na základě zhodnocení údajů v dokumentaci a podle závěrů, které byly doloženy odbornými studiemi,
lze konstatovat, že žádné oblasti životního prostředí ani veřejné zdraví nebudou dotčeny způsobem,
který by se projevil nežádoucím zhoršením stávajících podmínek v dotčeném území.
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3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde o
znečišťování životního prostředí.
Předmětem záměru je výstavba zemní hráze s trvalým nadržením. Technické řešení záměru je popsáno
pro potřeby posouzení možných vlivů na životní prostředí dostatečně, podrobné řešení organizačního
a technického provádění stavby bude předmětem navazujících řízení. Z pohledu ochrany životního
prostředí bude zásadním parametrem záměru úroveň optimalizace zásahů do půdy a horninového
prostředí a prevence sekundární prašnosti.
Emise vyvolané stavební činností nelze běžnými opatřeními dále minimalizovat a nepředstavují
ohrožení hygienických limitů. Návrh provozu nádrže je z pohledu vodního hospodářství standardní. Lze
konstatovat, že navržený záměr je v souladu s dosaženým stupněm poznání pokud jde o minimalizaci
dopadů na životní prostředí.
Předpokládá se použití certifikovaných výrobků jak při stavbě, tak  při otvírce zemníků, těžbě materiálů
i následné rekultivaci.
Při provozu záměru budou uplatněna soudobá hlediska naplňující princip kontroly a řízení, prevenci i
kritéria vhodnosti a dostupnosti.

4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Záměr nebyl předložen ve variantách, protože jeho umístění je vázáno na existenci vodního toku a
morfologii území. Aktivní varianta provedení byla vyhodnocena jako optimální.

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
K dokumentaci bylo příslušnému úřadu doručeno celkem  5 vyjádření od následujících subjektů:

· Povodí Ohře (POH/21910/2019-2/032100 ze dne 16. 5. 2019)
· Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových  Varech (KHSKV

04996/2019/HOK/Lup ze dne 23. 5. 2019)
· Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (KK/1888/ZZ/19-6

ze dne 29. 5. 2019)
· Česká inspekce životního prostředí, OI Ústí nad Labem (ČIŽP/44/2019/4509 ze dne 31. 5.

2019)
· Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (bez zn. ze dne 31.

5. 2019)
Připomínky ve vyjádřeních se týkaly především problematiky manipulace v nádrži a ochrany vod, žádné
vyjádření nebylo nesouhlasné. Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly vypořádány
v kapitole V. posudku. Posudek je zveřejněn v Informačním systému EIA na internetových stránkách
CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) pod kódem záměru
KVK522 v části Posudek.

6. Okruh dotčených územních samosprávných celků
· Karlovarský kraj
· Město Kraslice
· Obec Stříbrná

Toto závazné stanovisko je vydáno dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení podle § 3 písm. g) zákona. Platnost
tohoto závazného stanoviska je 7 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost oznamovatele
prodloužena v souladu s § 9a odst. 4 zákona.
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Poučení
Proti tomuto závaznému stanovisku není podání samostatného odvolání přípustné. V souladu s § 149
odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je toto závazné stanovisko
přezkoumatelné v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení, které bylo
podmíněno tímto závazným stanoviskem.

Otisk razítka příslušného úřadu:

Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:

Datum zpracování posudku:  19. 8. 2019

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na zpracování
posudku:

Dalibor Bílek, Botanická 56, 602 00 Brno, (+420) 607 256 258

Podpis zpracovatel posudku:

Autorizace ke zpracování posudku:
osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 5436/864/OPV/93 ze dne 22. 2.
1994 prodloužené rozhodnutím MŽP č.j.: MZP/2018/710/4960 ze dne
7. 3. 2016

Příloha

1. Autorizace ke zpracování posudku
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