Krajský úøad Pardubic:kého kraje
odbor životního

prostøedí al zemìdìlství

Èíslo jednací:
Vyøizuje:
Telefon:
E-mail:
Fax:

OŽPZ/7502/04/FE
Ing. Felcman
466026417
lubomír.felcman@Dardubickvkrai.cz
466 026 392

Datum:

7.5.2004
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ZA VER ZJISTOV ACIHO RlZENI

,

podle § 7 zákona È. 100/2001 Sb., o posuzlování vlivù na životní prostøedí a
o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní
prostøedí) v platném znìní

!,g,ft~ntifikaèní

údajEJt.;.

Název:
"Prohrábka

Labe v úseku od jezu Pardubice

po soutok s Louènou"

Kapacita zámìru:

Pøedmìtem zámìru je prohrábka Labe v øíèních kilometrech 240,030 244,000, to je v délce 3,970 km. V souèasné fázi zpracování je stanoven
objem tìžených zemin na 1427'00 m3. Toto množství budou tvoøit
jednak naplaveniny charakteru ~Iískù i štìrkù s rùznou pøímìsí jílù,
podložní slíny a rozrušené horniny -slínovce.

Charakter zámìru:

:Zvýšení protipovodòové ochrany F'ardubic pøedpokládá souhrn opatøení,
které tvoøí kromì ohrázování, nebo zvýšení stávajících hrází podél Labe
a Chrudimky také prohloubení dna! Labe v úseku od železnièního mostu
v Rosicích n. Labem po soutok s Louènou. Tento úsek je rozdìlen na
dvì èásti jezem na Labi v Pardubicích.

Umístìni:

kraj:
Pardubický kraj
obec: Pardubice, Staré Hradištì, Kunìtice, Rybitví, Sezemice

Zahájení:
Ukonèení:
Oznamovatel:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
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Souhrnné

vYpoøádání pøipomínek:

V zákonné lhùtì byly k zahájenému zjiš•ovacímu øízení vedeného dle § 7 zákona è.
100/2001 Sb., zámìru "Prohrábka
Labe v úseku od jezu Pardubice
po soutok s
Louènou"
povìøenému úøadu tj. Krajskému úøadu Pardubického kraje
od obeslaných
úèastníkù øízení doruèena celkem 4 vyjádøení a stanoviska. Obdržené pøipomínky se týkají
pøedevším ochrany pøírody, ochrany vod a odpadù. V pøipomínkách jsou uvedeny pøedevším
povinnosti vyplývající z pøíslušných zákonù na ochranul životního prostøedí.

§Q!!!!!ffi
Po zhodnocení došlých pøipomínek k zahájenému zjiš•ovacímu øízení "Prohrábka Labe
v úseku od jezu Pardubice po soutok s LouènlDu" Krajský úøad Pardubického kraje
konstatuje, že se neobjevily pøipomínky takového charakteru, které by vedly k pokraèování
procesu podle tohoto zákona.
Žádný z úèastníkù øízení nepožadoval za nutné~ pokraèovat v projednávání
akce v režimu zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování \/'iivù na životní prostøedí.

pøedmìtné

Oznamovateli
se doporuèuje,
aby se pøi projednávání dalších stupòù pøípravy
pøedmìtného zámìru podle jiných právních pøedpisù, :zejména stavebních, ochrany životního
prostøedí a ochrany zdraví øídil mimo jiné i pøipomínkami resp. doporuèeními uvedenými
v pøiložených vyjádøeních.

~~
Zámìr "Prohrábka Labe v úseku od jezu Pardubice po soutok s Louènou" naplòuje
dikci bodu 1.4. Úpravy tokù a opatøení proti povodním významnì mìnící charakter toku a ráz
krajiny, kategorie II pøílohy è. 1 k citovanému zákonLI. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona
provedeno zjiš•ovací øízení, jehož cílem bylo zjištìrlí, zda zámìr
bude posuzován podle
citovaného zákona.
Na základì zjiš•ovacího øízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel
pøíslušný orgán k závìru, že zámìr "Prohrábka
I_abe v úseku od jezu Pardubice po
soutok s Louènou"
nebude posuzován podle cito"aného zákona.
Podmínky,
které budou
respektovány
v rlásledujících
stupních
pøípravné a
projektové dokumentace,
realizace zámìru a prov'ozu vlastního zámìru a v návazných
správních øízeních:
.v
rámci další projektové pøípravy budou ve vztahu jak k rozsahu provádìných prací na
øece, tak i ve vztahu ke zohlednìní prostoru pøekli3dištì vytypovány lokality pro pøípadné
umístìní norných stìn vèetnì pøístupových cest k jtìmto lokalitám
.v

rámci další projektové pøípravy bude doložerlo podrobné øešení zpùsobu èerpání
pohonných hmot do dozeru, vèetnì míst tìchto èerpání a zpùsobu zajištìní prostoru proti
úniku látek škodlivých vodám; preferovat využití prostoru u stávajícího objektu povodí
Labe

.prohrábku
øešeného úseku organizovat takovým
znamenat odtìžení
sedimentù (pøi respektov~iní
z doporuèení na ochranu velevruba malíøského)

zpùsobem, který bude nejdøíve
dalších doporuèení vyplývajících

.vytìžené
sedimenty budou pøímo odváženy na meziskládku do prostoru deponií na
území odklališ• Aliachem Semtín, kde bude provádìno vzorkování dle Metodického
pokynu odboru odpadù Ministerstva životníh'D prostøedí ke Vzorkování
odpadù
v návaznosti na pøíslušná ustanovení vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady a
vyhlášky o hodnocení nebezpeèných vlastností odpadù; o zpùsobu využití respektive
odstranìní sedimentù bude rozhodnuto až na základì výsledkù provádìného vzorkování
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.v

rámci další projektové pøípravy
hospodáøství mechanismus provádìní
provádìných
analýz se zohlednìním
Vzorkování odpadù; jakýkoliv zpùsob
jeho odstranìní musí být proveden až

konzultovat s pøíslušným orgánem odpadového
kontrol tìženého rostlého materiálu jakož i rozsah
Metodického pokynu odboru odpadù MŽP ke
využití tìženého materiálu nebo pøípadný zpùsob
na základì výsledkù rozborù

.z

další pøípravy vylouèit mezideponii è. 7 s ohledem na polohu a nutnost složitého
dopravního pøipojení pøes vodní plochu labského ramene

.z

další pøípravy vylouèit s ohledem na potenciální
funkcí biocenter mezideponie è. 1 a 4

ovlivnìní

ekologicko-stabilizacích

.mezideponie
zemin è. 6 jako rezervní plocha bude realizována v dostateèné vzdálenosti
od bøehové hrany labského ramene U Haldy
.jako
nosné prostory pro øešení mezideponií pokládat plochy è. 2, 3 a 5 na orné pùdì a
v rámci propoètù potøebných kapacit dále upøesnit jejich prostorový a objemový rozsah
.skrývky
pro pøípravu ploch pro vybrané mezideponie realizovat nejdøíve ke konci
vegetaèního období z dùvodu ovlivnìní reprodukèního období na zemi hnízdících druhù
ptákù a snížení vlivù na populace epigeického hmyzu a obojživelníkù
.deponování
prvních vrstev materiálù ze dna na uvolnìný
rovnìž mimo reprodukèní období, ke konci vegetace

prostor po skrývkách

øešit

.veškerá
odùvodnìná
kácení døevin v nezbytnì
zásadnì v období vegetaèního klidu

nutném

minimálním

øešit

.zajistit
dùslednou ochranu známých lokalit zvláštì
okolí labských ramen

chránìných

rozsahu

druhù rostlin v polohách

.pro

pøístup na plochy mezideponií è. 2 a 3 realizovat pøístup v prolukách èi prostorech jen
s nálety døevin nebo keøi, ne s vzrostlými stromy doprovodného porostu Labe

.v

dalším stupni projektové dokumentace dùslednì provìøit všechny zpùsoby dopravních
pøístupù na plochy mezideponií, které povedou k minimálním nárokùm na zásahy do
porostù døevin

.minimalizovaný
odùvodnìný rozsah kácení náletù a keøù, pøípadnì zásahù do vìtví
v rámci uvolòování prùjezdného profilu , realizovat výhradnì v období vegetaèního klidu
.za

odkácené stromy zajistit náhradní výsadbu odpovídajících
skladebných prvkù ÚSES

druhù døevin do prostorù

.do

POV stavby bude promítnuta situace se zachováním hodnotnìjších stromù v dosahu
dopravních tras pro pøevozy tìženého materiálu, vèetnì zpùsobu ochrany tìchto stromù
(ochrana kmene i ochrana aktivní koøenové zóny)

.minimalizovat
nezbytný rozsah kácení v rámci øešení manipulaèních
kotvení míst vykládky ze èlunù

pásù a prostorù

.v

rámci pøípravy zámìru umožnit a zajistit odborný prùzkum øešeného úseku specialisty
na problematiku vodních mlžù s cílem ovìøit pøedpoklad výskytu pro øešený úsek

.v

rámci pøípravných prací provést namátkové dílèí vzorkování sedimentu odbìrem malých
množství pod dozorem specialistù s cílem odhadnout poèetnost populace druhu
v øešeném úseku a zajistit alespoò pro vytažené jedince záchranný transfer

.v

rámci pøíèného profilu prohrábky nedotahovat tìžbu svrchních sedimentù až k bøehové
hranì normální hladiny, ale ponechat dílèí netìžený pás jako základu pro možnou
reintrodukci èásti populace velevruba do toku. Rozsah ochranného pøíbøežního pásu
projednat za úèasti specialistù v rámci pøípravy podkladù pro øešení pøípadné výjimky
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Vyvìšeno dne

Sejmuto dne

Potvrzení o dalším zpùsobu zveøejnìní:

Obdrží:

Oznamovatel:
1. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Dotèené územní samoscráyné

celky:

2. Statutární mìsto Pardubice
3. Mìstský obvod Pardubice I
4. Mìstský obvod Pardubice II
5. Mìstský obvod Pardubice III
6. Obec Staré Hradištì
7. Obec Kunìtice
8. Obec Rybitví
9. Mìsto Sezemice
10. Pardubický kraj
Dotèené správní

úøadv :

11. Ministerstvo zdravotnictví ÈR
12. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
13. Èeská inspekce ŽP, Oblastní inspektorát Hradec Králové
14. Magistrát mìsta Pardubic
15. Úøad mìstského obvodu Pardubice I
16. Úøad mìstského obvodu Pardubice II
17. Úøad mìstského obvodu Pardubice III
18. Obecní úøad Staré Hradištì
19. Obecní úøad Kunìtice
20. Mìstský úøad Sezemice
21. Obecní úøad Rybitví
22. Krajský úøad Pardubického kraje
Na vìdomí:
23. Ministerstvo životního prostøedí, odbor IPPC a projektové EIA, Vršovická 65,
Vršovice
24. Ministerstvo životního prostøedí, OVSS VI, Hradec Králové
25. Obecní úøad Ráby
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MINISTERSTVO

-1JtJ.2/Z-Ppq

ZDRAVOTNICTVÍ

12801 Praha 2, Palackéhonám. 4, pošt. pøihr. 81

KUPAP005JURB
Krajský úøadPardubickéhokraje
Ing. JosefHejduk
vedoucíOdboruživotmno
prostøedía zemìdìlství
Komenskéhonámìstí 125
532 11 Pardubice

MZDRP00DV7YT

Cfi=:::j:=:::::=j..:J
Vašezn.:

OŽPZ/7 502/04/FE/EIA -ZZ
Vìc:

Našezn.:

Vyøizuje

HEM-3212-6.4.04/9334 MUDr .Peterková

V Prazedne

16.4.2004

Posuzování vlivù na životní prostøedí podle zákona è. 100/2001 Sb. -zahájení
zjiš•ovacího øízenízámìru zaøazenéhov kategorii II

Obdrželi jsme od vás kopii oznámení podle pøílohy è. 3 k zákonu è. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivù na životní prostøedía o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, o podrobení
zámìru "Prohrábka
Labe v úseku od jezu Pardubice po soutok s Louènou" ,
zjiš•ovacímu øízenípodle § 7 zákona.
Požadujeme, aby v tomto pøípadì bylo z hlediska znalosti místních pomìrù pøi
posuzování stavby podle zákona è. 100/2001 Sb. respektováno stanovisko místnì pøíslušného
orgánu ochrany veøejnéhozdraví (Krajská hygienická stanice Pardubického kraje).

A
RNDr. Karla Øíhol!
øeditelkaodboru
hygienya epidemiologie

Ff:

IC.i.v~~",
I

KUPAP0088JWB

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích
Klášterní 54, 530 02 Pardul .ice

KRAJSKÝÚØAD.PAR~UBICKÉHO
KRAJE
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Zpraco-

Do&lo:

-3

-05- 2004

vatel

Krajský úøad Pardubického kraje
Odbor životního prostøedí a zemìdìlství
Komenského námìstí 125
532 11 Pardubice
Váš dopis zn./ze dne
OŽP ZJ7 502/04/FFJEIA

-ZZ

6.4.2004

Našeznaèka
1432-211.6/04-449

Vyøizuje/linka
Ing.O.Krpatová/466531945
Ing. B. Pozdìnová/466531935

Pardubice

20.4.2004

Vyjádøení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
k zahájení zjiš•ovacího øÍzenízámìru zaøazenéhov kategorii II "Prohrábka Labe v úseku od
jezu Pardubice po soutok s Louènou"
Na základì žádostiKrajskéhoúøaduPardubickéhokraje posoudilaKrajská hygienickástanice
Pardubickéhokraje se sídlemv Pardubicích(dálejen KHS) jako dotèenýsprávníúøadve smyslu§ 77
zák. è. 258/2000 Sb. o ochranì veøejnéhozdravía § 23 odst. 5 zák. è.l00 /2001 Sb., v platnémznìní,
pøedloženéoznámení zámìru "Prohrábka Labe v úseku od jezu Pardubice po soutok s
Louènou".
Po zhodnocenísouladupøedloženého
oznámenís požadavkyv oblasti ochranyveøejnéhozdraví
KHS považuje rozsah oznámení za dostateèný. Takto zpracovanéoznámení mùže nahradit
dokumentacivlivù na životní prostøedí.
Odùvodnìní:

Zvýšení protipovodòové ochrany Pardubic pøedpokládásouhrn opatøenía mezi nimi i
prohloubení dna Labe v úseku od jezu Pardubicepo soutok s Louènou, které je øešeno tímto
oznámením.Prohrábkadna bude provádìna podvodním dozeremKomatsu s tìžením v pøíènéma
podélnémsmìru toku. Vytìžený materiálbude nakládánna plavidla a vodorovnì pøesunutpo vodì
k meziskládkám. Budou využívané meziskládky è.2 a è.5, jejímž uživatelemje ZEAS, a.s. Staré
Hradištì. Po ukonèenískládkováníse provedetechnickáa biologická rekultivace.Vzhledemk urèité
rizikovosti nánosu v jezové zdrži bude na rozdíl od tìženého rostlého materiálu tento nános po
vytìžení odváženna pøekladištìa odtud do prostoru rekultivovanýchploch v Semtínì. Zde bude
provedeno vzorkování tohoto nánosua na základì výsledkù bude rozhodnuto o jeho pøípadném

využití.
Liniové zdroje zneèiš•ováníbudoupøedstavovány
provozemnákladníchautomobilùpøiodvozu
využitelného materiálu z uvažovanéhozámìru. Dle koneèného øešenívyužitelnosti vytìženého
materiálulze pøedpokládat,
že z meziskládkyè.2 bude odváženo15 000 m3,z meziskládkyè.5 bude
odváženo27700 m3,z pøekladištìpro rekultivovanéplochy v Semtínì odváženo100000 m3.Doprava
z meziskládkyè.2 bude po levobøežníkomunikacipodél Labe a od meziskládky è.5 po komunikaci
mezi povodòovýmdvorema autokempemu jezu a po polní cestì do Brozan.
Charakter posuzovaného zámìru nevyuèuje riziko zápachu z vytìženého materiálu na
meziskládkách.Eliminace pachovéhozneèištìníje prakticky nemožná.Dle zpracovatele oznámení
situovánímeziskládekè.2 a è.Snení v bezprostøední
blízkostiobytnézástavby.

(

Jedná se o bìžnou stavební èinnost provádìnou bìžnými technologiemi, které významnì
neovlivní životní prostøedív blízkémokolí a pøedpokládá
se,že zvukovákulisa pracujícíchdopravních
a stavebníchstrojù nepøekroèí
pøijatelnouhlukovouhranici.
Z hlediskaochranyveøejnéhozdravíproto nejsoudùvodyk detailnìjšímu posuzovánízámìru a
zpracovávánídokumentacevlivù na životní prostøedía je navrženoposuzováníukonèit zjiš•ovacím
øízením.

MUDr. Antonín Vykydal
øeditel

~
c.)

~

s.

j)

:;;
Na vìdomí: odd. HP
Pøíloha:Oznámeníponechánona KHS

~

CESKAINSPEKCE
llVOTNIHO
Oblastní
Resslova

PROSTREOI

inspektorát Hra,dec Králové
1229, 500 02 Hradec Králové

tel.:495773111,fax:495211175
IÈ: 41693205, e-mail: publiC@hk.cizp.cz,www.cizp.cz

È.j. : 5/01/3429/04

Vyøizuje:
Ing.Skákal
M.Vítek
Ing.Emr
Ing.Štìpánková
Ing.Flaška

v Hradci I<Jálové 22.4.2004

Vìc: Stanovisko k zahájení zjiš•ovacího øízenízámìru zaøazenéhov kategorii II

Akce: ProhrábkaLabe v úsekuod jezu Pardubicepo soutoks Louènou
Místo: k.ú. Pardubice,Brozany,Kunìtice, Ráby, Semtín
Oznamovatel:PovodíLabes.p.HradecKrálové
Zpracovateldokumentace:ECO-ENVI-CONSULTJièín, 8/2003-3/2004
RNDr.TomášBajer,Csc.,osvìdèeníè.j.2719/4343/0EP/92/93

Pøedloženádokumentace øeší prohrábku Labe v øíèních kilometrech 240 -030 244,000, to je v délce 3,970 km. V tìchto místech dojde k odtìžení naplavenin charakteru
pískù, štìrkù s rùznou pøímìsí jílù, podložních slínù a rozpuštìných hornin (slínovcù) o
celkovém objemu cca 142 700 m3. Prohrábka dna bude provádìna podvodním dozérem
Komatsu s tìžením v pøíèném a podélném smìru toku a s vodorovným pøemístìním na
hromady ve vodì u levého nebo pravého bøehus ohledem na bøeh a použití vytìženého
materiálu.

Oddìlení ochranyovzduší:
Stavba po realizaci nebude zdrojem zneèiš•ování ovzduší ve smyslu zákona
86/2002 Sb. o ochranì ovzduší a o zmìnì nìkterých dalších zákonù (zákon o ochranì
ovzduší), v platném znìní.
V prùbìhu stavby je z hlediska ochrany ovzduší nutné pøedevším minimalizovat
sekundární prašnost pøi zemních pracích a volit umístìní meziskládek tìženého materiálu
tak, aby nedocházelo ke vnášení pachových látek do ovzduší nad míru zpùsobující
obtìžování obyvatelstva. Podmínky ochrany ovzduší pøed zneèiš•ováním zpùsobeným
mobilními zdroji zneèiš•ování bìhem stavby upravují zvláštní právní pøedpisy.

Oddìlení ochranyvod:
Odpadní technologické vody v prùbìhu výstavby se v místech stavby
nepøedpokládají.V rámci stavby budou využívána chemická WC.
Z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod oddìlení ochrany vod
požaduje:
-vypracovat
plán havarijních opatøenípro pøípad havarijního úniku závadných látek,
s obsahem seznámit všechny pracovníky stavby. V pøípadì havárie postupovat podle
pokynù zpracovaných v havarijním plánu.
-doložit
podrobné øešení zpùsobu èerpání pohonných hmot do dozeru a ostatních
mechanizmù pracujících na stavbì, vèetnì míst èerpání a zpùsobu zajištìní prostorù
proti úniku závadných látek.
-vytipovat
lokality pro pøípadnéumístìní nomých stìn vèetnì pøístupových cest k tìmto
lokalitám.
-skladování
a manipulaci s látkami závadnými vodám zabezpeèitdle platné legislativy.
-stavbu
vybavit dostateèným množstvím sanaèních prostøedkù vèetnì odpovídajících
nomých stìn pro øekuLabe pro pøípadnýúnik ropných látek.
-všechny
mechanismy pohybující se na stavbì udržovat v dobrém technickém stavu,
provádìt kontrolu zejména z hlediska možných ropných úkapù.
-zamezit
možnosti úhynu ryb v dùsledku zvýšení obsahu nerozpuštìných látek v toku a
možnosti snížení obsahukyslíku ve vodì.-dále
je nutné plnìní opatøení navržených z hlediska ochrany vod v kapitole D.4.

pøedložené
dokumentace.
Pøi splnìní tìchto podmínek nemá oddìlení ochrany vod pøipomínek.

Oddìlení odDadového
hosQo~tví:
K pøedloženémuoznámení zámìru "Prohrábka Labe v úseku od jezu Pardubice po
soutok s Louènou" máme z hlediska odpadového hospodáøstvínásledující pøipomínky:
.odpady
uvedené v oddíle B.III.3 na stránce 15, vznikající v etapì výstavby budou
v dalších stupních projektové dokumentace upøesnìny z hlediska množství a zpùsobu

nakládání.
.odtìžené
sedimenty budou podrobeny vzorkování dle Metodického pokynu odboru
odpadù MŽP a nakládáno s nimi bude podle jejich skuteènýchvlastností.
.smluvnì
zajistit pøedání všech vzniklých odpadù oprávnìným osobám, nebo zajistit
jejich využití v souladu s § 14 odst.2 zákona è.185/2001Sb. o odpadech.
V pøípadì akceptování uvedených pøipomínek nemáme ke zkoumanému zámìru

námitek.

Oddìlení ochrany12øírody:
K pøedloženémuoznámení zámìru prohrábky Labe v úseku od jezu Pardubice po
soutok s Louènou nemáme z hlediska ochrany pøírodya krajiny pøipomínek.
Do dalších stupòù dokumentace k uvedenému zámìru však požadujeme
zapracování podmínek a zásad .uvedených zpracovatelem oznámení v kapitole D.l.2.5. a
shrnutých v kapitole D.4., zejména vylouèení mezideponií è. 7, 1 a 4, minimalizaci zásahù
do porostù mimolesní zelenìajejí ochranu a maximální ochranu zvláštì chránìných druhù
živoèichù jak pøitìžbì sedimentu tak pøijeho deponii.

2

Oddìlení ochranylesa:
Zámìr se nedotýká pozemkù urèených k plnìní funkcí lesa. K pøedloženému
oznámenínemámepøipomínek.

Závìr:
Pøi zpracovánípøípravnédokumentacedoporuèujemerespektovatvýše uvedené
pøipomínky.

Ing.

Pøíloha:dokumentace
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dne
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Vyøizuje

Pardubice

25/04/2

Ing. Schafferová

28. 4. 2004

Vyjádøení k oznámení k zámìru spoleènostiPovodí Labe s.p. "Prohrábka Labe
v úsekuod jezu Pardubice po soutok s Louènou"

Obdrželi jsme od Vás informaci, že výše uvedený zámìr (zaøazenýv kategorii ll) bude
podroben zjiš•ovacímu øízení ve smyslu § 7 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù
na životní prostøedí.
Sdìlujeme Vám, že souhlasíme s realizací pøedloženého zámìru za následujících
podmínek:
-z další pøípravy vylouèit mezideponii È. 7.s ohledem na ohrožení porostù v souvislosti
s umístìním pontonového mostu pøesslepé rameno Labe,
-není možné využívat mezi skládku A, nebo• po dokonèení výstavby protipovodòové hráze
bude v místì navrhovaného manipulaèního pásu A vysázeno 60 ks listnatých stromù a 200 ks
listnatých keøù (náhradní výsadba byla uložena investorovi rozhodnutím èj. 31/02/32 ze dne
12. 2. 2003, v patì vzdušného líce hráze v souladu s projektovou dokumentací),
-doporuèujeme respektovat pøi provádìní zámìru další navrhovaná opatøení k prevenci,
vylouèení, snížení a popø. kompenzaci nepøíznivých vlivù (souhrnnì uvedená v oznámení
na str. 51-52.
Pokud uvedené podmínky budou akceptovány, nepovažujeme za nezbytné posuzovat
pøedloženýzámìr dle zákona è. 100/2001 Sb. kompletnì.
Oznámení bylo vyvìšeno na úøednídesce(6. 4. -22. 4. 2004), jeho kopii s vyznaèenými
daty vyvìšení a sejmutí Vám zasíláme.

S pozdravem

MA___""--•

Úøadmìstského obvodu Pardubice \I

Chemikù 128, p. p. 41
530 09 Pardubice
(j)

~

PARDUBICE II

Ing. Tomáš Øezanina
vedoucí odboru
životního prostøedía dopravy

Èíslo jednací: OŽPZl7502/04/FE
Vyøizuje:
Ing. Felcman
Telefon:
466 026 417

Datum:

Interní sdi!lení

24.3.2004

Vyjádøení orgánù státní správy
Pardubického krajE! k oznámení:

Žadatel
Umístìní

ochrany

životního

Povo(jí Labe s.p., Víta Nejedlého 951,50003

prostøedí

t(rajského

úøadu

Hradec Králové

-obec:

Orgán odpadového

hospodáøství

(zpracovatel vyjádøení Ing. Josef Bartoš):

Nakládání s odoady
1) Požadujeme, aby nakládání s vytìženými sedimenty probíhalo podle zákonných pøedpisù,
které budou platné v dobì provádìní prohrábky Labe.
2) Na stranì 15 v èásti B.III.3 je jako jeden z odpadù vznikajících pøi realizaci akce uveden i
odpad katalogového èísla 20 03 01 -Smìsný
komunální odpad. V této souvislosti
upozoròujeme na ustanovení § 2 odstavec 4 vyhlášky MŽP è. 381/2001 Sb., kterou se
stanoví Katalog odpadù, Seznam nebezpeèných odpadù a seznamy odpadù a státù pro
úèely vývozu, dovozu a tranzitu odpadù a postup pøi udìlování souhlasu k vývozu, dovozu a
tranzitu odpadù), který metodicky øeší situaci, jak postupovat, když pùvodce odpadù
produkuje odpad zaøazený dle Katalogu odpadù jako odpad podobný komunálnímu.
~aklágání s. cqemickými látkami a chemickÝmi oøíoravk~
Bez pøipomínek.
Vyjádøení z hlediska zákona è. 353/1999 Sb.
vybranÝmi

nebezoeèn'

mi chemick'

mi látkami

revenci závažn'ch

a chemick'

mi

' .,

øí ravk

, h
h

pøedoisù.

Bez pøipomínek.
Orgán ochrany zemi~dìlského

pùdního fondu (zpracovatel RNDr. M. Boukal, Ph.D.)

Z pøedložených podkladù vyplývá, že nedojde k trvalému záboru zemìdìlské
pùdy
(str. 11 pøedložené dokumentace). Je uvažováno o 3,2000 ha doèasných záborù za úèelem
meziskládek.
Pokud bude doèasný zábor potøebný na dobu delší než 1 rok, musí být požádáno
o vydání souhlasu podle ustanovení § 9 zákona è. 334/1992 Sb., o ochranì zemìdìlského
pùdního fondu, ve znìní pozdìjších zmìn. Pøi dané rozloze je pøíslušným orgánem k odnìtí
Krajský úøad Pardubického kraje. Souèásti žádosti jsou uvedeny v § 9 odst. 5 zákona.

Orgán ochrany

pøírody (zpracovatel vyjádøení Mgr. Radka Plívová)

K oznámení rlemáme pøipomínek. Potvrzujeme, v souladu s oznámením, že je nutné
z hlediska
výsky1:u zvláštì
chránìných
druhù živoèichù
dopracovat
biologický
prùzkum jarního élspektu a pøedevším realizovat dùkladný prùzkum se zamìøením na
výskyt velevruba malíøského v dotèeném úseku Labe a navrhující opatøení na minimalizaci
škod na rybí obsádce (pøedevším zvláštì chránìný druh jelec jesen, který je v tomto úseku
vysazován ze záchranných chovù se státními dotacemi). Výstupem biologického prùzkumu
musí být také navržení optimální doby provedení akce z hlediska minimalizace dopadù na
ichtyofaunu a mìkkýše.
K vlastnímu crovádìní akce:
Z hlediska zvláštì chránìných území, pøírodních parkù a regionálního územního
systému ekologické stability (dále ÚSES), které jsou v kompetenci Krajského úøadu
Pardubického kraje" orgánu ochrany pøírody a krajiny, není proti umístìní stavby námitek
za splnìní všech podmínek a opatøení, navržených v kapitole D. 4. oznámení, vèetnì
vymístìní plánovaných deponií z cennìjších území uvedených v ozn~imení.
Protože je v ,::!otèených lokalitách pøedpoklad výskytu zvláštì
chránìných
druhù
živoèichù a rostlin (ovìøeno v oznámení neúplnì, nutno dopracovat biologický prùzkum
jarního aspektu a pøedevším realizovat prùzkum se zamìøením na výskyt velevruba
malíøského v dotèerlém úseku Labe -viz výše), bude pøed realizací akce nutné, aby investor
požádal a obdržel udìlení výjimky ze zákazù dle § 56 zákona è. 114/1992 Sb. v platném
znìní, ve formì pravomocného správního rozhodnutí. Toto øízení o udìlení výjimky povede
pro
druhy v kategorii
kriticky a silnì ohrožených
Správa ochrany pøírody, CHKO
Kokoøínsko, regionBllní pracovištì, Èeská 149, 276 01 Mìlník. Øízení o ud~lení výjimky pro
druhy v kategorii olhrožených povede Krajský úøad Pardubického kraje, OZPZ.
Upozoròujeme, že od 1.1.2003 je vìcnì a místnì pøíslušným orgánem ochrany pøírody
a krajiny z hlediska lokálních ÚSES, významných krajinných prvkù a dalších chránìných
èástí pøírody, obec:ní úøad s rozšíøenou pùsobností -Magistrát
mìsta Pardubic. Jeho
vyjádøení, jako dotèE~ného orgánu ochrany pøírody a krajiny, jste povinni si pøedem zajistit.
Z hlediska naldregionálního ÚSES je vìcnì a místnì pøíslušným orgánem ochrany
pøírody Ministerstvo životního prostøedí ÈR. Jeho vyjádøení, jako dotèeného orgánu ochrany
pøírody a krajiny, js1:epovinni si pøedem zajistit.

Ing. Hejd~~ Josef

vedoucí•dboru
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