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Sdělení k záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen příslušný orgán), v přenesené působnosti podle ust. 
§ 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), obdržel dne 23. 10. 2017 podání 
Ing. Miroslava Skryji, Vejmluvova 401/82, 591 02 Žďár nad Sázavou 2, spočívající v oznámení 
podlimitního záměru  

„Tomášův a Jakubův rybník“ v k.ú. Krouna, 

oznamovatele – společnosti Rybářství Litomyšl s.r.o., Sokolovská 121, 570 01 Litomyšl, 
IČ 48168190.  

Předmětem záměru je realizace dvou na sebe přímo navazujících průtočných rybníků – dolní 
Tomášův a horní Jakubův, které budou zásobovány vodou z bezejmenného levostranného přítoku 
Krounky v km 17,9. Bude se jednat o rybochovné rybníky. Tomášův rybník je navržen o ploše 
vodní hladiny při normálním nadržení 20 000 m2, o objemu vody 45 000 m3, největší hloubka 
rybníka bude 5,6 m, šířka koruny hráze 4,0 m a délka hráze v koruně 195,0 m. Jakubův rybník 
bude o ploše vodní hladiny při normálním nadržení 15 000 m2, o objemu vody 38 000 m3, největší 
hloubka rybníka bude 4,8 m, šířka koruny hráze 4,0 m a délka hráze v koruně 162,0 m. Maximální 
zarybnění bude méně než 100 000 ks/ha váčkových plůdků hlavní ryby stáří K0, méně 
než 3 000 ks/ha stáří K1 a méně než 1 000 ks/ha stáří K2. Rybníky jsou umístěny v II, III i IV zóně 
Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Plocha není součástí územního systému ekologické 
stability.  

Umístění záměru: kraj Pardubický, obec Krouna, katastrální území Krouna. 

Od 1. 11. 2017, kdy nabyl účinnosti zákon č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon 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, je záměr zařazen 
jako podlimitní, a to  

- k 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“, který činí 
100 tis. m3. 

- k bodu 70 „Rybníky určené k chovu ryb s obsádkou při zarybnění od stanoveného limitu počtu 
váčkových plůdků hlavní ryby - stáří K0 (a), počtu plůdků hlavní ryby - stáří K1 (b) a počtů násady 
hlavní ryby - stáří K2 (c). Limity: a) 100 000 ks/ha, b) 3000 ks/ha, c) 1000 ks/ha.“ 

 

Ing. Miroslav Skryja 

Vejmluvova 401/82 

591 02 Žďár nad Sázavou 2  
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Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona ty podlimitní záměry, které dosáhnou alespoň 25 % příslušné 
limitní hodnoty a nacházejí se ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu 
podle zákona o ochraně přírody a krajiny, podléhají zjišťovacímu řízení, pokud tak příslušný úřad 
stanoví.  

Záměr uvedenými hodnotami přesahuje 25 % limitní hodnoty (45 000 m3 a 38 000 m3 vůči limitu 
100 000 m3 a rybí obsádka do stanoveného limitu) a nachází se ve zvláště chráněné oblasti CHKO 
Žďárské vrchy, která je zvláště chráněným územím podle § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správa CHKO Žďárské vrchy (dále jen Agentura), 
jako příslušný správní orgán podle ust. § 75 odst. 2 a § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody 
a krajiny), vydala rozhodnutím pod čj. 03112/ZV/17, sp.zn. SR/0063/ZV/2017-7 dne 26. 9. 2017 
výjimku podle ust. § 43 odst. 3 zákona o ochraně krajiny a přírody ze zákazu měnit vodní režim 
a provádět terénní úpravy značného rozsahu na území II. zóny CHKO daného v ust. § 26 odst. 3 
zákona o ochraně přírody a krajiny. V odůvodnění výjimky uvádí, že záměr významně neovlivní 
zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území a dokonce bude v zájmu ochrany 
přírody ve smyslu § 43 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny. Zbudováním rybníků vznikne 
nový biotop, který bude sloužit mimo jiné i pro rozmnožování a vývoj obojživelníků a vodních 
bezobratlých.  Ve stanovisku čj. 02962/ZV/17, sp.zn. SR/0063/ZV/2017-9 ze dne 18. 10. 2017 
Agentura uvádí, že lze vyloučit, že záměr může mít  významný vliv na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality (EVL) nebo ptačí oblasti (PO).  

Městský úřad Hlinsko, stavební úřad – úsek územního plánování a GIS, vydal 
pod čj. Hl51785/2017/SÚ dne 4. 8. 2017 stanovisko ke stavbě „Tomášův a Jakubův rybník“ 
v k.ú. Krouna z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací. Ve stanovisku uvádí soulad 
plánované stavby rybníků s platným Územním plánem Krouna (vydaným zastupitelstvem obce 
dne 14. 9. 2009 s účinností 30. 9. 2009) s tím, že leží ve funkční ploše návrhu plochy vodní 
a vodohospodářské – W, kde je tato plocha v přípustném využití slouží pro pozemky vodní plochy 
a vodních koryt.  

Příslušný orgán podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona posoudil, zda a v jakém rozsahu 
může předložený záměr ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Jedná se o záměr přírodního 
charakteru, který nedosahuje limitních hodnot. Nachází se zcela mimo obytnou zástavbu, 
na pozemcích s ornou půdou a kulturními loukami, jimiž protéká zahloubený bezejmenný tok, který 
je pravostranným přítokem potoka Krounky. Břehy potoka jsou hustě zarostlé převážně náletovými 
dřevinami. V posledních letech nebyl prokázán výskyt zvláště chráněných druhů rostlin ani 
živočichů. Záměr je situován do II., III. a IV. zóny Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy s tím, že 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vydala výjimku ze zákazu měnit vodní režim a provádět 
terénní úpravy značného rozsahu a vyloučila významný vliv na stav předmětu ochrany a na EVL 
a PO. Zbudování rybníků je podle Agentury v zájmu ochrany přírody pro vznik nového biotopu, 
který bude mimo jiní sloužit pro rozmnožování a vývoj obojživelníků a vodních bezobratlých.     

Výše uvedený záměr svým charakterem, umístěním ani charakterem předpokládaných vlivů 
nedosahuje významného vlivu na obyvatelstvo, veřejné zdraví a životní prostředí, a proto 
podle § 6 odst. 3 zákona příslušný orgán sděluje, že záměr „Tomášův a Jakubův rybník, v k.ú. 
Krouna“ nebude podléhat zjišťovacímu řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí. 

Příslušný úřad není dotčeným úřadem (orgánem) v navazujících správních řízeních. 

Text tohoto sdělení je zveřejněn na stránkách www.mzp.cz/EIA pod kódem záměru PAK642P. 

 

 

 

Ing. Josef Hejduk 
vedoucí odboru 

                 v z. Ing. Věra Jiříčková 
vedoucí oddělení integrované prevence 

http://www.mzp.cz/EIA
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