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Sdělení k záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. 

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen příslušný úřad), 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 20. 2. 2019 od oznamovatele  
ENVIREX, spol. s r.o., se sídlem Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 479 14 700 
zastupující na základě plné moci Městské vodovody a kanalizace Skuteč, se sídlem Palackého 
nám. 133, 539 73 Skuteč, IČ 259 40 015, oznámení podlimitního záměru  

„Zabezpečení kapacity vodárny Skuteč“. 

Záměrem je vyhloubení nového vrtu HV-1 o hloubce 60 m, který bude vybudován jako náhrada za 
nefunkční vrt SK4. Potrubí výtlaku na vodárnu bude přepojeno na nově vybudovaný vrt HV-1.  

Umístění záměru: kraj Pardubický, katastrální území Skuteč, p. p. č. 953/2, 953/5 a 946/5. 

Městský úřad Chrudim, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, oddělení územního 
plánování, dne 18. 1. 2019 pod čj. CR 008049/2019ÚPR/ZH sdělil, že záměr je v souladu 
s Územním plánem obce Skuteč. 

Krajský úřad Pardubického kraje, jako příslušný správní orgán podle ust. § 77a odst. 4 
písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), sdělil podle ust. § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody 
a krajiny ve stanovisku čj. 3249/2019 ze dne 30. 1. 2019, že realizace záměru nemůže mít 
významný negativní vliv na předmět ochrany dotčené evropsky významné lokality a přírodní 
rezervace Anenské údolí a její celistvost, ani na žádné další evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti.  

Podle ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona se jedná o záměr, který se nachází ve zvláště chráněném 
území (přírodní rezervace Anenské údolí) podle ust. § 14 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny 
a dosahuje více než 25 % stanoveného limitu (hloubka vrtu HV-1 60 m) uvedeného v příloze č. 1 
k zákonu v kategorii II, v bodě č. 14, Hlubinné geotermální vrty a hloubkové vrty pro zásobování 
vodou u vodovodů s hloubkou 200 m. 
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Krajský úřad podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
posoudil, zda a v jakém rozsahu může předložený záměr ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. 
Výše uvedený záměr svým charakterem, umístěním ani charakterem předpokládaných vlivů 
nedosahuje významného vlivu na obyvatelstvo, veřejné zdraví a životní prostředí. Krajský úřad 
proto v souladu s ustanovením § 6 odst. 3 zákona o posuzování vlivů n a životní prostředí sděluje, 
že  

záměr nebude podléhat zjišťovacímu řízení dle uvedeného zákona. 

Příslušný úřad při svém hodnocení vycházel zejména ze skutečnosti, že záměr nemůže mít 
významný negativní vliv na vymezenou evropsky významnou lokalitu a přírodní rezervaci Anenské 
údolí, kde předmětem ochrany jsou polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých 
podložích (Festuco-Brometalia), extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, 
Brachypodio-Centaureion nemoralis), smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální 
Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) a modrásek bahenní (Maculinea nausithous). 
V místě realizace záměru se vyskytuje pouze nereprezentativní mozaika uvedeného lučního 
a lesního společenstva a okrajově zasahuje do ploch s biotopem modráska bahenního. Charakter 
záměru nemá vliv na okolí stavby (nepředpokládají se nežádoucí emise škodlivin, ani potřeba 
nežádoucích zásahů do okolních společenstev) a realizací záměru nedojde ke změně stávajících 
poměrů výše uvedeného předmětu ochrany. Příslušný úřad také přihlédl k tomu, že výše uvedený 
záměr je v souladu s Územním plánem obce Skuteč, dotčené území není v rozporu se Zásadami 
územního plánování Pardubického kraje a respektuje cíle a úkoly územního plánování. Příslušný 
úřad dále vyhodnotil, že záměrem nedojde k záboru zemědělského půdního fondu a vrt HV-1 
nebude zdrojem hluku, prašnosti ani vibrací. Ve fázi výstavby a provozu záměru nebude vznikat 
žádný odpad, výkopová zemina bude použita na drobné terénní úpravy. V řešeném území není 
evidován žádný dobývací prostor, chráněné ložiskové území nebo výhradní ložisko.  

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

Text tohoto sdělení je zveřejněn na stránkách www.mzp.cz/EIA pod kódem záměru PAK646P. 

 

 

 

 

 

                  Ing. Martin Vlasák 
                vedoucí odboru 
                     v z. Ing. Věra Jiříčková 
                          vedoucí oddělení integrované prevence 
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