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Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ
Veřejná vyhláška
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 věcně příslušný úřad podle
ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává na základě oznámení podaného dne 18. 3.
2015 společností Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 530 03
Hradec Králové, IČ: 708 90 005 (dále jen „oznamovatel“), podle ust. § 7 odst. 6 zákona ve
zjišťovacím řízení rozhodnutí, že záměr

„Labe, Němčice, oprava koryta v profilu silničního mostu“
nebude posuzován podle zákona.

Odůvodnění:
Příslušný úřad obdržel dne 18. 3. 2015 podle ust. § 6 odst. 1 zákona od Povodí Labe, státní
podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 530 03 Hradec Králové, IČ: 708 90 005, oznámení
záměru „Labe, Němčice, oprava koryta v profilu silničního mostu“, zpracované dle přílohy
č. 3 zákona, jehož součástí bylo hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a
ptačí oblasti podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů.
Oznámení záměru bylo zpracováno neautorizovanou osobou, paní Michaelou Jarošovou a
Mgr. Janem Špačkem, Ph.D.
Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti bylo zpracováno Mgr.
Ondřejem Volfem, autorizovanou osobou pro hodnocení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v
platném znění (rozhodnutí č.j. 630/905/05 ze dne 19. 5. 2005, prodlouženo rozhodnutím č.j.
11089/ENV/10 a 299/639/10 ze dne 8. 2. 2010)
Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  Ústředna: +420 466 026 111  Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz  E-mail: posta@pardubickykraj.cz  Úřední dny: pondělí a středa, 8 – 17 hod.
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Příslušný úřad po posouzení oznámení podle přílohy č. 3 zákona dospěl k závěru, že splňuje
všechny náležitosti.
Příslušný úřad vymezil dotčené územní samosprávné celky podle ust. § 3 písm. d) zákona
na Obec Dříteč a podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních
samosprávných celků (krajů) na Pardubický kraj.
Příslušný úřad vymezil dotčené správní úřady podle ust. § 3 písm. e) zákona na Obecní úřad
Dříteč, Magistrát města Pardubice, Krajskou hygienickou stanici, Českou inspekci životního
prostředí a Krajský úřad Pardubického kraje.
Příslušný úřad zaslal kopii oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným správním úřadům a
dotčeným územním samosprávným celkům a zajistil zveřejnění informace o oznámení podle
ust. § 16 zákona. Informace o oznámení byla vyvěšena na úřední desce Pardubického kraje
dne 30. 3. 2015 a byl podle ust. § 6 odst. 7 stanoven termín 20. 4. 2015, pro možnost
veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených správních úřadů a dotčených územních
samosprávných celků zaslat své písemné vyjádření k oznámení krajskému úřadu. Rovněž
bylo oznámení záměru zveřejněno v informačním systému EIA na internetových stránkách
CENIA (http://www.cenia.cz) a na stránkách Ministerstva životního prostředí
(http://www.mzp.cz/EIA), kód záměru PAK675. Informace o oznámení byla vyvěšena na
úřední desce obce Dříteč 16. 4. 2015.
Příslušný úřad v souladu s § 7 zákona provedl zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda
záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona.
Základní údaje o záměru dle § 7 odst. 6 zákona:
Záměr „Labe, Němčice, oprava koryta v profilu silničního mostu“ naplňuje dikci § 4
odst. 1 písm. e) zákona „stavby, činnosti a technologie, které podle stanoviska orgánu
ochrany přírody vydaného podle zvláštního právního předpisu mohou samostatně nebo ve
spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti; tyto
stavby, činnosti a technologie podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím
řízení“.
Kapacita (rozsah) záměru:
Záměrem je odstranění nánosů v úseku koryta řeky Labe mezi ř. km 978,750 – 978,790 (cca
20 m před a 20 m za silničním mostem Němčice - Dříteč) v celkovém množství přibližně
2500 m3.
Umístění záměru:

kraj: Pardubický
obec: Dříteč
k. ú.: Dříteč
pozemek p. č.: 1036/1

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: Předmětem záměru je koryto
vodního toku Labe, v zájmové lokalitě mezi ř. km 978,750 – 978,790. V místě silničního
mostu dochází k zanášení koryta. V současné době je plánováno odtěžení nánosů pouze
v místě limnigrafické stanice ČHMÚ, čímž dojde k odstranění nepříznivých faktorů, které mají
významný vliv na kvalitu měření průtoků.
Záměr je situován v korytě Labe v úseku, který je součástí evropsky významné lokality Orlice
a Labe vyhlášené k ochraně osmi typů přírodních stanovišť a tří evropsky významných
živočišných druhů: bolena dravého, vydry říční a klínatky rohaté.
Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládá, že by došlo ke kumulaci negativních vlivů
na životní prostředí s jinými záměry.
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Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Na pozemku p. č. 1036/1 v k.ú. Dříteč, bude provedeno dle požadavku ČHMÚ odstranění
písčitých a bahnitých nánosů v úseku cca 20 m před a pod mostem v množství cca 2500 m³.
Hloubka odtěžované vrstvy se předpokládá 1,2 až 1,5 m. Práce na odtěžení sedimentů by
měly trvat přibližně 1 a půl měsíce. Odtěžený materiál bude před odvezením dočasné
deponován na levém břehu Labe.
Krajský úřad obdržel ve stanovené lhůtě následující vyjádření:
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne 14. 4. 2015
zn. ČIŽP/45/IPP/1505116.001/15/KDR:
Oddělení ochrany ovzduší nemá k předloženému oznámení připomínky.
Oddělení odpadového hospodářství nemá k předloženému oznámení námitky, pouze
doporučuje v dalších stupních projektové dokumentace stanovit maximální délku období, po
které budou vytěžené sedimenty deponovány na pozemku parc. č. 1036/1, k. ú. Dříteč. Dále
v souvislosti s hierarchií způsobů nakládání s odpady stanovenou zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o odpadech“) a tím preferovanému předcházení a využití odpadů oddělení
odpadového hospodářství mj. upozorňuje na ustanovení § 2 odst. 1 písm. h) zákona o
odpadech, dle něhož se při splnění stanovených podmínek zákon o odpadech nevztahuje na
vytěžené sedimenty z vodních nádrží a koryt vodních toků.
Hodnocení příslušného úřadu: Odkaz na zákonné povinnosti vyplývající z právních předpisů.
Oddělení ochrany vod nemá k předloženému záměru připomínky.
Oddělení ochrany přírody nemá k předloženému záměru připomínky. Pouze konstatuje, že
projekt je situován v korytě Labe v úseku, který je součástí evropsky významné lokality Orlice
a Labe (dále jen „EVL“) vyhlášené k ochraně osmi typů přírodních stanovišť a tří evropsky
významných živočišných druhů bolena dravého, vydry říční a klínatky rohaté.
V lokalitě byl rovněž zjištěn výskyt dalšího zvláště chráněného druhu živočicha velevruba
malířského.
Vliv posuzovaného záměru na všechny dotčené předměty ochrany EVL Orlice a Labe byl
celkově vyhodnocen jako mírně negativní, ovlivnění bude působit zejména po dobu realizace
záměru nebo krátce po ní. Významný negativní vliv na předměty ochrany EVL Orlice a Labe
nebyl prokázán.
Oddělení ochrany přírody konstatuje, že záměr lze provést pouze na základě pravomocného
rozhodnutí o výjimce ze zákazů u zvláště chráněných živočichů (velevrub malířský, klínatka
rohatá, vydra říční) dle ust. § 56 zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění. Příslušným orgánem ochrany přírody k vydání uvedeného rozhodnutí je
Krajský úřad Pardubického kraje.
Dřeviny rostoucí mimo les by dle předloženého oznámení neměly být káceny, oddělení
ochrany přírody však upozorňuje na nezbytnou ochranu dřevin rostoucích na březích toku
před poškozením při realizaci záměru.
Hodnocení příslušného úřadu: Upozornění si je dle oznámení oznamovatel vědom.
Oddělení ochrany lesa nemá k předloženému záměru připomínky.
Krajský úřad Pardubického kraje ze dne 20. 4. 2015 pod č.j. KrÚ 25923/2015/OŽPZ/PP:
Orgán ochrany přírody nemá k posuzovanému záměru připomínky. Upozorňuje, že v další
fázi přípravy projektu a s ohledem na výsledky zjišťovacího řízení bude nutné si u Krajského
úřadu Pardubického kraje požádat o výjimku (pro zvláště chráněné druhy živočichů uvedené
v oznámení) dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
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Předložená žádost musí být řádně odůvodněna (např. specifikován veřejný záměr či další
skutečnosti rozhodné pro udělení výjimky).
Hodnocení příslušného úřadu: Upozornění si je dle oznámení oznamovatel vědom.
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ze dne 17. 4. 2015
pod č.j. KHSPA 4636/2015/HOK-Pce považuje rozsah oznámení za dostatečný a
nepožaduje posuzování záměru dle zákona.
Příslušný úřad ve stanovené lhůtě neobdržel žádná vyjádření veřejnosti, dotčené veřejnosti a
dotčených územních samosprávných celků.
Příslušný úřad v průběhu zjišťovacího řízení vlivů záměru na životní prostředí přezkoumal
podklady poskytnuté investorem v oznámení záměru, zpracovaném v rozsahu přílohy č. 3
k zákonu a zvážil, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí
a obyvatelstvo.
Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové
území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a
životní prostředí, tj. kritéria dle přílohy III Směrnice Rady 85/337/EHS implementované do
přílohy č. 2 k zákonu.
Z hlediska charakteristiky záměru se příslušný úřad zaměřil na velikost záměru, kumulaci jeho
vlivů s vlivy jiných známých záměrů, znečišťování životního prostředí a rušivé vlivy a rizika
havárií zejména k navrženému použití látek a technologii.
Záměr bude realizován na pozemku p.p.č. 1036/1, k.ú. Dříteč, v úseku vodního toku Labe ř.
km 978,750 – 978,790. V současné době není v dotčeném území znám žádný připravovaný
záměr. Ke kumulaci s jinými záměry v území nedojde.
Za nejvíce ovlivněnou složku životního prostředí lze považovat přírodu a to zejména druhy
živočichů, které se nacházejí v úseku koryta vodního toku Labe a přírodní stanoviště 3260
Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion,
které jsou součástí EVL Orlice a Labe. Tok řeky je místem výskytu bolena dravého Aspius
aspius a klínatky rohaté Ophiogomphus cecilia, jejichž populace jsou předmětem ochrany této
EVL. Zároveň je řeka Labe regionálně důležitým místem pro migraci vydry říční Lutra lutra –
dalšího předmětu ochrany EVL Orlice a Labe. Jako součást oznámení bylo zpracováno
hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle § 45i zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, které vyhodnotilo vliv záměru na
všechny uvedené živočichy a stanoviště 3260 jako mírně negativní, tzn., že nevylučuje
realizaci záměru a je možné tento mírně negativní vliv vyloučit navrženými zmírňujícími
opatřeními, které jsou součástí oznámení a oznamovatel si je vědom nutnosti jejich dodržení
při realizaci záměru. V lokalitě byl rovněž zjištěn výskyt dalšího zvláště chráněného druhu
živočicha velevruba malířského Unio pictorum, který se hojně vyskytuje v sedimentech.
Vzhledem ke stavu populace v přilehlých částech toku nedojde k jejímu výraznému ovlivnění.
Riziko havárií, zejména k navrženému použití látek a technologie: Realizace záměru za
běžného provozu a při dodržování provozních opatření nepředpokládá pro pracovníky ani
obyvatele nejbližšího okolí žádná významná rizika havárií.
Z hlediska umístění záměru se příslušný úřad zaměřil na dosavadní využívání území a priority
jeho trvale udržitelného využívání; relativní zastoupení, kvalitu a schopnost regenerace
přírodních zdrojů.
Záměr je umístěn přímo do koryta vodního toku Labe, na p.p.č. 1036/1, v k.ú. Dříteč, kde
v úseku cca 20 m před a za silničním mostem Němčice – Dříteč dojde k odstranění písčitých a
bahnitých nánosů v množství cca 2500 m3, které ovlivňují kvalitu měření průtoků limnigrafické
stanice ČHMÚ. Jejich odstranění bude mít pozitivní vliv na výsledky měření této stanice. K
dopravní obslužnosti bude využívána stávající místní komunikace.
V místě dojde pouze k dočasnému záboru pozemků, který je potřebný pro pohyb
mechanizace, při odstraňování nánosů i pro jejich dočasné deponování. Záměr se nedotýká
pozemků zemědělsky obdělávaných a nedotýká se lesních pozemků. Dotčené území není
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zatěžováno nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží). Z hlediska umístění záměru
tedy správní orgán usuzuje, že vliv nebude významný.
Po zvážení všech vlivů záměru ve vztahu k výše uvedeným kritériím, zejména s ohledem na:
rozsah vlivů (zasažené území a populaci), povahu vlivů vzhledem k jejich přesahu státních
hranic, velikosti a komplexnosti vlivů, pravděpodobnosti vlivů, dobu trvání, četnosti a vratnosti
vlivů, a po shromáždění všech vyjádření k předmětnému záměru ve zjišťovacím řízení, dospěl
příslušný úřad k závěru, že záměr, jehož vlivy nepřesahují hranice České republiky, nemá
významný vliv na životní prostředí, a proto nebude dále posuzován podle zákona.
Příslušný úřad se v průběhu zjišťovacího řízení vlivů záměru na životní prostředí zabýval i
opatřeními k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů,
uvedenými v části D.4. oznámení. Opatření uvedená v této části ve většině případů
odkazovala na zákonné povinnosti nebo se opatření týkala technických požadavků provedení
záměru, která nesouvisela s ochranou životního prostředí. Žádná z uvedených opatření
nebyla takového charakteru, že by vyvolala nutnost záměr dále posuzovat.
Při hodnocení průběhu zjišťovacího řízení příslušný úřad přihlédl k tomu, že dotčené správní
úřady a dotčené územní samosprávné celky nepožadovaly záměr posoudit v celém rozsahu.
Příslušný úřad při hodnocení přihlédl i k tomu, že podle vyjádření Magistrátu města Pardubic,
stavebního úřadu ze dne 13. 3. 2015, pod č.j. MmP 15951/2015, je záměr v souladu se
záměry územního plánování v dotčeném území.
Příslušný úřad doručuje rozhodnutí veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu ve
spojení s ust. § 7 odst. 6 zákona vyvěšením na své úřední desce.
Poučení o odvolání:
Podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení
rozhodnutí, odvolání se podává podle ust. § 86 odst. 1 správního řádu u příslušného úřadu.
Podle ust. § 7 odst. 6 zákona má právo podat odvolání oznamovatel a dotčená veřejnost
uvedená v ust. § 3 písm. i) bodě 2 zákona. Splnění podmínek podle ust. § 3 písm. i) bodu 2
zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.
Podle ust. § 7 odst. 9 zákona se dotčená veřejnost uvedená v ust. § 3 písm. i bodě 2 zákona
může v odvolání domáhat zrušení tohoto rozhodnutí a napadnout jeho hmotnou nebo
procesní zákonnost.
Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí,
jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné.
Podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v ust. § 37 odst.
2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém
rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Otisk úředního razítka

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru
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Příslušný úřad žádá Pardubický kraj a Obec Dříteč o zveřejnění tohoto rozhodnutí podle
ust. § 16 odst. 4 zákona na svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů. Příslušný
úřad dále žádá dotčené územní samosprávné celky o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení.

Vyvěšeno příslušným úřadem dne: 6. 5. 2015

Obec Dříteč
Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne:

Obdrží
podle ust. § 7 odst. 4 zákona:
Oznamovatel:
1. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 530 03 Hradec Králové
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Obec Dříteč
3. Pardubický kraj

podle ust. § 22 písm. c) zákona
4. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované

prevence, Vršovická 65, Praha 10-Vršovice



