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Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení integrované prevence
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací:
KrÚ 836/2017
Spisová značka: SpKrÚ 73371/2016 OŽPZ OIP
Vyřizuje:
Ing. Jana Jelínková
Telefon:
466026357
E-mail:
jana.jelinkova@pardubickykraj.cz
Datum:

Dle rozdělovníku

05.01.2017

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále také „krajský úřad“),
vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám jako příslušný úřad
podle § 22 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 také „zákon“), sděluje, že záměr „Protipovodňová ochrana Tichá Orlice, Verměřovice“ byl
podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. Na základě písemných vyjádření dotčených
správních úřadů, dotčených územně samosprávných celků a veřejnosti byl vydán závěr
zjišťovacího řízení.
Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr
„Protipovodňová ochrana Tichá Orlice, Verměřovice“

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona.
Identifikační údaje:
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona: „Protipovodňová ochrana Tichá Orlice,
Verměřovice“.
Jedná se o záměr podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) zákona v platném znění, kdy nelze vyloučit
významný vliv na evropsky významnou lokalitu Tichá Orlice, a to z důvodu zásahu do biotopu
předmětu ochrany.
Kapacita (rozsah) záměru:
Předmětem záměru je rekonstrukce stavby pohyblivého jezu a zabezpečení stabilizace podélného
profilu, směrového vedení toku, vzdutí hladiny pro energetické využití a bezproblémové odvádění
vody korytem při zvýšených vodních stavech.
Jedná se o úpravu části vodního toku protékajícího intravilánem obce Verměřovice. Úsek se
nachází mezi AKM 72,600 – 73,700 (administrativní kilometráž Povodí Labe). Je vymezen v horní
části obce silničním mostem a v dolní části obce cestním mostkem. Jez se nachází ve střední části
úseku.
_____________________________________________________________________________________________________
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Umístění záměru:
Kraj: Pardubický
Obec: Verměřovice
Katastrální území: Verměřovice,
parc.č. 970/1, parc.č. 970/8, st.parc.č. 408, st.parc.č. 409.
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Záměr má charakter opravy již existující úpravy toku. Navrhovaná stavba pohyblivého jezu má
zabezpečit stabilizaci podélného profilu, směrového vedení toku, vzdutí hladiny pro energetické
využití MVE Verměřovice o výkonu 32 kW a bezproblémového odvádění vody korytem
při zvýšených vodních stavech. Účelem rybího přechodu je umožnit rybám a jiným živočichům
vázaných na vodní prostřední bezpečně překonat migrační překážku v obou směrech (v současné
době tvoří jez migrační překážku). Protipovodňová ochrana obce Verměřovice je navržena
na ochranu proti přímému zaplavení při návrhovém povodňovém průtoku Q20 = 88 m3/s (ovlivněný
průtok) v toku Tichá Orlice s bezpečnostním převýšením 0,3 m. Od povodně v r.1997 uplynulo již
19 let a tak průtok dvacetileté vody je statisticky blízko, zejména po posledních suchých letech.
V projektu jsou zařazeny další potřebné stavební objekty, jako např. stabilizační zeď, začištění
profilu, zpevnění vývaru pod jezem.
Lokalita se nachází v Evropsky významné lokalitě EVL Tichá Orlice jako celku. Předmětem ochrany
je zde mihule potoční.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
SO 01 Navýšení břehu
V úseku délky 68 m mezi silničním mostem a dřevěnou lávkou u hřiště bude provedena nová
modelace pravého břehu s navýšením břehové hrany.
SO 02 Úprava koryta
V úseku mezi dřevěnou lávkou u hřiště a jezem bude v délce 222 m provedena úprava nivelety dna,
která je vyvolána rekonstrukcí pevného jezu za vakový uzávěr. Snížení dna v nadjezí na úroveň
382,42 m n. m. bude plynule přecházet do stávajícího sklonu dna.
SO 03 Jezové těleso
Stávající pevný jez, který významně negativně ovlivňuje odtokové poměry při průběhu větších vod,
bude odstraněn a nahrazen novou konstrukcí s vakovým uzávěrem. Navrhuje se odstranění celé
konstrukce stávajícího jezu, který je tvořen převážně betonem. Před zahájením demoličních prací
na jezu bude provedena demontáž stávajících česlových stěn v nadjezí. Spodní stavba nového jezu
bude založena na podzemních železobetonových stěnách, které budou opřeny do skalního podloží.
Jezový práh bude proveden ze železobetonové desky, na který bude ukotven pryžotextilní vak.
V jezové desce bude vedeno plnící potrubí, které propojuje vnitřek vaku s plnící sekcí a prázdnící
potrubí, které propojuje vak s přetlakovou sekcí. Výška jezu bude 1,5 m. V podjezí u levého břehu
bude dno urovnáno na požadovanou úroveň. Břehy pod jezem budou opevněny záhozem
z lomového kamene. Přístup k jezu bude zajištěn pomocí hospodářského brodu, který povede
přes rybí přechod, na který bude navazovat zpevněná komunikace. Na pravém břehu bude
provedena manipulační plocha, jejíž povrch bude zpevněn šotolinou tl. 30 cm.
SO 04 Rybí přechod
Stávající boční jez bude nahrazen novou konstrukcí, ve které bude vybudován i vtokový objekt
do rybího přechodu. Pro zajištění migrační prostupnosti bude jako revitalizační opatření
ve stávajícím obtokovém kanále vytvořen balvanitý, bazénový oboustranně průchodný rybí
přechod. Detailní řešení bude konzultováno s orgány ochrany přírody a Českým rybářským
svazem. Z důvodu nutnosti zachování přístupu k tělesu jezu je nutné uvažovat také přejezd přes
rybí přechod. Navrhuje se klasický brod zprava, který bude mít šířku 5 m a bude tvořen betonovými
panely.
SO 05 Úprava nivelety dna
V úseku délky přibližně 664 m (od dolního vstupu do rybího přechodu k cestnímu mostku) bude
niveleta dna výškově postupně urovnána. Podélný sklon je navržen tak, aby co nejvíce respektoval
přirozené poměry vodního toku a ochranu živočichů lokality.
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SO 06 Protipovodňová zeď
Protipovodňová železobetonová zeď je navržena pro ochranu zástavby v dolní části obce na levém
břehu. Zeď bude v délce 84 m navazovat na betonové křídlo ocelové lávky. Výška zdi je 1,2 m.
SO 07 Opatření na inženýrských sítích
Při zásahu do ochranného pásma inženýrských sítí nacházejících se v zájmovém území bude vždy
postupováno v souladu s pokyny a požadavky jednotlivých dotčených správců.
SO 08 Kácení porostů
Je navrženo nezbytně nutné kácení dřevin v trase SO 01 a SO 06 a v prostoru mezi rybím
přechodem a jezovým tělesem (SO 03 a SO 04). Jedná se zpravidla o náletové dřeviny. Kácení
bude provedeno mimo vegetační období a hnízdní dobu ptactva podle podmínek povolení úřadu
na ochranu přírody.
SO 09 Náhradní výsadba
Je navržena náhradní výsadba za vykácené dřeviny. Přesný rozsah náhradní výsadby bude
podrobně stanoven v navazujícím stupni PD dle požadavků příslušného odboru životního prostředí.
SO 10 Přípojka NN
Přípojka bude vedena od elektrorozvaděče, který bude umístěn u manipulačních objektů.
Oznamovatel:
Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005.
Závěr:
Záměr „Protipovodňová ochrana Tichá Orlice, Verměřovice“ naplňuje znění ust. § 4 odst. 1
písm. e) zákona v platném znění, kdy nelze vyloučit významný vliv na evropsky významnou
lokalitu Tichá Orlice, a to z důvodu zásahu do biotopu předmětu ochrany.
Proto bylo podle ust. § 7 odst. 2 s použitím ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona provedeno zjišťovací
řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí.
Na základě zjišťovacího řízení vedeného podle § 6 a § 7 zákona, s ohledem na vyjádření dotčených
správních úřadů, k povaze a rozsahu záměru a jeho umístění a po posouzení záměru podle kritérií
dle přílohy III Směrnice Rady 85/337/EHS, implementované do přílohy č. 2 k zákonu, dospěl
příslušný úřad k závěru, že záměr „Protipovodňová ochrana Tichá Orlice, Verměřovice“ může mít
významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a proto bude posuzován podle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí.
Pokud bude oznamovatel (žadatel) pokračovat v přípravě záměru, předloží příslušnému úřadu
(Krajský úřad Pardubického kraje) dokumentaci ve smyslu ust. § 8 odst. 1 zákona. Náležitosti
dokumentace a výčet jejích povinných příloh stanoví příloha č. 4 k zákonu.
Příslušný úřad s ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních
samosprávných celků stanovuje počet předané dokumentace na 7 vyhotovení v písemné podobě
a 1 v elektronické podobě.
V dokumentaci budou zohledněny požadavky na doplnění, připomínky a podmínky uvedené
ve vyjádřeních dotčených správních orgánů, dotčených územních samosprávných celku a
veřejnosti, a to v rozsahu, jak je níže uvedeno ve vypořádání jednotlivých připomínek. Část
dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví bude zpracována osobou, která je
držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.
Krajský úřad doporučuje, aby z důvodu přehlednosti bylo vypořádání připomínek vzešlých
ze zjišťovacího řízení provedeno v dokumentaci v samostatné kapitole, kde budou všechna
obdržená vyjádření podrobně komentována, případně zde budou doplněna čísla stran
dokumentace, na kterých jsou požadované informace uvedeny.
Krajský úřad dále doporučuje, aby v dokumentaci byly obsaženy kopie všech obdržených vyjádření.
Všechny informace o zjišťovacím řízení jsou zveřejněny na stránkách www.mzp.cz/EIA pod kódem
PAK749.
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Odůvodnění:
Příslušný úřad obdržel dne 20. 10. 2016 s doplněním ze dne 1. 12. 2016 podle ust. § 6 odst. 1
zákona od oznamovatele společnosti Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec
Králové, oznámení záměru „Protipovodňová ochrana Tichá Orlice, Verměřovice“, zpracované
dle přílohy č. 3 zákona.
Oznámení záměru zpracoval Ing. Jiří Klicpera, CSc., Gočárova 615, 533 41 Lázně Bohdaneč,
držitel autorizace č.j. 16091/4310/EOP/92 ze dne 2. 3. 1993 udělené Ministerstvem životního
prostředí České republiky v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle paragrafu
6 odstavec 3 a paragrafu 9 odstavec 2 zákona ČNR číslo 244/92 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí. Rozhodnutí o prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku na dobu
pěti let vydalo MŽP pod č.j. 53122/ENV/06 dne 1.8.2006, dále dne 12.8.2011 pod č.j.
56684/ENV/11 splatností do konce roku 2016 a 12.8.2016 pod č.j. 48259/ENV/16 s platností
do konce roku 2021. Spolupracovala Mgr. Kateřina Geržová, Sedloňov 133, 517 91 Deštné v O. h.,
oprávnění k provádění posouzení vlivů na soustavu Natura 2000 č. j.: 29954/ENV/16-1456/630/16
ze dne 5. 5. 2016.
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
Verměřovice 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
Verměřovice, Městský úřad Jablonné nad Orlicí, Městský úřad Žamberk, 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 6. 12. 2016 a byl
podle ust. § 6 odst. 7 stanoven termín 27. 12. 2016, 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 PAK749.
Krajský úřad obdržel ve stanovené lhůtě následující vyjádření:
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje pod č.j. KHSPA 21563/2016/HOK-UO ze dne 15.12.
2016:
Po zhodnocení souladu předloženého oznámení s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného
zdraví Krajská hygienická stanice Pardubického kraje souhlasí a požaduje:
Stavební práce budou zajištěny tak, aby po dobu provádění nejhlučnějších operací, zejména
demoličních prací byly dodrženy hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti dle nařízení
č. 272/2011 Sb..
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne 20. 12. 2016 zn.
ČIŽP/45/IPP/1612600.002/16/KDR:
Česká inspekce životního prostředí (dále jen ČIŽP) uvádí, že se k identickému záměru již
vyjadřovala v celém rozsahu svých kompetencí v dopise č.j. ČIŽP/45/IPP/1612600/16/KDR ze dne
3.1.2016. S ohledem na charakter záměru a výše uvedené vyjádření ze dne 3.10.2016 byl
předložený záměr posouzen pouze na úseku ochrany vod a na úseku ochrany přírody.
Oddělení ochrany vod:
ČIŽP, oddělení ochrany vod, nemá předloženému záměru připomínky.
Oddělení ochrany přírody:
ČIŽP, oddělení ochrany přírody, nemá k předloženému záměru připomínky.
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Ve vyjádření č.j. ČIŽP/45/IPP/1612600/16/KDR ze dne 3.10.2016 ČIŽP uvádí:
Oddělení ochrany ovzduší:
ČIŽP, oddělení ochrany ovzduší, nemá k předloženému záměru připomínky.
Oddělení ochrany vod:
ČIŽP, oddělení ochrany vod, nemá k předloženému záměru připomínky.
Oddělení odpadového hospodářství:
ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství, nemá k předloženému záměru připomínky. ČIŽP však
upozorňuje, že vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a
postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), byla zrušena
vyhláškou č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů (dále také jen „vyhláška o katalogu odpadů“).
Vyhláška o katalogu odpadů je účinná ode dne 1.4.2016.
Oddělení ochrany přírody:
V souvislosti s uvedeným výskytem zvláště chráněných druhů živočichů v lokalitě záměru ČIŽP
upozorňuje, že zásah do jejich biotopu je možný pouze na základě předem udělené a pravomocné
výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., vydané příslušným orgánem ochrany přírody, což není
v oznámení uvedeno. Bez uvedeného rozhodnutí není možné stavbu realizovat.
ČIŽP nesouhlasí se konstatováním v kapitole G, že „záměr nezasahuje zájmy ochrany přírody“ a „je
v souladu s požadavky na ochranu evropsky významné lokality Tichá Orlice“ neboť z oznámení
vyplývá opak.
ČIŽP, oddělení ochrany přírody, nemá k předloženému oznámení záměru další připomínky.
Oddělení ochrany lesa:
ČIŽP, oddělení ochrany lesa, nemá k předloženému záměru připomínky.
Vypořádání připomínek příslušným úřadem: Upozornění na změnu vyhlášky o katalogu odpadů
bylo v upraveném oznámení akceptováno (část B.3.5. oznámení), požadavek na udělení výjimky
podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. je uveden ve výčtu navazujících řízení (část B.1.9 oznámení).
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 27. 12. 2016
pod č.j. KrÚ 73838/2016:
Orgán ochrany přírody (zpracovatel RNDr. Milan Boukal, Ph.D.)
Krajský úřad Pardubického kraje, jako orgán příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), svým
stanoviskem č. j.: 35786/2016/OŽPZ/Le, ze dne 20. 5. 2016 nevyloučil ve věci významný vliv na
evropsky významnou lokalitu Tichá Orlice (dále jen EVL).
Předložená dokumentace byla posouzena osobou oprávněnou k hodnocení vlivů na soustavu
Natura 2000, ovšem převážně na základě průzkumů provedených v roce 2008. Krajský úřad v roce
2016 nově zadal vypracování průzkumu celé EVL, se zaměřením na výskyt mihule říční (Lampetra
planeri). Průzkum vypracovalo Centrum ochrany přírody, Náměstí 50, 538 25 Nasavrky,
IČ: 26580268. Z tohoto průzkumu nyní vyplynuly zásadní rozpory proti skutečnostem
vyhodnoceným v oznámení záměru. Především byl prokázán výskyt mihule potoční ve velké části
toku, který by byl záměrem dotčen (především úpravy dna koryta stavebními objekty SO 02
a SO 05). Dotčená část toku tvoří velkou část EVL, a proto by měl tento záměr zásadní nepříznivý
vliv na rozvoj druhu mihule potoční.
Posudek nenavrhuje dostatečná opatření minimalizující negativní vlivy. Požadujeme proto doplnit
posouzení osobou oprávněnou k hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000 a navrhnout opatření
k minimalizaci nevhodných zásahů do biotopu, případně jiná technická řešení záměru. Dále
požadujeme zapracovat požadavky z odborného stanoviska k záměru vypracovaného pro krajský
úřad Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, regionálním pracovištěm východní Čechy (dále jen
AOPK ČR), č. j.: 1431/ZH/2016 ze dne 7. 6. 2016.
Jak průzkum EVL z roku 2016, tak odborné stanovisko AOPK ČR, jsou k dispozici na oddělení
ochrany přírody Krajského úřadu Pardubického kraje.
Vodoprávní úřad (zpracovatel vyjádření Ing. Jana Hroudová)
Z hlediska zájmů příslušných vodoprávnímu úřadu Krajského úřadu Pardubického kraje nejsou
k předloženému záměru vzneseny žádné námitky, pouze upozorňujeme, že zájmová lokalita
se nachází v úseku toku Tichá Orlice horní, který je v tomto úseku zařazen podle NV 71/2003 Sb.,
mezi lososové vody a rovněž tak i v aktivní zóně záplavového území Tichá Orlice.
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Orgán odpadového hospodářství (zpracovatel vyjádření Ing. Richard Pinkas)
Navrhovaný záměr se přímo nedotýká zájmů, nad kterými v oblasti odpadového hospodářství
vykonává státní správu Krajský úřad Pardubického kraje. V případě nakládání s odpady je nutno se
řídit zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a změně některých zákonů ve znění pozdějších
předpisů. V územním a stavebním řízení je pak příslušným k vydání stanoviska obecní úřad obce
s rozšířenou působností, v jehož obvodu je výše uvedená činnost provozována.
Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. MUZBK27876/2016/ZPZE/POKM/SOU/343-EIA, sp. zn. 27876/2016/ZPZE ze dne 14.12.2016
Vodoprávní úřad (Ing. Pavel Scöps):
Věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 odst.1 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místěn příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2001
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), k dokumentaci
předloženého oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
(podle přílohy č.3), sděluje následující:
K zamýšlenému záměru řešenému výše uvedenou dokumentací zdejší vodoprávní úřad nemá
zásadních námitek. Nicméně upozorňujeme na skutečnost, že v lokalitě existuje platné povolení
k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání, akumulaci pevným jezem a k využívání
jejich energetického potenciálu malou vodní elektrárnou (viz rozhodnutí Městského úřadu Žamberk
vydané pod č.j. ŽPZE/9073/2003/231.8-CHMS/4 ze dne 14.1.2004), které je samozřejmě nutné
respektovat. Z tohoto důvodu tak doporučujeme výše uvedený záměr předem projednat
s oprávněnou osobou.
Městský úřad Jablonné nad Orlicí, odbor výstavby a ŽP, č.j. VÝST/4500/2016/Va ze dne
20.12.2016
Po posouzení žádosti Vám zdejší stavební úřad sděluje, že z hlediska územního plánování nemá
k předloženému záměru žádné námitky.
Příslušný úřad ve stanovené lhůtě neobdržel žádná vyjádření veřejnosti, dotčené veřejnosti a
dotčených územních samosprávných celků.
Na základě výše uvedených vyjádření, zejména vyjádření orgánu ochrany přírody Krajského úřadu
Pardubického kraje ze dne 27.12.2016, že takto navržený záměr má zásadní nepříznivý vliv
na rozvoj druhu mihule potoční, a tedy i na EVL Tichá Orlice, dospěl příslušný úřad k závěru, že
záměr „Protipovodňová ochrana Tichá Orlice, Verměřovice“ ve výše uvedeném rozsahu bude
posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů, ani příslušná povolení podle
zvláštních právních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním
řízení a nelze se proti němu odvolat.

Otisk úředního razítka
Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru
v.z Ing. Lubomír Felcman
vedoucí oddělení integrované prevence

6

Přílohy
1. Vyjádření Krajské hygienické stanice se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí
ze dne 15. 12. 2016 pod č.j. KHSPA 21563/2016/HOK-UO (doručeno dne 16.12.2016)
2. Stanovisko České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Hradec Králové
ze dne 20.12.2016 zn. ČIŽP/45/IPP/1612600.002/16/KDR
3. Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství
ze dne 27.12.2016 pod č.j. KrÚ 73838/2016
4. Vyjádření Městského úřadu Žamberk, odboru životního prostředí a zemědělství ze 14.12.2016
(doručeno dne 15.12.2016)
5. Vyjádření Městské úřadu Jablonné nad Orlicí, odboru výstavby a ŽP ze dne 20.12.2016
č.j. VÝST/4500/2016/Va

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

Obdrží
podle ust. § 7 odst. 3 zákona:
Oznamovatel:
1. Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Obec Verměřovice
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
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