
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 OO PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

í dle rozdělovníku

Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA
1067 19/ENV/09 Ing. Hejhal/I. 2730 28. 12. 2009

Věc: Posuzování vlivů koncepce „Koncepce protipovodňové ochrany
Královéhradeckého kraje“ na životní prostředí podle zákona Č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů — předání závěru zjišt‘ovacího řízení podle *lOd

Jako příslušný úřad Vám sdělujeme, že oznámení koncepce „Koncepce
protipovodňové ochrany Královéhradeckého kraje“ bylo podrobeno zjišťovacímu řízení
podle * 10cl zákona č. 100/2001 Sb.. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Na základě
oznámení koncepce, písemných vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních
samosprávných celků vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení, který Vám v příloze
zasíláme.

Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu * 16 odst. 3 zákona
neprodleně o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách a nejméně ještě
jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (v místním tisku, rozhlase, zpráva CTK
apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme v souladu s ustanovením 16
odst. 4 citovaného zákona o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení závěru
zjišťovacího řízení. Vyrozumění je možné zaslat i elektronicky na emailovou adresu:
jan.hejhal@mzp.cz.

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému SEA
na internetových stránkách http://eia.cenia. cz/sealkoncepce/prehled. php, kód koncepce
MZP1OIK.

Po;z.: Tento dopis v písemné podobe četize přílohy obdrí dotčeny kraj, dotčené obce
s rozšířenou pzisobnosíi a dotcene spravní úřad. Ostatní dotcene obce obdrží tento dopis
r elektronické podobe.

Příloha:

za‘Lr IJrto\ icího ii‘eni

Ing. Jarbslava HONOVÁ
‚řditelka odboru

pouzoni liu na žiotni protředi

TEL: ČNB Praha 1 iČ: fax:
267121111 č,ú.7628-001/071() 00164801 267310443



Rozdělovník k č.j. 106‘719/ENV/09:

Dotčené územní samosprávné celky

Královéhradecký kraj, hejtman, Pivovarské náměstí 1245, 500 02 Hradec Králové

Dotčené obce s rozšířenou působností

Město Broumov, Masarykova 239, 550 14 Broumov

Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 DobruŠka

Město Dvůr Králové nad Labem, nám T.G.M. 38, 54401 Dvůr Králové nad Labem

Město Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Čáslav

Město Hradec Králové, Magistrát města, Československé armády 408, 502 10 Hradec
Králové

Město Jaroměř, nám. ČSA 16, 551 33 Jaroměř

Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

Město Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod

Město Nová Paka, Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka

Město Nové Město nad Metují, nám. Republiky 6, 54901 Nové Město nad Metují

Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. 1, 50401 Nový Bydžov

Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 78 Rychnov nad Kněžnou

Město Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov 1

Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 92 Vrchlabí

Dotčené správní úřady

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor žjvotního prostředí a zemědělství,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19/1,
501 01 Hradec Králové

Česká inspekce životního prostředí, 01 Hradec Králové, Resslova 1229/2,
500 02 Hradec Králové

Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Josefově, Okružní 418, Josefov,
551 02 Jaroměf



Obvodní báňský úřad v Trutnově, Ilorská 5, 541 01 Trutnov

Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují

Správa CHKO Orlické hory, Dobrovského 332. 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3. 543 01 Vrchlabí

Správa CHKO Český ráj, Dvořákova 294. 511 01 Turnov

Odbory MŽP:
MZP OVSS V. Tř. 1. máje 26, Liberec I
MŽP OVSS VI, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Kfálové

- zde -

odbor péče o krajinu
odbor zvláště chráněných částí přírody
odbor mezinárodní ochrany biodiverzity
odbor péče o národní parky
odbor ochrany horninového a půdního prostředí
odbor odpadů
odbor ekologických škod
odbor ochrany vod
odbor environmentálních rizik
odbor ochrany ovzduší
odbor udržitelné energetiky a dopravy
odbor politiky životního prostředí

Předkladatel koncepce (včetně kopií připomínek):

Krajský úřad Královehradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zpracovatel oznámení (včetně kopií připomínek):

RNDr. Tomáš Bajer, CSc., ECO-ENVI-CONSULT Jičín, Sladkovského 111, 506 01 Jičín

Na vědomí:

Česká inspekce životního prostředí, Na Břehu 267, 190 00 Praha 9 — Vvsočanv

Český báňský úřad, Kozí 748/4. PO. BOX 140. 110 01 Praha I — Staré Mčto

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Nuselská 39. 140 00 Praha 4

Zelený‘ kruh, Lublaňská 18. Praha 2



MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE. Vršovická 65

V Praze dne: 28. 12. 2009
Čj : 10671 9/ENV/09

ZÁVĚR lI1ŠtOvACÍHO ŘÍZENÍ
podle lOd zákona č. 100/200 1 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje:

Název: Koncepce protipovodňové och rafly Královéhradeckého kraje

charakter koncepce:

Koncepce protipovodňové ochrany Královéhradeckého kraje (dále jen KPPOKHK)
je zpracována vzhledem ke stále častěji se opakujícím povodním a zároveň k současné
nedostatečné ochraně pro celé území Královéhradeckého kraje, jejíž cílem je zhodnocení již
existujících a navrhovaných protipovodňových opatření v rámci jednotlivých dílčích povodí
na území kraje (povodí hlavních toků Labe, Upy. Metuje, Stěnava, Dědina. Orlice, Javorka,
Cidlina) v kombinaci s vymezením i podle správních území obcí s rozšířenou působností
(Broumov, Dobruška, Dvůr Králové nad Labem. Hořice, Hradec Králové, Jaroměř, Jičín,
Kostelec nad Orlicí, Náchod, Nová Paka, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov, Rychnov
nad Kněžnoufrutnov a Vrchlabí).

KPPOKHK se snaží o postižení dopadů. které budou mít navrhovaná opatření
provedená v jedné konkrétní obci na celé dílčí povodí, na obce nad i pod provedeným
opatřením. Cílem bylo dále dle možností navrhnout protipovodňová opatření
a dále vytipovat místa využitelná pro rozliv při povodních ( 68 vodního zákona).
Předpokladem bylo i navržení agrotechnických opatřeni, případně v)lipovni území. kde je
možné a úČelné řešit protipovodňovou ochranu agrotechnickými opatřeními v krajině.

KPPOKH‚K vychází z požadavků Směrnice Evropského par.len..tu a Rady
2000/60/ES ze dne 21102000 pro Činnost SpoleČ.enství v oblasti vodní politiky s t.ím, aby pro
všechny oblasti povodí byly v zájmu dosažení dobrého ekologického a chemického stavu
vypracovány plány povodí, a tento rámec přispěje ke zmírnění následků povodní. Směrnice
o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik obsahuje dohodu o datu pro první předběžné
vyhodnocení povodňových rizik, kterým je rok 2011. posílení úlohy záplavových území
a podporu postupů udržitelného využívání půdy a rovněž i požadavek na stanovení priorit pro

prováděni opatření zahrnut‘ch v plánech zvládáni povodňov/ ch rizik,
Královéhradecký kraj potřebuje komplex.ni a dle možností maxi.máině úěinn vstém

protlporodnorL ochran ponevadz zkusenosti / hlstonckrLh por odni (g/l 845 2 l62
9/1890 71897 894938 zeimena pak z posledrnho desetileti ěervcnec 1Q97 Rrchnor1o



červenec 1998, březen 2000, zimní povodeň 2006) ukazují na nebezpečnost tohoto přírodního
jevu. Komplexní materiál protipovodňové ochrany je vyžadován zejména z důvodu reálné
prevence povodňových škod na majetku i krajině.

Jde dále o koncepční podklad, na základě kterého budou konkretizována jednotlivá
protipovodňová opatření jak z hlediska akumulace vody v krajině a zpomalení odtoku, tak z
hlediska přímé technické ochrany ohrožených objektů kolem vodních toků.

V neposlední řadě jde pak i o podklad pro optimální využití státních prostředků na
protipovodňovou ochranu.

KPPOKHK je sumarizována k datu 31.12.2007.

Umítění. Královéhradecký kraj

Předkladatel: Královéhradecký kraj

Průběh zjišťovacího řízení:

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 20. 11. 2009 zveřejněním informace o oznámení
koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet (dále též jen „informace“) na úřední
desce Královéhradeckého kraje. Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému
SEA na internetových stránkách http:ĺ/eia,cenia.cz/sealkoncepce/prehled.php, kód koncepce
MZP1O1K a zaslána dotčeným územním samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních
deskách.

Ode dne zveřejnění koncepce obdrželo Ministerstvo životního prostředí, odbor
posuzování vlivů na životní prostředí, oddělení SEA, celkem 25 vyjádření, z nichž jsou
3 vyjádření bez připomínek, 17 je soustředěno na oznámení koncepce a obsahují rovněž věcné
požadavky na obsah koncepce a 5 se týká převážně požadavků na Vyhodnocení vlivů
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále též jen „Vyhodnocení“).

Vyjádření, která se týkají obsahu a rozsahu Vyhodnocení, jsou využita jako podklad
pro vydání tohoto závěru zjišt‘ovacího řízení.

Kopie všech došlých vyjádření byly předány předkladateli koncepce k využití.

Závěr zjišťovacího řízení:

Na podkladě oznámení koncepce, vyjádření k němu podaných a podle kritérií
uvedených v příloze č, 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen
„zákon“) provedlo Ministerstvo životního prostředí zjišťovací řízení podle 1 Od zákona
s následujícím závěrem:

Vzh.iedem ke skuteČnosti, že se jedná o koncepc.i i.apiňující dikci lOa
odst. 1 písm. a) zákona, bude zpracováno Vyhodnocení vlivů koncepce „Koncepce
protipovodňové ochrany Královéhradeckého kraje“ na životní prostředí a veřejné zdraví
dle zákona.

Vyhodnocení požadujeme zpracovat nejen v rámci základních zákonných požadavků
daných 2, lOb a přílohou č. 9 zákona, ale také se zaměřením na níže uvedené aspekty
plynoucí ze zj i št‘ovacího řízení:

1) Vyh.odnocení souladu K.PP•OKHK s relevantními krajskými a celostátní.mi
koncepcemi zejmena s koncepcemi ochrany přimdy a kraj in napr tatnim



programem ochrany přírody a krajiny ČR, Státní politikou životního prostředí ČR.
Strategií ochrany biologické rozmanitosti CR. Koncepcí ochrany přírody a krajiny
Královéhradeckého kraje 2006-20 16). Vyhodnocení. zda KPPOKI-IK zohledňuje
strategické a dílčí cíle a nástroje Strategie udržitelného rozvoje CR. Vyhodnotit soulad
KPPOKIIK s platnou územně plánovací dokumentací.

2) Vyhodnocení, zda je KPPOKHK v souladu se schválenými koncepčními materiály
v oblasti ochrany přírody, především s plány péče o zvláště chráněná území.

3) Vyhodnocení souladu navržených opatření KPPOKIIK s Plánem oblasti povodí
Horního a středního Labe (POP HSL) a vodohospodářskými koncepcemi (např.
Strategií ochrany před povodněmi pro území ČR, Plánem hlavních povodí CR,
Koncepcí vodohospodářské politiky Mze po vstupu do EU na období 2004-2013).

4) Posoudít, zda KPPOKHK dostatečně přebírá a respektuje plán prioritních revitalizací
z POP I-IS L na celém území CHKO Broumovsko včetně akce „Protipovodňová
ochrana: revitalizace a polder nad Meziměstím“.

5) Vyhodnocení souladu navržených opatření KPPOKHK s komplexním řešením
protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření, které
zerenilo MZP jako metodicky pokyn xe sem Vestniku ‘ listopadu 2008
Vyhodnocení do jaké míry upřednostňuje KPPOKHK ekologická opatření nad
technickými, jak vyplývá z ustanovení I zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon).

6) Vyhodnotit. zda a jak jsou zohledněny předměty a území chráněná dle zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tj. prostředí
kulturních památek, území historických parků a zahrad a další území s plošnou
ochranou.

7) Vyhodnotit a posoudit přínos KPPOKFIK k revitalizaci říční krajiny, protierozním
opatřením, zvyšování retenční schopnosti krajiny a posouzení, do jaké míry řeší
KPPOKHK migrační prostupnost vodních toků.

8) Vyhodnotit, zda navrhované zásahy na tocích a nivách jsou v souladu
s geomorfologickým typem toku. Vyhodnotit, zda a jak byla při zpracovávání
KPPOKHK využita zjednodušená metodika určená k podpoře činnostj AOPK CR
v oblasti hodnocení zásahů do vodních tokti a údolních niv „Přírodě blízká
protipovodňová opatření na tocích a v nivách‘ (Sindlar Hradec Králové. duben
2009).

9 hdnueni zda KPPOkHK iollkdnuiL Lak a Opalami ta atLglLkello nzainitninu
dokumentu J)louhodohý program zlepšo ání zdravotního stavu o bvvatclstva
CR Zdraví pro všechny v 21. století‘.

10) Vyhodnocení, jaké dopady může mít KPPOKI-IK na předměty ochrany ve zvláště
chráněných územích a v územích soustavy Natura 2000. na významné krajinné prvky,
přírodní parky, krajinný ráz, územní systémy ekologické stability a jejich funkčnost.
zvlált chrán.né d.ruhy rostlin a živočichů a zranitelné biotopy.

11) VyhodnocenÍ, zda řeŠ.í a jak zohledbuje KPPOKHK způsoby odvodňování
zaplavovanĹch Územ Ĺ



12) Posoudit, zda ajak KPPOKHK zohledňuje komplexní pozemkové úpravy a podporuje
využívání opatření komplexních pozemkových úprav k dosažení obecných cílů
KPPOKI-IK tak, aby došlo k co největší zádrži vod z hlediska ochrany přírody
nekonfliktními způsoby (revitalizace, pásové hospodaření. průlehy. orba po vrstevnici.
odstranění nevhodných melioračních zásahŮ z minulých let atd.). Posoudit, zda a jak
KPPOKI-IK směřuje k eliminaci negativních vedlejších vlivů komplexních
pozemkových úprav na odtokové poměry. např. urychlení odtoku vody z kraj in
nevhodně navržených cestní sítí.

13) Posoudit, zda a jak KPPOKHK zohledňuje systém zadávání zakázek a způsob
realizace schválených opatření. Posoudit, zda a jak jsou stanovena v KPPOKHK
kritéria pro výběr projektů, zejména v oblasti ochrany přírody a krajiny a ochran\
lidského zdraví.

14) Vyhodnocení případných navržených variant KPPOKHK (včetně nulové) ve vztahu
k zájmům ochrany přírody a krajiny. Pro varianty navržené v KPPOKHK vždy zvážit
i varianty ekologicky šetrnější (např. místo polderu revitalizaci spojenou
s vybudováním tůní nebo variantu řízených rozlivů v nivách). K navrŽeným opatřením
zvyšování průtočné kapacity koryt posoudit i variantu přijatou konsensuálně v CHKO
Broumovsko na základě Studie odtokových poměrů Stěnava (11/2004. Agroprojekce
Litomyšl).

15) Prověřit aktuálnost všech uvedených údajů a protipovodňových opatření KPPOKHK.

16) Vyhodnotit, zda KPPOKHK dostatečně respektuje typ vod dle nařízení vlády
č. 7 1/2003 Sb.. příl. „seznam toků“ (dělení na kaprové a lososové rybné vody)
a zejména zprůchodnění pro lososa do r. 2025 v CHKO Broumovsko.

17) Posoudit, zda navrhované úpravy nepřispějí ke snížení vodnosti toku, zejména
v období sucha a tím ke zhoršení samočisticí schpnosti toku, snížení kvality vody
v toku, tj. k nedovolenému zhoršení ekostabilizační funkce toku a kvality biotopu
zvláště chráněných druhů.

18) Vyhodnocení, zda a jaký vliv má KPPOKHK na ochranu PIJPFL s ohledem
na plnění funkcí lesa, zejména se zaměřením na fůnkci ekologicko-stabilizační.
eraticko - půdoochrannou. hydricko - vodohospodářskou, sociálně - rekreační
a zdravotně - hygienickou.

19) Vyhodnocení, zda a jak jsou v KPPOKHK zohledněny principy ochrany ZPF.
zejména s ohledem na zábory kvalitní zeměděĺské půdy.

20 Vyhodnocení vlivů KPPOKHK ve vztahu k ochraně odzemních a povrchovch s oJ.
včetně opatření ke zlepšení jakosti \od. omezeni eutroflzace vod, zlepšení odtokovvch
poměrú v území a p{isobení krátkodobých přívalových srážek v povodí ve vztahu
k následné vodní erozi a znečištění vodních toků nadměrným transportem splavenin.

21) Vyhodnocení vlivů KPPOKHK na kvalitativní a kvantitativní stav podzemních
a povrchových vod ve vztahu kjejich ochraně a ochraně před povodněmi.
Vyhodnocení vlivů KPPOKFIK ve zranitelrnšeh a eitliveh oblastech.

22 Posouzení. zda a do jakě míry řeší KPPOK 1-1K problematiku čištěni odpadních vod
a kanalizací.
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23) Vzhledem ke skutečnosti, že zpracovatel oznámení koncepce předpokládá její možné
livy přesahující hranice České republiky, je nutné pro potřeby případného

přeshraničního posuzování vlivu koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví tento
předpoklad yhodnotit s jasným výrokem, zda území dotčené návrhem koncepce
muže zasahovat mimo území CR, tj. zda by území dotčeného státu mohlo být
provedením koncepce závažně ovlivněno. Pokud ano, pak požadujeme určit možné
vlivy koncepce na území dotčených státu, odhadnout míru jejich významnosti
a specifikovat případné dotčené území za hranicemi CR.

24) Závěr zjišťo acího řízení a ‘ šechna vyjádření, která MŽP obdrželo v pruběhu
zjišťovacího řízení, je nezbytné ve vyhodnocení KPPOKIIK vypořádat.

V případech, kdy budou hodnoceny varianty řešení, požadujeme uvedení jasného
výroku, zda jsou jednotlivé varianty přípustné nebo nepřípustné anebo podmíněně přípustné.
Dále požadujeme určení pořadí jednotlivých variant z hlediska vlivů na žiotní prostředí
a veřejné zdraví, ve kterém jsou jednotlivé varianty přípustné a za jakých podmínek, včetně
navržení a posouzení opatření k předcházení nepříznivých vlivu, popř. kjejich vyloučení,
snížení, zmírnění anebo kompenzaci. Výrok se muže lišit k jednotlivým variantám.

Jelikož příslušné orgány ochrany přírody svým stanoviskem dle 45i odst. 1 zákona
č. 144/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen
„zákon o ochraně přírody a kraj iny) nevyloučily významný vliv na území evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti, budou hodnoceny vlivy koncepce na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti dle 45h a 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.

V hodnocení požadujeme uvést jasný výrok, zda koncepce, popř. některý v ní blíže
specifikovaný záměr, bude mít negativní vliv na území evropsky významné lokality nebo
ptačí oblasti. Dále je nutné při tomto hodnocení zohlednit zejména relevantní připomínky
příslušných orgánů ochrany přírody a krajiny.

Upozorňujeme na ustanovení 45i odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, kdy nelze-li vyloučit negativní vliv koncepce na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti, musí předkladatel zpracovat varianty řešení, jejichž
cílem je negativní vliv na tato území vyloučit nebo v případě, že vyloučení není možné.
alespoň zmírnit.

S ohledem na počet dotčených správních úřadu a dotčených územních samospránýeh
celku a s ohledem na existenci Informačního systému SFA stanovuje příslušny úřad počet
návrhu koncepce. jejichž nedílnou součastí j vyhodnoceni zpracované posuzovatelem
oro nředlo,ern na 2 ks v tlštĹnť nodoh a 8 k lrktronikr podohe na CI)
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Přílohy: obdrží předkladatel a zpracovatel oznámení koncepce

1) kopie vyjádření odboru ochrany ovzduší MŽP
2) kopie vyjádření odboru péče o krajinu MZP
3) kopie vyjádření odboru ochrany vod MZP
4) kopie vyjádření odboru ekologických škod MZP
5) kopie vyjádření odboru ochrany horninového a půdního prostředí MZP
6) kopie vyjádření AOPK CR
7) kopie vyjádření SKRNAP
8) kopie vyjádření SCHKO Orlické hory
9) kopie vyjádření SCHKO Broumovsko
10) kopie vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, OZPaZe
11) kopie vyjádření Obvodního báňského úřadu v Trutnově
12) kopie vyjádření Magistrátu města Hradec Králové, OZP
13) kopie vyjádření KHS se sídlem v Hradci Králové
14) kopie vyjádření CIZP, 01 Hradec Králové
15) kopie vyjádření Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, OZP
16) kopie vyjádření Městského úřadu Jaroměř, OZP
17) kopie vyjádření Městského úřadu Náchod, OZP
18) kopie vyjádření Městského úřadu Hořice, OZP
19) kopie vyjádření Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, OZP
20) kopie vyjádření města Nové město nad Metují
21) kopie vyjádření města Sobotka
22) kopie vyjádření města Borohrádek
23) kopie vyjádření obce Dohalice
24) kopie vyjádření obce Olešnice
25) kopie vyjádření obce Suchovršice
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