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Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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) – závěr
zjišťovacího řízení podle ust. § 10d zákona ke koncepci „Plán rozvoje vodovodů
a kanalizací Královéhradeckého kraje (Aktualizace 2018)“
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
(dále jen krajský úřad), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní
prostředí, Vám jako příslušný úřad podle ust. § 22 zákona sděluje, že koncepce „Plán rozvoje
vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (Aktualizace 2018)“ (dále také koncepce) byla
podrobena zjišťovacímu řízení podle ust. § 10d zákona.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Královéhradecký kraj, statutární město Hradec
Králové, město Broumov, město Nové Město nad Metují, město Náchod, město Dobruška,
město Dvůr Králové nad Labem, město Hořice, město Jaroměř, město Jičín, město Kostelec
nad Orlicí, město Nová Paka, město Nový Bydžov, město Rychnov nad Kněžnou, město
Trutnov a město Vrchlabí, žádáme ve smyslu ust. § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění
informace o závěru zjišťovacího řízení k oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možné
do závěru zjišťovacího řízení k oznámení koncepce nahlížet na úřední desce. Doba zveřejnění
je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 2 zákona EIA neprodleně
o vyrozumění příslušného úřadu o dni vyvěšení informace o závěru zjišťovacího řízení
k oznámení koncepce na úřední desce.
Do závěru zjišťovacího řízení ke koncepci lze nahlédnout v Informačním systému SEA České
informační
agentury
životního
prostředí
pod
kódem
koncepce
HKK008K
(https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce), a také na krajském úřadu, Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, Ing. Věra Tomková, tel. 495 817 674.
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Posuzování vlivů na životní prostředí koncepce
„Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (Aktualizace 2018)“
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § ust. 10d zákona:
„Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (Aktualizace 2018)“ je
koncepcí naplňující dikci ust. § 10a odst. 1 písm. a) zákona – koncepce může mít
významný vliv na životní prostředí a bude posuzována podle ust. § 10e a násl. zákona.
Na základě obsahu oznámení koncepce a vyjádření obdržených k oznámení koncepce provedl
krajský úřad dle kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona zjišťovací řízení ve smyslu ust. § 10d
odst. 1 zákona s následujícím zjištěním:
Oznámení koncepce obsahuje aktivity, které mohou stanovit rámec pro budoucí povolení
záměrů dle přílohy č. 1 k zákona.
U koncepce byl vyloučen významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny).
Krajský úřad dle ust. § 10d odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí stanovuje
následující:
a) Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí zpracované dle ust. § 10e zákona
musí být zpracováno v obsahu a rozsahu dle přílohy č. 9 zákona, přičemž variantní řešení
koncepce není požadováno.
b) Předkladatel, respektive posuzovatel koncepce musí v koncepci a ve vyhodnocení jejích
vlivů na životní prostředí zohlednit došlé relevantní připomínky uvedené v přiložených
vyjádřeních dotčených subjektů.
c) Návrh koncepce bude krajskému úřadu předložen ve dvou kusech v tištěné podobě a 16
ks v elektronické podobě na CD.
Identifikační údaje:
Název koncepce: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (Aktualizace
2018)
Umístění koncepce: Královéhradecký kraj
Návrhové období: do roku 2030
Předkladatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
(IČO 70889546).
Charakter koncepce: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (dále jen
koncepce) je zpracován pro celé území kraje a nahradí současný Plán rozvoje vodovodů
a kanalizací z roku 2004. Koncepce zahrnuje podrobné popisy stávajících a navrhovaných
systémů vodovodů a kanalizací, bilanční údaje, výpočty potřeby vody, výpočty množství
odpadních vod aj. V koncepci jsou doporučena řešení, jak zajistit zásobování pitnou vodou
a likvidaci odpadních vod. Do koncepce jsou zahrnuty vodovody, skupinové vodovody
a vodárenské soustavy zajišťující zásobování obyvatel pitnou vodou. Koncepce rovněž
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obsahuje i způsob odkanalizování jednotlivých sídel včetně zajištění likvidace odpadních vod.
Návrhový stav zahrnuje plánované investice do oblasti vodovodů a kanalizací pro léta 2020–
2030 a po roce 2030. Koncepce bude sloužit jako podklad pro činnost vodoprávních
a stavebních úřadů, činnost obcí a kraje v samostatné i přenesené působnosti, dotační politiku
EU, ČR a Královéhradeckého kraje.
Hlavním cílem koncepce je stanovit (aktualizovat) základní rozvržení optimálního rozvoje
zásobování pitnou vodou, odkanalizování odpadních vod a čištění odpadních vod v daném
území. Aktualizace koncepce je prioritní i s ohledem na aktuální problémy a výzvy
ve vodohospodářské oblasti iniciované stupňujícími problémy se suchem a souvisejícím
nedostatkem kvalitní pitné vody v některých oblastech Královéhradeckého kraje.
Průběh zjišťovacího řízení
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 05.03.2020 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
České informační agentury životního prostředí pod kódem koncepce HKK008K
(https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce) a zaslána dotčeným územním
samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních deskách. Informace o oznámení koncepce
byla písemně zaslána také dotčeným orgánům.
Souhrnné vypořádání připomínek
Krajský úřad obdržel k oznámení koncepce vyjádření od celkem pěti subjektů, přičemž čtyři
vyjádření byly bez zásadních připomínek.
Odůvodnění
Krajský úřad obdržel od předkladatele oznámení koncepce dne 02.03.2020.
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 05.03.2020 zveřejněním informace o oznámení koncepce
a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet, na úřední desce Královéhradeckého kraje.
Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA a zaslána dotčeným územním
samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních deskách. Informace o oznámení koncepce
byla písemně zaslána také dotčeným orgánům.
Lhůta pro vyjádření dotčených subjektů k oznámení koncepce skončila dne 25.03.2020.
Krajský úřad obdržel k oznámení koncepce celkem pět vyjádření. Ze strany dotčených orgánů
byla vznesena připomínka k předloženému oznámení koncepce.
Koncepce „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (Aktualizace 2018)“
dle § ust. 10a odst. 1 písm. a) zákona, bude předmětem celého procesu posuzování vlivů
na životní prostředí.
K oznámení koncepce se vyjádřili:
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického dne
09.03.2020, č. j. SBS 09073/2020/OBÚ-09/1,
- Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, dne 19.03.2020, č. j.
MUDK-OŽP/20143-2020/kl 6270-2020,
- Krajský úřad dne 23.03.2020, č. j. KUKHK–9105/ZP/2020, JID: 28710/2020/KHK.
Po lhůtě:
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, dne
26.03.2020, č. j. ČIŽP/45/2020/2046,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje dne 27.03.2020, č. j. KHSHK
09275/2020/HOK.HK/Td.
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Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického ve vyjádření
ze dne 09.03.2020, č. j. SBS 09073/2020/OBÚ-09/1 nemá k oznámení koncepce připomínky.
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí (dále jen MÚ Dvůr Králové
nad Labem), ve vyjádření ze dne 19.03.2020, č. j. MUDK-OŽP/20143-2020/kl 6270-2020,
z hlediska ochrany přírody a krajiny, vodního hospodářství, ochrany zemědělského půdního
fondu, lesního hospodářství a odpadového hospodářství nemá k oznámení koncepce
připomínky.
MÚ Dvůr Králové nad Labem z hlediska dopravy na pozemních komunikacích a ochrany
ovzduší uvádí, že koncepce není v rozporu s chráněnými veřejnými zájmy.
MÚ Dvůr Králové nad Labem z hlediska civilní ochrany uvádí, že veřejné zájmy hájené
na úseku ochrany obyvatelstva, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, úseku
krizového řízení, nejsou předmětným záměrem dotčeny.
MÚ Dvůr Králové nad Labem z hlediska památkové péče upozorňuje na ust. § 22 a § 23
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, na území
s archeologickými nálezy.
Krajský úřad ve vyjádření ze dne 23.03.2020, č. j. KUKHK–9105/ZP/2020, JID:
28710/2020/KHK, z hlediska nakládání s odpady, ochrany ovzduší, ochrany vod, ochrany
přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany pozemků určených k plnění
funkce lesa a integrované prevence nemá k oznámení koncepce připomínky.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (dále jen ČIŽP)
ve vyjádření ze dne 25.03.2020, č. j. ČIŽP/45/2020/2046, z hlediska ochrany ovzduší, ochrany
vod, odpadového hospodářství, ochrany přírody a ochrany lesa nemá k oznámení koncepce
připomínky.
ČIŽP uvádí, že se k oznámení koncepce vyjadřuje v obecné rovině a pouze upozorňuje, že je
potřeba v následné dokumentaci dodržovat jednotlivé složkové zákony.
Krajská Hygienická stanice Královéhradeckého kraje ve svém vyjádření ze dne 25.03.2020,
č. j. KHSHK 09275/2020/HOK.HK/Td, s oznámením koncepce z hlediska zájmů chráněných
orgány ochrany veřejného zdraví souhlasí za podmínky, že v návrhu koncepce budou kapitole
„Hluková zátěž obyvatelstva“ použity platné hygienické limity hluku a terminologie v souladu
s platnou právní úpravou.
Vyjádření týkající se obsahu a rozsahu posouzení (vyhodnocení) byla využita jako podklad
pro vydání tohoto závěru zjišťovacího řízení. Kopie všech obdržených vyjádření budou
předány předkladateli koncepce k vypořádání.
S ohledem na počet dotčených orgánů a dotčených územních samosprávných celků
a s ohledem na existenci Informačního systému SEA stanovuje příslušný úřad počet návrhů
koncepce, jejichž nedílnou součástí je vyhodnocení zpracované posuzovatelem,
pro předložení ve dvou kusech v tištěné podobě a 16 ks v elektronické podobě na CD.

z p. Ing. Věra Tomková
odborná referentka na úseku
posuzování vlivů na životní prostředí
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Příloha: kopie obdržených vyjádření (pouze pro předkladatele)
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického ze dne
09.03.2020, č. j. SBS 09073/2020/OBÚ-09/1,
- Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, ze dne 19.03.2020,
- Krajský úřad ze dne 23.03.2020,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne
25.03.2020,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje ze dne 25.03.2020.
Rozdělovník k č. j. KUKHK–9105/ZP/2020:
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03
Hradec Králové – zde (bez přílohy),
2) Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové,
3) Město Broumov, Masarykova 239, 550 01 Broumov,
4) Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška,
5) Město Dvůr Králové nad Labem, nám T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové
nad Labem,
6) Město Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice,
7) Město Jaroměř, nám. ČSA 16, 551 01 Jaroměř,
8) Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín,
9) Město Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
10) Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod,
11) Město Nová Paka, Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka,
12) Město Nové Město nad Metují, nám. Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují,
13) Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov,
14) Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
15) Město Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov,
16) Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí.
Dotčené orgány:
1) Magistrát města Hradec Králové, Československé armády č.p. 408, 502 00 Hradec
Králové,
2) Městský úřad Broumov, Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov,
3) Městský úřad Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška,
4) Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, nám T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové
nad Labem,
5) Městský úřad Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice,
6) Městský úřad Jaroměř, nám. ČSA 16, 551 01 Jaroměř,
7) Městský úřad Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín,
8) Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
9) Městský úřad Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod,
10) Městský úřad Nová Paka, Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka,
11) Městský úřad Nové Město nad Metují, nám. Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují,
12) Městský úřad Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov,
13) Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
14) Městský úřad Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov,
15) Městský úřad Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí,
16) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové,
17) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové,
18) Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, RP Východní Čechy, oddělení Správa
CHKO Broumovsko, Ledhujská 9, 549 54 Police nad Metují,
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19) Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, RP Východní Čechy, oddělení Správa
CHKO Orlické hory, Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
20) Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, RP Liberecko, oddělení Správa
CHKO Český ráj, Antonína Dvořáka 294, 511 01 Turnov,
21) Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí,
22) Obvodní báňský úřad pro území Královéhradeckého a Pardubického kraje, Wonkova
1142, 500 02 Hradec Králové,
23) Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10,
24) Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1.
Předkladatel:
1) Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupený
společností Ekologický rozvoj a výstavba s. r. o., nám. Československé armády 37, 551 01
Jaroměř.
Na vědomí:
1) MŽP, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65,
100 10 Praha 10,
2) MŽP, odbor výkonu státní správy VI, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové,
3) Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, Okružní 418, 551 02
Jaroměř – Josefov,
4) Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové,
5) Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové,
6) Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové,
7) Vodohospodářská a obchodní společnost a. s., Na Tobolce 428, 506 01 Jičín,
8) Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, Náchod-Běloves,
9) AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 51601 Rychnov nad Kněžnou,
10) Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov.
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