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STANOVISKO
podle ust. § 10g odst. 1 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, k návrhu koncepce „Ucelená politika
samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě“
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně
příslušný úřad podle ust. § 22 písm. b) 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 EIA), na základě návrhu koncepce
včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, vyjádření k němu podaných
a veřejného projednání vydává postupem podle ust. § 10g odst. 1 tohoto zákona z hlediska
přijatelnosti vlivů na životní prostředí

Souhlasné stanovisko
k návrhu koncepce
„Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě“.
Toto stanovisko není závazným stanoviskem ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení
a nelze se proti němu odvolat.
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.

ODŮVODNĚNÍ
Průběh posuzování
Dne 12.11.2019 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství, jako věcně příslušný úřad podle ust. § 22 písm. b) zákona EIA (dále také krajský
úřad) oznámení koncepce „Ucelené politiky samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě“.
Oznámení koncepce bylo zpracováno v rozsahu přílohy č. 7 zákona EIA.
Dne 15.11.2019 krajský úřad zahájil zjišťovací řízení zveřejněním informace o oznámení
koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet na úřední desce Královéhradeckého
kraje. Tato informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA
(https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce)
s kódem
koncepce
HKK007K
a zaslána dotčeným orgánům, dotčeným územním samosprávným celkům spolu
s upozorněním na možnost vyjádřit se k oznámení koncepce.
Dne 10.12.2019 bylo ukončeno zjišťovací řízení se závěrem, že tato koncepce je koncepcí
naplňující dikci ust. § 10a odst. 1 písm. a) zákona EIA – koncepce může mít významný
na životní prostředí, a proto bude předmětem procesu posuzování vlivů na životní prostředí
podle ust. § 10e a násl. zákona EIA.
Dne 03.02.2020 obdržel krajský úřad návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní
prostředí ve smyslu § 10f zákona EIA. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (dále také
vyhodnocení SEA) bylo zpracováno podle přílohy č. 9 zákona EIA.
Dne 04.02.2020 zaslal krajský úřad dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným
celkům informaci o přijetí návrhu koncepce spolu s upozorněním na možnost vyjádřit se
k návrhu koncepce. V téže lhůtě krajský úřad zveřejnil návrh koncepce podle ust. § 16 zákona
EIA.
Dne 05.03.2020 se konalo veřejné projednání k návrhu koncepce (pozn. zápis z veřejného
projednání obdržel krajský úřad 10.03.2020).
Dne 06.04.2020 obdržel krajský úřad upravený návrh koncepce včetně informace o způsobu
vypořádání všech vyjádření podle ust. § 10f odst. 8 zákona EIA.
Předkladatel koncepce, zpracovatel koncepce, zpracovatel vyhodnocení SEA
Předkladatel koncepce:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03
Hradec Králové

Zpracovatel koncepce:

DHI, a.s., Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha ve spolupráci s:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Nábřežní 90/4,
150 56 Praha
Atelier T-plan, s. r. o., Na Šachtě 497/9, 170 00 Praha
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Bělidla 986/4a,
603 00 Brno

Zpracovatel vyhodnocení: RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D.
DP Eco-Consult s.r.o.
V Lukách 446/12, Hradec Králové
(autorizace podle ust. § 19 zákona EIA, č. j. 38495/ENV/11,
prodlouženo č. j. 71463/ENV/15)
Mgr. Marek Banaš, Ph.D.
Ekogroup Czech s.r.o.
č.p. 52, 783 16 Dolany
(autorizovaná osoba k provádění posouzení dle § 45i
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
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ve znění pozdějších předpisů, č. j.: 73458/ENV/14-3891/630/14,
MZP/2019/630/2563)
Ing. Robert Michek
(odborná způsobilost v hydrogeologii č.j. 307/660/5083/05 poř. č.
1949/2005)
DP Eco-Consult s.r.o.
V Lukách 446/12, Hradec Králové
Ing. Markéta Kašparová
DP Eco-Consult s.r.o.
V Lukách 446/12, Hradec Králové
Stručný popis koncepce
Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě (dále také koncepce)
je základním strategickým podkladem v dlouhodobém horizontu plánování, řešení
a předcházení vodohospodářským problémům. Cílem koncepce je dosažení udržitelného
nakládání s vodou v Královéhradeckém kraji v době klimatické změny. Řada
vodohospodářských problémů je dlouhodobého charakteru a nelze je řešit bez využití širokého
spektra opatření dalece přesahujících samotné hospodaření s vodou. Koncepce má být proto
nástrojem k propojení různých aktivit, jejichž základním účelem je nastavit vhodné způsoby
komunikace s ostatními sektory a nastavit vhodné způsoby managementu.
Koncepce obsahuje krátké seznámení s problematikou, kompletní analytickou část, stručný
přehled dostupných nástrojů pro krajskou samosprávu, stručný přehled souvisejících
dokumentů na úrovni státu, kompletní přehled dílčích vizí a jednotlivých aktivit. Na závěr
dokumentu je uveden implementační plán, který představuje stručný návod na možné přístupy
k realizaci jednotlivých aktivit tak, aby bylo reálně dosaženo dílčích vizí.
Závěry posuzování
Zpracovatelé vyhodnocení koncepce přistoupili k uplatnění kombinovaného přístupu
vyhodnocení, ve kterém byly jednak na obecné úrovni hodnoceny jednotlivé aktivity a dále byly
vyhodnocovány potenciální konflikty s jednotlivými složkami životního prostředí. V rámci
obecné úrovně hodnocení byl jednak analyzován soulad priorit koncepce s referenčními cíli
ochrany životního prostředí a dále bylo provedeno hodnocení potenciálních vlivů provádění
koncepce na jednotlivé složky životního prostředí.
Zvažované byly možné vlivy na:
• vlivy na ovzduší a klima,
• vlivy na vodu a hydrologii,
• vlivy na horninové prostředí a reliéf,
• vlivy na půdu,
• vlivy na flóru a faunu,
• vlivy na lesy,
• vlivy na zemědělské kultury,
• vlivy na ekosystémy a krajinu,
• vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstva,
• vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a rozhodování v oblasti ŽP,
• vlivy na archeologii, historii a kulturu,
• vlivy na strukturu a funkční využití území.
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Koncepce byla též vyhodnocena dle ustanovení § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, čili z hlediska možného ovlivnění
evropsky významných lokalit, ptačích oblastí a stav jejich ochrany. Významnost vlivů byla
hodnocena podle předem určené stupnice, která byla navržena v souladu s metodickým
doporučením Ministerstva životního prostředí. Hodnocení na evropsky významné lokality
a ptačí oblasti bylo celkem u 46 konkrétních navržených aktivit, u nichž lze stanovit potenciální
ovlivnění území lokalit soustavy Natura 2000. V rámci hodnocení byla navržena opatření
a doporučení pro provádění činností a přípravu budoucích konkrétních záměrů. Současně
zpracovatel vyhodnocení na území soustavy Natura 2000 konstatoval, že koncepce nebude
mít významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany evropsky významných lokalit
a ptačích oblastí.
Z hlediska posouzení vlivů provádění jednotlivých aktivit a následného naplňování cílů
definovaných v rámci koncepce „Ucelené politiky samosprávy Královéhradeckého kraje
o vodě“ na životní prostřední lze konstatovat, že jsou svojí konstrukcí spíše proaktivní a v rámci
jejich provádění by mělo docházet k pozitivním dopadům primárně na jednotlivé složky
životního prostředí vázané na vodu a sekundárně i na zbylé složky životního prostředí
a veřejné zdraví. Samozřejmě v rámci dopadů bude generována rozdílná kategorie a dimenze
vlivů ve fázi realizace jednotlivých aktivit a poté ve fázi jejich užívání (provozu).
Z hlediska realizace se jeví jako problémová opatření ty, u kterých bude docházet k novým
záborům krajiny tudíž i možné destrukci stávajících biotopů a k negativnímu dotčení
přítomných druhů živočichů a rostlin, a jejich migračních cest.
Dalšími dočasně problémovými aktivitami, jejichž realizace může vést k časově omezenému
negativnímu ovlivňování současných charakteristik životního prostředí, jsou opatření, které
budou iniciovat stavební aktivity (jedná se o výstavbu, rekonstrukci, zkapacitnění kanalizací,
vodovodů, vodních nádrží, čistíren odpadních vod, úpravy vodních toků (zlepšení morfologie),
protipovodňových opatření apod). Je však nutné dodat, že k potenciálně negativnímu ovlivnění
bude docházet zpravidla v době jejich realizace a při užití zmírňujících opatření lze negativní
vlivy minimalizovat až eliminovat. Pro fázi provozu lze již uvažovat zpravidla jen s pozitivními
vlivy. Z hlediska celkové dlouhodobé synergie lze jednotlivá opatření hodnotit pozitivně.
Pro sledování vlivů při realizaci koncepce byly navrženy ukazatele environmentálních vlivů
a výběrová kritéria pro realizaci záměrů, které budou pravidelně vyhodnocovány a výsledky
tohoto hodnocení budou dostupné veřejnosti.
Vyjádření a připomínky došlé v průběhu zjišťovacího řízení a dále v průběhu posuzování vlivů
koncepce na životní prostředí
-

Městský úřad Hořice, ze dne 18.11.2019
Městský úřad Broumov, ze dne 03.12.2019,
Magistrát města Hradec Králové, ze dne 02.12.2019
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, ze dne 03.12.2019
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové,
ze dne 26.11.2019,
Správa Krkonošského národního parku, ze dne 03.12.2019,
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického,
ze dne 05.12.2019,
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, ze dne 06.12.2019
Městský úřad Náchod, ze dne 03.12.2019
statutární město Hradec Králové, ze dne 04.12.2019
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., ze dne 05.12.2019
krajský úřad ze dne 05.12.2019 a ze dne 21.02.2020
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- Správa Krkonošského národního parku, ze dne 03.03.2020
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové,
ze dne 26.2.2020,
- Obvodní Báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického,
ze dne 13.02.2020
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 06.03.2020
- Městský úřad Kostelec nad Orlicí, organizačně-správní odbor, ze dne 06.03.2020
- Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, ze dne 07.02.2020
- Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, ze dne 25.02.2020
- statutární město Hradec Králové, odbor rozvoje města, ze dne 09.03.2020
- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, ze dne 09.03.2020
Na základě připomínek a jejich vypořádání k návrhu koncepce a vyhodnocení vlivů koncepce
dle zákona EIA byly provedeny úpravy v návrhu koncepce, které zahrnuly veškeré relevantní
připomínky, vyjádření dotčených orgánů, obcí a veřejnosti. Zpracovatel vyhodnocení vlivů
na životní prostředí konstatoval, že změny provedené v návrhu koncepce nemají vliv na závěry
vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. V tomto kontextu vydal krajský úřad
souhlasné stanovisko podle ust. § 10g odst. 1 zákona EIA.
K výše uvedenému krajský úřad dále v souladu s ust. § 10g odst. 4 – 6 zákona EIA uvádí, že:
Bez stanoviska k vyhodnocení vlivů koncepce „Ucelená politika samosprávy
Královéhradeckého kraje o vodě“ nemůže být koncepce schválena.
Předkladatel je povinen zveřejnit schválenou koncepci včetně prohlášení, které
obsahuje zejména
-

informaci o účasti veřejnosti při zpracování koncepce a v procesu
posuzování vlivů koncepce na životní prostředí,
informaci o přijatých opatřeních pro zajištění sledování a rozboru vlivů
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle ust. § 10h zákona EIA.

O zveřejnění prohlášení je předkladatel povinen do 7 pracovních dnů informovat
příslušný úřad, dotčené orgány, a případně také dotčené územní samosprávné celky,
které příslušný úřad určil podle us. § 10c odst. 2 zákona EIA.
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu ust. § 16 odst. 2 a 3 o zveřejnění
informace o stanovisku a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce. Doba
zveřejnění je nejméně 15 dní. Současně žádáme dotčené územní samosprávné celky
o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce krajskému
úřadu.
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Do stanoviska lze nahlédnout také na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
č. dveří N1.906, Ing. Šnajdr, tel. 495 817 141 nebo v Informačním systému SEA
(https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce), kód koncepce HKK007K.

z p. Ing. Marek Šnajdr
odborný referent na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí
Rozdělovník k č. j. KUKHK–5655/ZP/2020
Dotčené územní samosprávné celky:
1. Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové – zde
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:
17. Magistrát města Hradec Králové, Československé armády č.p. 408, 502 00 Hradec
Králové
18. Městský úřad Broumov, Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov
19. Městský úřad Dobruška, nám. F.L. Věka 11, 518 01 Dobruška
20. Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, nám T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr
Králové nad Labem
21. Městský úřad Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice
22. Městský úřad Jaroměř, nám. ČSA 16, 551 01 Jaroměř
23. Městský úřad Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
24. Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
25. Městský úřad Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod
26. Městský úřad Nová Paka, Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka
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27. Městský úřad Nové Město nad Metují, nám. Republiky 6, 549 01 Nové Město nad
Metují
28. Městský úřad Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
29. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou
30. Městský úřad Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov
31. Městský úřad Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
32. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
33. ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
34. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, RP Východní Čechy, oddělení
Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská 9, 549 54 Police nad Metují
35. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, RP Východní Čechy, oddělení
Správa CHKO Orlické hory, Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
36. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, RP Liberecko, oddělení Správa
CHKO Český ráj, Antonína Dvořáka 294, 511 01 Turnov
37. Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
38. Obvodní báňský úřad pro území Královéhradeckého a Pardubického kraje,
Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové
39. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
40. Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
Předkladatel:
41. Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové
Na vědomí:
42. MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
43. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, Okružní 418,
551 02 Jaroměř – Josefov
44. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
45. Lesy České republiky, státní podnik, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
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