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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 „Plán rozvoje vodovodů a
kanalizací Královéhradeckého kraje (Aktualizace 2018)“
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
„Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (Aktualizace 2018)“.
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 02.03.2020 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 „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
(Aktualizace 2018)“. Oznámení koncepce bylo zpracováno v rozsahu přílohy č. 7 zákona EIA.
Dne 05.03.2020 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
HKK008K
a zaslána dotčeným orgánům, dotčeným územním samosprávným celkům spolu
s upozorněním na možnost vyjádřit se k oznámení koncepce.
Dne 01.04.2020 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 21.09.2020 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 25.09.2020 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 16.12.2020 se konalo veřejné projednání k návrhu koncepce (pozn. zápis z veřejného
projednání obdržel krajský úřad 18.12.2020).
Dne 20.01.2021 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:
Zpracovatel koncepce:

prokurista
Zpracovatel vyhodnocení:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03
Hradec Králové
Ekologický rozvoj a výstavba s. r. o.
nám. Československé armády 37
551 01 Jaroměř
Ič: 275 04 514
Zastoupený panem Ing. Janem Hurdálke, ředitel společnosti a
RNDr. Přemysl Marek
Štěchovická 1858/14, Praha 10
(autorizace podle ust. § 19 zákona EIA, č. j.8985/1390/OHRV/93,
č.j. rozhodnuti o prodloužení autorizace: 35863/ENV/06,
34679/ENV/11, 19576/ENV/16)

Stručný popis 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
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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 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.
Závěry posuzování
Bylo provedeno hodnocení potenciálních vlivů provádění koncepce na jednotlivé složky
životního prostředí. Zvažované byly následující možné vlivy:
• vlivy na ovzduší a klima
• vlivy na vodu (povrchové a podzemní vody);
• vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje;
• vlivy na půdu (zemědělský půdní fond, dále jen ZPF);
• vlivy na floru, faunu a ekosystémy;
• Vlivy na biologickou rozmanitost a ochranu přírody
• vlivy na lesy (pozemky určené k plnění funkce lesa, dále jen PUPFL);
• vlivy na krajinu a krajinný ráz;
• vlivy na veřejné zdraví a pohodu obyvatelstva;
• vlivy na hlukovou zátěž;
• vlivy na archeologické, historické a kulturní památky;
• vlivy na strukturu a funkční využiti území
Při návrzích prvků vodohospodářské infrastruktury byla zohledněna dostupná data, např.
vydatnosti zdrojů, kapacity přívodních a zásobovacích řadů, množství produkovaných
odpadních vod, počet ekvivalentních obyvatel (dále jen EO), apod. Situační provedení
respektuje topologické zákonitosti optimalizace sítí při respektování lokálních územních limitů.
Navržená varianta nevykazuje technické nedostatky ani nedostatečné know-how nebo
vývojové prvky.
Koncepce nebyla vyhodnocována dle ustanovení § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, z hlediska možného ovlivnění
evropsky významných lokalit, ptačích oblastí a stavu jejich ochrany, a to na základě stanovisek
dotčených orgánů ochrany přírody (tj. krajského úřadu, Agentury ochrany přírody a krajiny,
oddělení Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko se sídlem v Polici nad Metují - pro
území Královéhradeckého kraje, Správy Krkonošského národního parku se sídlem ve Vrchlabí
a Ministerstva životního prostředí pro objekty důležité pro obranu státu mimo vojenské újezdy),
které vyloučily potenciální ovlivnění území lokalit soustavy Natura 2000.
Hlavním cílem aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Královéhradeckého
kraje (dále jen PRVK KHK) je stanovit (aktualizovat) základní koncepci optimálního rozvoje
zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod.
Dílčí cíle PRVK KHK lze definovat následovně:
Rozvoj zásobování pitnou vodou (výstavba nových vodovodů)
Rozvoj odkanalizování odpadních vod (výstavba nových kanalizací)
Rekonstrukce, optimalizace a navýšení kapacity stávající infrastruktury vodovodů a kanalizací
Výstavba nových čistíren odpadních vod (dále jen ČOV)
Realizace nových zdrojů pitné vody

3

Výstavba nových úpraven pitné vody
Rekonstrukce, optimalizace a navýšení kapacity stávajících ČOV, úpraven vod (dále jen ÚV)
a zdrojů vody
PRVK KHK stanovuje základní postup optimálního rozvoje odvádění a čištění odpadních vod
a zásobování pitnou vodou v rámci území Královéhradeckého kraje vzhledem k vlastnickým
vztahům, možnostem financování a ekonomické realizovatelnosti navrhovaných řešení.
Projekty rozvoje vodohospodářské infrastruktury Královéhradeckého kraje zahrnuji 185
stávajících ČOV, 49 stávajících ÚV, 166 ČOV ve výhledu, 21 ÚV ve výhledu, 8 rekonstrukcí
ČOV a 5 rekonstrukcí ÚV. PRVK KHK zahrnuje také rekonstrukci a výstavbu nových
inženýrských sítí (vodovody a kanalizace).
Shrnutí vlivů koncepce na životní prostředí: Lze konstatovat, že vlivy koncepce na životní
prostředí jsou celkově spíše pozitivní a v rámci jejich provádění by mělo docházet k pozitivním
dopadům primárně na veřejné zdraví a jednotlivé složky životního prostředí vázané na vodu
a sekundárně i na zbylé složky životního prostředí. Přitom je třeba odlišit krátkodobé vlivy
z výstavby a dlouhodobé vlivy z hlediska provozu. Během realizace koncepce se mohou
objevit dočasné negativní vlivy na životní prostředí, které mohou být způsobeny zemními
pracemi, stavebními pracemi (výstavba, rekonstrukce nebo zkapacitnění vodovodů,
kanalizací, úpraven vod a ČOV). Tyto vlivy budou krátkodobé, lokální a podle potřeby budou
minimalizovány nebo eliminovány uplatněním preventivních opatřeni (projekčních,
technických a organizačních) tak, aby byla minimalizována nebo vyloučena možnost
významného negativního vlivu na dotčené obyvatelstvo. Rozsah předpokládaných negativních
vlivů bude spojen s celkovou navrhovanou kapacitou (kapacita v kontextu napojených
ekvivalentních obyvatel) a rozlohou navrhovaných areálů.
Pozitivní vliv na obyvatelstvo za provozu spočívá především ve zvýšení rozsahu a úrovně
zásobování pitnou vodou, ale také v odvádění a likvidování odpadních vod, což jsou jedny ze
základních ukazatelů životní úrovně obyvatel. Pozitivní vlivy na veřejné zdraví spočívají
v zajištění zdravotně nezávadné vody pro tu část obyvatel, která je dosud odkázaná na místní
zdroje s proměnlivou nebo nedostatečnou kvalitou, případně kapacitou.
Pro vyhodnoceni trvalých závažných vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví byl
využit numericky index, který označuje odhadovanou velikost potenciálního pozitivního nebo
negativního vlivu na životní prostředí a velikost tohoto vlivu je v matici vlivů vyjádřena číselnou
pětibodovou stupnicí (-2 až +2). Hodnocení vlivů bylo provedeno na co nejkonkrétnější úrovni,
tj. na úrovni jednotlivých rozvojových karet obcí. Na základě tohoto hodnocení lze konstatovat,
že koncepce je v souladu s hlavními cíli stanovenými strategickými dokumenty
na mezinárodní, národní a krajské úrovni, a že předkládaná koncepce má potenciál svým
prováděním generovat pozitivní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a tím přispívat
k zlepšování stavu složek životního prostředí a veřejného zdraví.
Pozitivní a významně pozitivní trvalé vlivy koncepce byly identifikovány v oblasti veřejného
zdraví, vlivů na povrchové a podzemní vody a funkční využiti území. Pozitivní vlivy byly
identifikovány také v případě vlivů na faunu, floru a ekosystémy, zejména v případě výstavby
nových ČOV a kanalizací. U rekonstrukcí vodohospodářské infrastruktury převažuje
zanedbatelný vliv na tuto složku. 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
Obdržená vyjádření:
- 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.
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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.
-

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, odbor stavební úřad - životní prostředí, ze dne
12.10.2020 a 23.10.2020, silniční správní úřad ze dne 5.10.2020,
Severočeské vodovody a kanalizace a.s., ze dne 20.10.2020,
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., ze dne 09.10.2020,
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 15.10.2020,
Správa Krkonošského národního parku, ze dne 26.11.2020
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, ze dne
25.11.2020,
Vodohospodářská a obchodní společnost a.s., ze dne 21.12.2020,
Město Chlumec nad Cidlinou, ze dne 25.11.2020,
Pan Bc. Viktor Satori.

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 „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Královéhradeckého kraje (Aktualizace 2018)“ 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 N1.104, Mgr. Hyšková, tel. 495 817 191 nebo v Informačním systému SEA
(https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce), kód koncepce HKK008K.

z p. Mgr. Helena Hyšková
odborný referent na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí
Rozdělovník k č. j. KUKHK–27899/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, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická
65, 100 10 Praha 10
43. MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
44. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, Okružní 418,
551 02 Jaroměř – Josefov
45. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
46. Lesy České republiky, státní podnik, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
47. Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
48. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec
Králové
49. Vodohospodářská a obchodní společnost a. s., Na Tobolce 428, 506 01 Jičín
50. Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, Náchod-Běloves
51. AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 51601 Rychnov nad Kněžnou
52. Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov
53. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.
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