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ZÁVĚn ZJ IŠŤOVACÍHOŘÍZnXÍ
podle Lstanovení § l0d odst. 2 zákona č. l00/200l Sb., o posrzování vlivťr na životrrí prostt'edí
o změně rrěkteých sor"rvisejících ákonů, ve mění pozrlějšich přeclpisťr (dále .jen zákon)
a v soulaclr.r s L§tanoveními § l0 a § l1 ákona č.50012004 Sb., správní řád, ve měni pozdějších
předpisů (clále jen správní řád).
zr

Identifikační údaie:

Celková aktualizace PIánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje

Název:

Liberecký krai (ve vazbě na korrcepci dotčeno téžizeni obce Dolní

Umístění:

Branná v Krzilovehradeckérn kraji)

předkladatel:

Liberecký kraj, U lcnl 642l2a,46l

t]0

Libcrcc 2,tČ.O:70tt9l508

Chamkter koncepce:
PIan rozvojc vodovodů a kanalizací Libcreckého krajc (dále takéjen PRVK LK) je strategickým
doklunentem v oblasti vodovodťr a kanalizací vc|kého úzctnrího cclktt -Libcrcckóho kra.|c. Kraj.
Do PRVK LK jsorr zahrnuty vodovody, sktlpinové vodovody a vodárerisl<é sotstavy zrjišťuj íc í

žsobováníobyvatel pitnou vodou; PRVK

LK

roi.,r-rěž obsahqje

oclpadních vod z jednotlivých sídcl, včctnččištěníodpadních vocl.

PRVK LK jc pdůčhčaktualizován a v
Libereckého kraje.

i

zpťrsob odkanalizování

samostatnó působnosti schvalován ztstLrpitclstvenr

PRVK LK je ákladrrírn plárrovacím poclkladerrr ve střeclrrědobénr, až dloulrodobérn horizontu
v oblasti vodrrílro lrospodářství a rrra n cil na Áklad,ě analýzy stávajícího staw nawhnout

a stanovit podmínky pro zajištění bLrdor.rcílio žádoucílro star,u vodohospodářské inliastrr.rktury
v kraJi.
PRVK LK dle dokumentu ozrámení stanovuje základni postup optirlralnílro rozvoje ásobování
pitnou vodou a odvádění a čštěníodpadních vod s ohleclern na vlastnické vňahy, rrrožnosti
financování a ekonomickou realizovatelnost nawhovarrýclr řešerrí. PRVK LK slouž orgánťrm
státni správy a saíT}osprávy jako podklad při prosazování veřejného zájmv a Lrplatnění jejich
rozhodovacíc

lr

pravontocí.

PRVK LK je podkladem pro činnost vodoprávníclr a stavebrríclr ťřadů, čirrrrost obcí a kraje
v samostatŇ i př,enesené pťsobtrosti, clotačrrípolitikrr ČR, EU a Libereckélro kraje.
Cílem Aktrnlizace PRVK LKje, př,i respektování pořeb optimálnílro rozvoje ásobování pitnou
vodou. odkanalizování odpadnícli vod a čištční
oclpadníclr r,,ocl, nar,r,hnorrt a r.yhodnotit změny
Libe|eci(ý kraj

I

JezL, 642-|2a,461 80 Liberec 2
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oproti stávajícímu schválenému plántr rozvoje v oblasti ásobování obyvatel pitnou voclou
a efektivnílro odkanalizováni a čštční
odpadních vod, bcz negativních dopadů na žrvotní
prostředí, atoza sociálně ťurosnéceny,
Jednínr z prioritních cílůje zaberyečovat ro,zvoj vodohospodářské inlŤastrŇtury vodovodů,
L<ana|uací a čistírenodpadních vod (dále také jen ČOD a její kvalitní prováÁŇ v souladr.t
s požadavky prámích předpisů ČRi Ewopskélro společerství.Dašímprioritním cílem je
zdokorralit systém zabezpečení vodohospodářských slržeb obyvatelstvr,r za rrrirnořádných Lrdálostí
následkem sucha, povodní nebo krizoých situací.

Po svém sclrválení radou a zastr"rpitelstvem Libereckélro kraje, se PRVK LK stane závazným
dokunentem a bude sloužt pro orgárry státní správy a sanrosprávy jako podklad pro jejich
roáodovací pravomoci.
Zpracovatel oznámení:

Ing. Aleš Calábek, MBA, GHC regio s.r.o.. Sokolská 54l130.
77 900 olomouc. IČo : 21 ] L)01 L)7
Držite| autoriztce podle i\ l9 ákona na základě rozltodnutí
Ministcrstva ávotnílro prosť,cdí č.j. 8939/l 302loPvŽP196.
proclkluženo č.j. 82345lENV/i

5.

Průběh ziišt'ovacího řízení:

Krajský ťř,acl, oclbor ávotního plosť,cclí a zcrrĚclčlství, jako příslLĚný orgán k posuzování
přcclrnětné konccpcc cllc § 22 ákona (dálc takó jcn ,,orgán SEA'), obdržel dne 24. L).202l

dokLmcnt omámcni koncepce.

Zjšt'ovacíř2eni bylo zahájeno dne 4. |0. 202l zveřejněním intbrrrnce o ozrrámeni koncepce
a o ton1 kdy a kdcjc nmfué do nci nalrlížct,na úť,cdnídesce Libereckélro kraje. Infbrrnace byla
rol.rěž zveřejněna v Infbrrručnírn systénrtt CENIA SEA, kód koncepce LBKOl0K
(https//portal.cenia.czleiasea/detail/SEA_LBKOl0K), a zasána dotčenýn ťzemnítn
sarrrosprtrr,rrýnr celkťurr pro zveřejrrění na ťředních deskách, ároveň s áclostí o vyjádření. Jako
clotčenéobce byly, na Ákladě dokunentu ománrení a konzrltace obsalru koncepce se

zadavateletn koncepce, určeny všechny obce Libereckélro kraje.
lnlortrrace o ozlátrrní koncepce byla zaslárn také dotčenyrr orgánťnl s áclostí o vfádr'ení.

Dokulrrent ozránrerrí deí]rroval dotčenéuzemí jako celé úzeIríLibereckélio kraje. Z doilatečné

konzlltace se ztdavatelenr PRVK LK však lyplyrrrrlo dotčerrítéžťzeníkraje
Královehradeckélto, a to prostř,ednictvítn propojerrélro vodovodu nrezi obcenli Horrlí Branná

v Libereckém krajia Dolní Branná v Královehradeckém kraji, včetně něj vázrn}ch navrhovaných
opatřerrí,

Orgán SEA proto dodatečně zahrnul Královehradecký kraj clo koncepcí dotčenéhoúzemía dne
6. l0.202l nslal irríbnrraci o omámení, včetně ádosti o vyjádi,ení, také KrálovehradeckémLr
kraji a obci Dolní Branná a přlslLršnýrn dotčenýn organťun státní správy.
Inforr-rrace o omámení koncepce by|a na ťřední desce Královelrladeckého kraje zveřejněna dne
8. 10.202I, ol,gan SEA proto prodlorzil clvacetidcnní lhťrtu pro ryjádř,cní, uvcdcnou
v lntbrnračtrím systómr_r CENIA SEA, do 29. I0. 202I.
ZÁvér:
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Na podkladč omámcní konccpcc n vyjádřcní k nčtltt obdrž_cných. s přihlóclrrLrtírrr l<c l<ritóriírrl
uvcclcným v přilozc č. [i zákona, provccll krajský ťrřacl zjišt'ovaci íizrni vc sr-nyslu § l0c1 zákona
s nilslcclr"rj íc ítn ávčrctrr:

Celkovír aktualizace PIánu ronoie vodovodů a kanalizací Libercckého kraie ic koncepcí,
ktcrá naplňuic Lrstarrovcní § lOa odst. 1 písrn a) ákona a árovcň navrlrLric novó aktivity
zr clpatření, při ieiichž realiztci nelze na základě clokLrrrrerrtLr omárnení vvloLrčit vÝz,rramné
rregativni clopacly na životníprostř,edí a veř,einé z,draví, a proto bude předmětcm procesu
posumvání vlivů na žvotníprostř,edí podle §§ l0e až l0g ákona.
oclťrvodrrění:

Souhrnné vypořádání připomínek:
Krajský ťlřad Lbereckého kraje, odbor živonrího prostředí a zerrrědělství obdrzel vyjádření od
nže Lrvedených sLrbjektů. Vyjádření týkajícíse obsahu a rozsalru posolzení (vyhoclnoceni) byla
vytžitzl jako podklacl pro vydání tohoto Ávěru {išt'ovacíhoiheni. Kopie všech obdržených
vyjádření budoLr přeclány předkladateli koncepce k zohledněni píi zpracování návrhrt koncepce
a vyhodnocení jejích vlivů na životníprostř,edi.
Po konci lliťrW k wiádř,ení bylo podáno vyjádření Magistráttr města Liberec, odbortt ávotního
prostředí (čj.CJ MML 205332121102, ze dne l. I0.202l), přičemž r,l,jádření bylo bez
připomínek. Poclle u-stanovcní § 10c odst. 3) zakona přísltršnýuřad kwiádřením zaslaným po
lhťrtčncpřihlíží.

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje (č.j. KHSLB l9294l202l, zc dnc 2l, l0.202I)
požaduje zpracovat posorzcní vlivťt na vcř,cjné zdravi v sor,ilatlu s metodikou HIA a posoudit
soLrlad koncepce se Zdravotní politikou Libereckélro kraje. Krajská hygienická stanice doporLrčr-rje
zarněřit se zejména na problematkLr hltil<u a ovlivnění kvality vody,
Krajská hygienická stanice Královehradeckého kra.ie (č.i. KHSHK 338091202l/HOK.HK/Hr,
ze dne 20. l0. 202l) nemá k omáIneltí kottcepce připornínky.
Česká inspekce žvotního prostředí, OI Liberec (čj. ČIŽP15ll2O2Il4l5l, ze dne 18. t0. 2021)
ve svénr rlljádření z hlediska oclrrarry přírody požaduie posuzování př,edrnětrré kor-rcepce.
přeclevšírn z clťvo<lu rrevyloučeŇho vlivu ltotrcepce na soustavtl Natr.u,a 2000.
Z hle<liska ostatrrích ájrnů chráněrr}ch zvlilštnír-rii zákony, které jsou v kompetetlci České
inspekce životnílroprostředí, netná k předloženérrrrt ománrení koncepce připonrínky,

Česká inspekce žvotníhoprostředí, OI Hradec Knílové(dále jen ČtŽP HK;

č.j, ČIŽPl45l202l 16978, ze dne 2l . l0. 202I) požadqje posr.rrcvání koncepce podle ákona a nra
následuj íc í připomínky:
Předložené omámení koncepce je pojato v obecné rovině. Z LrvedeŇho důvodir tLrdž nelze v této
fazi plně zhodnotit možný vliv napkrování této konccpcena přirodr"r akrajinu čizcmčdč|skýpťrdní
fbnd.

ČŽP Hr

proto v této 1áá zdťlrazfurjc potřebu v plném rozsahu zohledňovat zejrrrcna:
chr,ánčnó ákonem č.II4|I992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
ve mění pozdějších přcdpisů (clále takó .icn ZOPK), a na tcnto zÁkon navazujícirni prováděcínri
-

njmy oclrrany přírody a krajiny

prár,rríIni přeclpisy;
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ocllrany př,írocly clrrárrčrró pocllc Nařizcní EP a Racly č. l|43l20l4 tl prcvcnci a rcEtlaci
zavlékáníčir,ysazovárría šíř,cníinvazních ncpťrvoclních clr-Lrhťr. .jakož i na tcnto přírno por,žitclný
přcdpis navaz_ijící právní al<ty EU a Čcs[<ó rcpubliky;
- zay,ny ochrany zcnrčclčlskólro pťrdního fbncltr chrzirlčtró ákoncnr č. 334i l992 Sb,. o ocltratrč
zerrrěclělskélrc půclního tónclLr, ve nrěttí pozdč_jšíchpředpisťr. ana tento ákon nava-anlícíproláclčcí
-

7i1.1l11y

prání přcclpisy.

Povodí Ohřc, s.p.(č.j POII|174Il12021-21037000, ze dne 7.I0.202l) požaduie posrrzování

přeclmčttró korrcepce a splrrčnírrasleclq1' íc ích pclclnírrek:
l. Plzirr rozvoje vodovodťr a kanalřací Libereckélro kraje (dále jen.,PRVKLK") ujednotlivých
obcí bucle aktualizovárr v soltlacllt s Nzirodnírlr plánerrr povodí [-abe a Národnírrr plirnenr
povoclí Odry, jal< ukládá § 4 odst.3 ál<ona o vodovodech a karulizacích.

2.
3.

4.
5.
6.

Uobcíaaglontrací nacl 2000EObrrdevsouladu sčl. IIoclst.6ávěrečných apřechoclných
ustarrovení vodrrího zákona a snrěnrice č. 9l l21 l/El IS naplánovárra obecní kanalizace
zakončetlir cerrtrálrrí Čov.

U obcí a aglomerací pod 2000 EO bude vzdy př,ednostně posotzena a plánoi,ána obecní
karralizlce zakorrčená cerrtrální ČOV 1popř. několil<a lokálrrírrri ČOU. V případě, že bude
centrálrrí řešení vyhodnoceno jako neproveclitelné, je možnéplánovat odkanalzování obce
individLrálním způsobern ;za těchto podmínek:
a)
DČOV bLrdor-r vybaveny vzdáleným monitoringem (vzd,álený nnnitoring musí
sledovat alespoň meclranickorr fi_mkčnost DČOV a fi_urkčnost aerace).
b)
vsouladu s§ 2odst.2zákona oobcích asohledem naveřejný ájem bude obcc
likvidaci oclpadníclr vod pomocí DČOV nebo árrnp zrjšťovat,tj. vyvážet žrnrpy,
ryvážet kaly z DČOV, zajšt'ovat konh,oly ír,urkčnostiDČOV oclbomým seruiscm
i pornocí lzdálcnó moŇoringu,
c)
v případčťzcrr,nílro plánování či budování novó ucclcnó lokality vícc objcktti
k bydlcní bude rybudován lokální kanalizačnísysténr zakončený lokální ČOV pro
celotl novotr lokalitu.
U obcí, ktcrc planuj i výz.:tanný rozvoj zásíavby (zvýšcnípočtrr objektLl k bydlcní o více jzrk
30nl,k pťtvodnírrlttstavu) nebr"rde akceptovilno individLrální řešení likviclace odpadních vod.
V návamosti na aktualizlci PRVI(LK budc zrjištčnanirslcclrra úrprava ťzcmníchplánťr
dotčených obcí.
Vpřípadě náwlrLr vyLžitížLrmp pro likvidaci odpadních vod vobci bude provedena analýza
kapacity cilových korr.r.urálníclr ČOV.

Městský úřad Tutnovo odbor žvotníhoprostředí (čj. OZP|2\B075|KOR, ze clne
|9. l0. 202l) rrepožadirie postzování předrrťtné korrcepce a rreuplatňuje k oznár-není koIrcepce

ádné připornínky.

Spníva Krkonošského národní parku (dále jen Správa KRNAP; čj. KRNAP 0\9'181202l,ze
dne 20. l0.2021) požrtlqje posLzování koncepce poclle ákona apřipojq'e k ozrámení koncepce
následrj

K

ícívyjádření:

této koncepci vydala Správa KRNAP stanovisko podle § 45ha 45izákona č. I|4l|992 Sb.,
v platnérrr mění, ve kterénr nelyloLčila možrý výmarnný negativní vliv na sotstavll NATURA
2000. Vzhledem k tonru. že nyní předložený rmteriál neobsahLg'e ádné nové skr,rtečnosti ani
upř,esnění plánovaných opatř,ení, nemá Správa KRNAP ke koncepci dalšípřipomínky, potzc jsotr

doplněny irrformace o dalších ZCHD, které nrohor_r b},t koncepcí ovlivněny.
Podlc předložcnóho mapového podkladtr jc v plánu rrystavba několika noých objeknr ČOV.
I(onkrótrť sc jcdnir o i.ybuclování ČOV pro Horní Štčpanicc(s výpLstí do bczcjrncnnólro
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pravostranllÓho přítoklr C'cdronLr). Mrkbv (s v}pLrstí do (]cdrontr). Hraclsko (s výpLrstí do.Ižcry).
V Dolníclr Štčpanicíchpod solltokctn C]cdrclnu s .Iizcrkou _ic pal< l-]il\,Tžctlílpř,cčcrpávací stanicc
odpaclních 1,ocl.
Z hlccliska ochrany přír,ocly l<clnstatujctlrc. žc v C'cclrotru (I(řcsina 2013: Zpritva o stavll rybího
společenstva ,u,bcích nir ťyrmí Ernopsky rl2namrlé lokality lEVLl I(rl<onošc apomatky kareá ltr
rozšířenívranky obccné), Jizcrcc a Jizcř,c sc vyskYLrjí populacc rn,anJ<y obccrrc (Křcsina, 2020:
Monitoring vodníclr organistnů na vybranýclr bkalitáctr v Krkonoších - ICHTYOLOGICI(Ý
MONITORING 2020), předrrrětu clclrrany sot-star,y NATUI{A 2000 v EVL Krkonoše, zvláště
clrráněného clrlilru vkateglrii olrrožerrý dle vyhlášky č.395/1992 Sb.,v platrrénr znění, asoučasně
přeclrrrětrr oclrrany dle práva ES. V .Iř-eře a Jizerce se naclrází střevle potoční,zvláště clrráněný
druh v l<ategorii ohrožerlý dle r,yhlášky č. 395/1992 Sb., v platrrérl zrěrrí. V.lizeře se nachází
nrihule potočrlí,zvláště chráIlěný clrr-r]r vkategorii l<riticky ohrož,err} dle vylilášky č.395l1992 Sb.,
v platrtérlr zrění.
Předevšírn objekty ČOV urrístěnév povoclí Cedronu lze považovat za \ysoce problerrrzrtické,
vzhledet,tr k relativně nralé voclnosti dotčerléhcltoku tt možrétnukrurrulativrrínrtt negativnílrru
v|ivtr tří objektťr ČOV. Aktrrálně se monitorLle problenntické fi_rngovani ČOV obce Benecko, což
muze rrrít spojitost spokleser-rr výskytu vralrky obecrré v Cedrotru (běhenr průzkuntt v roce 2013
/Křesina, 2013lbyla vranka zaznamenána, ale běhern áclrranného transferu ryb předrekonstrtrkcí
mosttt ve ŠtěpanickéLhotě l1aro 2021/ nebyl oc1loven anijeden jedinec wanky obecné). Jakékoliv
zhoršenísitr"nce by tedy mohlo mít r4lramě negativní až ťatálni vliv na popLrlaci vranky obecné
v tomto toku.
Bělrem postzování vlivu konccpoc jc tccly nrrtné pečlivčzhoclnotit všechny rnožrétechnologic
lkvidace odpadních vod pro dané lokality a jejich rrr,cžnéLunístěnítak, aby případnénegativní
dopady na vodní toky a ZCíID v nich byly co ncjvícc clirninovány. Především ie ntrtné zvolit
takový způsob likvidacc odpadních vocl, ktcrýbr"rdc nejlépe nládat výkyvy vprodukci odpaclních
vod, které jsou pro tLrristicky zatřpnó oblasti Krkonoš typickó.
SoučástíPlánu rozvoje VKLK.ic také uveden dctcl na naléhavost řešení pro jcdnotlivó lokality.
Z hlediska vlivtt na EVL Krkonoše jc prioritou r.yŤešenístavu ČOV obcc Benecko.

Městský úřad Nový Bor, odbor žvotníhoprostředí (č.j MUNO

455261202I,
zc dne 22. I0.202l) zhlediska ájrnťr chráněnýclr ákoncm č. 2541200l Sb. o vodzich ao znčně
Ňkterýlr Ákonů, ve nění pozdějšícli předpisťr (clále jen vodní ákon), a ZOPK v rozsalru
pťrsobnosti ORP Nový Bor požadr"je přednrětnoLr koncepci posorrdit v celénr roz^sahu podle
zákona č. 100/2001 Sb., o posl-zování v|ivů tra žvotníprostředí a doplňuje následqjící r,yjádření:
V náu,hu koncepce: ,,Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodťt a kanalszaci Libereckého
kraje" na uzerrí ORP Nový Bor je př,eclnostně trawhována akturrulace oclpadníclr vod
v nepropusttiých jírnkáclr s rráslednýrn r.yváženínr na příslŇ t"lé zaízeníČOV, v případě že v místě
nerrí kdispozici kanalizace. Likvidace odpadních vod př1rlryrn čištěrrírns násleclnýrn lrypouštěnírn
cJo vod povrcho,,}ch rrebo podzemníclr je rrawlrována poue rr}jirrrečně, a to nejen u nové
ýstavby, ale i u stávajících objektů. Vodoprár,nínru úřadu je z'ejnre, že projekt je zpracován
v souladu s platrr}nr Plánern dílčíhopovodí Ohře, dolrílro Labe a ostatních přítokťr, nictnétrě
příslLršnélisty opaření, které orrrezqjí výstavbu clornor,ních člstírenoclpadních vod @ČOV)
z clůrvodťr dosaženícílůoclrrany povazuje polrze zr doporrčujícinikoli závamé. V ustanovení
§5 odst. 3 vodního zÁkona je uvedeno: ,, ...Při prol,ádění síaveb nebo.je.jich znlěn nebo ztněn .je.jich
užívání.je stavebn.ílc pol.,inen potlle charulcteru a tičelu užívánítěchto stat,eb.je zabezpec:ií
zásobrlvtinítn voctou tt otlváetěnítll tldpttelníc,h votl kttnttlizuc,í k tomtt určenou. Není-li kctnalizttc,e
y nlísíěk dispozici, oclpttclní t,ocl),se zneškotlřtují přímým čištěníms ntisledným v_v-pottštěnínt tlo
votl povrc,hových nebo poclzemnít,h. V případě technic,ké neproveditelno,sti zptisobů poclle vět
první tt. clnthé lze odpaclnívotbl akumttlol.,ttt t, neptopy,ltné.jímc,e (žumpě) ,s ncisletlnýnt vvvtíženún

KUL|( 68332/2021

Cel ková a ktua

I i

zace Pl á nu rozvoj

e

vodovodů a

l<a

na

I i

zací Li bereckého kraj e

zuřízetlí ,sc,hl,tilcné pro icj i(,11 zttc,šlitxlnění,,. ".
Akumttlacc oclpaclních vod v.jírnkách s rláslcclnýIn oclvozctn na ČOV_jc až na poslcdnítn místč.
vyváženi totž ztncchává dalšíckologicl<oLr stopr,r ,jal<o napříl<lacl mcčištčrrí
ovzclr,ršíz otčru
pnclnTatil( a spalirr z nalŤovýclr rnototů. Požrclr_rlcnlc proto posottclit vliv na žir,,otníprostřcdí
růmých ;pťrsobťr irrdividuirlní likviclace splaškoých vocl 1DČOV a.jírrrel< na v,ynážcn! tarrr. kde
ncní nrclžrost knapojcní na vcřcjnoLr kirnalzaci z;tkončcnoLt ČOV. Tírrr myslírnc poror,niiní r,níry
vlivLr na clrenrický stav a ekobgický stav dotčerrých ťrtvar,ťr pora,clrovýcl-r vod a clrerrrický
a kvantitatir,,ní star clotčenýclr ťrtvarťr podzenmíclr vod a negativní r,,livy aLrbnrclbilové clopravy
splaškor,}ch r,od. PclžaciLrjerrre doplrrit propočet ocllraclovarrYclr nákladů rra jcclnotlivó ;ryůsoby
likviclace odpadníclr vod aodlracl ýše produkce oclpadníclr r,,od, které by rněly b},t akLurrulovány
v jírnkáclr s následnýnl odvozem na příslŇné ČOV s posorzeIrín1 zda je kapacita příslušných
ČOVdostatečná, Př,esto, že jsott nar,r,žetty poue clvě varianty, a to rtrrlová nebo př,edložený návrh"
doporLčtlerne tř,etí lariantr.r, kde by lpťrsob irrclir,,iduálrrího oclkarralizování byl poncchán na
individrnlním posollzellí a rozlrodtlutí přísldného vodopr,ávního ťřadu.
UpozorňLgenre, že vodoprávní ťrřacl Noý Bor clne 29. 06,202| pod čj. MUNO 302651202l vyclal
vy,jádření ke koncepci, ve kterém vmesl výše uvedené připomínky a upozornil na nesror,nalosti
v textll a gralické části koncepce. Připorrrírlky a upozortrěni nebyly zpracovatelem z.apracovány
do koncepce.
(tlíLrlnltl()yult111,11 yg1l tlu

Městský úřacl Česká Lípa, odlror životníhoprostřeclí (čj MUCL/l 1360012021,
ze dne 25, |0, 202|) požadqje posoudit předmětnoir koncepci podle ákona, a to vzhledem
k dotčeníájmťr chráněných podlc ZOPK. a vodnírn ákonem. Vylrodnocení vlivťr koncepce na
Ávotni prosťeclí poždt;'e zněřit rnimo jiné na ovlivnění r,lmarnných krajinných prvkťr
(potenciální vlivy plynoLrcí zc zaústčnikanalizací, kumulací vlivťr r,ypoLĚtčných odpadnícli vocl,
ťrprav vodních toků) a na vlivy koncepce na stav ťrtvarůpowchorr}clr a podzcrrrních vod, a to
př,cdcvším v ukazttelích CHSKc,r, BSKs, NL, N-NFI++, P."lk.

Krajský úřad Královehradeckého kraje, odbor žvotníhoprostředí a zemědělství
(čj. KUI(HK-34384|ZP|202I, zc dnc 20. l0. 202I) z hlediska ochrany vod konstatuje, žc:

,,Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodťt a karralizrcí Libereckého kraje, tak iPlán rozvoje
vodovodti a kana|izaci Královóhradcckóho krajc, obsahr4jí možnost propojení vodovodních
systérnťr obcí Flomí Branná (Liberecký kraj) a Dolní Braruu (Královéhradecký kra|), a to
v případě problémů s nedostatkern vody.

Z blediska sých ostatních korrpetencí netna k ozútneníl<oncepce přrpomíŇy.

Krajský úřad, otlbor žvotníhoprostředí a zemědělství (dále
ájmů následqjící připorninky:

svěřenYclr ákonných

jen

OŽrZ1, má z hlediska jemu

Z lrlediska oclrrany přírodv
Jako orgán och,any přírody a krajiny OŽPZ poádqjc posotzcní konccpce v celérn rozsalru dlc
zÁkona a rní následqjící přrpomínky k dokulentu ománrení a požadavky na zpracování
vyhodnocení vlivťr koncepce na ávotní prosti,edí:
Přcdlož_cnéonritnrcní _je z pohleiltl clotčcrrízir.jrrlťr ochrirIry přírody zprtlcovitt-to zcela nedostatečtlč,
Bcz objel<tivrrílro zlrocltrocetlí tlopaclů aktr-raliz-acc PRVI( LK na z:rjnry ochrany přír,ody jsorr
činěny závěry, kteró všalt nemají v textu ozlittrrctrí oportl (v'z zitvěrtra str.6-{, že ,.l:e konc,t:llc,i

jultrl

konsíu.tollrl.t t,.\,kllttlctl í lcj ílto v,.t\:numnéhrl ncgLltillnílto r,/i i,lr ").
Zlisadní z hlccliska ocltratry přír,ociy .jc korrrplcxrrí vyhoclliocení dopaclrr koncepcc,
c,clr:lr tt.lic:cpttlvttt

ct.

tu prvky
sollstiivy NATURA 2000, nebol'l,ýararrlný 1,1il, na prvky NATURY 2000 rrebyl příslLršnými
orgány ochrany přírocly vyloučcrr. Možrró konkrétnívlivy na př,edměty ochrany konkrétních
ewopsky výmamných lokalit a ptačíchoblastí. nebo vlhy předpokláclané, jsou specifikovány
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omátncní přiložcných, statloviscích r,ydaných příslušnými orgány ocl]rany přír,ocly dlc
45iZOPK.
rS
Vyhoclrlocerrí by se nrělo dille zarněřit přecler,,šírrr rla l<valittl q/pouštčnýcI]vod snÉretrl k co
v, k

rrcjčistšínrr,oclám (ti. co největší odstraňovátlí celélro spektla pcllr,rtaIltťt bez olrledr_r rra limity ve
vodolrospodářských r,yhláškáclr) clo povrclrcr,}ch ipoilzernrí,lh vocl. V kotrečtrénrclťrsleclkLr jsoir
totiž kvalitou vody vždycky dotčeny n,láště i obecně clráněné části přír,ody i ťzenri a vždy
přetlnrčty ochrany soltstar,y Nahrra 2000.

Vyhoclnocení by rněb dálc zhodnotit zejrnéna konkrétrri návrlry, zda jsoLr vhoclné pro clané
lokality, z-da nccxisttlc jinó. vhoclnč,jšířcšcní,např. Lr plošnčvclkých obcí rozlčlit původníjcdntr
společnou obecní ČOVpro stovky EO naněkolik dítčíctrČOVpro ucelené menšíčásti obceapocl.
Toto má ýznarn pi,cdcvším u mónč vodrraých tol<ťl. kdc.ic třcba lypouštčnéodpadní vocly řcdit
po částccl-r (např. Ještědský potok, Oleška).

DáIe by nrě|y být součástíhodnocení pokyly pro následné zpracolání konkrétrríclrplátrťr,
ze kter}ch by rněly vycházet i násleclné projektové clokutnentace. Kromě nuhré elirnirrace celého
spektra polirtantťr (dusfl<, fosťor, ropné látky, tězké kovy atd.) je třebavěnovat pozomost zásahťrm
do vodníclr toků, které jsou spojeny s vypouštěnírrr odpaclních vod, t,nl. elirnirrovat či

minimalizovat stavební zÁsahy do toků zejména openění korl,t a dna toků.
S ohledcrn na poti,ebu zachováni co největšího podílrr přirozen}ch korl.t tokťr bez stavebních
ásaltu především pak na tocích, kteró jsou součástí EVL, Lrpřcdnostňujc orgán oclrlany přírody
taková řešcní.ktcrá nebudou vyžadovat nové stavcbní zásahy clo tokťr nebo buclou jen v nezbytné
mřc (např,. upř,ednostnit společnéČOV pro vícc objektu (pro clesítky EO) přccl inclividLrálnínr
odkanalizováním jednotlivých objektů, napojcní ČOV na stávající v}pustrrí objekty apod.).

Krajský úřad, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen OÚrSŘ;, .jat<o
poř,izovatel ,Zásad ťaemního rozvoje Libereckélro kraje" (dále jen ZÚn U<; a ,,Územně
analytických podkladťr Libercckóho kraje" (dále jcn Úae lr; podle § 7 oclst. I zÁkona
č. 18312006 Sb., o úzetrrnínr plánování a stavebním řádr; v platnénr mění, upozorňtlje na

následqjící nepřesnosti v textu omámení, které nerrrají vliv na proces SEA:
. Okresy jako uzerrrní jednotky stále existqjí. Na str. J ománení je v popisu strŇtrrry kódu
uvedeno ,&ód býl/alého okresť'.
r Na str. 13 ománrení jsou v podkladeclr pro zpracovátrí Plánu rozvoje vodovodů
a karralizací Libereckého kraje lrvedeny Zásady úzerrrnílro ronoje Libereckého kraje
(201l) ikoncept Úzerrrrrího plánu Velkého úzerrrrríhocelku Libereckého kraje (výše
v textLt ozlárnení). Dle názoru OÚPSŘ by zcle měla být uvedena pouze jedna z těclrto
regiorálrrích úzerrrrrě plánovacich dokumentací. Úzerrrní plán Velkého úzerrrrlíhocelku
Libereckého kraje je staršítyp regionální úzerrrrrě plánovací dokutrentace, zpracovávaný
podle dnes jž neplatného stavebního zákona (zákon č.50/l976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádLr), jehož pořizovárrí nebylo rrikdy dokončeno.
. V posledním odstavci kapitoý C.3 na str. lB omámení by bylo vhodné nahraclit v textlt
vý,az ,,tneteorologickott situaci" např. vyazem ,,zrečštěníovzduší",nebot' doprava
a loká|ní vytápění domácností nemá vliv na meteorologickor"r sitLraci.

Případné lylrcdnocení byse z polrledr"r potřeb úzenrně plánovací činnosti kraje iobcí mělo zaměř,it
zejntna na korrkrétni Áměry na rozvoj vodárerrské a kanalizačníirríŤastrLrktury, které koncepce
plánrg'e v rzeních striktní oclrrany přírody a krajiny (rrapř. v CHKO, NP či NATURA 2000).

Krajský úřad, odbor zlravotnictví a odbor kultury, památkové péčea cestovního ruchu

nerrrěly k přeclloženému omámení koncepce připornínky.
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Stanoviska obdržená v řádném termínu byla zohledrrěna v z;ivěru z.iišt'ovacího říz,ení
a budou vypoř,áclána v rámci návrhu koncepce a vyhoclnocení vlivů koncepce na životní

prostředÍ.

Při svérnrozhodovátlí se krajský úřad v rámci zjišt'ovacího řízení dle zákorra ňdil z,e.jména
následu.jícími kritérii uvedenýrni v přílozc č. 8 ákona:

l)

míra, v iakó konccpcc stanoví rárrrcc pro zjlrrrčrv a iinó činnosti
l(orrcepce bude schvalována ztstupitelstvern Lbereckélro l<raje. Posvétn schválerlí se
stane Ávamýnr dokurrentem pro rozlrodor,ání orgárrťr veřejrré rrroci.

PRVK LK

rrawhuje realuaci árrrěrů zrř,aditelných clle přílohy č, l ,nkona (např. vodovodťr,
čistírenodpadrích vocl), je tedy statroven riltrrec pro povolovárri árněrů uvederrych v příloze č. i
Ákona ve smyslu § 10a odst. 1 pisrn. a) ákona.

PRVK LK

PRVK LK je

dle dokumentu omámcní podkladcm pro rozhodování vodoprárnrích a stavebníclr
v saínostatné i př,enesené pťrsobnosti a pro dotačnípolitikLr Čn. PU

ťť,adů,činnost obcí a krajc
a Libcrcckého kraje.

2)

rnír,a, v iaké ovlivňLrie iiné koncc]pcc

Dle dokLunentu omámení rrui postzovaná koncepce vZalr k řadě strategických dokutnentťt na
rrarodrri regiorrálrlí i rnfotní úrrovni. Jedná se o strategické dokr-rrnerrty v oblasti rozvoje vodovodťr
akanttizacy udržitelného rozvoje úzerní,oclrrany žvotníhoprostředí, odpadového hospodářství
a dalších.

Výmarnné vájerrmé ovlivněrrí dirle ákonitě vzlikne ve vŤahu předrrretrré koncepce ke koncepci
,*Aktualizrce PRVKÚ Frycllantska", l<terá byla poclrobena procesu posttzování vlivů poclle
zákona, jenžbyl r"rkončen stanoviskem Ministerstva životníhoprostředí č.j.MZPl202l17I014860,
ze dne ll. l0. 202l, Vzhledern ke skttečrrosti, že PRVK LK brrde zrlrrnovat také opatření
navržení AktLralizací PRVKÚ Frydlantska, musí post_tz-ovaná koncepce zohlednit podmínky výše
citovarrélro stanoviska.

Dokument ománení neuvádí také clalšíkoncepční materiály, které z podstaty svého zarněření
interagrrjí s předrrĚtnoLr koncepci. a to zejména příslLršnéplány dílčíchpovodí. a to povoclí
Luácké Nisy a ostatníclr přítokťr Odry, povodi Hornílro a středního Labc a povodí Ohrc, Dolního
Labe a ostatních přítokťr Labe, jejichž trktualizace pro období 2022-202'7 jsou v současnéclobě
rozpracovány ve íán příprary náwhu a vylrodnoccní podle zÁkona.
Dálc lzc zr dotčený konccpční dokunent považovat Akčníplárr adaptacc na znčnu klimatr_r
v podmíŇách Libereckóho kraje, vycházející zc Stratcgic rozvojc Libcrcckóho kraje 202l+.
3) vlzram konccpcc pro začleŇní požadavkťrna ochrantr ávotního prosti,cdí a vci,cinóho
zdrav| zeinróna s ohlcden-r na podporr,r rrdržtclnéhorozvoie
Přcdmčtná koncepcc nawhqc zpťrsob čštční
a odvádčníodpadních vod, odvádění sráž<ových
vod jednotnor,r kanalizací a ásobování obyvatel pitrrou vodotq včetně převodťr vody mezi
povodími, případně dílčírničástmi télrožpovodí. Jcclná sc tcdy o konccpci s dlouhodobým
i.lzrarlnýnr vlivem na čistotr"r powclroýclr a podzenrníclr vod, prostorovort a časovolt distribLrci
vody v uzenrí i na adaptabilitu společnosti, biotopů, volné krajiny i zrstavěného ťzen-ríwči
clopadťun zrrěny klirrtrtu.
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Konccpcc proto nú vliv na všcchny rclcvantní trkazitclc kvalrty životního prostřcdí, a tccly i na
doclrž,ování z:ikonných lirnitťr přípustnól-ro zrcčištční.
Zc.jrnéna v clb|asti kvality por,r,clrovýclr vod
jsou na ričktcr]ch tnístcch dloLrlrodobč přckračovárry přípLrstnó lrodrroty mcčištční
něktcrýrni
ltitkami, přičcrrž daný stav jc určován faktory rclcvantnírni pro clanou konccpci (např.
problerrratika odlelrčovaných odpadních vocl zi př,ekračování koncentt,ací nčkterych polutantťr
v pou,chových vodáclr. pocirobněji konentovaná nžc), Připaclna náprar,ná opati,r:ní .jsou árovcň
prirrritln ín předrnětern poslz,o vané koncepce.
Koncepce by z rrvedených důvodůměla nar,rlrovat opatření cilícína cloclržování zákonnYclr liniitů
environtnentáltrí kvality, a je proto společerrsky žádoLrcí, provést c,lťrklaclné lylrodnocení rrríry

a

etěktivity, s jakott koncepce přispívá k dosažení ákonem a strategickýrrri dokurrenty
stanoverrých cilťr. V případě zjištění nernplnětlólro poterlciálr"r, closažiteIného nejlepšínr i

dosflrpnýrrri technikarni, by z r,yhodnocení Irrěl r.yplyrout rláwlr odpovídajícíchopatřerrí.

Z polrlcdtr udrátelného rozvoje lzc n významnou součást plánr,r rozvojc vo<lovodťr akanaliz,ací
povaŽovaí problerrratiku ztr,átovosti systérnu úpravy a rozvodu pimó vody, akcentovanou
v textovó části korrcepce ,A,.2. Popis nadobccníclr systérnůvodovodů akanalizncí v kraji l.díl".
Nastr. 95-96 konccpce uvádí: ,,lÝtt,,Plán rozvoje" by měla pro vybruná mě.ytas vv,soltimpodílent
vocb, neíLtlrturovanén.avázat příprava rekon,strukc,e v,rldovoelních sítí.v rúmci přípravv

rekonstrukce.je třeba prol,ést tyto krokv:
Studie zuntěřenú n.tt sn.íženítinikti (,,votlní uuclit " )
,,Voclní u.tlclit",je výc:hozínl podkludem pro vypr(lcovctníprcgrttntu ti,spor vodr-, Cílem ,,voelníln
audittL" je síctttovi.t ekonomiclré zpťt,soby šetření votlou. Tohotrl zciměru.je možnédosáhnout

tlelinovúnínt ltctžclésložkl,, kterci se podílíntt vvužívtinípitné vot{y, posottzení objenlu vocly

spotřebovctné všemi sliupinami spotřebitelti, včetně vody ne/hkturovcmé. Stcutoví se cloponňené
hoclnotl, a odhad ekonomicliého přínosu tispor.
,,Vodníaudit" by se měl za.měřit především na:
, spotřebu všech velkých prťnnyslových, obchodních a veřejných orgculizací a porovttání těchto
tidcLj Ů s odpoll ídaj ícímitidaj i srov natelných organizttcí,
. výpočet spec,i/'iclié potřeby vod),v domácnosti. ct pot,ovnání s odpovídajícímic,elostátními
přípaclně ntezin.árodnín i hodnotam i,
' odh.act možných tispor vocly pro domácnosti ct pt,o všechny velké spotřebitele.

,,Vodní a.uclit" by měl pro stlnovení skutečných a zdánlivých ztrát a
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pruvicleLné, sysíeilxutické měř,ení nočníhoprůtoku,
' po.:^olrz€ilí technicliého stavu zuř,Ízení v provoze ch votlovodů včetně zj ištěnítiniků voth,,
' výpočet ,speci/ickýc:h ztrát votly (t posouzellí možnosííclo,yaženíti.spor sníženímobjemu
.
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V krcltkém u střee]nětlobém horizotttu by se mělrt,snaha o closaženíúspor zaměřit přeclav,ším nct
ne.fhlcturovanou l.,oclu. Z tllouhoclobého hledi,ska lze úspor voch, tlo"tihnouí přímo u spotř,ebitele y, tl o m á c n o s t e c h, i ns í i t tt c íc h tt p rti nt
_v,s l o v 1i c: l t p o tJ n i c íc h.
,, Votlní auclit" ttttLsí ob,sahovat clopot,Ltčení, jak po,stttptlvat při rekon.,strukci a výměně ryírubí."
4) výzrarn koncepce pro irrrplernentaci požadavkťr v.rypli,vajících z prárarícli přeclpisů

Ewopského společenswí
Koncepce rná přímý vliv na rraplriování cílůstanovených Srněrnicí Evropskélro parlamentu a Rady

2000/60/ES, kterou se statroví rámec pro čirrnost Společenství v oblasti vodní politiky,
a to předevšírn z hlediska dosažení dobrého chernického stavu, potažnro dobrého ekologického
stavu a poterrciálr.r. Chemická kvalita vody je při torr"r v nrnoha případech limitujicírn táktorem
dosazerrí dobrého ekologického star,u či potenciirltr, tr to nejen po forrlrálrrí stránce. Špatrrá kvalita
vocly rrrťžeásaclrfrn zpťrsober-rr otnezovat až zcela blokovat pYežsváni vodních organismů
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charaktcristických pro daný ťrsck toku, či .iiný vodni biotop, a to i v případcclr, kcly ostatní
poclrnínky, zcjrnóna rr'ortblogickó vlastnosti korya, .jsor"r vyhovrrjící.Opatřcni spadajícíc1o
pťlsobnosti přcclmčtnó konccpcc, rcspcl<tivc otázka, zda vťtbcc a v.jal<é kvalitč jsou navrhoviina,
proto rrrají zccla zásadní ýman' pro dosahovilní cílťrstanovených citovanott snrčrnicí.
I(oncepce by clále měla irnplementovat požadavl<y qplývqící7,e Srněrnice Ern,opskélrtl
pirrlanrcntu aRacly C)8/83/ES. o jakosti vocly u,čcnó pro liclsl<otr spoti,cbu, ktcrá byla novclizovánzr
v roce 2020 (č.202012184\.

5)

pravclěpodobnost, dobr,r ttvání, četnost a vlatnost vlivLr

V případčopatř,cní stavebního charaktctr-1 při .ic.iiclrz realinci btrdc clocházet k áboru
neztstavěnýcIr ploclr, včetně přírodníclr biobpťl, lze očekávat negativní vlivy s r,ysokou

pravděpodobností vmikt1 a to včetnčvlivů v podstatě trvalýclr a ncr,r,atných.

Převod vocly mezi povodími, případně clílčímičásfini povoclíjednoho toku, ktery butle korrečrrým
dťrsledken-r propojování rrěl<terých vodovodnich systétnů,bude zraltrctlat trualou změnu
v rozloženi vody v (zemí. V některýcli případech lze přeclpokládat pot_ure občasnépůsoberrí
tohoto

vlivr,r.

Oclkanalizování obcí ajejich částíbudc mít obccně ýmarnnč přcvládající pozitivní vliv na čistotrr
powchoých a podzernních vod, nelze však r,yloúit lokálně negativní vliv na kvalitLr vody
v dotčcnóm useku vodníro tokq do kterého btrdc zaťr.stěn odtok z čistírnyodpadníclr vod. Tcnto
vliv brrdc opčt trval} a soustarnrý.

6)

kumulativní a syrrerqická povaha vlivu
kr-u-rrtrlativně nr.ol-pu teoreticky působit zejrnéna vlivy opaťení nawlrovaných předrnětnou
koncepcí aplány dílčíchpovodí (např. v případě r1,{stění odtokr,r zČOV do opevňovaného úrseku
vodniho toku, kdy v clťrsledku snženísan,očistícíchsclropností toku dojde k prodloužerrí useku
ovlivněnélro zhoršenou kvalitou vody). Kru.Tulativní vlivy nelze r,yloučit ani v rámci realizace
opatřerrí vyplývajících z koncepce satlrc, např. při souběhu zrústěrrí odtokťr z ČOVdo jednoho
toku (viz vyjáclření Sprály KRNAP),
I(tunLrlace vlivů plyrroLrcích zreallzace koncepce mťže vmikat iv interakci s vlivy generovanými
změnou klirnatu, zrjména v oblasti adaptability krajiny (včetně ;zastavěnélro fuemí) vůčidopadťrm
znčny klimatu zhlccliska kvality powclror.}clr vod ahydrologických extrémť1ato jaksuclra, tak
povodní.

7)

rizika pro životníprostředí a veřeinó zdraví r,r,plývaiícíz provedení koncepce

§45ioilst. 1ZOPKner,yloučily ýmanrný
a celisfuost ewopsky výnarrrrrýclr lokalit

Příslrršnéorgány oclrrany přírody svýnri stanovisky dle

vliv koncepce na přímivý stav
a ptačíchoblastí (dále

předrnětu ochrany

jen ,,EVL" a ,,PO").

Vljádr'ení Krajskó hygienickó stanice Lfoereckého krajc požadujc kompletní r,yhodnocení vlivů
koncepce na veřcjné zdravi.

Z podstaty nawlrcvanýcli opatření lze vyvozovat zejmérra pozitivní dopacly prováděni kotrcepce
na čistotu por,r,chor,}clr a podzemlích vod, a z toho plyloucí pozitivrrí vliv na dotčenébiotopy.
V přípaclě nesprár,ně Iuwžetrých, či provedených opatřeIrí však tnolrou stejnou trĚrou r.znikat
negativrrí dopady na lokální stav dotčerrých biotopů i adaptabilitu krajiny r,uči tlopadťurr změny
klirrratu (např, zodlehčování odpadních vod vjednotné kanalizaci), případně budor.r vdůsledktr
přetrvávat stávajícínegativní vlivy, které by mohly být pri volbě vhodnějšího opatření odstraněny.
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Z tohoto clťrvoclu.jc nczbytŇ clťrklaclnča objckti\,lrč vylrodrrotit vlroclnost na\,d-rcvaných opati,cní
z hlccli.ska nc.jlcpších dostLrpnýclr tcolmil< a dopaclů daných opatř,cní na clcltčenó biotopy,
a v přípaclč pcltřcby navrhnout vetriantní řešcní či ťrčinnzizrnír,ňLrjícía kompcnzzrčníopatř,ctri.
NeclostatečtlčprostttclovalloLl je problematika aplil<ace čistír,enskýclrl<alťr nal zenrědělskou pťrdLr
z hledr'ska jejiclt clloLrhodobélro r,,lir,,Lt na čistoltt pťrd a 1loclzenrníclr i povrchových vocl, na
organisnly, či na rziko rtlzvojc rezistettttlíclr ktlretrů bakterií.
Koncepce v textové čírsti,"A.2. Popis nadobecních systérrlťr vodovodů a karralizací v kraji, 2.díl"
Lrvádí k této problematice rrásledqjící: ,, V závislosti na legislutil;ě, :necištění kalů, pcltněnt
proclulet,e kulů u zemědělskv vy,LĚívuné půdt, l,tluné oblusti s,e butle polq,bot,ttt llodíl. rec,l,kloy,ctn.ého
lcalu okolcl 60 - 65 (%l z c,elkot,é protlLLkc,e kalů.
v nělrtenlch zenlíc,h se zc,ela zukuzuf e uplilcuce kalů do půtlr se zt{ůvodněnítn nutnosti přentšit
potrttv n í ř,etězec. V zetlt íc,h EU .lsou zřejmé 2 hlctv n í sntěry, u to recyk lttce lialů rt tepelná tlestrukc:e
lculii v ztil.,i,skl,sti nu velilio.sti proclultce u zneči,štěníkalti.

Použitílculu na zemětlělslté půdě je uprlveno vllhlá.íliou Ministerstvtt životníhoprostřeclí

č,137/2016 Sb. Tuto vyhl.áška stttttovttje poclmínk1, použitíupruvených kulů na zettlěclěl,ské půelě
ct je v ,soulat{u s evrcpskotl direlctivou č.86/27B/EEC o vyttžití ltalů v zamětlělství. Ve vvhlťtšce jsott
požatlavkv nu ob,sah těžkých kovti t,kalech, v půclě u rovněž.jsott uveclen1l mikrobiologickťt
kritéria. ".
Z uvederrého vypl}vá, že některó člcnskó státy Evropské Lrrrie považujíťul<a vyplývaj íc í
z aplikacc čistír,cnskýchkalů na zernědělskou pťrdu za natolik Ávažn:á, žc ji neunožhujív Ádnó
podobě. Kritéria vÝadovaná citovanou r,yhJáškou při tom nezahrnují farmaka a jejich rezidua
a rrretabolity. které n:ují prokázaný významný negativní vliv na některé skupiny organismů.
Mikrobiálrrí kritéria pak nepředsíavují zártl<u nenrožnosti šiření rezistentních kmenťr patogenťt,
nebot' s výjinrkou rodu Salnonella r"unožňujípřítonmost až 1000 kolonií ostatních sledovaných
druhů, kr,rltivovar-rých ze r,zorku sušiny o hrnotnosti l g.
Altemativnírn způsobem likvidace kalů je zejména jejich spalování, ke kterémtr citovaná textová
část koncepce Lrváclí: ,,Spalování a J,poluspalot,úníkatťt je iiž l, ČR Ltpral)erlo příslltšnou
legislativou, lcterú je ltompatibilní s legislatitlott ELr. Z tohottl dtil,odu nic nebrání l.,ětšínnt
rozšířenímetoclv spubvtiní kalů obzy,lá,§7g 1l případec,h, kdy se připt,ttvLtje rekonstt"ttlice ČOV
3 1,yttž it ínt st rulc t u.rá ln.íc h./b ntl ů E U.

Z elcologic,lcého hledislca lze za. nejvýhodnějšípovažovcltspalování lculů v c,enlentúřských pecíc,h,
kteréprucujípři tepkltě, kch,se rozlclúdujíirezistentní orgunické lútkv u unorgunickúpodíl kuht

.je za.buclován tlr: cementu. Z tohoto pohletlu se jetlná o bezoclptttlovou tec:hnologii. .lako nevýhodct
se všulc.l ev í nutnost přeclchozího usušeníkalu. " .

Koncepce k otázce čistírenskýclr kalů ra závěr konstatuje: ,,Konečná liltvidace/vl,tlžití kaltl.je

velic:e dŮležitou ,součtístíprtlcesu čištěníodpctelníc,h vod. Vzhledem k nutno,sti mít za.jišth odby
lcalu pcl c,elou dobu.jeho produkce, vžely se doporučLje vypt,ctcování koncepce likvidace/vvužití
lcalu, ct to ve střednědobém výhledu."
.

Posuzovaná konccpcc při torn trvadí ýhledový předpoklad aplikacc 60-65 % celokrajské
prodLrkcc čistírenskýchkalťr na zernědělskotr pťrdu.
V této souv|slosti byly pro Lberecký klaj hodnoceny potencá|ní varianty lil<vidace čistírenských
kalťr v rámci koncepce ,§alové hospodářství Lbcrcckého krajc - Realizačníprogram Plánr.r
odpadového hospodářsM Lfuereckého kraje" zííjnaroku 2005. Př,esto, že problentrtika domala
ýmarnných mrěn (zejrnena v souvislosti s přijetírn citované lyhlášky č. 43712016 Sb.), lze
varianty lylrodnocené jako nejvhodnější pro podmínky Libereckého l<raje považovat za stále
aktuálrrí (doponrčeny byly dvě varianťy ryúivajíci spalování a zplyriování kalů),
8) ávažnost a rozsah vlivu
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Dotčcnyrr ízcmím.|c ccló úzctrríLibcrcckólro kra.jc a ťzct,trí .icdnó obcc l, kraji
Krábvcltaclcckóm. Z tolrcto clťrvodu sc jcclná o kotlccpci, ktcrir ncsplňujc ustanovcní
r\ lOa odst. l písrn. b) z:ikona,

9)

clťrlcžitost a z,anitclnost oblasti. problóIrry životníhoprostřcclí a vcřcinólro zclraví. ktcró
isoLr zilrvažné pro konccpci

Z lrlcdiska potcnciálních vlivů na vcřcjné ztlraví lz.c přcclpokláclat přcvážt pozitivní vliv
provádění koncepce, nelz,e však vylorčit lokální negativr-rí vlivy při nesprárnrč nalrženýcli či
reirlizo

r,a

nýc

lr

opatřeníclr.

ZákonnoLt soLrčástí vyhodtroceni vlivťr koncepce na živcltníprostředí je také vyhodnocení
soLrčasných problérnťr žvotníhoprostředí, r,,ýmarnných pro koncepci. a cílťrochrarry žvotnílro
prostředí na rnezinárodní a vnitrostátní ťrrovni. a lrodnocení, jakyrr zpťrsobern byly vaty v ítvahtt
při tvorbč konccpcc.

Z lrlediska potenciáiních vlivů na přír,odní složky ávotního prostředí, clrr,áněné podle ZOPK, lze
přcclpokládat zejnrena dopady na vodní toky a jiné vodní a na vodu vázané biotopy, a to především
v případč narn,žcníncdostatečnYch čijinak ncvhodnč řcšcnýclr opařcní. Tato skr"rpina biotopťr při
torn pi,edstalr4je páteřni prvky ckologické stability krajiny.
Zranitelnost přírodních složck životníhoprosť,cdíjc vc vztahu k přcdmčtr-ró koncepci dána
stávající mírou odpř,ír,odrrění dotčcných biotopťr. existql'ícímiantropogennínri tlaky (zejrnéna
mečšťovánípowchoýclr a podzernních vod) i probflrajícízněnou klinratu. V důslcdku tčchto
tlakťr na jednotlivé biotopy ina krajinu jako celek je samočistícíschopnost vodních tokťrsnžená,
stejně jako odolnost vodních biotopů dalšírnnegativnír-rr ásalrťurr.
Jako příklad lze Lrvést stávající zpťrsob odkanalizování rněst Liberec a Jablonec nad Nisou.
Korrcepce ,,Plárr dflčilro povodí LLžickéNisy a ostatních přítokťr Odry 2022-2027" v této
soLrv|slosti konstatr"fe: ,,V roce 2017 došlo k nátůstu množsívíhrubě předčištěných vod
z odlehčení před ČOV Liberec o 86'% a.jedná se o ne.jvliznunlně.jší vypclttštění v celé Lizemní
půsohnosti státního poclniku Pot,oclí Lctbe. Vypouštění hrubě přetlčištěnýc,h votlmá negativnívlit,
nu kvulitu.purrrlrgvých vocl v Lužic:lcéNise, lcterá.je llyužívúnapro voclúrenskétičely v SIIN. Pro
zlepšeníby b1llo nrttné upravit kanulizttční sllstém Čov tiberec, ktetý.je na nlrulha tnístech
přetěžován zatistěnínt srúžkových lloc|, v nělcterých místech.jsou clo něho stteclenv i celé voelní
toky.". Jedná sc při tom pouze o odpadní vody odlchčovanó za lrrubýn přcdčištčnírrrv areálu
ČOV Liberec, celkové množství odpaclních vod odlehčovaných na celénr kanalizačním systémr-r
mčst Liberec a Jablonec nad Nisou před hnrbPn předčštěnírr.v areálu ČOV Liberec ncní
evidováno.

Dokurrcnt ,Zpráva o hodnocení jakosti por,r,chových vod v írzcmnípůsobnosti Povodí Labe,
státní podnik za rok 2011" uvádí k chenrické kvalitě vody v Lužckó Nisc náslcdující: ,,Vlillent
ntttlé voelntl,stiu nízkéhostupně ředění mtiže.juko,st v,otly Lužic,kéIÝisll lrolísat v širolrémrozmezí.
Nepřímil,ě zcle pů,sobíntasivní ocllehčovtittí pouze ruec,hunic,lcl,,přetlčišlěnlich r.ltlpatlních votl přecl
ČOrLiberec:, Hoclnoll, přípttstného zneči,;tění.jsou tlu téměř všec,h pro/'ilec:h přelrrctčovcinv
v uliazclteli .lěktilní lrolilbrmní bctkterie, v pro/'ilech Andělsktt Hora a Hrádek nad Nisou také
v ukazatelích BSK:, N-lÝfu' a Ptclk. LJkazatel speci/icltého organického znečištění(AOX) bil
ttctopa.k splněn. V pro/'ilu Hrádeli nad Ni.sott.je cca dvolnásobně překročena nortlla
environmentální kvality v uliazateli EDTA. Ačlioliv dlouhodobý trend uli.azuf e na víceméně
setnlulýstctll.jalcostivoelv,vkrátkodobémhorizonttt.jepcttrnlinlírnězhoršující trendvukazatelích
orguniclrého znečištění(BSKs, CHSKc:,), dusičnanovém dusílru,.fbsfbru i bakteriálnítn znečištění,
kter;l lze přisuzollctt delším obdobím sucha a sníženýntprůtolcům.". Prakticky shodrÉ se vyjadřuje
také ,lpráva o hocltrocení jakosti powchoýclr vod v útz,enmí pťlsobrrosti Povo<lí Labe, státní
podnik za rol<2020". Jedná se tedy o dloLrhodobý problérn. jehož příčinyjsou mámy a je na ně
pravidelně správcem toku upozorňováno.
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Dlc § 23a voclního zÁkona patří mcz cílc ochrany vocl jako slož<y žvotnílroprostředí cílcnó
snížcnímočištčnírrcbczpcčnými látkami, nLrtricty a organickýrni látkarrri, tj. zastavcní ncbo
posťLrpnó oclstrančníctnisí tčclrto leitck a ztbránční.jc,jich wosu z ptošrr}ch zclro.jů. Národní plán
povoclÍ Odry v tóto sowislosti konstatq'c: ,,ie íř,ebu se nr-ní zuměřií nu ztlrtlf c ltolrtrmtiln.ít,lt
otlputlnít,h vtltl potl 2 0()0 EO u v uglontaruc,ít,h nutl 2 0()() E() nttsttižlroy,é v,otly z tlc,ší'ot,l',c,h
txltlělol.,ttčů,ltte ré mohott být význuntným z,cltoicttt mači.štění.".

Obdobně Nároclní plán povodí Labe pro období 20l5-202l Lrváclí v této sor_tvislosti násleclrrjicí:
,, V soulutlu s kottcepc,í vot|.oh.oslltltlářslié politilty Mitli.yterstt,u zemětlělství r.lo rolru 2() l 5 yypll',llu jí
pt'tl oblust r()zl)o,1e u rlbtlo|,.l: 1,odohosptlcltiř.r,lré infi,ustntlctttt,l, tttis,ledtLj ít,ílronc,epc:ní Likol.r-;
- sn.ižov'ttímnož";tvísrtižkoyýchvocl odytitlěn.l|,c,h.jetlnotnou i oeltlílnrltt clešt'rlvort ltanulizuc:í,
-,yttižovtlt tttttožstl;íotlvtitlěných bultt,stnít,lt l.,ocl, re,sp. podzentnít,h votliníiltrujícícltdo,r7,,11gvýc,h
e k rl n o

m

i

c,

li tl o d ti v o cl n

i.t
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c,

h.í'in a

V okruhuplúnol,án.í v obla,sti
cl e,š t' o
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y
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h

o cl rl ě
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v tt č ti n

a

.; t
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h n á li l a d ů ....
u koncepc,e rozt,tlje voclovoclťtu kanalizctcí .., zuvést el,itlen.c,i

n čtt íc

1,ocl
ý, c,

h s ít íc, h. "

Poslzovaná koncepce .jcjcdním znástrojů, kterésloužíknaplňování uvcclcnYch cílůapovurností.

Málo márná, až v podstatě nemámá je sitr-race ve vodních tocích z lrlediska ovlivnění biotopťr
larmaky a jejich rezidui a metabolity, drogami či látkarni z chernickýclr připravků pro domácí
pormtí, které tvoří ýmanrnoLq biologi,cky mačně aktir,ní slo;d<u odpadních vod, jež však není
dlouhodobě sleclována. Lze potue předpokládat existenci úu.rěméliolžahu velikosti vlivu těchto
látek k vclikosti obce, ktcrá je do danóho recipientu oclkanalžována. Dopady tčclito vlivťr však
mají včase kr"untrlativní charakter a je ntrtné předpokládat jejich rostoucí ťynnm v sor_tvislosti
s dosahováním dobróho stavtt vodních ťrwaru.

S přilrlédnutím k principr-r přcdběžné opatmosti. zakotveným v prá.rním prosředí Čn
mtanovcním § 13 ákona č. I1ll992 Sb., o ávotním prosť,cdí, vc mění pozdejšíchpředpisťr, jc
na místčr.yhodnotit nazákladě typoúch odborných studií potenciál pro dosažcníýmarnného
vlivu tohoto zdro.ie mečštční
na recipienty odpadních vod v Libcrcckém kraji. V tomto ohledtr
lzc za prioritní oblast ájrnů považovat LlĚickou Nisu, která je ovlivnčna kunulovaným vlive nr
r,ypouštění přečŠtěn}clrodpadních vod z měst Liberec a Jablonec nad Nisou do relativně málo
vodnóho toku aodlchčování odpadních vod z jednotnó kanalizace obou rnčst, dálc tóž vodárenskó
toky a vodní toky, které jsou biotopem zvláště clrráněrrýcli druhů, případrrě jsou sanry předmětenr
zvláštní oclrrany podle ZOPK.
1 0 ) předpokládanÝ př,ínos po sor-rzení konc epce
S olrledern lla ýše uvedene skr.rtečrrosti předrnětná kotrcepce rmplňuje lstanovení
§ |0a odst. l písrn. a) Á|<ona, a tedy potllélrá post"tzování z dikce zÁkorn.

Přínos dalsflro postzovátrí koncepce pak r,yplývá z podstaty proccsu postzování vlivťt na životní
prostředí pocllc ákona. Řízení podlc zvlaštníclr ákonů sc lišío<l posuzování podle ákona
zejmrcna abscncí možnosti zohlednit stanoviska laické veřejnosti a absencí rrrožnosti požaclovat
a hodnotit variantní řešení. Záměry vstLrprrjící do řfuení podle stavebního ákona, vodního zákona
a zvlaštníclr ákonťr voblasti žvohrího prosť,edí, sc přcdk|aclají v jednó variantč (s Lrrčitou
ylfurkou dotčenísousta\y Natura 2000) a příslušrreorgány tremohou nawhovat předložení
alternativníclr varhnt Áměru ani v případech, kdy altemativní i,ešenís meŇími dopacly na žvotní
prosředí je rnožné.V tonrto smyslu má postzovárrí vlivťr na žvotníprosředi podle ákona
poměrně ýjirnečnépostavení, kdylzejednak na,,thovat variantní řešerí av konečnémstanovisku
pak r.rpředrrostnit varian§ s nižšímidopady na žvotníprostředí, jednak lze souhlasrré statlovisko
podrnírlit dodržením určitýclr limitťr, podrnírrek či opatřerrí, které v ještě poměnrě plastické tázi
projekčnípřípravy zajistí eliIrrinac i r-regativních vlivů, přípaclně jejich snženína přljatelrré
tninitrrutrr
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Z r"rvedených dťrvodťr je posuzování předrnětné koncepce podle ákona přínosné a jc v Ájmtt
ochmny ávotního prostř,cdí a veřejného zdraťl, neboť lze předpokládat dosažení pozitivníclr
efektu, které by jinými postr-rpy byly nedosažtelné,nebo by jejich dosažení bylo mačnč
komplikované a nepravděpodobné.

Vyhodnocení bude zpracováno na základě ákonných požadavkůdaných zejména
§§ 2 a 10b zákona a přílohou č.9 lÁkona a taI<é se zaměřením na nížeuvedenó aspekty
vrrplývaj

íci ze zjiší'or,acílioř,ízení:

l.
Vylrodnoceni, zÁa je koncepce, včetně v ní narn,žených aktivit a opatř,ení, v soulaclu se
schválenýnri konccpčnímidokr.unenty voblasti oclrrany přírody akraliny nanárodní aregionální
úu,ovnr, např. s Koncepcí oclrar-ry přírody a krajiny Libereckélro kraje (zpracována akttnlizace,
předpoklad schválení v záí,íroku 202l), s prioritami v oblasti ochrany přírody a krajiny
stanovenýtni Strategií rozvoje Libereckého kraje 2021+, Aktmlizací č. l Politiky územnílro
rozvoje ČR a Ztisadami ťzerrrnílro rozvoje Libereckélio kraje,

2.

Vylrodnocení souladLr koncepce se sclrválenýrni celostátními koncepčnímidokunenty
voblasti zpomalováni zněny klimatu aadaptace najejí dopady, např. s Politikou ochrany klimatu
ČR, Strategií přizpůsobení se zněně k|irrratu v podmínkách ČR a Národnírn akčnímplanenr
adaptace na zrrěnu klimatLr (Pnmí aktr"ralizace strategie pro období 202l 2030 byla schválena
usnesením vlády č, ]85ze clne 13. Áří202I).
3. Vyhodnoccní souladu konccpcc a případn}ch interakcí s příslrršnýrni plány pro zv|ádání
povodňoých rizik, s národnírni plany povodí Labe a Odry a s příšltšnýnriplány dílčíchpovodí
(povoclí LúickéNisy a ostatníclr přítoků Odry, povodí Horrrín a sď,cdního Labe a povodí Ohř,e,
Dolního Labe a ostatních přítoků Labe) ve mění sclrválených doku-rlentťt a s přilrlédnutínr
k ýhledovýrrr cilům a opatřením dle mění aktr-nlizace pro období 2022-2021.
Vylrodnocení se zanrěří zejrnéna na cíle v oblasti kvality poltchoých a podzenmiclr vocl.
4. Vyhodnocení sotiladrt koncepce s koncepcí ,"Aktr,alizace PR\KÚ Frydlantska"
a zapracování podmínck stanoviska Ministcrstva ávotního prosď,cdí č.j. MZPl202Il71014860,
zc dnc II. I0.202I.
5. Vylrodnoccní soLrladu konccpce se Zdravotní politikor"r Libereckého krajc.
6. Vyhodrrocení sor"rlaclu koncepce s koncepcí ,§alové lrospodářství Libereckého kraje Realřačníprogram Plánu odpadového hospodář,swí Libereckého kraje" ziijna roktr2005.
7. Vyhodnocení souladLr koncepce s cíli stanovenými Snrěrnicí Evropskélio parlamentu
a Racly 2000/60/ES, Směmicí Evropského parlamentu a Rady 98/83/ES (se zolrledněním
novelizovaného mění ztol<lt2020-č.2020l2l84)asrámcovyni cíli stanovenými §23avodního
zÁkona.

8.

Vc r,žahu k výšc uvedeným strategickým

dokunentťtm a právním notmám se
vyhodnoccní zarnčři zejmóna na efektivitu narn,hovanýclr opatření z pohlcclu dosažcnícílťra
realizrce opatření uvedenYch v citovanýclr strategickýclr dokrurrentech a prár.rích nonrnclr.
V přípaclě 4ištěníťezerv v naplňování potericiálu dosaátelnélro rrejlepšími dostLrpnými
technikarni vyhodnocerrí trawhne opatření zvyšqjícíefektivitrr v dosahoviiní příslrršných cílů
s vytžitírrr nejlepšíclr dostupných technik.
9. Vyhodnocení vlivťr koncepce na zvláště chráněná ťzemí (dále jen ,ZCHÚ\, tedy zda
prováděnirn koncepce nemťže dojít k olrroženípřednĚtťr a cflů oclrrany ZCHÚ, a na zvláště
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chrzinčnó drulry organisnlťr (cllc Nálcz,ovó clatabázc ochrally přír,ody. tj. bcz zpracoviiní adrcsnólro
biologick

l0.

ó

lro

prťzktrrnu),

Vylrcldnocení l1ir,,ťr l<oncepce z hlecliska clbecnó ochrzrny přirocly a krajirry, zejmént,t
a jiné voclní a na voclu vázané biobpy, ťrdolrrí nl\y a USES.

v oblasti vlivťr na voclrrí to[<y

l l,
Vylrodnocení r{ilů koncepcc z hlediska odolnosti a adaptability dotčenýclr biotopťr
(např. oclběrelll tl př,evodern 1,ocly, vypoLrštčrlinr přečištěnýcha odleličovaných oclpadních vocl)
vůčidopadům zněny klirrutr"r.

12.
l3.

Hodnoccní vlivu na sotstavu Natua 2000 osobou autorizlvanou pocllc § 45i ZOPK.
V případě iderrtifikace rrrožlých llegativních vlivů prováclěrlí korrcepce rra ZCFIÚ, zvláště
chrárněrré clrulry organistrrů, soltstavu Natura 2000, biodiverzittt, výn"lanlné l(rajinné prvky, ÚSPS,
či jitiých vlivů na ekologické fi.ulkce krajirry, bude r.ylrodnocení vlivů na životníprostředí
obsahovat oclpovíclajícínávrhy opatřerrí k předcházení, r,yloučení, snženíči konperrzici těchto
vlivů a náralr jejiclr trronitoringlL včettř nástirru postupu pro př!írnárrí rráprarnlých opatřerrí.
Zváště Lrliniovýclr opatření, r,rmistění ČOVa zaťrstění přečištěných odpadních vod je doporučeno
máfr. náw,h variantních unístěr'ído uzcmí a r,ylrodnoccní pro a proti jedrrotlivých variant.

14. Vyhodnocení vlivů konccpce na vcřcjnó zdravi v sottladu s nretodikotr WLIO - Hoalth
inpact assessment (nttps.Zlwww. wtrc. inVnial
V přípaclě identifikace rrrožlých ttegativních vlivťr provádění koncepce na veřejlré zdraví bttde
r,yhodnocení vlivů lla žívotníprtlstředí obsahovat odpovídajíc í návrhy opatře ní
k přeclcházení, vyloučení, srržerrí či kornpenzaci těchto vlivťr a nálth jejich nxlnitoringu, včetně
nástinLr postupll pro př!Ímání nápravných opatřenÍ.
l5. Vyhodrroccní efektivity nawhovarrých opať,enív oblasti snižování množství
odlchčovaných odpadních vod, ato s durazen' natímto vlivcnr cnotmnč zatižcnou Lužckou Nisu,
vodárenské toky a toky, ktcré jsou biotopcm zvlaštčchráněn}ch drulrů.
Součástíbrrde zr,ylrodnocení l,ycházející rrár,rlr případn}ch opatření pro dosaženípříslušných
environrnentálních cílů- zejména lrodnot přípLrstného zlečštění(včetně identifikace případných
překážek realizace a rrástitru nezbytnýclr krokťl k jejiclr odstranění).
l6. Vyhodnocerrí jednotlivých vodáreriských soustav z lrlediska podílr"r neťakturované pitné
vody a z toho vypl}vajícívhodnosti zpracování tn,. ,,vodníro auditlt". Vyhodnocení obsalru
,,vodního auditLť' z hlediska efektivity dosahování ťrspor pitrré vody a přlínranípořebných
opať,ení. Z r,yhodnoccní qrplývajícíoptirnalizacc mctodiky identiťrkace povinných srrbjektťr
vodního auditr"L rrrctodiky jeho 4lracování a stanovení následn}ch kroků vecloucích k realizaci

poť,cbn}ch opatření.

|].

Náwh koncepce a vyhodnocení vlivťr koncepcc na žvotníprostř,cdí zolrlcdní a dťrslcclnč
a objektir,ně rypořádá všechna obdržerrá vyjádření k omámení koncepce.
Dalši postup dle § lOe
Předkladatel je povincn nlstit osobu oprár,něnou kc zpracování vyhodnoccní dlc § 19 ákona
a infbrmovat o tom přislušný r,ť,ad, kteý tuto intčlrrrraci ncprodlcně zvcřcjní na intcmetu.

V soulatlu s ustanovením § l0ť Ákona a váledern k existenci Infonrračnílrosystétrru SEA,

stanovqje přislrršný úřad počet lyhotoverrí náwhu kotlcepce, jejiclť nedílnou součástíje
l ks v tištěné podobě a l ks v elektrorrické podobě
na CD,

r,yhodnocení zpracované posuzovatelet-t,t, rra
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Dotčcnó úrzcmrrísamosprármó cclkv žádárnc vc slllyslll s\ 16 odst. 2 zitkontt o ncprodlcnó
zvcřcinční infórmacc o zivčr,Lr ziišt'ovacího řízcní na svÝcl, r,ř,cclníclr dcskách. Doba n,cř,cinčníic
ncinrcnč 15 drrťr. Zárovch jc ádánt, v souLrclu s L§tanovcnírn r\ 16 oclst. 2 zákona. o zlslání
vyroztnrčnío clni vyvčšcníinfbrnracc o ávčru lišt'ovacího ťízcní.Vyoaunčnízasílcjtc
e

lektronic

k

y

na c- nrailovo

u

adrestt: rrrarek. nevecera

l(al

krai- lbc. c z.

Do ávěrLr fišt'ovacílro íueni a omámení koncepce lze také rrahléclntlLrt l, lrrtbrrrračnílnsysténru
SLA, kód koncepce LtsK0l0K (1rttps://portal.cenia.czleiasea/cletail/SlrA_LBI(0l0K),

CENIA

7Ávér zjišt'ovacího říznní podle § lOd odst. 2 ákona není rozhodnutím vydaným
správním řírcni a nelz-e seproti němu odvolat.

ve

RNDr. Jitka Šádková
vedoucí odborr,r ávotního prosti,edí a zernědělství

Přílohy: obdržípředlt ladatel

l)

vláctření Krajské hygrcnické stanice Libercckóho klajc
2) r,yjádření Krajskó hygienické stanicc Královehradeckého kraje
3) i,yjádření Českéinspekce ávotního prostředí, OI Liberec
4) lýádření Českéinspekce ávotního prosť,edí,Ol Hradec Králové
5) ry,jádření Krajskélro úřadr.r Královebradeckého kraje, odboru žvotníhoprosředí
a zemědělství

6) rl,jáclření Sprár,y Krkorrošského rrároclního parku
7) lyjádření Povodí Olrř,e, s.p.
8) vládření Městského ťřadLr ČeskáLtpa, oclboru ávotr-rího prostř,eclí
9) vláclření Městského úřadu Nový Bor, odboru žvotr-rílroprostředí
vyjádření Městského ťřaclr-r Tunov, oi_lboru životrríl-roprosředí
1 l) r,yjáclření odborů Krajského uřaciu Libereckého kra.je
l2) r,yjádření Magistrátu rrresta Liberec, odboru ávotrrího prostředí
10)

Rozdělovník (DS - ávěr rozesílán do datoých schránek):
Dotčerréťzemnísatrrosprármé celky:

1.
2.

3.
4.

Liberecký kraj
Obce Libereckého kraje
Královehraclecký kraj
Obec Dolní Branná

-

zde vnitřním sclělenínt
DS
DS
DS

Dotčenésprár,ní ťřacly:
1. odbory Krajského úu'acltr Libereckého kraje
- ztle vnitřním stlělenínt
2. Krajský ťřad Královélrradeckého kraje, oclbor žvotníhoprosředí DS
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Magistrát nrčsta Libcrcc, odboržvotního prostřcclí
Magistr,át mčsta Jabloncc nad Nilsou. cldborávotního prostřcclí
Mčstský ťť,ad Čcskzi Lípa, oclbor životníhoprostřcclí
Mčstský ťť,adFrýdlarrt, odbor žilotníhoprostřcclí
Městský úřacl Jilemnice, ocllror žvotního prostřcdí
Mčstský Lť,acl Nový Bor, odbor ávotníln prostřcclí

Městský ťť,ad Semily, odborživotnílroprosti,cclí
Městský úřac1 Tanvald, odbor životníhoprostředi
Městský útř,ad Turrclr,, oclbor životrrílro prostředí
Městský ,úíaclŽelemý Brocl, oclbor ávotního prostřeclí
Městský uracl Vrclrlabí, odbor životního prostředí
Krajská hygienická statrice Libereckého kraje
l0. Krajská hygierrická stanice Královehradeckého kraje
l l . Českri inspekce životnílroprostř,edí, OI Liberec
l2. Česká irrspekce žvotrrílroprostřeclí, OIFlraclec Králové
13, Agentr,rra ochrany přírocty akrajirry Českérepublky, RP Liberecko
14. Mirristerstvo žvotního prostředí ČR, OVSS V Liberec

Na vědorní:
l. Povodí Labe, s.p.
2 Povoclí Ohře. s.p.

DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS

DS

DS
DS

předkladate1

1. Liberecký

kraj

-

zde vnitřním sclělenínt

