KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Česká republika, tel.: +420 354 222 300

Číslo jednací: 2877/ZZ/17-15

Vyřizuje / linka: Ing. Nixbauerová /503

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský
úřad“), jako věcně příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) 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, vydává
podle § 7 odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí závěr zjišťovacího řízení
k záměru:

„Vodní nádrž Kraslice“
Oznamovatel:

KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s. r. o.,
Pohraniční Stráže 367, 358 01 Kraslice, IČO: 25241800

Zástupce oznamovatele:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Nábřežní 90/4, 150 56
Praha 5 – Smíchov, IČO: 47116901

Zpracovatel oznámení:

Mgr. Ondřej Volf, Nebílovy 37, 332 04 Nebílovy

Umístění záměru:

kraj:
obec:
k. ú. :

Kapacita (rozsah) záměru: Vodní nádrž:

Zařazení záměru:

Karlovarský
Kraslice, Stříbrná
Kraslice, Stříbrná
Hzás

plocha zátopy
zadržený objem
HQ100 plocha zátopy
zadržený objem
Výška hráze
Délka hráze

2,94 ha
119 000 m3
3,74 ha
146 000 m3
14,7 m
121 m

bod 1.7 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu o posuzování vlivů
na životní prostředí

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Záměrem je realizace vodního díla v údolní nivě Stříbrného potoka (ř. km 2,1) v k. ú. Kraslice
a Stříbrná, na okraji zástavby a lesního porostu, podél ulice Havlíčkova.
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru není v oznámení záměru (Mgr. Volf, 08/2017)
uveden (v současné době není znám). Uvedena je předpokládaná doba výstavby – cca 2 roky.
V oznámení záměru je konstatováno, že záměr může spolupůsobit s některými dalšími
aktivitami v širším okolí a že v informačním systému EIA je uveden záměr z roku 2007 „Vodní
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zdroj na p. p. č. 6882/2 v k. ú. Kraslice“. Vyhodnocení významnosti možné kumulace
s tímto nebo jiným záměrem a odůvodněný závěr k této problematice však v oznámení není
popsán.
Ze zjišťovacího řízení vyplynuly také další skutečnosti, které je nutno v rámci kumulace
s jinými záměry vyhodnotit (viz dále v tomto závěru).
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Vodní nádrž je dle oznámení (Mgr. Volf, 08/2017) realizována za účelem zajištění zdroje pitné
vody pro město Kraslice, zadržení vody v krajině zpomalením jejího odtoku a zajištění
minimálního zůstatkového průtoku.
Stavba je členěna na 13 stavebních objektů a 3 provozní soubory:
 SO-01 – zemní hráz,
 SO-02 – zátopa,
 SO-03 – sdružený objekt a spodní výpusti,
 SO-04 – bezpečnostní přeliv - boční
 SO-05 – objekt čerpací stanice, odběr, výtlak,
 SO-06 – úprava koryta,
 SO-07 – dělící hrázka (usazovací prostor),
 SO-08 – elektro,
 SO-09 – kácení,
 SO-10 – demolice,
 SO-11 – přístupy,
 SO-12 – zemník,
 SO-13 – zařízení staveniště,
 PS-01 – spodní výpusti
 PS-02 – technologie,
 PS-03 – monitoring na vodním díle.
Vlastní hráz přes údolí Stříbrného potoka ve zvoleném nejvhodnějším profilu je navržena jako
zemní sypaná s celkovou délkou v koruně 121 m. V oznámení (Mgr. Volf, 08/2017) v kapitole
B.I.2. je uvedena max. výška 14,7 m, v kapitole B.I.6. je uvedena max. výška 14,5 m.
Těleso hráze je navrženo jako homogenní. Hráz bude vybavena sdruženým objektem (dvě
samostatné na sobě nezávislé spodní výpusti a odběr vody) a bočním bezpečnostním přelivem.
Sdružený objekt je tvořen manipulačním objektem (věž) se spodními výpustěmi, navazující na
odpadní chodbu s ukončením ve vývaru spodních výpustí a vodárenským odběrem.
Výpustné zařízení tvoří dvě spodní výpusti DN 800, osazené třemi uzávěry (revizní uzávěr –
vřetenové šoupě, přírubové šoupě, segment) a zaústěné do odpadní chodby, která je vyvedena
na vzdušní líc hráze, kde je ukončena vývarem spodních výpustí, který dále navazuje na
odpadní koryto pod hrází.
V čelní stěně věžového objektu jsou umístěna (ve 2 úrovních) odběrná potrubí, která se
následně spojují do jednoho potrubí. To je vedeno odpadní štolou do čerpací stanice, odkud je
voda čerpána na úpravnu vody.
Bezpečnostní přeliv je řešený jako boční situovaný u levobřežního zavázání hráze. Vlastní
přeliv je tvořený přelivnou hranou, dále spadištěm délky 36,7 m, na který navazuje skluz šířky
9,0 m se sklonem 4,4 - 25%. Na úrovni koryta toku je skluz zakončený vývarem od
bezpečnostního přelivu. Objekty bezpečnostního přelivu jsou uvažovány na návrhovou
kapacitu Q100 = 46,1 m3/s a zároveň byly posouzeny i pro bezpečné převedení průtoku Q100 =
89,4 m3/s.
Součástí záměru je i napojení objektů na stávající koryto nad hrází i pod hrází.
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Část koryta před nátokem do objektu spodních výpustí bude v délce cca 20 m upravena na
lichoběžníkový profil se sklonem dna cca 3,5%. Pod hrází je odpadní část koryta navázána
přechodovou částí pod objektem vývaru bezpečnostního přelivu.
Odpadní koryto je navržené jako lichoběžníkový profil se sklonem svahů 1 : 2, šířkou ve dně
5,0 m a sklonem dna 2,0 %. Odpadní koryto je v místě napojení na stávající koryto toku
zakončeno příčným prahem.
Dle § 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí provedl krajský úřad zjišťovací řízení,
jehož cílem bylo zjistit, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude
posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených
územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného
podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí dospěl
krajský úřad k závěru, že záměr

„Vodní nádrž Kraslice“
může mít významný vliv na životní prostředí
a bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení upozorňuje krajský úřad na to, že v dokumentaci
vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) dle přílohy č. 4 k zákonu
o posuzování vlivů na životní prostředí je nutné především důsledně vypořádat připomínky a
požadavky uvedené ve vyjádřeních obdržených k oznámení záměru (viz níže) v průběhu
zjišťovacího řízení, a to zejména následující:
1) Uvedení informací v souvislosti s napouštěním vodní nádrže.
2) Popis/vyhodnocení možné kumulace se stávajícími záměry v zájmovém území.
3) Popis/vyhodnocení záměru na širší okolí, zejména v souvislosti s ovlivněním hladiny
podzemních vod.
4) Objasnění a vyhodnocení problematiky minimálního zůstatkového průtoku.
5) Vyhodnocení povodňových rizik, zejména v území pod hrází a s ohledem na nedalekou
zástavbu.
6) Detailní vyhodnocení záměru na krajinný ráz.
7) Vyhodnocení/zdůvodnění řešení migrační bariéry (objasnění a zdůvodnění v oznámení
záměru navrženého opatření na ochranu zvláště chráněných druhů), včetně vyhodnocení
technické proveditelnosti možného obtoku (rybího přechodu) pro zajištění migrační
propustnosti.
8) Popis/vyhodnocení splaveninového režimu na dotčený vodní tok a jeho ekosystém.
9) Popis/vyhodnocení změny klimatického, chemického a kyslíkového režimu
v souvislosti s vodním tokem pod vodním dílem.
10) Detailní odůvodněné vyhodnocení vlivu na významný krajinný prvek (vodní tok a niva)
a jeho funkci v souvislosti s oslabením jeho stabilizační funkce.
Krajský úřad požaduje, aby dokumentace v úvodu obsahovala řádné a přehledné
vypořádání všech obdržených vyjádření k oznámení, a aby relevantní požadavky
a návrhy opatření byly zapracovány do příslušných kapitol dokumentace.
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Ve smyslu § 8 odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a s ohledem na počet
dotčených správních úřadů a dotčených územích samosprávných celků je nutné předložit
dokumentaci zpracovanou autorizovanou osobou dle § 19 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí, a to v tištěné podobě v počtu 10 parré a dále jednou v elektronické podobě. Pokud
elektronická verze dokumentace nebude přesahovat velikost 20 MB, lze předložit pouze 3
parré, přičemž zpracovaná dokumentace musí být ve formátu pdf.

Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 18.08.2017 oznámení záměru „Vodní nádrž Kraslice“, podané
společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov,
IČO: 47116901, jež zastupuje na základě plné moci oznamovatele KMS KRASLICKÁ
MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s. r. o., Pohraniční stráže 367, 358 01 Kraslice, IČO: 25241800.
Oznámení záměru (Mgr. Volf, 08/17) bylo předloženo v souladu s ustanovením § 6 odst. 4
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a obsahovalo všechny náležitosti uvedené
v příloze č. 3 tohoto zákona. Součástí oznámení (mimo zákonem stanovených příloh) bylo též
„Biologické hodnocení záměru Vodní nádrž Kraslice“ (Mgr. Volf, 07/2017).
Na základě oznámení bylo v souladu s § 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
zahájeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na
životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Informace o oznámení byla zveřejněna v souladu s § 16 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí na úředních deskách dotčených územních samosprávních celků (Karlovarský kraj,
město Kraslice, obec Stříbrná) a v Informačním systému EIA na internetových stránkách
CENIA (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), kód záměru KVK522. Za den zveřejnění
je považován podle § 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí den
28.08.2017, kdy byla informace vyvěšena na úřední desce Karlovarského kraje. Současně se
zveřejněním bylo dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům
rozesláno 1 parré oznámení záměru a oznámení o zahájení zjišťovacího řízení
č. j. 2877/ZZ/17-4 ze dne 28.08.2017 s žádostí o vyjádření k záměru.
Po zvážení zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí,
zejména na možnou kumulaci vlivů s vlivy jiných známých záměrů, identifikaci významného
negativního vlivu na významný krajinný prvek (vodní tok a jeho niva) a jeho ekologickostabilizační funkci, absence zdůvodnění technické proveditelnosti/neproveditelnosti obtoku pro
zajištění migrační bariéry, vyhodnocení povodňových rizik, ale i dalších vlivů, které byly
v oznámení záměru vyhodnoceny nedostatečně nebo vůbec, a s přihlédnutím k obdrženým
vyjádřením, která na tyto skutečnosti poukázala, dospěl krajský úřad k výše uvedenému závěru,
tedy, že záměr může mít významný vliv na životní prostředí, a proto bude posuzován podle
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
V průběhu zjišťovacího řízení krajský úřad obdržel vyjádření následujících subjektů:
 Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
(dále jen „krajská hygienická stanice“), Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary,
č. j. KHSKV 9726/2017/HOK/Daš ze dne 07.09.2017
 Městský úřad Kraslice, odbor životního prostředí, nám. 28. října 1438, 358 20
Kraslice, č. j. 661/17/ŽP/Hej ze dne 08.09.2017
 Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Závodní 535/88, 360 06 Karlovy Vary, č. j. 2877/ZZ/17-10 ze dne 14.09.2017
 Karlovarský kraj, Závodní 535/88, 360 06 Karlovy Vary, ze dne 13.09.2017
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Česká
prostředí,
Plzeň
inspekce
životního
oblastní
inspektorát
(dále jen „ČIŽP OI Plzeň“), Klatovská třída 48, 301 22 Plzeň,
č. j. ČIŽP/43/ŘI/1700777.055/43/17/ZHN ze dne 18.09.2017
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem (dále jen
„ČIŽP OI Ústí nad Labem“), Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem,
č. j. ČIŽP/44/2017/1353 ze dne 12.09.2017
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 340 03 Chomutov,
č. j. POH/23148/2017-3/032100 ze dne 07.09.2017

Shrnutí vyjádření a připomínek obdržených k oznámení záměru:
Zásadní připomínky uvedené v těchto vyjádřeních jsou uvedeny výše v požadavcích na
zpracování dokumentace.
Krajská hygienická stanice nemá k záměru připomínky a nepožaduje další posuzování vlivů
na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Městský úřad Kraslice, odbor životního prostředí požaduje další posuzování vlivů na
životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a doporučuje, aby
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí kladla zvýšený důraz na vzniklou migrační
bariéru a vliv stavby na ochranu před povodněmi:
1) Migrační bariéra: realizace stavby by měla významně negativní vliv na ryby včetně
dvou zvláště chráněných druhů (střevle potoční, vranka obecná) a pstruha obecného.
V oznámení záměru není vysvětleno, proč záměr „Vodní nádrž Kraslice“ neobsahuje
obtok, který by odstranil nepřekonatelnou bariéru pro ryby. Na tento problém upozornil
odbor životního prostředí Městského úřadu Kraslice již v souhrnném vyjádření
adresovaném zpracovateli projektové dokumentace, společnosti Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a. s., Nábřežní 4, 150 00 Praha 5 - Smíchov, ze dne 5. 6. 2017,
č. j. 363/17/ŽP/Nun, ve kterém cituje dopis Českého rybářského svazu, z. s.,
Západočeského územního svazu, Tovární ulice 281/5, 301 00 Plzeň, zn. 128/17, ze dne
24. 4. 2017 (také adresovaný společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.).
2) Ochrana před povodněmi: vodní nádrž bude mít nepochybně vliv na průběh povodní,
zejména v území pod hrází. Oznámení záměru se nezabývá povodňovými riziky.
Obecně řečeno, vodní nádrž může mít pozitivní vliv (zadržení vody při menších
povodních), ale také negativní vliv (při naplnění kapacity nádrže nebo poškození hráze)
na průběh povodně. Hráz nádrže je přitom umístěna do nevelké vzdálenosti od centra
města Kraslic (cca 1,5 km).
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství požaduje
další posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí. Úsek vodního hospodářství uvádí k oznámení záměru následující:
1. Oznámení záměru neobsahuje informace týkající se napouštění vodní nádrže; není
posouzena kapacita vodního toku Stříbrný potok, především s ohledem na možnost
zachování minimálního zůstatkového průtoku (dále „MZP“) během doby napouštění
nádrže.
2. V oznámení záměru není dostatečně zhodnocen kumulativní vliv záměru s jinými
záměry, konkrétně např. ve směru k malé vodní elektrárně (dále „MVE“) umístěné
na Stříbrném potoce pod profilem plánované vodní nádrže (v ř. km 1,1 – 1,4). V této
souvislosti upozorňujeme, že v rámci vodoprávního řízení vedeného ve věci žádosti
o povolení k nakládání s vodami pro předmětnou vodní nádrž bude provozování
stávající MVE zohledněno (především při stanovování MZP pro vodní nádrž).
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3. Oznámení záměru neobsahuje zhodnocení technické proveditelnosti tzv. rybího
přechodu pro zajištění pohybu ryb a vodních živočichů v obou směrech vodního toku
Stříbrný potok v souvislosti s vybudováním předmětné vodní nádrže (viz § 15 odst. 6
zákona č. 254/2001 Sb.).
4. V oznámení záměru není řešena problematika vlivu vodní nádrže na povodňovou
ochranu území pod vodním dílem.
Dále doplňujeme informaci, že v současné době je orgány kraje projednávána žádost města
Kraslice o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje (žádost spočívá
v doplnění předmětného zdroje pitné vody - stavba vodní nádrže na Stříbrném potoce
o objemu 110 – 125 tis. m³ - pro město Kraslice, jež má nahradit stávající odběrný objekt
na Stříbrném potoce).
Závěrem upozorňujeme na skutečnost, že příslušným vodoprávním a speciálním stavebním
úřadem bude v případě novostavby vodní nádrže Kraslice Krajský úřad Karlovarského kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství (viz ust. § 107 odst. 1 písm. n) a písm. u) zákona
č. 254/2001 Sb.), nikoliv Městský úřad Kraslice, jak je uvedeno v části B.I.9. předmětného
oznámení záměru.
Úsek ochrany přírody a krajiny má k oznámení záměru následující připomínky:
1. Vzhledem k velikosti záměru a jeho umístění, jež může snížit nebo změnit krajinný ráz
dotčeného území, je vhodné celý záměr posoudit i z hlediska ochrany krajinného rázu
– viz § 12 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“).
2. Vzhledem k tomu, že významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním
a ničením a smí se využívat pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo
k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce – viz § 4 odst. 2 ZOPK, považujeme
odůvodnění jejich zničení v rámci uvedeného záměru za zcela nedostatečné. Z tohoto
důvodu požadujeme konkrétní vyhodnocení vlivu záměru na dotčené významné
krajinné prvky, zvláště vzhledem k možnému ohrožení a oslabení stabilizační funkce
toku - Stříbrného potoka - a jeho nivy.
3. Vodní tok Stříbrného potoka představuje (v místě záměru) biotop, který již je,
s ohledem na ekologické nároky jmenovaných zvláště chráněných druhů, spíše na
hranici jejich rozšíření. Podstatně zásadnější by mohl být vliv stavby např. na populaci
pstruha obecného, který tyto toky využívá ke tření a vývoji mladých jedinců nebo na
šídlo páskovce kroužkovaného (Cordulegaster boltonii). Nejedná se sice o druhy
zvláště chráněné, ale s ohledem na ochranu biotopu je lze označit za druhy deštníkové.
Množství při průzkumu zaznamenaných jedinců vranky obecné a střevle potoční
odpovídá výše uvedené charakteristice toku a lze se tedy oprávněně obávat, že navržené
kompenzační opatření bude zcela neefektivní a, naopak, může jeho realizace
představovat přímé ohrožení pro jedince a jejich potomstvo, s nimiž by v rámci
genetického posilování bylo manipulováno. Mohlo by zde docházet k neúnosnému
navyšování populace nad rámec úživnosti toku nebo k úhynu bezprizorních jedinců,
kteří by ztratili možnost návratu do, pro vranku vhodnějšího, prostředí toku říčky
Rolavy. Vranka obecná je druhem s poměrně nízkým migračním potenciálem a jasně
danou ekologickou valencí. Biotopy jí osidlované musí splňovat určité stabilní
ekologické podmínky – především by mělo jít o tok s kamenitým dnem s minimální
sedimentací. Přesazení a izolace vranky výše nad přehradou by, jak již bylo uvedeno,
znamenalo omezení jejího prostředí na cca 2 km toku (výše už pro ni má potok
nevhodné ekologické podmínky). Následné posilování populace by mohlo vést
k postupné destabilizaci zbylého ekosystému potoka nad VD, které fakticky znemožní
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jakoukoliv interakci s tokem pod a nad hrází. V neposlední řadě je nutné vzít v potaz i
fakt, že studie operuje s nálezem druhu, nikoliv s hodnocením síly a kvality populace.
Střevle potoční je druh žijící ve vodním sloupci toku, zejména pak v tůních. I pro ni je
Stříbrný potok významný spíše jako doplnění životního prostředí a místo ke tření. Výše
proti proudu pro ni potok ztrácí význam. Pro oba druhy splňuje tok podmínky ve
stávajícím stavu, a to přibližně po hranici lesa nad lokalitou Nancy. Trvalým přerušením
toku v inkriminovaném místě pravděpodobně dojde k zásadnímu a nevratnému vlivu na
místní populace obou druhů, který navržené kompenzační opatření nevyřeší. Přehrazení
ovlivní klimatické, chemické a kyslíkové poměry pod nádrží – zadržená voda je teplejší,
méně prokysličená a zpravidla více obohacená o živiny ze sedimentu – je tedy otázka,
jaký vliv budou mít tyto změny na tok pod stavbou.
V souhrnu tedy lze konstatovat, že takto dimenzovaný zásah do ekosystému drobného
vodního toku může představovat zcela zásadní ekologické změny, u nichž je třeba
zvážit celkový vliv nejen na dva (resp. tři) zvláště chráněné organismy, ale na biotop
jako takový. Stříbrný potok je významným prvkem, který stojí za vznikem celého údolí
Stříbrné a místní ekosystém, ačkoliv vážně narušený zástavbou, je jím definován.
Masivním zadržením vody tak dojde ke vzniku nových přírodních poměrů a je otázka,
na kolik bude ovlivněno i širší okolí buď přímým zásahem do stávajících populací,
nebo vnesením nových druhů, které se s vazbou na stojatou vodu samozřejmě objeví.
Karlovarský kraj požaduje další posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí a předložení dokumentace dle přílohy č. 4 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí, aby byly detailně identifikovány a vyhodnoceny
veškeré možné vlivy záměru (negativní i pozitivní) a případně byly podchyceny rizikové
aspekty tak, aby byla zajištěna bezproblémovost a bezrizikovost záměru před jeho realizací.
Především upozorňuje na možnost a potřebu detailního vyhodnocení ovlivnění nedaleké
zástavby, popis a vyhodnocení případné kumulace se stávajícími záměry v území, jež
v oznámení záměru zcela chybí a dále postrádá odůvodnění/detailnější vyhodnocení některých
konstatování uvedených v oznámení záměru.
ČIŽP OI Plzeň, oddělení ochrany přírody a krajiny v souvislosti s významným negativním
vlivem na zvláště chráněné druhy živočichů vyskytujících se v zájmovém území požaduje
doplnění o zpracování varianty s obtokem (korytem pro průchod ryb a dalších vodních
živočichů).
ČIŽP OI Ústí nad Labem další posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí nepožaduje, pouze upozorňuje na dodržování platné
legislativy v souvislosti s dotčením pozemků určených k plnění funkce lesa a z hlediska
ochrany vod upozorňuje na to, aby při realizaci záměru nedošlo k ovlivnění vodního
hospodářství v zájmové lokalitě, zejména k ovlivnění jakosti povrchových a podzemních vod
a vzniku možné kontaminaci půdy při nakládání se závadnými látkami.
Povodí Ohře, státní podnik jako správce dotčeného toku doporučuje posoudit následující:
1) Problematiku stanovení minimálního zůstatkového průtoku, který by ještě měl
zachovávat vhodné podmínky pro zachování dobrého ekologického stavu.
2) Řešení otázky migrační propustnosti. Z biologického hodnocení záměru (Mgr. Ondřej
Volf, 07/2017) je patrné, že fragmentace koryta vodního toku bude mít negativní dopad
na populace žijící a migrující v dotčeném úseku vodního toku.
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3) Dopad nové vodní plochy na širší okolí – stabilita svahů v okolí zátopy včetně vlivu
energie vln, zvýšení hladiny podzemní vody a její vliv na širší okolí.
4) Posoudit dopad ovlivnění splaveninového režimu na vodní tok. Jedná se o štěrkonosný
vodní tok, který může zejména při zvýšených průtocích a v dlouhodobějším měřítku
zanášet prostor zátopy vodní nádrže. S ohledem na povodí Stříbrného potoka (historická
důlní těžba) by měla být řešena i otázka kvality případného sedimentu a jeho vlivu na
kvalitu vody. Zabývat se otázkou zamezení vnosu sedimentu pod profilem vodní nádrže
ve vazbě na biotu vodního toku a samotné koryto Stříbrného potoka.
5) Posoudit dopad změny teplotního režimu vody v průběhu kalendářního roku opět ve
vazbě na vodní tok pod vodní nádrží.
Úplná znění vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení k tomuto záměru jsou
zveřejněna v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), kód záměru KVK522.
Oznamovatel obdrží jejich kopie jako přílohu tohoto závěru zjišťovacího řízení.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani
příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím
vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.
V Karlových Varech dne 27.09.2017
„otisk razítka“
„elektronicky podepsáno“
Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Přílohy (kopie obdrží oznamovatel):








Vyjádření Krajské hygienické stanice
Vyjádření Městského úřadu Kraslice, odboru životního prostředí
Vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství
Vyjádření Karlovarského kraje
Vyjádření ČIŽP OI Plzeň
Vyjádření ČIŽP OI Ústí nad Labem
Vyjádření Povodí Ohře, státního podniku
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Rozdělovník:
Oznamovatel


KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s. r. o., Pohraniční Stráže 367,
358 01 Kraslice, IČO: 25241800
Zastoupena na základě plné moci společností:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 – Smíchov,
IČO:47116901

Dotčené územní samosprávné celky




Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Město Kraslice, náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice
Obec Stříbrná, Stříbrná 670, 358 01 Kraslice

Na vědomí


Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí



Město Kraslice, náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice
Obec Stříbrná, Stříbrná 670, 358 01 Kraslice
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