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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

podle § 7 odst. 5 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 jen zákon). 

Identifikační údaje:    

Název záměru:                        Chrudim – Stromovka – řešení odtokových poměrů 

Kapacita záměru: Maximální nadržený objem je 173 606 m3, zatopená plocha je 

103 440 m2, kóta hladiny je 270,97 m n. m. 

Charakter záměru:   Předmětem záměru je novostavba hráze a zatrubnění pro odvod 

průtoku výpustného objektu. Součástí záměru je přeložka vedení VN 

umístěná mimo prostor hráze. Záměr sníží povodňové průtoky 

z 11,8 m3/s na 0,1 m3/s. 

Umístěn záměru: kraj:         Pardubický 

obec: Chrudim, Kočí 

 k. ú.: Chrudim, Topol, Kočí 

Oznamovatel:             Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim, IČ 

00270211 

Stručný popis technického 

a technologického řešení 

záměru: 

Záměr je umístěn v lokalitě Chrudim – Stromovka. Převážná část 

území je zemědělsky obhospodařovaná. Délka hráze je 494 m. 

Součástí záměru je zatrubnění, které odvede průtok výpustného 

objektu ulicí Malecká do náhonu Chrudimky. Délka zatrubnění 

o profilu DN 400 je cca 1 km a je na něm 20 šachet. Před vtokovým 

objektem do zatrubnění vznikne v poldru stálé nadržení. 

Záměr Chrudim – Stromovka – řešení odtokových poměrů naplňuje podle přílohy č. 1 k zákonu 

v kategorii II znění bodu 1.7 Přehrady, nádrže a jiná zařízení určená k zadržování nebo k akumulaci 

vody a v ní rozptýlených látek, pokud nepřísluší od kategorie I a pokud objem zadržované nebo 
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akumulované vody přesahuje 100 000 m3 nebo výška hradící konstrukce přesahuje 10 m nad 

základovou spárou.  

Podle ust. § 7 odst. 1 s použitím ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona provedl Krajský úřad Pardubického 

kraje, jako příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona (dále jen příslušný úřad) zjišťovací řízení, 

jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí. Na základě průběhu zjišťovacího řízení vedeného podle §§ 6 a 7 zákona, s ohledem na 

obdržená vyjádření a po posouzení záměru podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, dospěl 

příslušný úřad k závěru, že záměr Chrudim – Stromovka – řešení odtokových poměrů  

bude posuzován podle zákona.  

Pokud bude oznamovatel pokračovat v přípravě záměru, předloží příslušnému úřadu podle 

ustanovení § 8 odst. 1 zákona dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí zpracovanou 

autorizovanou osobou podle ust. § 19 odst. 1 zákona v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 k zákonu.  

Příslušný úřad podle ust. § 7 odst. 8 zákona navrhuje dokumentaci zpracovat ve variantách, které 

se budou lišit umístěním a použitou technologií. Zpracovatel dokumentace se bude při jejich 

zpracování řídit vyjádřením vodoprávního úřadu Krajského úřadu Pardubického kraje. Zpracovatel 

dokumentace rovněž přihlédne k případnému zásahu do přírodní památky Ptačí ostrovy (viz 

vyjádření orgánu ochrany přírody Krajského úřadu Pardubického kraje). 

Příslušný úřad s ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních 

samosprávných celků stanovuje počet předané dokumentace na 7 vyhotovení v písemné podobě 

a v elektronické podobě.  

Odůvodnění: 

Příslušný úřad obdržel dne 27. 4. 2016 od oznamovatele, města Chrudim, oznámení záměru 

Chrudim – Stromovka – řešení odtokových poměrů, které bylo zpracováno neautorizovanou osobou 

podle přílohy č. 3 k zákonu. Příslušný úřad v zákonné lhůtě podle ust. § 6 odst. 6 zákona oznámil 

dne 4. 5. 2016 pod čj. KrÚ 33566/2016/OŽPZ/JI zahájení zjišťovacího řízení dotčeným správním 

úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a informaci zveřejnil podle ust. § 16 zákona 

dne 5. 5. 2016 a na internetu zveřejnil oznámení pod kódem PAK728. 

Příslušný úřad obdržel v rámci zjišťovacího řízení záměru Chrudim – Stromovka – řešení 

odtokových poměrů, které bylo vedeno podle §§ 6 a 7 zákona, 5 vyjádření dotčených správních 

úřadů a dotčeného územního samosprávného celku: 

Městský úřad Chrudimi čj. CR 03175/2016 OŽP/Ry ze dne 19. 5. 2016: 

Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, oddělení přírodního prostředí a oddělení 

ekologie nemají k záměru připomínky a nepožadují pokračování procesu posuzování. 

Vyjádření příslušného úřadu – bez komentáře. 

Město Chrudim čj. CR/vyjadř_poldr/2016/OSM/Mo ze dne 18. 5. 2016: 

Město Chrudim nemá k záměru připomínky ani námitky. 

Vyjádření příslušného úřadu – bez komentáře. 

Krajská hygienická stance Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim 

(KHS) čj. KHSPA07563/3027/HOK-CR ze dne 16. 5. 2016 : 

KHS ve vyjádření konstatuje, že s předloženým oznámením záměru souhlasí a navrhuje proces 

posuzování ukončit vydáním písemného závěru zjišťovacího řízení. 

Vyjádření příslušného úřadu – bez komentáře. 
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Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové zn. 

ČIŽP/45/IPP/1606758.001/16/KDR ze dne 12. 5. 2016: 

Oddělení ochrany ovzduší, oddělení ochrany vod, oddělení odpadového hospodářství, oddělení 

ochrany přírody a oddělení ochrany lesa nemají k předloženému záměru připomínky. 

Vyjádření příslušného úřadu – bez komentáře. 

Krajský úřad Pardubického kraje čj. KrÚ 33666/2016/OŽPZ/JI dne 9. 5. 2016:  

Vodoprávní úřad pochybuje, zda záměr popsaný v oznámení zcela vyřeší vliv zvýšených průtoků při 

přívalových srážkách vyšší intenzity a uvádí další aspekty, které mohou také negativně ovlivnit 

objem povrchových vod a tím i odtokové poměry v dané lokalitě. Zpochybňuje i výsledek posouzení 

efektivity provedený strategickým expertem a doporučuje vypracování nové studie odtokových 

poměrů se zapracováním aktuálního stavu po realizaci staveb a využití kombinace technického a 

přírodě blízkého protipovodňového opatření. Jako příklad uvádí vybudování plošných povrchových 

vsakovacích a retenčních zařízení. Dále doporučuje řešit celé zájmové území a nikoliv jenom jeho 

část. 

Vyjádření příslušného úřadu: 

Při zpracování dokumentace zohledněno zejména k vyjádření vodoprávního úřadu Krajského úřadu 

Pardubického kraje. 

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu upozorňuje na platné právní předpisy. 

Vyjádření příslušného úřadu – bez komentáře. 

Orgán ochrany přírodu upozorňuje na přírodní památku Ptačí ostrovy, která se nachází na ukončení 

zatrubnění. 

Vyjádření příslušného úřadu: 

Přírodní památce bude věnována pozornost při zpracování dokumentace. 

Příslušný úřad s ohledem na vyjádření vodoprávního úřadu Krajského úřadu Pardubického kraje 

stanovil, že záměr bude dále posuzován a vyslovil požadavek na variantní řešení záměru. Příslušný 

úřad připojil vyjádření, stanoviska a souhrnná stanoviska k tomuto závěru zjišťovacího řízení.  

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje v navazujících správních řízeních vyjádření dotčených 

orgánů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. 

Průběh posuzování a přílohy závěru zjišťovacího řízení lze zhlédnout kromě kanceláře příslušného 

úřadu C210, Komenského náměstí 120 v Pardubicích rovněž na internetových stránkách 

www.mzp.cz/eia, kód záměru PAK728.    

Příslušný úřad žádá dotčené územní samosprávné celky o zveřejnění tohoto závěru 

zjišťovacího řízení podle ust. § 16 zákona na jejich úředních deskách po dobu nejméně 

15 dnů a o zaslání informace o zveřejnění. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Hejduk 

vedoucí odboru 

http://www.mzp.cz/eia
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Přílohy    

1. Souhrnné stanovisko Městského úřadu Chrudim čj. CR 031175/2016 OŽP/Ry ze dne 

19. 5. 2016 

2. Vyjádření města Chrudim čj. CR/vyjadř_poldr/2016/OSM/Mo ze dne 18. 5. 2016 

3. Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích čj. 

KHSPA07562/2016/HOK-CR ze dne 16. 5. 2016 

4. Stanovisko České inspekce životního prostředí zn. ČIŽP/45/IPP/1606758.001/16/KDR ze dne 

12. 5. 2016 

5. Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje čj. KrÚ 33666/2016/OŽPZ/JI ze dne 9. 5. 2016 

 

 

 

Vyvěšeno dne :                                                       Sejmuto dne : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obdrží:  
podle ust. § 7 odst. 3 zákona: 

Oznamovatel: 

1. Město Chrudim 

Dotčené územní samosprávné celky:  

2.  Město Chrudim 

3.  Obec Kočí 

4.  Pardubický kraj 

podle ust. § 22 písm. c) zákona: 

5.  Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované 

prevence, Vršovická 65, Praha  
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