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Závěr zjišťovacího řízení záměru „Protipovodňová opatření na vodním toku 
Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578; SO 02 Malá 

vodní nádrž na Polančici“ 

podle § 7 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 

Identifikační údaje 

Název:  Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky  

nad Odrou, stavba č. 5578; SO 02 Malá vodní nádrž na Polančici   

Kapacita (rozsah) záměru:  Malá vodní nádrž (suchá nádrž) 

- výška hráze  8,9 m 

- objem nádrže pro po max. hladinu při převádění PV 1000 217,5 tis. m3 

Charakter záměru:  Výstavba malé vodní nádrže na Polančici jako součást protipovodňových 

opatření vodního toku Polančice a jejich přítoků (Malá vodní nádrž na Rakovci  

a protipovodňová úprava vodního toku Polančice) v rámci zástavby města 

Klimkovice, městského obvodu Polanka nad Odrou. 

Umístění:    Kraj:   Moravskoslezský 

    Obec:   Klimkovice, Olbramice  

Kat. území:    Klimkovice, Olbramice 

 

Oznamovatel:    Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava; IČ: 70890021  

 
Oprávněný zástupce oznamovatele: VALBEK, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec; IČ: 48266230 

 

Váš dopis zn.:   
Ze dne:  
Čj: MSK 142001/2013 
Sp. zn.: ŽPZ/33348/2013/Bal 
 208.3 V10 
Vyřizuje: Ing. Jana Balonová 
Telefon: 595 622 993 
Fax: 595 622 596  
E-mail: jana.balonova@kr-moravskoslezsky.cz 
Datum: 2013-11-26 
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Souhrnné vypořádání připomínek 

1. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako 

dotčený správní úřad, uvádí ve svém vyjádření následující připomínky. 

Připomínka Vypořádání 

Krajský úřad upozorňuje, že podle projektové 
dokumentace, byl v zájmovém území zjištěn výskyt 

zvláště chráněných druhů živočichů, a to i těch které 

jsou  předmětem i ochrany podle práva Evropských 
společenství. Z tohoto důvodu bude nutné před 

realizací stavby požádat krajský úřad  o povolení 
výjimky podle ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb.,  

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů.  

Dále v souvislosti s realizací stavby dojde k zásahu do 
regionálního biocentra Údolí Polančice, které je 

umístěno na styku tří mezofilních větví reginálního 
územního systému ekologické stability (ÚSES) a jedné 

větve regionálního ÚSES pro migraci velkých savců  

v zalesněném údolí říčky Polančice mezi Zbyslavicemi, 
Olbramovicemi a Klimkovicemi. Podle projektové 

dokumentace lze vlivy stavby na floru, faunu  
a ekosystémy hodnotit koef. -3, tj. významně 

nepříznivý, časově a územně. Dle ust. § 4 odst. 1 

zákona, je ochrana ÚSES povinností všech vlastníků  
a uživatelů a jeho vytváření je veřejným zájmem.   

Z tohoto důvodu je nutné, aby vliv stavby na ÚSES 
posoudila odborně způsobilá osoba.  

Oznamovatel v rámci následných správních řízení  
požádá  o povolení výjimky podle ust. § 56 zákona  

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

 

Oznamovatel do dokumentace pro následná správní 

řízení zpracuje vliv stavby na ÚSES odborně 

způsobilou osobou. 

 

 

 

V dokumentaci pro následující správní řízení bude 

uvedena bilance výkopových zemin, seznam  
a množství odpadů, které budou vznikat  během 

stavby.  

Oznamovatel do dokumentace pro následná správní 

řízení uvede bilanci výkopových zemin, seznam  
a množství odpadů, které budou vznikat  během 

stavby.  

Z předloženého podkladu lze z hlediska záboru 

zemědělského půdního fondu usoudit, že se 

předpokládá trvalé odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu, a to o výměře 0,2480 ha. K posouzení 

této požadované výměry je z hlediska postupů 
vymezených § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., 

o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů příslušný Magistrát města 
Ostravy, odbor ochrany životního prostředí. Tomuto 

správnímu orgánu bude v souladu s postupy danými 
§ 18 odst. 1 uvedeného zákona  předložená žádost  

s náležitostmi danými § 9 odst. 5 zákona o ochraně 
zemědělského půdního fondu.  

Připomínka vyplývající ze zákona. 
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Předložená dokumentace byla posouzena z hlediska 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně  

a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Z  dokumentace je zřejmé, že 

záměrem budou dotčeny pozemky určené k plnění 
funkce lesa. V případě odnětí lesních pozemků plnění 

funkcí lesa do výměry 1 ha nebo dotčení pozemků do 

vzdálenosti 50 m od okraje lesa je příslušným 
orgánem k projednání pověřený orgán státní správy 

lesů obce s rozšířenou působností (§ 14 odst. 2 
lesního zákona), v daném případě Magistrát města 

Ostravy, odbor ochrany životního prostředí. O odnětí 

lesních pozemků plnění funkcí lesa o výměře 1 ha  
a více rozhoduje krajský úřad. Náležitosti žádosti  

o odnětí nebo o omezení pozemků určených k plnění 
funkcí lesa stanovuje Vyhláška č. 77/1996 Sb. 

Připomínka vyplývající ze zákona.  

 

Záměr byl posouzen z hlediska § 45i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů. Krajský úřad, příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) a v souladu s uvedenými ustanoveními zákona  

o ochraně přírody a krajiny konstatuje, že realizace předloženého záměru nemůže mít samostatně nebo  

ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti (stanovené nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního 

seznamu evropsky významných lokalit, a z nařízení vlády, kterými jsou ve smyslu § 45e zákona o ochraně 

přírody a krajiny stanoveny ptačí oblasti), neboť žádná z těchto lokalit nebude záměrem územně dotčena  

a  z charakteru záměru je zřejmé, že nebude ani dálkově působit na tyto lokality.    

2. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, má k předloženému záměru 

následující připomínky.  

Připomínka Vypořádání 

ČIŽP požaduje dodržet opatření minimalizující 

negativní vlivy záměru uvedená v kapitole 6.5 
biologického hodnocení. Tato opatření se neshodují 

s návrhem realizace uvedeném v oznámení, zejména 

co se týče členitosti koryta Polančice. ČIŽP nesouhlasí 
s přeložkou Polančice v zátopě a převedením  72 m 

toku do lichoběžníkovitého koryta. 
 

Oznamovatel do dokumentace pro následná správní 

řízení navrhne úpravy koryta toku, které podporují 
členitost koryta a to na podélném i příčném profilu 

bez vytváření geometrického tvaru koryta toku.  

 

ČIŽP požaduje upřesnit množství výkopových zemin  

a jejich upřednostnění pro použití v rámci záměru 
před dovozem zemin ze skrývek pískoven. 

Oznamovatel do dokumentace pro následná správní 

řízení upřesní množství výkopových zemin a jejich 
upřednostnění pro použití v rámci záměru před 

dovozem zemin ze skrývek pískoven. 

 

3. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, nemá k danému 

závěru připomínky a nepožaduje další posuzování uvedeného záměru v celém rozsahu zákona č. 100/2001 

Sb.  
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4. Statutární město Ostrava, nemá k danému závěru připomínky. 

5. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, jako dotčený správní úřad, uvádí  

ve svém vyjádření následující připomínky. 

Připomínka Vypořádání 

MMO OOŽP požaduje opatření navržená v kapitole 

D.IV oznámení zapracovat do dalších stupňů 

projektové dokumentace a dodržet je při jeho 
realizaci. 

Oznamovatel do dokumentace pro následná správní 

řízení zapracuje níže uvedená relevantní opatření 

k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů. 

Vytvoření tůní, které budou i po vypuštění nádrže 

zvodnělé a budou vytvářet biotop vhodný pro 

obojživelníky. 

Koryto toku bude členité a to na podélném i příčném 
profilu bez vytváření pravidelného 

(lichoběžníkovitého) geometrického tvaru koryta toku. 

Záměr musí být projednán dle § 9 odst. 6 zákona č. 
334/1992 Sb.,o ochraně zemědělského půdního 

fondu, ve znění pozdějších předpisů.  

Připomínka vyplývající ze zákona. 

 

6. Obec Olbramice, uvádí následující připomínky. 

Připomínka Vypořádání 

V platném územním plánu obce Olbramice není 

výstavba poldru zahrnuta. Ve vyjádření uvádějí, že 

není známo, že by na katastru obce došlo k takové 
povodni, která by výstavbu suchých nádrží či jiných 

protipovodňových opatření zdůvodňovala. 

Oznamovatel bude moci záměr realizovat až po 

zapracování do územně plánovací dokumentace obce 

Olbramice. 

 

7. Město Klimkovice, uvádí následující připomínky. 

Připomínka Vypořádání 

Souhlasí s realizací záměru až po vydání nového 

Územního plánu města Klimkovic, který by stavbu 
poldru legalizoval. 

Oznamovatel bude moci záměr realizovat až po 

zapracování do územně plánovací dokumentace 
města Klimkovice. 

Požaduje kompenzační opatření, a to opravu dvou 

nátrží na cyklostezce, zalesnění a ozelenění území. 

Jedná se o zcela nekonkrétní požadavky, které 

v rámci zjišťovacího řízení nelze vyhodnotit. 

Nesouhlasí s šířkovými rozměry obslužné komunikace 

4 m a požaduje, aby obslužná komunikace měla 

přírodě blízký povrch a měla charakter lesní cesty 
s propustným povrchem. 

Oznamovatel do dokumentace pro následná správní 

řízení prošetří nutnost šířky obslužné komunikace  

a její povrch. 
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Závěr 

Záměr „Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky  

nad Odrou, stavba č. 5578; SO 02 Malá vodní nádrž na Polančici“ spadá svým rozsahem do ustanovení 

bodů 1.7  a 1.4 dle kategorie II přílohy č. 1 uvedeného zákona. 

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, na základě zjišťovacího řízení 

konstatuje, že záměr „Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky  

nad Odrou, stavba č. 5578; SO 02 Malá vodní nádrž na Polančici“, oznamovatel: Povodí Odry, státní podnik, 

Varenská 49, 701 26 Ostrava; IČ: 70890021 zastoupený na základě plné moci zmocněncem: VALBEK, spol. 

s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec; IČ: 48266230 

 

nebude dále posuzován 

podle 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. 

Podmínky závěru zjišťovacího řízení 

Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje či v rámci řízení předloží: 

1. studii vlivu stavby na ÚSES odborně způsobilou osobou, 

2. bilanci výkopových zemin (a  jejich upřednostnění pro použití v rámci záměru před dovozem zemin  

ze skrývek pískoven), seznam a množství odpadů, které budou vznikat  během stavby, 

3. úpravy koryta toku, které podporují členitost koryta a to na podélném i příčném profilu bez vytváření 

geometrického tvaru koryta toku, 

4. návrh tůní, které budou i po vypuštění nádrže zvodnělé a budou vytvářet biotop vhodný  

pro obojživelníky,  

5. šířku obslužné komunikace a její povrch. 

 

Správní úřad příslušný pro vydání rozhodnutí nebo opatření dle zvláštních právních předpisů je povinen, 

v souladu s § 10 (zejména odst. 4, 5) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zahrnout do svého 

rozhodnutí nebo opatření dle zvláštních právních předpisů požadavky k ochraně životního prostředí stanovené 

v závěru zjišťovacího řízení, popřípadě uvést důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen zčásti. 

 

Odůvodnění 

V rámci posuzování vlivů předloženého záměru krajský úřad vycházel zejména z oznámení záměru 

zpracovaného dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Jiří Bednář, srpen 2013) a 

vyjádření doručených k předloženému oznámení záměru.  
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Dle § 7 a v souladu s přílohou č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo provedeno zjišťovací 

řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí. 

V souladu se zásadami přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a s ohledem  

na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví  

a životní prostředí dospěl krajský úřad k závěru, že posuzovaný záměr nebude posuzován v celém rozsahu 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. V rámci zjišťovacího řízení byla doručena souhlasná vyjádření, 

která obsahovala konkrétní připomínky řešitelné v rámci následných správních řízení.  Podmínky závěru 

zjišťovacího řízení byly stanoveny na základě vyjádření obdržených v rámci posuzovacího procesu a opatření 

k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů uvedených v kapitole D IV oznámení. 

Předpokladem zapracování podmínek vzešlých ze zjišťovacího řízení do dokumentací pro následná správní 

řízení je uvedení záměru do souladu s územně plánovacími dokumentacemi obcí Olbramice a Klimkovice.  

 
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení  

dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon,  zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon  
o odpadech apod. 

 

 
 

K předloženému oznámení záměru byla doručena tato vyjádření: 
 

 vyjádření KÚ MSK, č.j. MSK 153235/2013 ze dne 1.11.2013 

 vyjádření ČIŽP, Oblastní inspektorát Ostrava, č.j. ČIŽP/49/IPP/1317494.002/13/VHK ze dne 6.11.2013 

 vyjádření KHS MSK se sídlem v Ostravě, č.j. KHSMS 35842/2013/OV/HOK ze dne 5.11.2013 

 vyjádření města Klimkovice č.j. 2973/2013-HTO/SIM ze dne 19.11.2013 

 vyjádření obce Olbramice č.j. 442/2013 ze dne 8.11.2013 

 vyjádření statutárního města Ostravy č.j. SMO/396795/13/OŽP/Bey ze dne 7.11.2013 

 vyjádření Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí č.j. SMO/396748/13/OŽP/Bey 

ze dne 7.11.2013 

 

Úplná znění doručených vyjádření jsou k dispozici k nahlédnutí na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, 

odbor životního prostředí a zemědělství nebo na internetu na adrese www.kr-moravskoslezsky.cz, odkaz: 

veřejná správa – úřední deska – E.I.A., SEA a IPPC – Seznam posuzovaných aktivit E.I.A. podle zákona 

č.100/2001 Sb. v působnosti Moravskoslezského kraje, kód záměru MSK 1801. 

„otisk razítka“ 

Ing. Silvie Součková, v.r. 
vedoucí odboru 

životního prostředí a zemědělství 

Za správnost vyhotovení: Ing. Jana Balonová 
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