Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
č.j.: KUOK 118225/2016
V Olomouci dne 9. 12. 2016
SpZn.: KÚOK/118067/2016/OŽPZ/414
vyřizuje: Ing. Simona Kladrobová
ATELIER FONTES, s.r.o.
tel.: 585 508 670
Křídlovická 19
e-mail: s.kladrobova@kr-olomoucky.cz
603 00 Brno
IČ: 634 86 466
Stanovisko ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k záměru
„ŠTĚPÁNOVSKÝ POTOK: SOUSTAVA MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ“, k.ú. Staré
Město pod Králickým Sněžníkem.
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále také
„krajský úřad“), obdržel podáním ze dne 9. 12. 2016 žádost společnosti „ATELIER
FONTES, s.r.o., Křídlovická 19, 603 00 Brno, IČ: 634 86 466“, ve věci vydání
stanoviska ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí) a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů
k záměru předkládanému pod názvem „ŠTĚPÁNOVSKÝ POTOK:
SOUSTAVA MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ“, k.ú. Staré Město pod Králickým
Sněžníkem.
Základní kapacity funkčních jednotek
Členění stavby na stavební objekty:
SO-01 Hráze a hloubení zátopy
SO-02 Výpustné objekty
SO-03 Bezpečnostní přelivy
SO-04 Vegetační úpravy
Celková zájmová plocha 49 000 m2
Trvalý zábor 48 500 m2
Dočasný zábor 500 m2
Nádrž 1 13 000 m2
Nádrž 2 17 000 m2
Nádrž 3 4 700 m2
Plocha zatravnění 13800 m2
Objem zadržované vody - celkem 59 500 m3
Nádrž 1 21 500 m3
Nádrž 2 33 000 m3
Nádrž 3 5 000 m3
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Plocha hladiny při maximálním nadržení celkem 23 185 m 2
Nádrž 1 9 185 m2
Nádrž 2 10 900 m2
Nádrž 3 3 100 m2
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“), jako 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, k výše uvedenému záměru vydává následující stanovisko:
Uvedený záměr spadá svým charakterem do kategorie II. bodu 1.7. „Přehrady,
nádrže a jiná zařízení určená k zadržování nebo k akumulaci vody a v ní
rozptýlených látek, pokud nepřísluší do kategorie I a pokud objem zadržované nebo
akumulované vody přesahuje 100 000 m3 nebo výška hradící konstrukce přesahuje
10 m nad základovou spárou “, není však dosahováno příslušné limitní hodnoty
uvedeného bodu a z tohoto důvodu se tak jedná o záměr podlimitní ve smyslu § 4
odst. 1 písm. d) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Pro účely posouzení takového záměru je nutné předložit krajskému úřadu oznámení
podlimitního záměru, dle § 6 odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
včetně vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací
dokumentace, jakožto povinné přílohy. Náležitosti oznámení podlimitního záměru
(včetně příloh) jsou stanoveny přílohou č. 3a k zákonu o posuzování vlivů na životní
prostředí.

Krajský úřad jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 75 a podle ustanovení
§ 77a odst. 4. písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), vydal dne 22. 8. 2016
(interním sdělením) v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody
k záměru stanovisko ve znění:
Uvedený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti.
Zdůvodnění: Předmětem záměru je výstavba čtyř vodních nádrží, které budou sloužit
k zadržení vody v krajině a zároveň podpoří biologickou rozmanitost. Záměr se
nalézá západně od města Staré Město, a to po obou stranách části Štěpánovského
potoka. Záměr zasahuje na území ptačí oblasti CZ0711016 Králický Sněžník, jejímž
předmětem ochrany je chřástal polní (Crex crex) a jeho biotop. Záměr se nalézá také
na pozemcích s trvalým travním porostem a zamokřených plochách, které jsou
potenciálním biotopem chřástala polního. Na základě dostupných dat (NDOP, AOPK
ČR) nebyl chřástal polní přímo na zájmové ploše zaznamenán, i když se v blízkém
okolí vyskytuje. Vzhledem k tomu, že zde nebylo doposud prokázáno hnízdění
chřástala, lze konstatovat, že záměr nemůže mít významný negativní vliv na populaci
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chřástala polního. Z výše uvedených důvodů tak záměr významně neovlivní příznivý
stav předmětu ochrany jmenované lokality soustavy NATURA 2000.

Stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná
povolení dle zvláštních předpisů, jako je např. stavební zákon, zákon o vodách,
zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.

Otisk úředního razítka

Mgr. Radomír Studený
vedoucí oddělení integrované prevence
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje
Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Simona Kladrobová
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