


 

Zpráva o zajištění schválení návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního 
Labe krajskými úřady 

 

 
Povodí Labe, státní podnik po zveřejnění návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe, 
úpravy návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe s využitím získaných připomínek 
a zajištění souhlasných stanovisek ústředních vodoprávních úřadů a Ministerstva pro místní rozvoj 
požádalo dopisy ze dne 1.4.2009 dotčené krajské úřady o schválení návrhu Plánu oblasti povodí 
Horního a středního Labe ve smyslu § 12 odst. 7 vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod. 
K tomu předalo dotčeným krajským úřadům souhlasná stanoviska ústředních vodoprávních úřadů 
a ústředního správního úřadu pro územní plánování dopisem z 8.4.2009.. 

Dotčenými krajskými úřady jsou: 

• Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 

• Krajský úřad Pardubického kraje, 

• Krajský úřad Libereckého kraje, 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, 

• Magistrát hl. m. Prahy, 

• Krajský úřad Středočeského kraje. 

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje schválil „Upravený návrh Plánu oblasti povodí Horního 
a středního Labe“, za předpokladu, že v upraveném návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního 
Labe budou následující čtyři listy opatření zpřesněny tak, aby odpovídaly platnému znění Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje:  

1. LA100241 – Kunčice nad Labem – výstavba kanalizace a ČOV 

Část „Popis návrhového stavu“ nahradit následujícím textem vyplývajícím z platného Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje: 

„V obci Kunčice je uvažováno s dostavbou splaškové kanalizační sítě v letech 2010 – 2015. 
S ohledem na členitost území, na kterém se obec rozprostírá, bude odkanalizována 
kombinovaným systémem gravitační a tlakové kanalizace. Severozápadní část obce je 
rozdělena na dvě lokality, ze kterých budou splaškové vody odvedeny gravitační kanalizací 
v celkové délce 2,4 km do čerpacích stanic ČS1, ČS2. Z nich pak budou čerpány společným 
výtlakem (celk. délka 2,85 km) na ČOV Vrchlabí. Zástavba ležící na pravém břehu 
Vápenického potoka bude odkanalizována tlakovou kanalizací (délky cca 0,5 km) zaústěnou 
do výtlaku na čistírnu. V kanalizačním systému budou využity pouze ty části stávající 
gravitační splaškové kanalizace, které nevykazují přítok většího množství balastů. Likvidace 
odpadních vod z objektů v jihovýchodní části obce bude řešena individuálním způsobem 
s využitím domovních mikročistíren a žump. Žumpy budou používány pouze v případech, kdy 
není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění 
vyčištěných odpadních vod z domovních mikročistíren do podmoku. U rekreačních objektů 
budou při návrhu domovních čistíren upřednostňovány extenzivní mikročistírny (septik nebo 
štěrbinová nádrž se zemním filtrem). Návrh časového harmonogramu předpokládaných 
technických opatření je orientační“, 



 

2. LA100070 – Dvůr Králové nad Labem – dostavba kanalizace 

V části „Popis navrhovaného stavu“ vypustit poslední větu:“V budoucnosti je plánována 
výstavba nové centrální ČOV, která bude ve vlastnictví města“, 

3. LA100217 - Dvůr Králové nad Labem – výstavba nové ČOV 

List opatření vypustit, 

4. LA100035 – Vamberk – rekonstrukce ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace 

V části „Popis navrhovaného stavu“ poslední větu (Stávající ČOV je nutno do roku 2010 
rekonstruovat tak, aby její parametry vyhovovaly legislativním požadavkům, vyplývajícím 
z členství v EU.) nahradit odstavcem následujícího znění (text převzat z platného Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje): 

„Stávající ČOV, která vyžaduje rekonstrukci, je stále v majetku a provozu společnosti Premier 
servis. Náklady rekonstrukce, resp. intenzifikace této ČOV lze odhadnou na cca 40 mil. Kč. 
Od roku 2003 se však nepodařilo odstranit rozpory v ekonomických podmínkách provozu 
a náhradách za čištění OV na této ČOV mezi Městem Vamberk a provozovatelem této ČOV. 
Město Vamberk zajistilo vypracování DÚŘ  pro novou ČOV pro 5500 EO. Nová ČOV je 
navržena blíže k městu na pozemcích, které Město Vamberk vlastní. Na umístění ČOV je již 
vydáno územní rozhodnutí. Pořizovací náklady této nové ČOV lze odhadnout na cca 45 mil. 
Kč. Jelikož Město Vamberk má zákonnou povinnost zajistit do konce roku 2010 vyhovující 
způsob čištění svých odpadních vod a vzhledem k tomu, že varianta řešení spočívající v koupi 
i rekonstrukci současné ČOV Městem Vamberk je podmíněna dohodou Města Vamberk 
s jejím současným provozovatelem o jejím odkoupení, které nebylo dosaženo ani po 
několikaletém vzájemném jednání, ale nelze ji ještě s úplnou jistotou vyloučit, PRVK počítá 
s oběma výše uvedenými variantami řešení. Každá z těchto variant povede ke splnění 
požadavků kladených zákony na vypouštění odpadních vod do vodních toků“. 

Vyjádření k jednotlivým připomínkám: 

1. Text v listu opatření byl upraven podle požadavku. 

2. Text v listu opatření byl upraven podle požadavku. 

3. List opatření byl podle požadavku vypuštěn. 

4. Text v listu opatření byl upraven podle požadavku. 

Krajský úřad Pardubického kraje 

Krajský úřad Pardubického kraje schválil podle ustanovení § 25 odst. 2 a 5 zákona č 254/2001 Sb., 
o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení 
§ 12 odst. 7 vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, pro území Pardubického kraje návrh 
Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe, upraveného na základě vyhodnocených připomínek 
k návrhu s výhradou: 

za současného znění ustanovení § 86 odst. 2 vodního zákona nezahrne Pardubický kraj do závazné 
části Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe ostatní opatření na ochranu před povodněmi tak, 
jak jsou tato ostatní opatření vymezena v návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe. 

 

Vyjádření ke sdělení krajského úřadu: 

Ano, požadavek bude respektován při sestavení závazné části Plánu oblasti povodí Horního 
a středního Labe.  

 



Krajský úřad Libereckého kraje 

Krajský úřad Libereckého kraje schválil návrh „Návrh Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe“ 
s tím, že relevantní připomínky uvedené v souhlasném stanovisku Ministerstva zemědělství č.j. 
5982/2009-15120 ze dne 24.3.2009, Ministerstva životního prostředí č.j. 17762/ENV/09599/740/09 ze 
dne 10.3.2009, Ministerstva dopravy č.j. 132/2007-230-RVC/20 ze dne 18.3.2009, Ministerstva 
zdravotnictví č.j. 9053-2009-OVZ.-162.09 ze dne 26.2.2009, Ministerstva obrany – sekce rozvoje 
druhů sil – operační sekce oddělení řízení vojenských újezdů č.j. 81041-14/2007/DP-1618 ze dne 
2.3.2009 a Ministerstva pro místní rozvoj č.j. 10763/2009 – 81 ze dne 12.3.2009 budou zapracované 
do návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe před jeho předložením Ministerstvu 
životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Vyjádření k vznesenému požadavku: 

Relevantní připomínky vznesené uvedenými ústředními správními úřady byly zapracovány do 
návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe. 

Krajský úřad Kraje Vysočina 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství jako věcně i místně 
příslušný správní orgán schválil na podkladě § 25 odst. 2 a 5 vodního zákona v souladu s § 12 odst. 7 
vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, upravený návrh Plánu oblasti povodí Horního 
a středního Labe v části, která se týká území kraje Vysočina za podmínky, že budou akceptovány 
připomínky ústředních vodoprávních úřadů uvedené v jejich stanoviscích.  
 
Krajský úřad OVLHZ předpokládá, že pokud nebude do termínu schvalování konečného návrhu Plánu 
oblasti povodí Horního a středního Labe a jeho závazné části vyřešena otázka financování (novelou 
zákona či jiným způsobem), ostatní opatření na ochranu před povodněmi nebudou zahrnuta do 
závazné části Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe.  
 

Vyjádření ke sdělení krajského úřadu: 

Ano, požadavek bude respektován při sestavení závazné části Plánu oblasti povodí Horního 
a středního Labe.  

 

Magistrát hl. m. Prahy 

Magistrát hl. m. Prahy schválil „Plán oblasti povodí Horního a středního Labe“ po jeho úpravě na 
základě připomínek. 

Magistrát hl. m. Prahy schvaluje tento materiál s tím, že časový plán uskutečnění programů opatření a 
strategií jejich financování budou upřesněny v konečném návrhu tohoto materiálu na základě 
aktuálních údajů v době jeho zpracování. 

Krajský úřad Středočeského kraje 
Krajský úřad Středočeského kraje schválil „Návrh Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe“ 
s podmínkou, že předmětný Plán oblasti povodí bude doplněn: 

1. Na základě vypořádání připomínek ústředních vodoprávních úřadů a ústředního správního 
úřadu pro územní plánování, 

2. V programu opatření na ochranu vod (část C) o intenzifikace ČOV v Čelákovicích 
a o dostavbu kanalizace a ČOV v Úvalech, 

3. V seznamu významných starých ekologických zátěží (SEZ) o skládku AZNP Horka u Bakova 
nad Jizerou (SEKM 830002) a o areál LOM a WALTER a.s. u Staré Boleslavi, 

4. V programu opatření na ochranu před povodněmi (část D) o zdroj financování a stav 
projektové přípravy u akce rekonstrukce hráze Velkého rybníka pod Vrchlicí, 



5. O ucelený přehled o tom, která opatření navržená v sousedních krajích budou mít významný 
vliv na stav vod ve Středočeském kraji, a která opatření navržená ve Středočeském kraji 
budou mít významný vliv na stav vod v sousedním kraji. 

 
V souvislosti s programem opatření na ochranu před povodněmi navíc krajský úřad sděluje, že 
z pozice Středočeského kraje lze souhlasit pouze se zařazením akcí (opatření), které budou mít 
zajištěno financování mimo krajský rozpočet. V případě zajišťování financování z dotačního programu 
„Podpora prevence před povodněmi II“ pro opatření, která nejsou součástí Plánu hlavních povodí 
České republiky, bude náš kraj souhlasit se zařazením do programu opatření pouze těch akcí, pro 
které správce tohoto programu již vydal registrační list akce (týká se také protipovodňových opatření 
navržených v programu opatření Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe na Velkém rybníku 
pod Vrchlicí a na Veletickém potoce). 
Vyjádření k jednotlivým připomínkám: 

1. Požadavek byl akceptován. 

2. Požadavek byl akceptován a opatření byla doplněna. 

3. Požadavek byl akceptován a seznam byl upraven. 

4. Požadavek byl akceptován, informace byly doplněny. 

5. Požadavek byl akceptován, text byl doplněn.   
 

Vyjádření ke sdělení krajského úřadu: 

Ano, požadavek bude respektován při sestavení závazné části Plánu oblasti povodí Horního 
a středního Labe.  

 



 
 
Přílohy: 
 

1. Žádost Povodí Labe, státní podnik o schválení návrhu Plánu oblasti povodí Horního a 
středního Labe Krajským úřadem Královéhradeckého kraje 

2. Žádost Povodí Labe, státní podnik o schválení návrhu Plánu oblasti povodí Horního a 
středního Labe Krajským úřadem Pardubického kraje 

3. Žádost Povodí Labe, státní podnik o schválení návrhu Plánu oblasti povodí Horního a 
středního Labe Krajským úřadem Libereckého kraje 

4. Žádost Povodí Labe, státní podnik o schválení návrhu Plánu oblasti povodí Horního a 
středního Labe Krajským úřadem Kraje Vysočina 

5. Žádost Povodí Labe, státní podnik o schválení návrhu Plánu oblasti povodí Horního a 
středního Labe Magistrátem hl. m. Prahy 

6. Žádost Povodí Labe, státní podnik o schválení návrhu Plánu oblasti povodí Horního a 
středního Labe Krajským úřadem Středočeského kraje 

7. Předání stanovisek ústředních vodoprávních úřadů a ústředního správního úřadu pro územní 
plánování k upravenému návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe Krajskému 
úřadu Královéhradeckého kraje 

8. Předání stanovisek ústředních vodoprávních úřadů a ústředního správního úřadu pro územní 
plánování k upravenému návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe Krajskému 
úřadu Pardubického kraje 

9. Předání stanovisek ústředních vodoprávních úřadů a ústředního správního úřadu pro územní 
plánování k upravenému návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe Krajskému 
úřadu Libereckého kraje 

10. Předání stanovisek ústředních vodoprávních úřadů a ústředního správního úřadu pro územní 
plánování k upravenému návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe Krajskému 
úřadu Kraje Vysočina 

11. Předání stanovisek ústředních vodoprávních úřadů a ústředního správního úřadu pro územní 
plánování k upravenému návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe Magistrátu 
hl. m. Prahy 

12. Předání stanovisek ústředních vodoprávních úřadů a ústředního správního úřadu pro územní 
plánování k upravenému návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe Krajskému 
úřadu Středočeského kraje 

13. Dopis o schválení návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe 

Krajským úřadem Královéhradeckého kraje 

14. Dopis o schválení návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe 

Krajským úřadem Pardubického kraje 

15. Dopis o schválení návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe 

Krajským úřadem Libereckého kraje 

16. Dopis o schválení návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe 

Krajským úřadem Kraje Vysočina 

17. Dopis o schválení návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe 

Magistrátem hl. m. Prahy 

18. Dopis o schválení návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe 

Krajským úřadem Středočeského kraje 
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