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Protipovod�ová ochrana dolní Berounky – studie reten�ní nádrže 
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Vyjádření odboru životního prostředí 
 

K Vaší žádosti, doručené našemu úřadu dne 10.11.2015, o vyjádření k akci “Protipovodňová 

ochrana dolní Berounky – studie retenční nádrže“ v ř.km 63,35 u obce Roztoky sdělujeme, 

že nemáme námitek. 

 

Připomínáme, že studie protipovodňové ochrany musí respektovat již zrealizovanou stavbu 

protipovodňové ochrany města Beroun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Jitka Ciroková,v.r. 

vedoucí odboru životního prostředí 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Petra Vilhámová 

Digitálně podepsal Petra Vilhámová
Datum: 08.12.2015 08:19:02 +01:00
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 
 
 

SPIS. ZN.: OZP01/68845/2015/KL  
 .J.: MURA/68864/2015 

PID: 

MURAX00I1A1Y 
VY IZUJE: 
TEL.: 
E-MAIL: 

Kv toslava Ln ní ková 
313 259 223 
klnenickova@murako.cz 

DATUM: 28.12.2015 
P i písemném styku uvád jte pouze spisovou zna ku OZP01/68845/2015/KL. 
 

 
 

Souhrnné vyjád ení k zám ru za odbor životního prost edí  
 

 
M stský ú ad Rakovník, Odbor životního prost edí, jako dot ený správní orgán dle ustanovení § 136 
odst. 1 písm. b) zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „správní ád“) 
a jako místn  p íslušný správní orgán dle ustanovení § 11 správního ádu, obdržel dne 26.11.2015 
postoupenou žádost od M stského ú adu ernošice, Odboru životního prost edí, o souhrnné vyjád ení 
k zám ru: Protipovod ová ochrana dolní Berounky - studie reten ní nádrže.  
 
Cílem studie je prov it technicko - ekonomické hledisko návrhu reten ní nádrže na Berounce, jejímž 
ú elem bude protipovod ová ochrana dolní Berounky v úseku K ivoklát - ústí Berounky do Vltavy a 
komplexn  posoudit její proveditelnost. Reálný objem reten ního prostoru navrhovaného vodního díla má 
zajistit transformaci pr toku Q100 na úrove  neškodného odtoku. Transformací tohoto pr toku v Berounce 
dojde k významnému snížení rizika vzniku povod ových škod pod plánovaným vodním dílem. 
Plánovaná hráz vodní reten ní nádrže leží na dvou katastrálních územích Velká Buková a Roztoky u 
K ivoklátu. Zátopa p i úplném napln ní zasahuje do celkem 27 katastrálních území, která spadají pod 22 
obcí a pod 3 obce s rozší enou p sobností. Vodní dílo není zahrnuto v územních plánech žádné z obcí. 
Na území obce s rozší enou p sobností Rakovník budou zám rem dot ena tato katastrální území: 
Branov, Velká Buková, Karlova Ves, Roztoky u K ivoklátu, Nezabudice, H ebe níky, Tý ovice nad 
Berounkou, Újezdec u Rakovníka, Skryje nad Berounkou, Slabce, Kostelík a Hracholusky nad 
Berounkou. 
 
Vyjád ení ke studii je posuzováno podle p edloženého abstraktu - koncept zám ru k projednání, který 
vyhotovila spole nost Sweco Hydroprojekt, a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4.  
 
Žádost podala spole nost Sweco Hydroprojekt a.s., I O 26475081, Táborská .p. 940/31,  
140 00  Praha 4-Nusle.  
 
Po prošet ení p edložených doklad  odbor životního prost edí vydává dle ustanovení § 154 a §155 odst. 1 
správního ádu toto souhrnné vyjád ení k zám ru za jednotlivé dot ené orgány odboru životního 
prost edí:  
 
Z  hlediska orgánu ochrany zem d lského p dního fondu (dle zák. . 334/1992 Sb., O ochran  

zem d lského p dního fondu, v platném zn ní, dále jen ,,zákona“):  
Z p edloženého konceptu je patrné, že zám rem by byly dot eny i pozemky náležící do zem d lského 
p dního fondu. V tomto p ípad  je nutné dodržet zásady plošné ochrany zem d lského p dního fondu 
uvedené v § 4 zákona a p i zpracování dokumentace pro umíst ní zám ru, který by vyžadoval ud lení 
souhlasu k odn tí zem d lské p dy ze zem d lského p dního fondu pole § 9 zákona, je nutné stavbu 
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navrhnout tak, aby z hlediska ochrany zem d lského p dního fondu došlo k co nejmenším ztrátám 
zem d lského p dního fondu, a zárove  musí být vyhodnoceny d sledky navrhovaného ešení na 
zem d lský p dní fond. Alternativy umíst ní se vypracují vždy, jde-li o umíst ní stavby mimo zastav né 
území s výjimkou p ípad  umíst ní stavby v souladu s platnými zásadami územního rozvoje nebo 
platným územním plánem. 
Má-li být dot ena zem d lská p da o vým e menší nebo rovné 1 ha, ud luje souhlas podle § 9 zákona 
obec s rozší enou p sobností (M stský ú ad Rakovník, Odbor životního prost edí), v p ípad  vým ry 
v tší než 1 ha a menší nebo rovné 10 ha ud luje souhlas podle § 9 zákona krajský ú ad (Krajský ú ad 
St edo eského kraje, Odbor životního prost edí a zem d lství), v p ípad  vým ry nad 10 ha ud luje 
souhlas podle § 9 Ministerstvo životního prost edí R. 
Podle § 18 odst. 1 se žádost o vydání souhlasu s odn tím zem d lské p dy ze zem d lského p dního 
fondu podává u obecního ú adu obce s rozší enou p sobností, v jehož správním obvodu se nachází 
nejv tší ást zem d lské p dy, která má být ze zem d lského p dního fondu od ata. Obecní ú ad obce 
s rozší enou p sobností žádost podle v ty první posoudí, a není-li p íslušný k jejímu vy ízení, p edá ji se 
svým stanoviskem krajskému ú adu. Obdobn  postupuje krajský ú ad, je-li k vy ízení žádosti podle v ty 
první p íslušné Ministerstvo životního prost edí. 
 
 
Z hlediska odd lení vodního hospodá ství: 
Vzhledem k tomu, že zám r p edpokládá výstavbu vodního díla s výškou vzdutí p esahující 10 m, je 
k vyjád ení p íslušný vodoprávní ú ad Krajského ú adu St edo eského kraje ve smyslu § 107 odst. n), s) 
a u) zákona . 254/2001 Sb., o vodách a o zm n  n kterých zákon  (vodní zákon), v platném zn ní. 
Z tohoto d vodu požádá M stský ú ad Rakovník, odbor životního prost edí dle § 12 zákona . 500/2004 
Sb., správní ád v platném zn ní, usnesením nad ízený správní orgán o souhlas s postoupením dalšímu 
správnímu orgánu. K urychlení v ci ovšem doporu ujeme obrátit se se žádostí o vyjád ení k zám ru na 
Krajský ú ad St edo eského kraje v Praze, Odbor životního prost edí a zem d lství. 
 
 
Z hlediska orgánu ochrany p írody:  
Upozor ujeme, že M stský ú ad Rakovník, odbor životního prost edí, není dle zákona . 114/1992 Sb., o 
ochran  p írody a krajiny, v platném zn ní (dále jen ,,zákon“), p íslušným státním orgánem ochrany 
p írody v  k. ú. Roztoky u K ivoklátu, nebo  to se nachází na území Chrán né krajinné oblasti 
K ivoklátsko. Dle § 78 odst. 1 zákona vykonává na území CHKO, nejde-li o vojenské újezdy, státní 
správu v ochran  p írody a krajiny Agentura ochrany p írody a krajiny eské republiky (v tomto p ípad  
Regionální pracovišt  St ední echy, odd lení SCHKO K ivoklátsko) v rozsahu p sobnosti pov ených 
obecních ú ad , obecních ú ad  obcí s rozší enou p sobností a krajských ú ad , není-li podle tohoto 
zákona p íslušné Ministerstvo životního prost edí. 
 
 
Z hlediska orgánu státní správy les : 
(zákona . 289/1995 Sb., o lesích a o zm n  a dopln ní n kterých zákon , v platném zn ní, dále jen „lesní 
zákon“) upozor ujeme, že pokud p i realizaci výše uvedeného zám ru dojde k dot ení pozemk  ur ených 
k pln ní funkcí lesa a ochranného pásma lesa (50 m), bude nutné požádat M stský ú ad Rakovník, odbor 
životního prost edí jako orgán státní správy les , o souhlas k vydání územního rozhodnutí podle § 14 
odst. 2 lesního zákona.  Souhlas je vydávaný jako podklad pro rozhodnutí pro umíst ní stavby nebo 
územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, za ízení nebo terénních úprav anebo jejich 
ohlášení.  
 
V p ípad , že budou realizací výše uvedeného zám ru p ímo dot eny pozemky ur ené k pln ní funkcí 
lesa, je dále nutné p ed vydáním stavebního povolení požádat M stský ú ad Rakovník, odbor životního 
prost edí jako orgán státní správy les , o vydání rozhodnutí o odn tí nebo omezení lesních pozemk , na 
kterých bude zám r realizován, podle § 16 odst. 1 lesního zákona, v souladu s vyhláškou . 77/1996 Sb., 
o náležitostech žádosti o odn tí nebo omezení a podrobnostech o ochran  pozemk  ur ených k pln ní 
funkcí lesa, v platném zn ní. 
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Toto souhrnné vyjád ení k zám ru není rozhodnutím ve smyslu správního ádu, a proto se nelze proti 
n mu odvolat. Slouží jako podklad ke zpracování projektové dokumentace a nenahrazuje závazná 
stanoviska dot ených orgán  (ve smyslu ustanovení § 149, odst. 1 správního ádu). 
 
  

 
 

RNDr. Alena Škoudlínová 
vedoucí odboru 

 
v. z. Ing. Miroslava Ku erová 

vedoucí odd lení – vodní hospodá ství 
 

podepsáno elektronicky 

 
 
 
 

  
 
Obdrží: 
 
Sweco Hydroprojekt a.s., IDDS: i2cegr3 
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