Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Účastníci řízení:
1. Pešek s.r.o., Jeremenkova 41/510, 147 00 Praha, zastoupená na základě plné moci
Ing. Petrou Mečířovou, Poradenství a inženýrská činnost v ekologii, IČ: 740410786, 512 31
Roztoky u Jilemnice 191
• Povodí Labe, s.p. , IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
• Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz, IČ: 00434141, Kovová 1121, 500 03
Hradec Králové
• Obec Prosečné, IČ: 00278203, č.p. 37, 543 73 Prosečné
Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)

Hradec Králové

7721/ZP/2013-Kp-3

29.04.2013

Odbor | oddělení

Vyřizuje | linka | e-mail

životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany přírody a krajiny

Ing. Markéta Kropáčková / 495817611
mkropackova@kr-kralovehradecky.cz

Žádost o udělení výjimky ze základních podmínek ochrany u zvláště chráněných druhů
živočichů – spočívající v zásahu do přirozeného vývoje jedinců druhu vranka obecná
(Cottus gobio) a střevle potoční (Phoxinus phoxinus) dle ust. § 50 odst. 2 zákona
a ust. § 56 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů - oznámení ve smyslu ust. § 47 odst. 1 a ust. § 36 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán
ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust. § 75 a § 77a odst. 5 písm. h) zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
obdržel dne 17.4.2013 žádost společnosti Pešek s.r.o., IČ: 44847220, sídlem Jeremenkova
41/510, 14700 Praha zastoupené na základě plné moci Ing. Petrou Mečířovou, Poradenství
a inženýrská činnost v ekologii, IČ: 74010786, č.p. 191, 512 31 Roztoky u Jilemnice (dále
jen „žadatel“), o udělení výjimky k zásahu do přirozeného vývoje jedinců druhu vranka
obecná (Cottus gobio) a střevle potoční (Phoxinus phoxinus) ve smyslu ust. § 56 odst. 1 a 2
zákona ze základních podmínek ochrany u zvláště chráněných druhů živočichů, t. j.
ze zákazů rušit, zraňovat, usmrcovat živočichy dle ust. § 50 odst. 2 zákona, v případě
realizace rekonstrukce malé vodní elektrárny v k.ú. Prosečné pod názvem „MVE Prosečné
č.p. 114 – jez v ř.km 1058,273“ na pozemcích p.p.č. 1584/1; st.p.č. 1; st.p.č. 315, st.p.č. 314,
st.p.č. 316 v k.ú. Prosečné.
Tímto dnem bylo krajským úřadem zahájeno v souladu s ust. § 44 odst. 1 správního řádu,
řízení v předmětné věci.
Z předloženého podání doloženého dokumentací pod názvem „MVE Prosečné č.p. 114 – jez
v ř.km 1058,273“z 01/2013 (stupeň – DSP; zpracovatel Ing. Aleš Kreisl - projekty
vodohospodářských staveb, Fügnerova 42, 543 01 Vrchlabí) vyplývá, že cílem navržených
úprav je snaha o optimální využití hydroenergetického potenciálu lokality. Obnova MVE
v roce 1995 použila jednoduché řešení s turbínami MT 5 – pro celkový průtok turbín
3,3 m3/s,čímž bylo sníženo energetické využití průtoků oproti původní instalaci.
Rekonstruovaná MVE bude charakterem provozu průtočná, s automatickým řízením provozu
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– spokojený občan.

pro dodržení stálé hladiny v nadjezí. Při rekonstrukci budou nahrazena stavidla před první
kašnou, hrubé a jemné česle a 3 turbíny. V rámci realizace záměru je nezbytné vypouštění
přítokového kanálu, který je biotopem předmětných zvláště chráněných druhů živočichů.
Vypouštění přítokového kanálu bude probíhat s ohledem na rybí společenstva tak, že bude
nátok na turbíny postupně uzavírán stavidlovým uzávěrem umístěným před turbínami. Voda
bude regulovaně odtékat z prostoru MVE a odpadního kanálu v takovém objemu, aby se
hladina snižovala rychlostí 0,1 m/hodinu. Po úplném vypuštění odpadního kanálu budou
revidovány výmoly a tůně, ze kterých budou případně sloveny uvízlé ryby. Dále bude
sklápěním klapky postupně snižováno vzdutí a tím bude snižována hladina i v přítokovém
kanálu. Otevřením stavidla jalového přepadu pak bude odpouštění postupně dokončeno.
Na závěr této fáze budou rybí společenstva opět slovena a přenesena do hlavního toku řeky
Labe.
Jedinci druhu vranka obecná (Cottus gobio) a střevle potoční (Phoxinus phoxinus) jsou
vyhláškou č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.,
zařazeni mezi zvláště chráněné živočichy. Výjimky ze zákazu dle ust. § 50 odst. 2 zákona
u zvláště chráněných druhů může orgán ochrany přírody povolit v případech, kdy jiný
veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody nebo v zájmu ochrany přírody
(ust. § 56 odst. 1 zákona). U zvláště chráněných druhů, které jsou předmětem ochrany podle
práva Evropských společenství (z výše uvedených - vranka obecná), lze výjimku povolit jen
tehdy, pokud je dán některý z důvodů uvedených v ust. § 56 odst. 2 zákona, neexistuje-li jiné
uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu
z hlediska ochrany.
Krajský úřad upozorňuje občanská sdružení, která podala krajskému úřadu žádost v případech
a za podmínek stanovených § 70 odst. 2 zákona, že v souladu s ustanovením § 70 odst. 3
zákona jsou oprávněna účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně
do osmi dnů od jeho zahájení nadepsanému orgánu ochrany přírody. Dnem sdělení informace
o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího
zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Účastníci řízení jsou oprávněni podle ust. § 36 správního řádu, navrhovat důkazy a činit
jiné návrhy a to po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, taktéž mají právo
vyjádřit svá stanoviska a právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Učinit tak mohou
na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, pracovišti v Náchodě, ul. Hálkova 432, a
to zejména v úřední dny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin v kanceláři v prvním
podlaží vlevo.
V případě, že v průběhu správního řízení nebudou do spisu doplněny nové podklady
ani nenastanou další pro průběh řízení podstatné skutečnosti, bude krajským úřadem ve věci
rozhodnuto ve lhůtě od 9. května 2013.
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