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ROZHODNUTÍ
Závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“) 
jako příslušný správní úřad podle § 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 
(dále jen „zákon“), § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů,

vydává v souladu s § 7 odst. 6 zákona
následující rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení:

Identifikační údaje

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:
 název záměru: Protipovodňová ochrana Klatovy - Luby
 zařazení podle přílohy č. 1 zákona: bod 52 (Vodní cesty a úpravy toků sloužící 

k jejich splavnění; úpravy toků sloužící k ochraně proti povodním, pokud 
významně mění charakter toku nebo ráz krajiny.), kategorie II, přílohy č. 1 zákona.

Kapacita (rozsah) záměru:
Předmětem záměru je realizace protipovodňové ochrany spočívající ve vybudování 
systému zemních hrází, železobetonových stěn a mobilního hrazení na obou březích 
Drnového potoka. Je navržen nový jez se středovým pilířem.

Umístění záměru: kraj: Plzeňský
obec: Klatovy
k.ú.: Klatovy, Luby

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Navrhovaná stavba protipovodňových opatření bude realizována v souvisle 
zastavěném území v městské části Klatovy – Luby podél vodoteče Drnový potok 
od ř. km 5,968 až do ř. km 7,182 (tj. od stávajícího železničního mostu na trati 
Klatovy – Sušice na konec zastavěné městské části Klatovy – Luby). Záměr bude 
realizován na pozemcích v k.ú. Luby a k.ú. Klatovy na pravém i levém břehu 
Drnového potoka. V rámci realizace protipovodňových opatření se předpokládá 
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vybudování systému zemních hrází, železobetonových stěn a mobilního hrazení 
na obou březích Drnového potoka a jezu s rybím přechodem. Dále dojde také 
k odbahnění nadjezí spočívající ve vytěžení nánosů splavenin a plavenin 
a zkapacitnění koryta.
Záměr je svých charakterem novostavba a bude navazovat na vybudované 
komunikační přístupy. Stavba bude dopravně obsluhovatelná ze stávajících místních 
komunikací. Komunikace po ochranných hrázích budou sloužit pouze pro údržbu 
vodního díla a nebudou veřejnosti přístupné. Na stavbu je vázána související 
investice přeložky vodovodu u čerpací stanice, což bude řešeno v dalším stupni 
projektové dokumentace. Důvodem záměru jsou stávající nedostatečná 
protipovodňová opatření, neboť k vybřežení vod dochází již při průtoku Q1.
Oznamovateli nejsou v současné době známy jiné další záměry, které by mohly 
kumulovat své vlivy s uvedeným záměrem.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Záměr předpokládá vybudování systému zemních hrází, železobetonových stěn 
a mobilního hrazení na obou březích Drnového potoka v ř. km cca 5,968 – 7,182. 
Mezi stavební objekty patří:
Zemní hráz – Je navržen systém zemních sypaných hrází. Těleso hráze bude 
provedeno s návodním lícem ve sklonu 1:2, šířkou koruny hráze 3,0 – 3,5 m 
a vzdušním svahem ve sklonu 1:2. Na koruně hráze bude vedena nezpevněná cesta 
šíře dle koruny hráze. Vzdušní líc hráze bude proveden s úpravou ohumusováním 
a osetím v tl. 100 mm.
Opěrná zeď – Jedná se o betonovou konstrukci s výztuží svařovanou sítí 100/100/8. 
Stěny opěrné zdi budou na styku se zemním tělesem beze sklonu. Délka 
železobetonové opěrné zdi je vždy v závislosti na daném úseku. Hlava opěrné 
železobetonové zdi je na kótě dle podélného profilu. Povrch je betonový, 
neupravený. Základ pro opěrnou zeď bude tvořit betonový pas o výšce 1,5 m a šířce 
1,0 m z betonu s výztuží. Z toho pasu bude vytažena výztuž pro napojení vrchní části 
opěrné zdi. Vrchní hrana tohoto pasu bude zhotovena vždy 1,0 m pod úroveň 
stávajícího terénu. Vrchní část opěrné zdi bude výšky dle podélného profilu 
s neměnnou šířkou 500 mm, taktéž z betonu s výztuží. Následně bude proveden 
zpětný zásyp zemním materiálem, hutněným po vrstvách maximální výšky 0,3 m 
na úroveň původního terénu, resp. 1,0 m nad základový pas. Povrch zemního 
zásypu bude ohumusován a oset trávou v tl. 100 mm.
Mobilní zábrana - Jako mobilní hrazení je navržen systém protipovodňového 
chodníku se systémem automatického zdvihu. Konstrukce protipovodňového 
chodníku je tvořena železobetonovým základem usazeným v terénu na místě 
ohrožení povodní a ocelovým roštem s krycí sklolaminátovou deskou. Oba díly jsou 
spojeny panty, které umožňují vztyčení pochozí konstrukce z klidového stavu 
do polohy tvořící protipovodňovou zábranu. Aktivaci sklopné části bude možné řešit 
manuálně, mechanicky, případně hydraulicky. Podle výsledků 
inženýrsko - geologického průzkumu bude rozhodnuto o nejvýhodnějším způsobu 
založení celé základové konstrukce. V běžných případech bude základový práh 
osazen do rýhy vyhloubené v podloží rostlého terénu a po osazení obsypán a obsyp 
zhutněn. V případě geologicky nevhodných základových poměrů budou pro ukotvení 
k podloží použity piloty, případně mikropiloty nebo nepropustné stěny. Při indikaci 
zvýšené hladiny dešťové vody vizuálně, příp. pomocí čidla v prostoru betonového 
základu pod rámy dojde k aktivaci systému zdvihu. Zdvih stěny zabezpečí 
hydraulické případně pneumatické válce umístěné v pouzdru na spodní straně rámů.
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Jez - Stávající konstrukce klapkového jezu bude odstraněna, navržen je nový jez se 
středovým pilířem. Konstrukce jezu bude půdorysně rozdělena na dvě části. V levé 
části rybí přechod a v pravé konstrukce klapkového jezu. Konstrukce jezu je 
navržena z betonu s výztuží 100/100/8 mm. Jako finální úprava bude zhotovena 
kamenná dlažba. Těleso klapkového jezu bude rozděleno středovým pilířem o šířce 
2,0 m a výšce 0,5 m nad úroveň Q100 pro daný úsek (404,85 m n. m.) na dvě pole 
o šířce 9,95 m. Do každého z těchto polí bude osazena polohovatelná jezová klapka, 
jejíž horní hrana bude nastavitelná až do výšky Q100 (404,35 m n. m.).
Rybí přechod začíná nátokem v jezové stěně, tj. otvor o rozměrech 2000/1600 mm. 
Otvor výřezu bude osazen 2x hradící stěnou, která zajistí regulaci vody na nátoku 
do rybího přechodu. Rybí přechod bude složen z celkem 16 komor (tůní), které jsou 
vzájemně propojeny. V trase rybího přechodu budou provedeny přehrážky 
z přírodního oblého kamene, který bude uložen do betonového lože „na svislo“, čímž 
dojde k vytvoření jednotlivých sekcí (tůně) v rybím přechodu. Kameny v přehrážce 
budou osazeny tak, aby mezi nimi vznikaly průliny a minimální šířka průliny činila 
250 mm, maximální pak 425 mm. Břehy v rybím přechodu budou tvořeny 
železobetonovými opěrnými stěnami tloušťky 300 a 1000 mm z betonu s výztuží 
100/100/8 mm. Jako finální úprava bude zhotovena kamenná dlažba. Dno 
v jednotlivých tůňkách bude opevněno kamennou rovnaninou (oblohranné přírodní 
kamenivo) do betonového lože s finální úpravou dna tůní pohozem přírodním 
dnovým (říčním) substrátem. Délka navrhovaného rybího přechodu činí 44,0 m, šířka 
v jednotlivých tůních činí 2,0 m ve dně a délka 2,8 m. Parametry rybího přechodu 
jsou: celkový spád 1:76 m, návrhový průtok 0,250 m3/s, maximální rychlost 1,2 m/s, 
počet přepážek 16 ks, spád na štěrbině 0,12 m, maximální hloubka v tůni 0,6 m, 
návrhová šířka štěrbiny 0,425 m.
Ocelová hradidla budou o šířce dle konkrétního otvoru.
Čerpací stanice 01 a 02 - Bude zhotovena z železobetonového prefabrikátu 
o rozměrech 2,0 x 2,0 m s výškou 2,5 m. Prefabrikovaný díl čerpací stanice bude 
osazen na dno upravené stavební jámy. Na dně stavební jámy bude provedena 
železobetonová deska z betonu C 25/30 v tl. 350 mm s výztuží 2x svařovanou sítí 
100/100/6,0 mm. Do komory bude vstup po nerezovém žebříku, který bude kotven 
do stěny prefabrikátu čerpací stanice a vstupního komínu šachty. Komín bude 
osazen vzduchotěsným, plynotěsným a vodotěsným poklopem s uzamykáním 
o vnitřních rozměrech 900 x 600 mm. Tlakové potrubí bude vyvedeno za opěrnou 
zeď nad úroveň Q100.
Čerpací stanice 03 (ČS)- Je navržena na soutoku dvou menších toků, které tvoří 
levostranný nátok do Drnového potoka. Každý z těchto toků bude sveden betonovým 
korytem ke stavidlu, které bude tyto vody přepouštět do Drnového potoka. V případě 
větších průtoků bude toto stavidlo uzavřeno a koryto nátoku se začne plnit vodou. 
Následně bude otevřeno stavidlo, které přepustí vodu na šneková čerpadla, aby 
mohla být přitékající voda čerpána za protipovodňovou zábranu do Drnového potoka. 
Čerpací stanice je přibližně obdélníkového tvaru o rozměrech 21,6 x 6,9 m 
s vyztuženou betonovou konstrukcí. Hlavní část tvoří obdélníkové koryto o šířce 2,0 
m a výšce 1,7 m, které bude zhotoveno ve spádu 1,0 % směrem ke stavidlu 
v severní části ČS. Dno koryta v této části je na úrovni 403,20 m n. m. V tomto místě 
se do koryta napojí další přítok, a to od západního nátoku Drnového potoka. Je zde 
navržen přepad na kótě 404,00 m n. m. Další stavidlo je osazeno v jižní části ČS, 
a to v místě přepouštění vyšších průtoků na šneková čerpadla. Otvor pro stavidlo je 
o rozměrech 3,0 x 1,7 m. Šneková čerpadla jsou navržena do konstrukce 
obdélníkového tvaru o rozměrech 10,3 x 6,6 m. Technická místnost je navržena jako 
monolitická konstrukce o rozměrech 4,0 x 2,8 x 3,25 m.
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Oznamovatel: Město Klatovy
náměstí Míru 62
339 01 Klatovy

Zpracovatel oznámení: VODOPLAN s.r.o.
Sokolovská 784/41, 323 00 Plzeň

Záměr „Protipovodňová ochrana Klatovy - Luby“ naplňuje dikci bodu 52 (Vodní 
cesty a úpravy toků sloužící k jejich splavnění; úpravy toků sloužící k ochraně proti 
povodním, pokud významně mění charakter toku nebo ráz krajiny.), kategorie II, 
přílohy č. 1 zákona.
V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, 
zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a zda bude 
posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl 
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí.

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádřeních 
dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů, veřejnosti 
a dotčené veřejnosti a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených 
v příloze č. 2 k zákonu

 rozhodl správní orgán tak, že záměr

„Protipovodňová ochrana Klatovy - Luby“

nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován 
podle zákona.

Do rozhodnutí lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových 
stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí 
(http://www.cenia.cz/eia), pod kódem záměru PLK1872.

Odůvodnění
Správní orgán obdržel dne 15. 6. 2018 pod č.j. PK-ŽP/12580/18 oznámení záměru 
„Protipovodňová ochrana Klatovy - Luby“ za účelem provedení zjišťovacího řízení 
dle § 7 zákona.
Dopisem ze dne 20. 6. 2018 pod č.j. PK-ŽP/12710/18 bylo oznámení záměru, 
zpracované v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu, rozesláno dotčeným územním 
samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření.
Dne 20. 6. 2018 správní orgán zveřejnil informaci o oznámení záměru v souladu 
s § 16 zákona na úřední desce Plzeňského kraje a v Informačním systému EIA 
na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí 
(http://www.cenia.cz/eia) pod kódem záměru PLK1872.
K oznámení se v zákonem stanovené lhůtě dle § 6 odst. 8 zákona (tj. do 30 dnů 
ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Plzeňského kraje) 
vyjádřily tyto subjekty:
1) Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň,
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2) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
3) Městský úřad Klatovy

Stručné shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení:

1) Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň, ze dne 
12. 7. 2018 pod č.j. ČIŽP/43/2018/4197; doručeno správnímu orgánu 
dne 13. 7. 2018 pod č.j. PK-ŽP/15297/18, s tímto závěrem:
Oddělení ochrany vod:
– Nemá připomínek a nepožaduje další posouzení podle zákona 

č. 100/2001 Sb.
Oddělení ochrany ovzduší:
– Konstatuje, že při provozu záměru nebude docházet k přímým emisím 

do ovzduší.
– Nemá připomínek a nepožaduje další posouzení záměru dle zákona 

č. 100/2001 Sb.
Oddělení odpadového hospodářství:
– Nemá připomínek a nepožaduje další posouzení podle zákona 

č. 100/2001 Sb.
Oddělení ochrany přírody
– Konstatuje, že realizace záměru nepředpokládá narušení ekosystémů a vliv 

na biotu lze hodnotit jako akceptovatelný.
– Nemá připomínek a nepožaduje další posouzení podle zákona 

č. 100/2001 Sb.
Oddělení ochrany lesa
– Uvádí, že realizací záměru nedojde k záboru pozemků určených k plnění 

funkcí lesa, ani k dotčení ochranného pásma 50 m od okraje lesa. 
– Nemá připomínek a nepožaduje další posouzení záměru podle zákona 

č. 100/2001 Sb.
Komentář příslušného úřadu: 
Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.

2) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, ze dne 
16. 7. 2018 pod č.j. KHSPL/17921/21/2018; doručeno správnímu orgánu dne 
16. 7. 2018 pod č.j. PK-ŽP/15303/18, s tímto závěrem:
– Konstatuje, že předložené oznámení záměru se považuje z hlediska zájmů 

chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví za dostatečné pro daný účel 
s tím, že toto oznámení může nahradit dokumentaci vlivů záměru na životní 
prostředí.

– Nemá připomínky.
Komentář příslušného úřadu: 
Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.
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3) Městský úřad Klatovy, ze dne 17. 7. 2018 pod č.j. ŽP/4992/18/Sch; doručeno 
správnímu orgánu dne 19. 7. 2018 pod č.j. PK-ŽP/15306/18, s tímto závěrem:
– Konstatuje, že záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací 

a nepožaduje další posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Komentář příslušného úřadu: 
Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.

V souladu se zásadami uvedenými v příloze č. 2 zákona a výše uvedenými 
vyjádřeními odůvodňuje správní orgán vydání výše uvedeného rozhodnutí - závěru 
zjišťovacího řízení takto:

I.
CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU

1) Rozsah a podoba záměru jako celku:
Záměr představuje výstavbu protipovodňových opatření na úseku Drnového 
potoka v městské části Klatovy – Luby. Protipovodňová opatření spočívají 
ve výstavbě systému zemních sypaných hrází, protipovodňových opěrných zdí, 
mobilní zábrany, jezu s rybím přechodem, čerpacími stanicemi a dalšími 
souvisejícími prvky. Záměr bude navazovat na stávající komunikační přístupy. 
Navržené komunikace po ochranných hrázích budou sloužit výhradně pro údržbu 
vodního díla a nebudou veřejnosti přístupné. V rámci stavby bude provedena 
demolice stávajícího pevného jezu a čištění nadjezí. Dále se předpokládá 
částečná demolice podezdívek a plotů u jednotlivých nemovitostí v místě 
výstavby protipovodňových opatření, v místě nové čerpací stanice bude 
demolován stávající zpevněný výpustní objekt bezejmenné vodoteče. Kácení 
dřevin bude prováděno jen v nutném rozsahu (cca 23 ks dřevin).
Záměr bude realizován v městské části Luby na jihu města Klatovy v k.ú. Luby 
a Klatovy. Úpravy se týkají části Drnového potoka od ř. km 5,968 až do ř. km 
7,182. Realizace záměru bude probíhat v souvisle zastavěné oblasti. 

2) Kumulace vlivů záměru s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných, 
povolených, připravovaných, uvažovaných):
Záměr bude probíhat v městské části Klatovy – Luby podél vodoteče Drnový 
potok od ř. km 5,968 až do ř. km 7,182 (tj. od stávajícího železničního mostu 
na trati Klatovy – Sušice na konec zastavěné městské části Klatovy – Luby). 
Záměr je situován do souvisle zastavěné oblasti na pozemky v k.ú. Klatovy 
a Luby. Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládá kumulace vlivů 
s ostatními záměry.  Na stavbu je vázána související investice přeložky vodovodu 
u čerpací stanice, což bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace. 
V současné době, nejsou oznamovateli jiné záměry v dané lokalitě známy. 

3) Využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a biologické rozmanitosti:
Realizací záměru dojde k trvalému záboru ZPF ve smyslu zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 
Jedná se však o malé výměry. Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených 
k plnění funkcí lesa a pozemků v ochranném pásmu lesa. Vliv na horninové 
prostředí není předpokládán. V dotčeném území záměru nejsou evidována 
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ložiska vyhrazených ani nevyhrazených surovin (ČGS - Surovinový informační 
systém). 
Záměr nevyžaduje napojení na pitnou vodu. Spotřeba vody se nepředpokládá. 
Záměr představuje spotřebu el. energie. Předpokládaný instalovaný příkon bude 
140 kW. Realizací záměru dojde ke kácení dřevin v předpokládaném množství 
cca 23 ks. Pro výstavbu záměru se předpokládá především jednorázového 
odběru stavebních surovin a materiálů. Jedná se zejména o stavební materiál, 
beton, řezivo, ocel a pomocné stavební konstrukce. Lze konstatovat, že se jedná 
o použití běžných stavebních hmot a materiálů bez nároku na jejich speciální 
výrobu nebo těžbu. Dále budou spotřebovávány pohonné hmoty a maziva 
pro provoz stavebních mechanismů a agregátů.
Vzhledem ke stávající fragmentaci krajiny a výrazným komunikačním omezením 
zájmového prostoru, nebude záměr zásadním způsobem snižovat biologickou 
rozmanitost území. Záborem půdy a skrývkou kulturních vrstev dojde sice 
k negativnímu ovlivnění druhů flóry a ztrátě jedinců drobné fauny vázané 
na půdní horizont, ale nikoliv ke snížení biologické rozmanitosti širšího území, 
narušení migračních tras či vzniku trvalých cizorodých biotopů nebo jinému 
významnému negativnímu ovlivnění dané oblasti. Dle provedeného 
ichtyologického průzkumu v roce 2017 byl zjištěn v Drnovém potoce výskyt 
mihule potoční. Správní orgán se ztotožňuje s vyjádřením orgánu ochrany 
přírody Městského úřadu Klatovy, že vzhledem k účelnosti záměru je vliv 
na biotu akceptovatelný.
Záměr nebude mít významný vliv na změnu klimatu. Účelem záměru je zabránit 
škodám na hmotném majetku a zajistit ochranu obyvatelstva před povodněmi. 

4) Produkce odpadů:
Ve fázi výstavby budou vznikat odpady typické pro stavební činnosti tohoto druhu 
a rozsahu. Ve fázi výstavby, provozu i příp. ukončení provozu se předpokládá 
produkce odpadů pouze v kategorii "O" (ostatní), tedy odpadů, které nevyžadují 
zvláštní podmínky při zacházení s nimi. Zhotovitel stavby si před zahájením 
výstavby vyjasní vztahy odpovědnosti za nakládání s odpady do doby jejich 
využití. Nelze-li odpady využít, potom je povinen zajistit jejich odstranění.
S veškerými odpady vznikajícími v souvislosti s provozem záměru bude 
nakládáno podle jejich skutečných fyzikálně chemických vlastností a budou 
tříděny dle druhů v zájmu jejich co nejvyššího využití pro recyklaci.
Odpady budou zařazeny podle druhů a kategorií, budou kontrolovány 
nebezpečné vlastnosti odpadů, shromažďovány budou podle druhů a kategorií 
a budou vedeny v evidenci odpadů vše v souladu se zákonnými podmínkami. 
V případě vzniku nepředpokládaného odpadu bude tento odpad zařazen podle 
kategorie a druhu a předán oprávněné osobě. Odpady budou vytříděné 
skladovány dle své povahy na místech jim určených zajištěných tak, aby byly 
chráněny před povětrnostními a jinými vlivy včetně odcizení. Sběrné nádoby 
budou označeny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. S případnou zeminou 
vniklou při terénních úpravách bude zacházeno v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání 
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky 
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č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. S obaly 
bude nakládáno v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně 
některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. 
Při ukončení provozu záměru vznikne odpad podobný jako odpad ve fázi 
výstavby. Nepředpokládá se vznik nebezpečných odpadů s problematickým 
zajištěním jeho odstranění.
Během realizace výstavby záměru je předpokládán vznik splaškových odpadních 
vod z dočasně umístěných sociálních zařízení (chemická WC). Ve fázi provozu 
záměru se nepředpokládá produkce splaškových odpadních vod. Dešťové vody 
budou volně zasakovány nebo po povrchu svedeny do stok. 

5) Znečišťování životního prostředí a rušivé vlivy:
Po omezenou dobu realizace výstavby lze předpokládat v důsledku zemních 
prací, přesunu materiálů, stavebních hmot a stavebních mechanismů zvýšenou 
prašnost a hluk. Prašnost vzniklou při výstavbě lze s ohledem na možnost 
eliminace a charakter stavby považovat za málo významnou. Hlavní zdroj hluku 
bude představovat především provoz stavební techniky (bagr, nákladní 
automobily, aj.). Navýšení hlukové zátěže je však časově omezené na dobu 
výstavby záměru. Ve fázi výstavby bude taktéž docházet k uvolňování zplodin 
ze zvýšeného provozu dopravních prostředků.
Ve fázi provozu nebude záměr zdrojem hluku, prašnosti ani významného 
negativního znečišťování ovzduší. V průběhu provozu záměru se nepředpokládá 
projev vibrací. Záměr nebude zdrojem pachových látek. Výstavba ani provoz 
záměru nebude zdrojem radioaktivního nebo elektromagnetického záření.

6) Rizika závažných nehod nebo katastrof relevantních pro záměr, včetně nehod 
a katastrof způsobených změnou klimatu, v souladu s vědeckými poznatky:
Výstavba ani samotný provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor 
vzniku havárií nebo nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními 
důsledky. Mezi potenciální rizika patří: únik nebezpečných a ropných látek 
při havárii vozidel, příp. úkapy ze stojících vozidel a požár. 

7) Rizika pro veřejné zdraví (např. v důsledku kontaminace vod, znečištění ovzduší 
a hlukové zatížení):
Ve fázi výstavby záměru může dojít ke zvýšené hlučnosti a prašnosti vyvolané 
stavebními pracemi a zvýšenou intenzitou dopravy, avšak v míře obvyklé 
pro obdobnou stavební činnost. Mezi hlukově nejnáročnější práce budou patřit 
výkopové a těžké stavební práce. Uvažovaná stavební technika bude odpovídat 
obvyklému rozsahu používaných mechanismů při zajišťování běžných staveb 
a práce budou probíhat výhradně v denní době. Vlivem zvýšené nákladní 
dopravy může dojít k mírnému zhoršení kvality ovzduší bez rizik na zdraví 
obyvatel. Nepředpokládá se kontaminace vody využívané obyvatelstvem 
ani půdy chemickými látkami nebo patogenními organismy či jejich toxiny.

II.
UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU

1) Stávající a schválené využívání území a priority jeho trvale udržitelného 
využívání:
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Záměr je situován podél vodoteče Drnový potok od ř. km 5,968 až do ř. km 7,182 
(tj. od stávajícího železničního mostu na trati Klatovy – Sušice na konec 
zastavěné městské části Klatovy – Luby) v k.ú. Klatovy a Luby v souvisle 
zastavěné oblasti. Záměr se nachází převážně podél pravého a levého břehu 
Drnového potoka v místě stávajících zahrad, ostatních ploch, komunikací, trvale 
travního porostu a v korytě vodního toku. Záměr bude navazovat na vybudované 
komunikační přístupy. Na ploše záměru se v současné době nachází objekt jezu, 
který bude demolován a nahrazen novým jezem s rybím přechodem. 
Je navržena také částečná demolice podezdívek a plotů u jednotlivých 
nemovitostí v místě výstavby protipovodňových opatření, a v místě nové čerpací 
stanice bude demolován stávající zpevněný výpustní objekt bezejmenné 
vodoteče.
Dle vyjádření Městského úřadu Klatovy, odboru výstavby a územního plánování, 
ze dne 24. 5. 2017 a dle platné územně plánovací dokumentace je zájmové 
území  - koridor pro provedení protipovodňové ochrany v k.ú. Luby součástí 
plochy označené v Územním plánu Klatovy jako VPS2P, tj. veřejně prospěšné 
stavby pro ochranu území před povodní, záplavou či erozí a splachem z polí 
a pro zvyšování retenční schopnosti krajiny. Záměr je v souladu s platným 
Územním plánem Klatovy.

2) Relativní zastoupení, dostupnost, kvalita a schopnost regenerace přírodních 
zdrojů (včetně půdy, vody a biologické rozmanitosti) v oblasti, včetně její 
podzemní části:
Realizací záměru dojde v malém rozsahu k trvalému záboru ZPF ve smyslu 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů. Vlivem záměru nedojde k záboru pozemků určených 
k plnění funkcí lesa, ani k dotčení ochranného pásma 50 m od kraje lesa. 
Lokalita záměru je odvodňována Drnovým potokem. Záměr se nachází 
v záplavovém území. 
V dotčeném území se nenachází žádné důlní dílo (Informační systém Vlivy důlní 
činnosti České geologické služby), ložisko výhradních a nevýhradních surovin, 
ani dobývací prostor (Surovinový informační systém České geologické služby).
Zastoupení živočišných a rostlinných druhů v území odpovídá geografickým 
a přírodním poměrům. Plocha určená pro realizaci záměru je tvořeno zejména 
kulturními trávníky, místy s ruderálními nálety bylin a keřů. Z entomologického 
hlediska lze konstatovat výskyt běžných druhů vázaných na rostliny. Z pohledu 
výskytu obratlovců je druhová diverzita vázána především na blízké polní plochy 
a urbanizovanou zeleň obce. Fauna je reprezentována běžnými drobnými savci. 
V zájmovém území nebyly zjištěny zvláště chráněné druhy rostlin. 
Nepředpokládá se, že by realizací záměru a jeho následným využitím došlo 
k významnému negativnímu ovlivnění biologické rozmanitosti v území. 

3) Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštním zřetelem na:
a) územní systém ekologické stability krajiny:

Záměr není v přímém kontaktu se stávajícím ÚSES ani bezprostředně nijak 
neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park. Registrované VKP 
ve smyslu § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, nebyly v dotčeném území záměru identifikovány. 
Uvedený záměr není v kolizi se stávajícími prvky územního systému 
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ekologické stability. Nejbližším stávajícím prvkem územního systému 
ekologické stability je lokální biocentrum „Luňáky“, vzdálené cca 3,5 km 
západně, které je součástí regionálního biokoridoru vedoucího od města 
Janovice nad Úhlavou k městu Švihov.

b) zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti:
Lokalita záměru se nachází mimo zvláště chráněná území ve smyslu § 13 
a 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů. Tzn., že neleží na území ani se nijak nedotýká území národního 
parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní památky 
ani přechodně chráněné plochy.
K předmětnému záměru vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního 
prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, stanovisko dle § 45i 
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, mimo jiné s tím, že záměr nemůže mít samostatně nebo 
ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích 
oblastí.
V širším okolí záměru se nachází evropsky významná lokalita Natura 2000 
„Štola Loreta“ vzdálená cca 2,3 km jihozápadně od záměru. Mezi nejbližší 
maloplošná chráněná území vyskytující se v širším okolí záměru patří PP 
Loreta, ležící cca 2,3 km jihozápadním směrem a PR Luňáky, nacházející 
se cca 3,6 km západním směrem od záměru. Nejbližší památné stromy se 
nacházejí v centru města Klatovy. Nejblíže ležícím památným stromem je 
„Javor u klatovské pošty“ vzdáleny cca 1,8 km. 

c) území přírodních parků:
Realizací záměru nebude přímo dotčeno území přírodního parku. Nejbližším 
stávajícím přírodním parkem je „Přírodní park Plánický hřeben“, který 
se nachází 5 km východním směrem od záměru.

d) významné krajinné prvky, mokřady, břehové oblasti a ústí řek, pobřežní zóny 
a mořské prostředí, horské oblasti a lesy:
Významnými krajinnými prvky (VKP) jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, 
jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména 
mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů 
a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi 
být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad 
a parků. Drnový potok je VKP ze zákona. 

e) území historického, kulturního nebo archeologického významu:
V dotčeném území nejsou evidovány významné archeologické lokality. Území 
je evidováno jako území s archeologickými nálezy kategorie II „středověké 
a novověké jádro obce“. Platí povinnost respektovat požadavky památkové 
péče z hlediska archeologických výzkumů a nálezů (zákon č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči). Mezi kulturní památky v okolí patří kostel 
sv. Mikuláše, nacistické popraviště s památníkem a areál tvrziště Lubské tvrze 
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(Památkový katalog Státního památkového fondu). Neočekává se, že tyto 
kulturní památky budou záměrem ovlivněny.

f) území hustě zalidněná:
Lokalita Luby je částí okresního města Klatovy. Nachází se na jihu Klatov. 
V roce 2017 zde žilo cca 980 obyvatel. Katastrální výměra území Luby činí 
5,45 km2. Záměr se netýká problematiky hustě zalidněných území ve smyslu 
vlivu tohoto faktoru na únosnost využití území.

g) území, která jsou nebo u kterých se má za to, že jsou zatěžovaná nad míru 
únosného environmentálního zatížení (včetně starých ekologických zátěží):
Nejedná se o území zatěžované nad míru únosného environmentálního 
zatížení. Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou zpracovateli oznámení 
známy skutečnosti, které by dokládaly přítomnost starých ekologických zátěží 
v lokalitě záměru. 

III.
CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU 

NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1) Velikost a prostorový rozsah vlivů (např. území a populace, které by mohly být 
zasaženy):
Na základě posouzení záměru v jednotlivých kapitolách lze hodnotit, 
že obyvatelstvo nebude obtěžováno vlivem provozu uvažovaného záměru 
nad limity dané obecně závaznými právními předpisy. Negativní vlivy 
posuzovaného záměru budou patrné pouze v období výstavy záměru. 
Nejvýznamnější vlivy budou patrné v místě probíhajících stavebních prací.

2) Povaha vlivů včetně jejich přeshraniční povahy:
Vzhledem k lokalizaci záměru nebude záměr zdrojem negativních vlivů 
přesahujících státní hranice.

3) Intenzita a složitost vlivů:
Rušivé vlivy související s posuzovaným záměrem lze rozdělit na vlivy působící 
ve fázi výstavby a na vlivy působící ve fázi provozu. 
Během realizace výstavby záměru pravděpodobně dojde ke zvýšené hlučnosti 
a prašnosti vyvolané stavebními pracemi, avšak v míře obvyklé pro obdobnou 
stavební činnost. Jedná se o vlivy přechodné, omezené pouze po dobu 
provádění stavebních prací. Zvýšená hladina hluku je považována 
za akceptovatelnou. Prašnost vzniklou při výstavbě lze s ohledem na možnost 
eliminace a rozsah stavby za málo významnou. Emise spojené s provozem 
dopravních prostředků lze považovat za málo významný vliv. Lze předpokládat, 
že nebudou překračovány hygienické limity hluku z výstavby, avšak může být 
případným hlukem omezen faktor pohody obyvatel. Stavební práce mohou být 
v omezené míře i zdrojem přenosu vibrací na obyvatelstvo, což lze k jejich 
dočasné povaze považovat za málo významný vliv. 
Ve fázi provozu nebude záměr zdrojem hluku ani přímým zdrojem znečišťování 
ovzduší. Posuzovaný záměr nebude mít vzhledem ke svému charakteru 
a umístění vliv na hmotný majetek a kulturní památky v okolí.
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4) Pravděpodobnost vlivů:
Ve fázi výstavby záměru dojde ke zvýšené hlučnosti, prašnosti a emisí 
do ovzduší vyvolané stavebními pracemi a související dopravou. Přímé vlivy 
na obyvatelstvo způsobené provozem záměru nenastanou. 

5) Předpokládaný počátek, doba trvání, frekvence a vratnost vlivů:
Vlivy ve fázi výstavby záměru jsou přechodné, omezené pouze na dobu 
provádění stavebních prací. Mezi nejproblémovější vlivy v této fázi patří hluk 
a zvýšené emise do ovzduší ze související dopravy. Vlivy a účinky výstavby 
ani provozu záměru nebude obyvatelstvo významně negativně zasaženo. Záměr 
nevyvolává významně negativní vlivy na životní prostředí. 

6) Kumulace vlivů s vlivy jiných stávajících nebo povolených záměrů:
Nepředpokládá se kumulace vlivů s jinými záměry. V současné době nejsou 
oznamovateli známy jiné záměry v dané lokalitě, které by mohly s předmětným 
záměrem také spolupůsobit. 

7) Možnost účinného snížení vlivů:
Během výstavby budou negativní vlivy minimalizovány technicko - organizačními 
opatřeními.

Na základě výše uvedených skutečností správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno 
ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle 
ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu, a to k Ministerstvu životního prostředí, 
podáním odvolání u Krajského úřadu Plzeňského kraje v souladu s § 86 a 89 
správního řádu. Proti tomuto rozhodnutí mohou podat odvolání oznamovatel 
a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona. Splnění podmínek 
podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání. 
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný 
účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 
odst. 1 správního řádu nepřípustné.

otisk úředního razítka

Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení IPPC a EIA

podepsáno elektronicky
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Přílohy:
1) Vyjádření - Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň
2) Vyjádření - Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
3) Vyjádření - Městský úřad Klatovy

Rozdělovník k č.j. PK-ŽP/16122/18:
Doručí se dle § 7 odst. 4 zákona: 
Oznamovatel (s přílohou):
Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01  Klatovy, prostřednictvím oprávněného 
zástupce oznamovatele: VODOPLAN s.r.o., Sokolovská 784/41, 323 00 Plzeň
Dotčené územní samosprávné celky (bez příloh):
Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13  Plzeň
Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01  Klatovy
Dotčené správní úřady (bez příloh):
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň,
Klatovská tř. 48, 301 22  Plzeň
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni,
Skrétova 1188/15, 303 22  Plzeň
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00  Praha
Krajský úřad Plzeňského kraje, (dotčená oddělení odboru životního prostředí), 
Škroupova 1760/18, 306 13  Plzeň 
Městský úřad Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01  Klatovy
Obdrží za účelem vyvěšení na úřední desce (bez příloh):
Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01  Klatovy 
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kontroly, dozoru a stížností, 
Škroupova 18, 306 13  Plzeň

V souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu a § 16 zákona musí být tento 
závěr zjišťovacího řízení bezodkladně vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů na úřední 
desce, včetně informace, kdy a kde je možné do něj nahlížet. Žádáme o následné 
zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí závěru zjišťovacího řízení zpět 
Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odboru životního prostředí.

Datum vyvěšení: ..................................................................................................
(podpis oprávněné osoby a razítko)

Datum sejmutí:.....................................................................................................
(podpis oprávněné osoby a razítko)
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