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Věc:

Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Plavební komora Praha - Staré Město“ podle
zákona č. 100/2001 Sb. Oznamovatelem je Česká republika - Ředitelství vodních
cest ČR, Vinohradská 2396, 13000 Praha, IČ: 679 81 801. Záměr spadá do kategorie II
bod 9.4 „Vodní cesty včetně jezů a ostatních vzdouvacích zařízení a mol pro nakládání
a vykládání na břeh nebo přístavy pro vnitrozemskou vodní dopravu.“ podle zákona
č. 100/2001 Sb. Kód záměru je MZP440.

Dopisem uvedené značky byl požádán oblastní inspektorát Praha ČIŽP o vyjádření k oznámení
záměru. K němu vydáváme následující komplexní stanovisko:
Oddělení odpadového hospodářství:
Z hlediska zákona o odpadech nemáme k záměru připomínky a nepožadujeme jeho další
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.
Vyřizuje: Ing. Mareš
Oddělení ochrany vod:
K předloženému záměru nemáme připomínky ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., v platném
znění.
Vyřizuje: Růžička
Oddělení ochrany ovzduší:
K záměru nemáme z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, připomínky.
Vyřizuje: Borovička
Oddělení ochrany přírody:
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., máme k předložené dokumentaci následující připomínku:
Zpracovatel uvádí na str. 101, že v oblasti staveniště se dá předpokládat výskyt stovek až tisíců
jedinců velevruba malířského (Unio pictorum) a že po odčerpání vody ze stavební jímky, je
vhodné nalezené jedince velevruba malířského (a jiných velkých mlžů) přenést do nejbližších
biotopů nezasažených stavební činností. Dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. je tento druh řazen do
kategorie kriticky ohrožený druh. Vzhledem k zmíněnému záchrannému transferu, který je

považován za zásah do biotopu zvláště chráněného druhu upozorňujeme na ustanovení § 49, § 50
a § 56 zákona č. 114/1992 Sb.
Vyřizuje: Ing. Venclová

Závěr:
ČIŽP OI Praha má k předloženému oznámení záměru připomínku ze strany ochrany
přírody. Inspekce nepožaduje další posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.
Připomínku ze strany ochrany přírody však ČIŽP požaduje uvést v závěru zjišťovacího
řízení a tedy zohlednit v následných řízeních.
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