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Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní 

orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) a vykonávající přenesenou 

působnost podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), na základě 

provedeného Zjišťovacího řízení 

 

rozhodl 

podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr 

„ČOV a kanalizace Lichoceves – Noutonice“ ve variantě odtoku č. 1 dle Oznámení záměru 

(Přímé vypouštění do bezejmenné vodoteče přímo na lokalitě ČOV, průtok cca 600 m 

volným korytem do Zákolanského potoka pod Okoří, s nutností upravit koryto bezejmenné vodoteče 

tak, aby se zvýšila jeho morfologická diverzita, úkrytové kapacity pro raky a v neposlední řadě 

zlepšila i jeho samočisticí schopnosti). 

nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. 

 

 

Identifikační údaje 

Název záměru: ČOV a kanalizace Lichoceves – Noutonice 

Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona:  

Záměr je stavbou, která podle § 3 písm. a) odst. 1 podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného 

podle zákona o ochraně přírody a krajiny může samostatně nebo ve spojení s jinými významně 

ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. V souladu 

s ustanovením § 4 odst. 1, písm. f) tento záměr podléhá Zjišťovacímu řízení. 

Záměr lze zařadit dle přílohy č. l k Zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů podle přílohy č. 1. kategorie II: 

• bod 63 – Čistírny městských odpadních vod od stanoveného limitu 10 000 EO. 

Záměr je k danému bodu podlimitní. 
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strana 2 / 38 

 

Oznamovatel: Obec Lichoceves, Lichoceves 20, 252 64 Lichoceves 

IČO oznamovatele: 006 40 735 

Zpracovatel Oznámení: Ing. Jiří Klicpera CSc., Gočárova 615, 533 41 Lázně Bohdaneč 

Zpracovatel Hodnocení vlivu záměru výstavby a provozu na předměty ochrany soustavy 

Natura 2000 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění 

(„Naturové hodnocení“): RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D. 

Kapacita (rozsah) záměru: 

Předmětem záměru je výstavba splaškové kanalizace a výstavba mechanicko-biologické čistírny 

odpadních vod ve dvou časově oddělených etapách. Kanalizace zahrnuje hlavní sběrač Lichoceves – 

Noutonice, napojovací větve s veřejnými částmi přípojek a odvaděč do ČOV. 

 

Kapacita ČOV                      4 300 EO 

I. etapa          2 150 EO 

II. etapa          2 150 EO 

Délka splaškové kanalizace  3 268 m 

 

Umístění záměru: kraj: Středočeský 

   obec: Lichoceves 

   k.ú.: Lichoceves, Noutonice 

        parc. č.:     144/1 a 144/2 v k. ú. Noutonice (vlastní ČOV) 

 

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 

Záměrem je výstavba splaškové kanalizace v obou částech obce o celkové délce 3 268 m a výstavba 

mechanicko-biologické čistírny odpadních vod (ČOV) pro 4 300 ekvivalentních obyvatel (EO) 

rozdělena do dvou staveb, které budou realizovány postupně (I. etapa 2 150 EO, II. etapa 2 150 EO). 

ČOV je plánována s membránovými filtry s odtokem do Zákolanského potoka, který je vyhlášen jako 

evropsky významná lokalita (EVL) k ochraně raka kamenáče. K záměru je tak zpracováno Hodnocení 

podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Odtok z membránové ČOV dosahuje 

nejlepší možné kvality vyčištění odpadních vod. V případě potřeby je možné ve II. etapě výstavby 

doplnit biologickou dočišťovací nádrží. Dále musí být zřízena přípojka elektřiny a případně i pitné 

vody. 

Kanalizace je navržena invariantně, je dána dispozicí odkanalizovaných objektů a je dle územního 

plánu přípustná, stejně jako umístění stavby vlastní ČOV, která bude umístěna v malé části 

v ochranném pásmu lesa a na PUPFL, který bude vyjmut. 

Variantně jsou v Oznámení záměru hodnoceny způsoby odvádění vyčištěných odpadních vod 

s ohledem na požadovanou kvalitu vypouštěných vod do EVL Zákolanský potok. 

Varianta 1 – přímé vypouštění do bezejmenné vodoteče přímo na lokalitě ČOV, průtok cca 600 m 

volným korytem do Zákolanského potoka pod Okoří. 

Varianta 2 – vypouštění volným otevřeným korytem vytvořeným z keramických nebo betonových 

žlabovek a dočištění v biologickém rybníce nebo v meandrech před vypuštěním do EVL. 
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Varianta 3 – odvod vyčištěných vod zatrubněnou trasou – kanalizačním odvaděčem, s provzdušněním 

vody ve spadištích. Před vyústěním do EVL je ještě možno v případě potřeby zařadit biologický 

rybník nebo meandry stejně jako ve var. 2. 

U předloženého záměru vzniká možnost kumulace s jinými záměry, které mají vliv na kvantitu, 

a především kvalitu vody v Zákolanském potoce. Jedná se především o vody, které se vypouští 

do Zákolanského potoka po celém jeho toku. Záměr se tedy potenciálně dotýká zájmu ochrany 

přírody. Vyčištěné odpadní vody budou odvedeny do lokální, občasné a částečně podpovrchové 

vodoteče a dále do Zákolanského potoka, který je EVL – stanovištěm chráněného raka kamenáče. 

Z důvodu nevyloučení významného vlivu na EVL Zákolanský potok je součástí Oznámení záměru 

„Naturové hodnocení“. 

Záměry s kumulativním vlivem na EVL Zákolanský potok 

STC1757 Distribuční centrum Praha západ - Etapa 2 - hodnocení vlivu dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. 

Volf 2010. Vliv mírně negativní (-1). 

STC1917 Hostouň-Korytnovský rybník (odbahnění, stavební úpravy) - hodnocení vlivu dle 45i zákona 

č. 114/1992 Sb. Bílek 2015. Vliv nulový (0) až mírně negativní (-1). 

STC2025 Logistics park Praha - hodnocení vlivu dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. Volf 2010. 

Vliv mírně negativní (-1). 

STC2034 Rozšíření ČOV Středokluky z 1700 EO na 1920 EO - hodnocení vlivu dle 45i zákona 

č. 114/1992 Sb. Tuček 2016. Vliv mírně negativní (-1). 

STC2110 ČOV Hostouň - rozšíření kapacity – hodnocení vlivu dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. 

Volf 2017. Vliv mírně negativní (-1). 

Hodnocení pro Oznámení záměru, není v systému CENIA. Odkanalizování obce Svrkyně – hodnocení 

vlivu dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. Háková 2021. Vliv mírně negativní (-1) 

Zákolanský potok je zatížen mírně negativními vlivy, které se v dopadu kumulují, čímž je mimořádně 

zatížen. Při tom ani jeden z projektů v povodí nepřispívá ke zlepšení stavu povodí a kvality vody 

v Zákolanském potoce. Jde především o navyšování kapacity čistíren odpadních vod, odbahnění 

rybníka a výstavba distribučního centra. V rámci přípravy záměru ČOV Lichoceves – Noutonice byla 

zvolena technologie ČOV, umožňující dosahovat lepší kvality vypouštění přečištěných vod 

do EVL Zákolanský potok. 

Stávající záměry podél Zákolanského potoka jsou již započteny do stávajícího stavu v území, 

a tedy do současných chemických parametrů vody v Zákolanském potoce.  

Stručný popis technického a technologického řešení záměru: 

ČOV je navržena jako dvoulinková mechanicko-biologická s membránovými filtry se separovaným 

aktivovaným kalem pro 4 300 EO s volným odtokem do lokální bezejmenné vodoteče, 

která cca po 600 m ústí do Zákolanského potoka. Výstavba ČOV bude probíhat ve 2 etapách 

(kapacita I. etapy 2 150 EO, kapacita II. etapy 2 150 EO). V případě potřeby bude ve II. etapě 

výstavby doplněna o biologickou dočišťovací nádrž. K čistírně odpadních vod je přidána kalová nádrž 

pro stabilizaci kalu. 

Čistírna odpadních vod s membránovým bioreaktorem (MBR) kombinuje konvenční čištění odpadních 

vod s membránovými technologiemi. V konvenčních čistírnách odpadních vod probíhá separace 

aktivovaného kalu od vyčištěné odpadní vody v gravitačních dosazovacích nádržích. Tento způsob 

separace má své limity v kvalitě vyčištěné vody a ve vyšším nároku na složení aktivovaného kalu 

(např. problematický zvýšený výskyt vláknitých bakterií nebo úniky kalu). 
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Odtok z membránové ČOV dosahuje nejlepší možné kvality vyčištění odpadních vod. Membránová 

čistírna je tedy nejlepší volbou tam, kde jsou extrémní požadavky na kvalitu vypouštěné vody 

(ohrožení živočichové – zde konkrétně rak kamenáč). Další nespornou výhodou MBR systémů 

je schopnost pracovat s dvojnásobnou koncentrací aktivovaného kalu v porovnání s konvenčními 

systémy. Tato výhoda umožňuje se stejnými objemy biologického stupně zvětšit kapacitu čistírny 

na zhruba 2-3násobek oproti konvenčním ČOV, respektive stejnou látkovou kapacitu vyčistit 

v menším objemu nádrží. 

Ultrafiltrační membránový modul EP-UF, kombinuje výhody kapilárních a deskových modulů. Jedná 

se o sendvičový typ, kde mezi dvěma membránami je výplňový materiál, který tvoří deskový modul.  

Hrany jsou svařeny k sobě a podtlakem je filtrát filtrován dovnitř membrán. Série jednotlivých 

membrán je k sobě připojena vertikálně a tvoří membránový modul. U modulů EP-UF je možný 

zpětný proplach membrán, který díky lepším hydraulickým podmínkám funguje podstatně lépe 

než v případě kapilárních membrán. Zpětným proplachem je zajištěno čištění membrán. Při použití 

zpětného proplachu s chemikáliemi dojde k prodloužení doby, než bude nutné membrány regenerovat. 

Výhodami řešení jsou: 

 kompaktní řešení, kdy přídavkem dalších modulů lze snadno rozšířit kapacitu; 

 konstrukce modulů EP-UF je odolná vůči zanášení kalem, či zamotávání (zacuchávání) 

membrán; 

 konstrukce EP-UF dovoluje použití zpětného proplachu, čímž dochází k úsporám provozních 

nákladů na čištění membrán a rovněž dochází k prodloužení životnosti membrán; 

 bezrámová konstrukce modulů EP-UF nedovoluje usazování kalů v rozích a u dna; 

 moduly EP-UF se vyznačují vysokou plošnou hustotou; 

 moduly EP-UF se vyznačují vysokou účinností odstranění organického znečištění, 

nerozpuštěných látek a mikroorganismů. 

Materiál membrány je stálý hydrofilní polyethersulfon (PES), velikost pórů je 0,04 µm. Znamená to, 

že větší částice, tedy např. organismy aktivovaného kalu, membránami neprojdou a výsledkem 

je extrémně čistý odtok z hlediska obsahu NL a BSK5. 

Navrženou technologií jsou běžně dosahovány hodnoty BSK5 mg/l na odtoku pod 5 mg/l. 

Výstavba stokové sítě bude prováděna na pozemcích (mimo třech případů) ve vlastnictví obce 

nebo Středočeského kraje. Potrubí bude vedeno v intravilánu ve veřejných komunikacích, 

v extravilánu, kde to podmínky dovolí, bude vedeno rovněž v zelených pruzích podél komunikací. 

Celková délka stok splaškové kanalizace bude 3 267,60 m. 

Čerpací jímka 

Odpadní vody z obce přitékají gravitační kanalizací do areálu ČOV. Kanalizace je zaústěna do čerpací 

jímky. Vstupní čerpací stanice o rozměrech 4,2 x 12 metrů a výšce hladiny 5,1 metru. Čerpací stanice 

je vystrojena hrubým česlovým košem s průlinami 25 mm se zdvihacím zařízením. K čerpání vod jsou 

navržena tři čerpadla se střídavým provozem. Měření průtoku na nátoku do ČOV je prováděno 

indukčním průtokoměrem. 

Mechanické předčištění 

Jako mechanické předčištění jsou navrženy automatické jemné česle s vrtanými otvory průměru 2 mm. 

Jemné česle jsou pro provoz membránové ČOV zcela zásadní, v žádném případě nelze akceptovat 

nátok nepředčištěných OV do nádrží biologického čištění. Shrabky z česlí padají do připravené 

nádoby. Dle charakteru přitékajících odpadních vod je možné variantně zvolit kompaktní česle 

např. se separátorem písku či tuků. 
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Mechanicky předčištěná odpadní voda odtéká gravitačně potrubím do rozdělovacího objektu – 

nerezové provedení. Nátok je rovnoměrně rozdělován do dvou denitrifikačních nádrží. Rozdělovací 

objekt je osazen pneumatickými nebo elektroarmaturami, aby v případě potřeby bylo možné jednu 

z linek automaticky odstavit uzavřením nátoku. 

Biologická část 

Návrh biologického čištění je založen na nízkozatěžované aktivaci (cca 0,056 kg BSK5 na 1 kg sušiny 

aktivovaného kalu za den). V nitrifikační fázi jsou redukované formy dusíku bakteriálně oxidovány 

na dusičnany v přítomnosti rozpuštěného kyslíku. V denitrifikační fázi jsou dusičnany za nepřístupu 

kyslíku opět bakteriálně redukovány na plynný dusík, který uniká do atmosféry. Zároveň je 

odstraňován organický substrát. Biologická část je osazena jemnobublinným aeračním systémem 

Raubioxon. Dodávku vzduchu zajišťují dmychadla. 

Nitrifikace 

Každá (2 ks) z nitrifikačních nádrží má rozměr 8 x 5,8 metru a je osazena jemnobublinným aeračním 

systémem. V nitrifikační nádrži je umístěna kyslíková sonda, tlakové čidlo měření hladiny a plováky 

havarijního řízení. Na konci nitrifikační nádrže je umístěno čerpadlo recirkulace kalu, 

které v definovaném přebytku čerpá aktivační směs do membránové komory. Dále je zde umístěno 

čerpadlo přebytečného kalu do kalojemu. Recirkulovaný i přebytečný kal jsou měřeny indukčním 

průtokoměrem. Čerpadlo recirkulace je vybaveno frekvenčním měničem pro plynulé řízení 

recirkulovaného množství. 

Denitrifikace 

Každá (2 ks) z denitrifikačních nádrží má rozměr 4 x 5,8 metru a je vybavena míchadlem, 

ale i jemnobublinným aeračním systémem. Ve standardním provozu budou přívody do aeračního 

systému uzavřeny a aktivační směs bude udržována ve vznosu míchadlem. Pouze v případě potřeby 

navýšení nitrifikační kapacity budou míchadla odstavena a otevřeny kohouty přívodů vzduchu. 

Do každé z denitrifikačních nádrží je zaústěn nátok předčištěné odpadní vody a vratný kal 

z membránové komory. 

Retenční objem 

U ČOV s technologií MBR není filtrované množství vždy úměrné nátoku. K vyrovnání rozdílu mezi 

filtračním výkonem a okamžitým nátokem slouží tzv. retenční objem v aktivacích. Jedná se o rozdíl 

mezi minimální a maximální hladinou aktivace. Pro obě denitrifikační i obě nitrifikační nádrže 

tak platí, že maximální hladina bude 4,5 metru a minimální 3,7 metru. 

Membránové komory 

Membránové moduly jsou umístěny v samostatné membránové komoře o rozměru 2 x 5,8 metru. 

V každé membránové komoře jsou osazeny 3 moduly BC-L, každý s filtrační plochou 480 m2. 

Filtrační plocha instalovaná v jedné komoře tak činí 1 440 m2 a pro celou čistírnu 2 880 m2. 

V membránové komoře je dále instalováno tlakové hladinové čidlo, havarijní plováky a Solitax sonda 

pro měření koncentrace nerozpuštěných látek. Vratný kal odtéká gravitačně zpět do denitrifikačních 

nádrží. Z tohoto důvodu musí být hladina membránových komor ve stejné úrovni nebo výše 

než hladina aktivace. Nemůže v žádném případě být níže. 

Z membránových modulů ponořených v aktivační směsi je podtlakově pomocí čerpadel odsáván 

permeát (vyčištěná voda). Vyčištěná voda je akumulována v jímce permeátu. Odtud jde buď 

do odtoku, nebo se využívá jako provozní voda na čistírně (např. ostřik česlí, rozmíchávání flokulantu 

pro odvodnění kalu, zpětný proplach membrán) a tím se šetří provozní náklady na pitnou vodu. 
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Hladina v membránových komorách musí být minimálně ve stejné úrovni, jako maximální hladina 

aktivace, ideálně výše – recirkulovaný kal je do membránových komor čerpán v nadbytku a zbytek 

se musí gravitačně vracet na začátek aktivací. 

Kalová jímka a strojní odvodnění kalu 

Přebytečný kal je čerpán do kalové jímky, která je provzdušňována. Částečně je možné odsazenou 

kalovou vodu přečerpávat zpět na nátok ČOV. Stabilizovaný aktivovaný kal se dále strojně odvodňuje. 

Kalová jímka rozměru 5 x 9,8 metru je umístěna mezi čerpací jímkou a aktivací a při hladině 

4,5 metru disponuje objemem 220 m3. To představuje dobu uskladnění 8 dní při plném zatížení ČOV 

a při předpokladu omezené gravitační zahustitelnosti kalu z membránové ČOV. Kalovou jímku lze 

v případě potřeby zvětšit. Předpokládá se však, že je zásoba na více než týden dostatečně provozně 

bezpečná.  

Jímka permeátu (vyčištěné vody) 

Jímka permeátu slouží jako zásobník pro zpětné proplachy a chemické proplachy membrán. 

Voda z ní může být při osazení ATS využita pro oplach česlí, v odvodnění kalu a do hadicových 

přípojek v areálu ČOV. Vodu z jímky permeátu lze také využít při případné regeneraci membrán. 

Jímka o rozměru 5 x 1,8 metru je umístěna vedle kalové jímky mezi čerpací jímkou a aktivací. 

Odvaděč vyčištěných vod 

V „Naturovém hodnocení“ byl odvaděč přečištěné vody navržen ve variantách č. 1, 2, 3A, 3B, 4. 

Samotný princip ČOV je uvažován pouze v jedné variantě, a to membránovou ČOV. Pro vypouštění 

přečištěných odpadních vod bylo v rámci Naturového hodnocení navrženo a posouzeno 5 variant 

(V Oznámení záměru je pak uvažováno se 3 variantami). 

1. Membránová ČOV, technické řešení podle původního návrhu firmy ENVIPUR 

(Vojtěchovský 2021), včetně zatrubněného vedení odpadu od výpusti z ČOV do Zákolanského 

potoka.  

Tato varianta nevyhovuje z důvodu nevyhovujícími parametry BSK5, jelikož od vyústění 

ČOV po vyústění zatrubněného odvodu do Zákolanského potoka nemůže dojít k dalšímu, 

biologickému, dočištění vypouštěné vody. Naopak se tyto parametry mohou zhoršit, 

jelikož se v potrubí bude jednat o anaerobní prostředí. Současně toto řešení neumožňuje 

zastavit nebo kontrolovat odtok odpadních vod do EVL Zákolanský potok v případě 

technologické havárie nebo případně špatné funkci technologie membránové ČOV. 

2. Membránová ČOV, včetně zatrubněného vedení odpadu od výpusti z ČOV, doplněné 

provzdušňovacími šachtami. Zavedení odpadní vody do rybníčku na parcele č. 145 

v k. ú. Noutonice, dále přepadem do povrchového, meandrujícího toku a jím do Zákolanského 

potoka. 

U této varianty dojde k převedení vypouštěné vody do údolí Zákolanského potoka díky 

provzdušňování bez významných chemických a fyzikálních změn v anaerobním prostředí, 

ale rychlý průtok a absence drsného povrchu i při provzdušnění neumožňuje další oxidaci 

a samočistící procesy. 

Vytvoření rybníčku a následné otevřené povrchové vodoteče s meandry ještě před zaústěním 

do Zákolanského potoka pak umožní částečné biologické dočištění odpadních vod, včetně 

odbourávání organických látek (snížení BSK5) a zachycení části klíčových živin (P, N) 

ve vegetaci. Tyto procesy ale nelze spolehlivě kvantifikovat, navíc budou proměnlivé 

v jednotlivých ročních obdobích. 
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Výhodou řešení je možnost zabránění odtoku případně špatně vyčištěných vod 

do Zákolanského potoka v případě havárie nebo špatně fungující technologie membránové 

ČOV a jejich, alespoň dočasné, zachycení v rybníčku s možným odčerpáním a odvezením 

k dočištění na funkční ČOV. 

3. A) Membránová ČOV, vypuštění odpadních vod z membránové ČOV do terénu 

(občasná vodoteč a dno údolí mezi Noutonicemi a loukou u Zákolanského potoka) směrem 

k Zákolanskému potoku. 

U této varianty se nejedná o běžné řešení, naopak je to z hlediska vodního zákona varianta 

výrazně nestandardní. Odpadní vody odtékající po přirozeném povrchu s velkou drsností 

vytvoří rozsáhlé plochy biofilmů, na kterých se spotřebovávají nežádoucí živiny (N, P), 

velká plocha hladiny je v kontaktu s atmosférou a dobré prokysličení napomůže odbourávat 

organické látky a snížit BSK5. V údolí pod Noutonicemi pak může dojít i k významnému 

zasakování do podloží (údolí je částečně zaplněné sutí z přilehlých svahů), což je v situaci, 

kdy se snažíme zabránit povrchovému odtoku vody z našeho území žádoucí. 

Zároveň toto řešení umožňuje velmi rychlé zachycení odtoku špatně vyčištěných vod 

do Zákolanského potoka v případě havárie nebo případně špatně fungující technologie 

membránové ČOV, například dočasným zasypáním odtoku a odčerpání znečištěné vody dříve, 

než doteče do Zákolanského potoka. 

3. B) Membránová ČOV, čerpání odpadních vod z membránové ČOV do občasné vodoteče mezi 

Lichocevsí a rybníkem u Štulcova mlýna. 

Dílčí alternativou, která by zamezila rozlivům vody v dosud povrchovým tokem neprotékané 

části údolí pod Noutonicemi je přečerpání odpadních vod od membránové ČOV 

do bezejmenného periodického toku pod Lichocevsí. Tento potok protéká rybníkem 

u tzv. „Štulcova mlýna“, který by dobře plnil službu dočišťovací nádrže. 

Tato varianta je v této chvíli zcela teoretická. 

4. Membránová ČOV, vypouštění odpadních vod z membránové ČOV do upraveného 

otevřeného kanálu, zpevněného betonovými žlabovkami a s přepady pro úpravu sklonu. 

Voda od membránové ČOV je k Zákolanskému potoku převáděna ve zpevněném otevřeném 

korytě (betonové prefabrikáty – žlabovky), s případnými stupni v úsecích s velkým sklonem 

údolí. Toto řešení umožňuje trvalý kontakt vody s atmosférou a její prokysličování, 

které by bylo intenzivní zejména na případných stupních. Lze předpokládat, že v takovém 

korytě rovněž vznikne biofilm se schopností vázat a odbourávat živiny (N, P), ovšem jen 

omezeně, protože plocha dna na prefabrikátech je nesrovnatelně menší, než na přírodním 

substrátu. 

Také toto řešení umožňuje velmi rychlé zachycení odtoku špatně vyčištěných vod 

do Zákolanského potoka v případě havárie nebo případně špatně fungující technologie 

membránové ČOV, buď vytvořením (suché) záchytné přehrádky, nebo nouzovým dočasným 

zasypáním odtoku a odčerpání znečištěné vody dříve, než doteče do Zákolanského potoka. 

V Oznámení záměru byly navrženy 3 varianty odvaděče přečištěných vod. 

Tyto varianty vychází z „Naturového hodnocení“. 

Varianta 1 (v „Naturovém hodnocení varianta č 3A) – přímé vypouštění do bezejmenné vodoteče 

přímo na lokalitě ČOV, průtok cca 600 m volným korytem do Zákolanského potoka pod Okoří. 
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Varianta 2 (v „Naturovém hodnocení“ varianta č 4) – vypouštění volným otevřeným korytem 

vytvořeným z keramických nebo betonových žlabovek a dočištění v biologickém rybníce nebo 

v meandrech před vypuštěním do EVL. 

Varianta 3 (v „Naturovém hodnocení“ varianta č.2) – odvod vyčištěných vod zatrubněnou trasou – 

kanalizačním odvaděčem, s provzdušněním vody ve spadištích. Před vyústěním do EVL je ještě 

možno v případě potřeby zařadit biologický rybník nebo meandry stejně jako ve var. 2. 

Dle porovnání v „Naturovém hodnocení“ a na základě vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody 

je toto Rozhodnutí – Závěr Zjišťovacího řízení vydán pouze pro variantu č. 1. (vypouštění 600 m 

bezejmennou vodotečí do Zákolanského potoka). Současně bude nutné upravit koryto bezejmenné 

vodoteče tak, aby se zvýšila jeho morfologická diverzita, úkrytové kapacity pro raky a zlepšily se jeho 

samočisticí schopnosti. Konkretizaci přesného řešení je nutné konzultovat v rámci dalšího řízení 

s odborníky. 

Ve druhé etapě bude rozhodnuto, zda na parcele 146 bude třeba dostavět další průtokové meandry 

nebo vyrovnávací nádrž k zajištění lepší kvality vody na výstupu do Zákolanského potoka u brodu. 

Realizace záměru „Kanalizace a ČOV v obci Lichoceves, v částech obce Lichoceves a Noutonice 

se zatrubněním zaústěním do Zákolanského potoka, pokud by byl realizován podle předložené 

projektové dokumentace, bude mít dle „Naturového hodnocení“ významně negativní vliv (-2) 

na integritu lokality a předmět ochrany EVL CZ0213016 – Zákolanský potok, raka kamenáče 

(Austropotamobius torrentium). Tuto variantu není možné využít. 

Pro realizaci kanalizace, ČOV a odvodu přečištěných vod je, z hlediska vlivů na životní prostředí 

a na předmět ochrany EVL Zákolanský potok, přípustná varianta č. 1 (varianta 

3A „Naturového hodnocení“) - Membránová ČOV, vypouštění odpadních vod z membránové ČOV 

do terénu (občasná vodoteč a dno údolí mezi Noutonicemi a loukou u Zákolanského potoka) směrem 

k Zákolanskému potoku. S nutností úpravy upravit koryto bezejmenné vodoteče tak, aby se zvýšila 

jeho morfologická diverzita, úkrytové kapacity pro raky a v neposlední řadě se zlepšila i jeho 

samočisticí schopnosti. Vhodné řešení je nutné konzultovat s odborníky, jak požaduje ve svém 

vyjádření příslušný orgán ochrany přírody. 

 

Odůvodnění 

 

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad 

uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu a informací obsažených v bodě D.4 přílohy č. 3 

zákona: 

Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 21.06.2022 Oznámení záměru „ČOV a kanalizace 

Lichoceves – Noutonice“ v k.ú. Noutonice, které předložil na základě plné moci Ing. Jiří Klicpera, 

CSc. Oznámení bylo zpracováno Ing. Jiřím Klicperou, CSc., Gočárova 615, 533 41 Lázně Bohdaneč, 

v červnu 2022. Součástí předloženého Oznámení záměru je „Naturové hodnocení“ zpracované 

RNDr. Vlastimilem Kostkanem, Ph.D. v dubnu 2022. Oznámení záměru včetně „Naturového 

hodnocení“, a spolu s informací o zahájení Zjišťovacího řízení bylo Krajským úřadem Středočeského 

kraje v řádném termínu rozesláno k vyjádření příslušným orgánům státní správy, samosprávným 

celkům a dalším subjektům. Informace o projednání záměru byla dne 29.06.2022 vyvěšena na úřední 

desce Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz a na příslušných internetových stránkách 

v Informačním systému EIA na stránkách CENIA - Informační systém EIA (cenia.cz). 

http://www.kr-stredocesky.cz/
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2500?lang=cs
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V souladu s § 7 zákona bylo provedeno Zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může 

mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem 

k zajištění Zjišťovacího řízení byl Krajský úřad Středočeského kraje. 

I. Charakteristika záměru 

Předmětem záměru je výstavba splaškové kanalizace a výstavba mechanicko-biologické čistírny 

odpadních vod. Stavba je plánována ve dvou etapách. 

Kanalizace v Lichocevsi je navržena jako kombinovaná gravitační a tlaková, finálně plná kapacita 

4 300 EO. 

Množství splaškových vod včetně občanské vybavenosti 46 x 180 = 8 280 m3/rok. 

Množství splaškových vod za den 22,68 m3. 

Množství splaškových vod za hodinu 0,945 m3. 

Množství splaškových vod za 8 hodin 7,56 m3. 

Navržena je čerpací šachta s velikostí akumulačního prostoru 8 m3. 

Odtokové potrubí ČOV DN 250 a 300 celkem 631,25 m nebo volné koryto. (Rozhodnutí je vydáno 

pro variantu volného koryta) 

Celková délka stok splaškově kanalizace 3 267,60 m. 

Celková délka tlakové kanalizace 790,60 m. 

Výtlak z čerpací stanice ČS2 1 160,50 m. 

Tlakové přípojky HDPE100 SDR11 D50,63 celkem 24 ks. 

Gravitační přípojky PVC (PP) SN8 DN150 celkem 91 ks, dále k tomu: 

Přeložka polní cesty – povrch – živice – šířka 3,5 m; délka 131,8 m, 730,00 m2 

Vjezd do areálu ČOV – povrch – živice 74,50 m2 

Manipulační plocha – povrch – vegetační tvárnice 243 m2 

Prodlouženi vodovodu k ČOV PE D 90 bude o délce 431 m 

 

ČOV je navržena jako dvoulinková mechanicko-biologická s membránovými filtry se separovaným 

aktivovaným kalem pro 4 300 EO s volným odtokem do lokální bezejmenné vodoteče, 

která cca po 600 m ústí do Zákolanského potoka. Výstavba ČOV bude probíhat ve 2 etapách 

(kapacita I. etapy 2 150 EO, kapacita II. etapy 2 150 EO). V případě potřeby bude ve II. etapě 

výstavby doplněna o biologickou dočišťovací nádrž. K čistírně odpadních vod je přidána kalová nádrž 

pro stabilizaci kalu. 

Nejvýznamnějších vlivem záměru je kvalita odváděné přečištěné vody. Podíl na znečišťování ovzduší 

a zatížení hlukem je minimální, nejvíce sledovatelný v období výstavby. Dalším negativním vlivem je 

zábor ZPF a PUPFL. Vzhledem k malému záboru se nemůže jednat o významný vliv na životní 

prostředí. Vliv na faunu se týká především přítomnosti raka v Zákolanském potoce. Velikost tohoto 

vlivu zcela závisí na kvalitě vody odváděné do Zákolanského potoka. Tento parametr je ovlivnitelný 

zvoleným typem ČOV a způsobu odvádění přečištěné vody do Zákolanského potoka. 

Příslušný orgán ochrany přírody ve svém vyjádření komentuje především způsob odvodu přečištěné 

vody do Zákolanského potoka. Použití membránové ČOV nijak nehodnotí. Na základě „Naturového 

hodnocení“ považuje variantu s odvedením přečištěné vody do bezejmenné vodoteče, která bude 

příslušně upravena, za možnou k realizaci. 

Původně uvažovaná varianta membránové ČOV se zatrubněním zaústěním do Zákolanského potoka 

má významný negativní vliv na životní prostředí z důvodu nulové možnosti dalšího dočištění vody 



strana 10 / 38 

před zaústěním do Zákolanského potoka. Tato varianta nemůže být pro odvod přečištěných odpadních 

vod v žádném případě použita. 

Odvod přečištěných vod do Zákolanského potoka není možné provést zatrubněním, a není možné 

upravit koryto keramickými nebo betonovými žlabovkami. U první varianty by nebylo možné 

dostatečné provzdušnění, navíc odvod do Zákolanského potoka by byl rychlý, bez možnosti 

jakéhokoliv zadržení vody před vtokem do Zákolanského potoka v případě havárie. 

Vybraná varianta způsobu čištění odpadních vod a způsobu odvádění přečištěné vody 

do Zákolanského potoka otevřeným korytem byla, na základě předloženého Oznámení záměru, 

„Naturového hodnocení“ a obdržených vyjádřeních vyhodnocena v rámci Zjišťovacího řízení jako 

varianta, u které nedojde k významnému negativnímu vlivu na životní prostředí. Membránová ČOV 

je hodnocena jako možná. Její využití umožní čištění odpadních vod s vyšší účinností, oproti běžněji 

volené varianty mechanicko-biologické ČOV. Důvodem není jen její menší plošná velikost, 

ale především kvalita přečištěných odpadních vod v parametru BSK5, který je klíčový pro výskyt 

raka kamenáče. Klíčové pro další snížení BSK5 je též vybraná varianta odtoku z ČOV otevřeným 

korytem bezejmenné vodoteče, která musí být upravena tak, aby se zvýšila jeho morfologická 

diverzita, úkrytové kapacity pro raky a v neposlední řadě zlepšila i jeho samočisticí schopnosti. Přesné 

řešení bude nutné v rámci navazujících řízeních konzultovat s odborníky. 

Po zhodnocení charakteristiky záměru v souladu s přílohou č. 2 k zákonu je patrné, že Zjišťovací 

řízení prokázalo, že existuje varianta odvedení přečištěné vody, která nemůže mít samostatně ani 

v kumulaci s jinými záměry významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Na základě 

výše uvedeného byl tedy učiněn závěr, který je uveden ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 

II. Umístění záměru 

Stavba vlastní ČOV je plánována na pozemku vzdáleném cca 320 m od souvislé zástavby. 

Od této zástavby je oddělena železničním viaduktem. 

Východní cíp lesního pozemku parc. č. 144/1 s náletovými dřevinami je určený k výstavbě 

mechanicko-biologické časti ČOV a navazuje na pozemek parc. č. 144/2 vedený jako ostatní plocha 

se způsobem využiti neplodná půda. 

K pozemkům navrženým pro výstavbu ČOV vede asfaltová cesta šířky 3 – až 3,5 m. 

Plocha pro umístění ČOV neleží v záplavovém území Zákolanského potoka. Na pozemcích pro ČOV 

se nenacházejí žádné inženýrské sítě. 

Stavba ČOV jako taková není umístěna ve zvláště chráněném území dle zákona č. 114/1992 Sb. 

Zasahuje však do pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) a zemědělského půdního fondu 

(ZPF). Trvalý zábor PUPFL činí cca 400 m2. Z hlediska ZPF dojde k trvalému záboru 145 m2 

pro rozšíření příjezdové cesty. Zábor je činěn na půdách zařazených do IV. bonitní třídy. 

Stoky pro odvod splaškových vod na ČOV budou vedeny převážně v tělese komunikací, 

v nezastavěných místech pak v zelených pruzích podél komunikace.  

Nejproblematičtější částí záměru je vypouštění přečištěných vod z ČOV do recipientu. Z tohoto 

důvodu byly v Oznámení záměru předloženy 3 varianty odtoku vody z ČOV do Zákolanského potoka, 

které vychází z variant navržených zpracovatelem „Naturového hodnocení“. V rámci Naturového 

hodnocení byly jednotlivé varianty rozebrány. Jako naprosto vyloučená je zhodnocena varianta 

s odvodem vody do Zákolanského potoka zatrubněním. V takovém případě není žádná možnost 

dodatečného dočištění přečištěné vody, ani není možné zabránit vtoku vody do Zákolanského potoka 

v případě havárie na ČOV. Dále jsou hodnoceny varianty s odvodem otevřeným korytem bezejmenné 
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vodoteče, a to s upraveným dnem betonovými žlabovkami, třetí variantou je odvod vody přírodním 

otevřeným korytem. Délka koryta této bezejmenné vodoteče je cca 600 m. Tyto varianty umožňují 

další dočištění vypouštěných vod před zaústěním do Zákolanského potoka a současně umožňují 

zabránit vtoku vody do Zákolanského potoka v případě havárie na ČOV. Samotná ČOV a kanalizace 

je navrhována jako invariantní.  

Na základě vyhodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, Oznámení záměru, výsledků jiných 

environmentálních studií uvedených v přílohách tohoto Oznámení a vyjádření k němu uplatněných, 

dospěl příslušný úřad k závěru, že vlastní umístění záměru nemá významný negativní vliv na životní 

prostředí a nepodléhá posuzování podle zákona. 

 

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí 

Příslušný orgán ochrany přílohy nevyloučil významný vliv překládaného záměru samostatně 

i ve spojení s jinými projekty na předmět ochrany a celistvost evropsky významných lokalit 

nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními náležících do gesce 

Krajského úřadu Středočeského kraje, konkrétně na evropsky významnou lokalitu Zákolanský potok. 

Předmětem ochrany je populace raka kamenáče, druhu citlivého na kvalitu vodního prostředí, 

které obývá. 

Součástí Oznámení záměru tak je Hodnocení vlivu záměru výstavby a provozu na předměty ochrany 

soustavy Natura 2000 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění 

(Naturové hodnocení), které zpracoval v dubnu 2022 RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D. 

Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 

V souvislosti s realizací stavby není v dotčeném území a populaci očekáván jakýkoli negativní vliv 

na základní ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva zájmové lokality. Význam stavby ČOV 

z hlediska obyvatelstva je pozitivní tím, že zabezpečuje trvalé a spolehlivé odvádění a čištění 

odpadních vod z obce a tím i dostatečné množství dodávané pitné vody. 

Z hlediska hlukové expozice či znečištění ovzduší, vzhledem k charakteru záměru, není předpokládán 

negativní vliv. 

Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Vliv na soustavu Natura 2000, konkrétně pak na EVL Zákolanský potok je stěžejním vlivem, kvůli 

kterému bylo k předloženému záměru provedeno Zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., jelikož 

příslušný orgán ochrany přírody nevyloučil významný vliv záměru na tuto EVL. Součástí Oznámení 

záměru je tedy zpracované „Naturové hodnocení“. Samotné místo výstavby ČOV i kanalizace leží 

mimo oblast Natura 2000. Významný vliv je způsoben nutností vypouštět přečištěné odpadní vody 

do toku Zákolanského potoka. 

Příslušný orgán ochrany přírody se ve vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání územního 

rozhodnutí na stavbu „Kanalizace a ČOV v obci Lichoceves v částech obce Lichoceves a Noutonice“ 

č.j. 160999/2021/KUSK ze dne 31.01.2022 zabýval jedinou předloženou variantou způsobu odtoku, 

a to zatrubněním stávajícího příkopu odvádějícího povrchové vody ze stávající nádrže v obci 

a s vyústěním potrubí do Zákolanského potoka. 

Samotný princip ČOV je uvažován pouze v jedné variantě, a to membránovou ČOV. Pro vypouštění 

přečištěných odpadních vod bylo v rámci „Naturového hodnocení“ navrženo a posouzeno 5 variant. 

Z těchto 5 variant byly do Oznámení záměru ke zhodnocení převzaty 3 varianty.  

V rámci „Naturového hodnocení“ i dle vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody je 

nejoptimálnějším řešením vypouštění přečištěných vod do bezejmenné vodoteče, která je po 600 m 
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svedena do Zákolanského potoka. Dojde tak k možnosti dalšího, přirozeného, dočištění před 

zaústěním do EVL. Tato varianta navíc umožňuje rychlou reakci v případě havárie ČOV k zadržení 

vypouštěné vody, případně k jejímu odčerpání tak, aby nedošlo k jejímu vtoku do Zákolanského 

potoka. 

Tato varianta je, co se týče provedení, zcela nestandardní. Stejná varianta je uvažována pro ČOV 

v sousední obci Svrkyně, která bude mít přečištěné vody svedeny do místní bezejmenné vodoteče 

s následným vyústěním do Zákolanského potoka. 

V „Naturovém hodnocení“ jsou v deseti bodech navržená zmírňující opatření 

1. příprava a výstavba kanalizační sítě 

Zajištění veškerých objektů stavby proti možnosti splachu půdních částic při přívalových srážkách, 

zajištění techniky proti úniku ropných látek 

2. příprava a výstavba ČOV 

Zajištění veškerých objektů stavby proti možnosti splachu půdních částic při přívalových srážkách, 

zajištění techniky proti úniku ropných látek. 

3. provoz kanalizační sítě 

Ve všech variantách vychází pozitivně, není nutné navrhovat zmírňující opatření. 

4. běžný provoz ČOV 

Při převedení odpadní vody trubkou se nesníží vysoký obsah nežádoucích živin a BSK5, ve variantě 

se žlabovkami nebo provětrávaným potrubím se přečistí jen omezeně a je nutné doplnit dalšími 

opatřeními (dočišťovací rybník). (pozn. Požadována je varianta s otevřeným nezpevněným korytem). 

5. havárie provozu kanalizační sítě 

Zajistit, aby nečištěné splašky stékaly do údolí Zákolanského potoka a do vodoteče. Vzhledem 

ke vzdálenosti mezi kanalizací a vodním tokem to je možné pomocí provizorního zahrazení údolí 

pod Lichocevsí nebo Noutonicemi, je možné jen u otevřené vodoteče 

6. náběh ČOV po dokončení 

Částečně lze zmírnit samočistícími procesy při využití otevřené vodoteče. Částečně se vliv zmenší 

i při využití dočišťovací nádrže. Převedením odpadní vody potrubím nebo v betonovém korytě je 

samočištění žádné nebo malé a odpadní vody se dostanou až do recipientu prakticky nečištěné. 

7. zimní období 

Nelze eliminovat při využití potrubí. Omezeně funguje v případě betonového kanálu. Zde ale hrozí 

zamrzání a vylití odpadní vody do okolí (po jejím ochlazení). Pokud by byla voda převedena 

po neupraveném povrchu, byly by rozlivy v místě zámrazu poměrně přirozeného charakteru, stejně 

jako vymrzají jiné malé vodoteče. Vliv sníženého čištění je jen částečně vyvážen přirozeně vyšším 

prokysličením vody v recipientu při nízkých teplotách. 

8. havárie při výstavbě ČOV 

Zabezpečit místo havárie tak, aby (především při dešťových srážkách) nedošlo ke splachu půdních 

částic nebo úniků ropných látek a provozních kapalin mechanizace do Zákolanského potoka. 
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9. havárie v provozu ČOV 

V případě převodu odpadních vod potrubím a betonovým kanálem se nečištěné vody dostávají 

až k recipientu, kde mohou vysoce překročit povolené hodnoty znečištění. U otevřeného povrchového 

toku lze kdekoliv nečištěné vody zachytit přehrazení (částečně i u zpevněného koryta). 

10. ponechání současného stavu 

Nekontrolované úniky nečištěných odpadních vod ze septiků, ať povrchovým odtokem nebo průsaky, 

nelze kontrolovat ani zmírnit. Neexistuje informace o tom, nakolik tyto průsaky ovlivňují 

Zákolanský potok, ale lze předpokládat, že při jeho vzdálenosti od obcí je vliv minimální nebo žádný 

(platí pro současný stav, nikoliv pro stav budoucí, s výrazným nárůstem obyvatel). 

V závěru „Naturového hodnocení“ je zhodnocena varianta se zatrubněním odváděných přečištěných 

vod s přímou výpustí do Zákolanského potoka jako varianta z významným negativním vlivem 

na integritu lokality a předmět ochrany EVL CZ0213016 - Zákolanský potok, raka kamenáče 

(Austropotamobius torrentium).  

Dále je zhodnoceno, že rozsah livu lze výrazně zmírnit až eliminovat realizací jiných variant, které 

předložené „Naturové hodnocení“ vyhodnocuje.  

Na základě uvedených informací, a na základě vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody byla 

vybrána varianta č. 1 Oznámení záměru (varianta 3A „Naturového hodnocení“). 

Vlivy na ovzduší a klima 

Čistírny odpadních vod s kapacitou do 10 000 EO nejsou dle současně platné legislativy zdrojem 

znečištění ovzduší. Podle navržené kapacity čistírny odpadních vod (4300 ekvivalentních obyvatel) 

se jedná o stacionární zdroj znečišťování ovzduší neuvedený (nevyjmenovaný) v příloze č. 2 k zákonu 

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 

Počty vozidel v oblasti se s ohledem na konfiguraci dopravy prakticky nebudou měnit, protože záměr 

nemá žádný vliv na dopravu, s výjimkou dopravy během realizace, ta však bude minimální a projeví 

se jen v místních a dočasných příjezdních komunikacích a objížďkami v jednotkách pojezdů za den. 

Vliv záměru na ovzduší v době realizace i za provozu je zcela zanedbatelný a významné negativní 

ovlivnění vlivem záměru je vyloučeno. 

Vlivy na hlukovou situaci 

Určité zhoršení akustické situace v místě a podél dopravních tras lze očekávat v době výstavby. 

Bude se jednat o hluk dočasný, přiměřený prováděné činnosti. Stavba bude probíhat jen v pracovní 

době mimo dobu nočního klidu. 

Po skončení výstavby a za provozu díla nebude toto produkovat žádný nadměrný hluk ani vibrace. 

Produkce odpadů 

Během provozu záměru se předpokládá produkce shrabků. 

Ve druhé etapě bude instalováno strojní odvodnění kalu, produkován tak bude kal v rypném stavu 

se sušinou minimálně 15 %. Při teoretické produkci přebytečného kalu 900 m3/měsíc je měsíční 

produkce odvodněného kalu 60 tun. Produkce odpadů z mechanického předčištění – pro další etapu 

je doporučena kombinace jednotky česlí a lapáku písku – bude enormně závislá na stavu kanalizace. 

Předpoklad činí cca 15 t/měsíc. 
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Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Navržena je dvoulinková mechanicko-biologická čistírna splaškových vod s membránovými filtry 

na výstupu dle územního plánu pro 4 300 EO doplněná ve II. etapě výstavby rezervní nádrží 

za čistírnou a biologickou dočišťovací nádrží. 

Podzemní vody v místech stavby nejsou významné. Oblast je celkově velmi suchá. V řadě míst nebyla 

podzemní voda zastižena ani do hloubky 4–5 m. V Noutonicích je u chráněného dubu pravděpodobný 

nepravidelný malý vývěr podzemní vody, zásobující požární nádrž a pokračující dál jako bezejmenná 

vodoteč kolem plánované ČOV, směrem do Zákolanského potoka. Dle místního šetření se jedná o tok 

podpovrchový, protože původní erozní rýha tvořící dno potoka byla zanesena za malých průtoků 

pískem a zeminou a obvyklý nízký průtok se stačí vsáknout a teče dál pod zarostlým povrchem. 

Voda tak nemá v korytě viditelnou hladinu, ale ve skutečnosti teče v původním korytě potoka dále, 

přitom se přirozeným způsobem filtruje. V některých místech, kde dříve zřejmě byly tůně, se voda drží 

natolik vysoko pod povrchem, že se v místě objevují ostrůvky zelených rostlin náročných na vodu, 

které svou existencí potvrzují informaci o podpovrchovém toku. V případě, že odtok z ČOV bude 

dostatečně vyrovnaný, může být zejména zpočátku i tento odtok stále podpovrchový a filtrovaný, 

do Zákolanského potoka se dostane prostřednictvím dnešní zamokřené louky vsakem. Dojde 

tak ke zpomalení odtoku vody z území. 

V okolí potoka odvádějícího vyčištěné vody dochází nepravidelně, ale občas k prudkým nárazovým 

srážkám spojeným s erozním odnosem ornice nebo lesní půdy z blízkých svažitých ploch. Tuto situaci 

předložený záměr nezmění. V době prudkých srážek bude v bezejmenném toku takové množství vody, 

kdy přídavek přečištěné vody z ČOV bude jen mírně patrný. Záměr tak odnos ornice a lesní půdy 

neovlivní. 

Záměr je umístěn mimo zátopová území. Pouze samotný výstup do Zákolanského potoka je v jeho 

zóně Q100. Na odtok vyčištěných vod z ČOV to nebude mít vliv. 

Vlivy na půdy 

Zábor půdy celkem činí 

V k.ú. Noutonice: 

 na pozemku parc. č. 122/3 145 m2 ZPF pro rozšíření příjezdové cesty; 

 na pozemku parc. 144/1 400 m2 PUPFL pro samotnou ČOV trvalý zábor; 

 na pozemku parc. 144/2 243 m2 neplodná půda pro trvalý zábor ČOV a rozšíření cesty; 

 na pozemku parc. 353/1 vodní tok Zákolanského potoka dočasný zábor pro stavbu zaústění. 

V k.ú. Lichoceves je čerpací šachta ČS2 o objemu 8 m3 na stoce SKL umístěna v komunikaci. 

Zábor ZPF se týká půdy zařazené do IV. bonitní třídy. Dle klasifikace se jedná o půdy málo 

produkční. S ohledem na rozsah 145 m2 je příslušným orgánem ochrany ZPF obec s rozšířenou 

působností.  

Příslušný orgán státní správy lesů se záměrem „Kanalizace a ČOV v částech obce Lichoceves 

a Noutonice“ na lesních pozemcích parc. č.122/1, 144/1 a 144/3 v k.ú Noutonice, určených k plnění 

funkcí lesa, a pozemcích do vzdálenosti 50 metrů od okraje tohoto lesa, souhlasí za splnění těchto 

podmínek: 

1) Realizace stavby může být zahájena až po nabytí právní moci rozhodnutí orgánu státní správy lesů 

o trvalém odnětí té části lesního pozemku č. parc. 144/1 v kat. území Noutonice, která bude dotčena 

stavbou ČOV, a to v rozsahu celého východního cípu od linie oplocení při západní straně areálu ČOV. 

Řízení o odnětí je návrhové. 
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2) Realizace stavby na lesních pozemcích parc. č. 122/1 a 144/3 v k.ú. Noutonice může být zahájena 

až po odstranění nesouladu mezi skutečným a evidenčním stavem komunikace, která je v katastru 

nemovitostí evidována jako parcela č. 336 v k.ú. Noutonice, avšak její skutečná poloha se s hranicemi 

parcely neshoduje. 

Splnění těchto podmínek bude řešeno v rámci navazujících řízeních. 

Výstavba stokové sítě bude prováděna v intravilánu ve veřejných komunikacích, v extravilánu, 

kde to podmínky dovolí, bude vedeno rovněž v zelených pruzích podél komunikací. Mocnost ornice 

a podorničí se pohybuje až kolem 0,9 m. 

Vlivy na faunu a flóru  

V místě stavby ČOV je momentálně divoký nálet olší a osik na PUPFL a dále kopřivy a pýr na divoké 

skládce. Koryto bezejmenného potoka prochází lesním úsekem ve velkém spádu, v několika místech 

se vytvořily pískové laguny, kde se evidentně drží zásoba podpovrchové vody, která napájí drobnou 

zelenou vegetaci a tím indikuje přítomnost vody v toku. V místě uvažovaného zaústění 

do Zákolanského potoka je břeh lemován starými vrbami (Salix sp.) a dále směsí olší a osik. Prakticky 

celá trasa kanalizace i odvaděče mimo zastavěné území je zemědělsky využívaná a nejsou na ní žádné 

chráněné druhy. 

Na daném místě byl proveden okamžitý zoologický průzkum. Byly zaznamenány běžné drobné druhy, 

které jsou v zemědělsky obhospodařované krajině na tento typ ploch vázány.  

EVL CZ0213016 – Zákolanský potok, do kterého jsou svedeny přečištěné vody, má jako předmět 

ochrany populaci raka kamenáče (Austropotamobius torrentium). Početnost populace nebyla k datu 

zapsání EVL do národního seznamu EVL přesně zjištěna a vzhledem k různorodému charakteru 

vodního toku je spolehlivá kvantifikace metodicky téměř vyloučena. Populace raka kamenáče 

v Zákolanském potoce se v závislosti na klimatických podmínkách, výskytu račího moru a lokálních 

zdrojích znečištění vody proměňuje. Na lokalitě se spolu s rakem kamenáčem 

(Austropotamobius torrentium) vyskytuje i rak říční (Astacus astacus). Výskyt raka kamenáče 

v Zákolanském potoce pod Noutonicemi nelze vyloučit. 

Vzorek zoobentosu druhově relativně chudý. Nalezené taxony/druhy jsou typickými organismy 

rychlých až středně rychlých potoků s dostatečnou koncentrací rozpuštěného kyslíku a nízkou 

koncentrací organických látek typu BSK – např. Gammarus fossarum, Elmis aenea a černě zbarvené 

larvy čeledi koutulovití (Psychodidae). Dominantním druhem byl blešivec potoční 

(Gammarus fossarum) – jeho masový výskyt korespondoval se silnou vrstvou allochtonního 

(přirozeného) opadu, který se akumuloval na dně toku. Poměrně hojný byl výskyt bezschránkatých 

chrostíků rodů Hydropsyche sp. a Polycentropus sp., patřících mezi tzv. filtrátory, kteří si staví lapací 

sítě. Jejich výskyt indikuje vodu bohatou na jemné suspendované látky, které tvoří základ jejich 

potravy. 

Výskyt fauny a flory odpovídá stavu území. 

Vlivy na krajinu 

Kanalizace bude vedena pod úrovní terénu. Její vliv na krajinný ráz lze hodnotit jako nulový. Samotná 

ČOV je drobnou stavbou umístěnou mimo pohledově cenné směry a nebude mít žádný nový negativní 

výstup z hlediska vlivu na krajinný ráz. 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Záměr nemá negativní vliv na majetek. Odkanalizování může mít velmi mírně pozitivní vliv 

na zvýšení hodnoty napojených objektů. Kulturní památky se v místě záměru nenachází. 
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Vlivy na infrastrukturu a funkční využití území 

Realizací záměru dojde k zavedení kanalizace s odvodem na ČOV. Dojde tak ke zkvalitnění 

infrastruktury obce. 

 

Vliv na jednotlivé složky není, za předpokladu dodržení všech zákonných podmínek a za provozování 

záměru dle informací uvedených v Oznámení záměru, respektující výběr varianty odvodu přečištěné 

vody do Zákolanského potoka, významný. 

Čistírna odpadních vod, bude podstupovat monitoring výstupů. Před dosažením plné kapacity I. stavby 

bude provedeno vyhodnocení a rozhodnutí o případném doplnění technologie o meandry 

nebo vyrovnávací a dočišťovací nádrž na parcele 146 (před Zákolanským potokem). 

Z hlediska ochrany půdy bude při zahájení stavby kanalizace vždy sejmuta svrchní půdní vrstva 

do hloubky asi 30 cm a zemina bude uložena na místě, po skončení bude půdní vrstva rozprostřena 

zpět, případně doplněna o kvalitní zeminu k rekultivaci. 

Vyčištěná voda bude svými parametry srovnatelná s dobrou kvalitou povrchových vod. V případě 

potřeby dodatečných opatření k udržení populace raka je navržena stabilizační nádrž před vypuštěním 

do Zákolanského potoka, nebo zřízení průtokových meandrů na dolní parcele č. 146. 

Zábor malého pozemku PUPFL pro výstavbu samotné ČOV bude kompenzován závlahou další části 

lesa. 

Po skončení funkce stavby bude i plocha určená pro zařízení staveniště vyklizena, zrekultivována 

a předána k původnímu užívání. Drobné výřezy a křoviny budou štěpkovány. Materiál z úprav dřevin 

a sečená tráva budou nabízeny k využití majitelům, jiným právnickým nebo fyzickým osobám nebo 

budou využity jako biologicky rozložitelný odpad. 

V rámci Zjišťovacího řízení příslušný úřad uvážil parametry území, které může být ovlivněno 

záměrem. Příslušný úřad tedy uvážil při svém rozhodování stávající a schválené využívání území 

a priority jeho trvale udržitelného využívání. V rámci Zjišťovacího řízení bylo hodnoceno relativní 

zastoupení, dostupnost, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů (včetně půdy, vody 

a biologické rozmanitosti) v oblasti, včetně její podzemní části. V rámci posouzení schopnosti 

přírodního prostředí snášet zátěž je brána v úvahu evropsky významná lokalita Zákolanský potok, 

jejímž předmětem ochrany je rak kamenáč. Pro záměr bylo zpracováno „Naturové hodnocení“, 

které navrhlo několik variant odvodu přečištění vody do EVL Zákolanský potok. Na základě 

„Naturového hodnocení“ byla vybrána varianta, která nejméně zatíží recipient dalšími znečišťujícími 

látkami. S ohledem na současný stav, kdy jsou odpadní vody kumulovány v bezodtokých jímkách, 

bez kontroly dalšího nakládání s touto vodou jsou částečně vyváženy, ale existuje možnost, 

že se částečně zasakují do podloží. Vzhledem ke stávajícímu množství obyvatel (cca 400) žádné riziko 

nepředstavují. Předpokládaný nárůst obyvatel na 4 050, občanská vybavenost a výrobní činnost 

znamená významný nárůst EO, které za zachování současného stavu představuje riziko silného 

ovlivnění okolního prostředí. Z tohoto důvodu je realizace ČOV nezbytná. 

Příslušný úřad se zabýval podkladem pro provedení Zjišťovacího řízení, kterým bylo Oznámení 

záměru a „Naturové hodnocení“. Příslušný úřad se dále podrobně zabýval všemi připomínkami 

obdrženými v rámci vyjádření k Oznámení záměru. Detailní vypořádání jednotlivých vyjádření 

je uvedeno v kapitole 3. tohoto rozhodnutí. Souhrnně lze konstatovat, že příslušný úřad neobdržel 

připomínky tak zásadního charakteru, že by bylo nutné konstatovat významný vliv záměru na některé 

složky životního prostředí a veřejného zdraví, a neshledal tedy nutnost zpracovat dokumentaci vlivů 

záměru na životní prostředí. Příslušné orgány v rámci své kompetence nevznesly zásadní připomínky, 
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kromě příslušného orgánu ochrany přírody, který vybral variantu vhodnou pro realizaci záměru. 

Možnost vyjádření využila dotčená veřejnost, která vznesla připomínky k záměru. S ohledem 

na rozsah zaslaných připomínek Krajský úřad Středočeského kraje využil prodloužené lhůty (+ 25 dní) 

k vydání tohoto Rozhodnutí – závěru Zjišťovacího řízení. Veškerá provedená hodnocení v rámci 

Oznámení byla učiněna v souladu s aktuálními postupy či doporučeními danými platnými právními 

předpisy. Na základě Oznámení záměru, „Naturového hodnocení“, informací, které jsou příslušnému 

úřadu známy z jeho úřední činnosti, při respektováním kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu 

a po vypořádání připomínek v obdržených vyjádřeních, rozhodl příslušný úřad tak, jak je uvedeno 

ve výroku tohoto rozhodnutí. Příslušný úřad shledal Oznámení, včetně všech příloh, jako dostatečný 

podklad k tomu, aby vyhodnotil, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí. Z hlediska 

vlivů na jednotlivé složky životního prostředí se příslušný úřad ztotožnil se závěry uvedenými 

v Oznámení záměru a „Naturovém hodnocení“. Největší vliv na kvalitu vody v Zákolanském potoce 

nelze zajistit pouze přečištěním vod v ČOV. Důležitý je způsob odvedení vod do Zákolanského 

potoka. V Oznámení záměru a „Naturovém hodnocení“ bylo vyhodnoceno několik variant odtoku. 

Jednalo se o varianty s odvodem volným korytem občasné vodoteče a odvod vody pomocí zatrubnění 

až k Zákolanskému potoku. Varianta se zatrubněním odtokem byla vyhodnocena jako varianta 

s významným negativním vlivem na životní prostředí. Tato varianta nemůže být použita. Pro odvod 

přečištěných vod do Zákolanského potoka byla zvolena varianta č 1 dle Oznámení záměru (varianta 

č. 3A dle „Naturového hodnocení“ Přímé vypouštění do bezejmenné vodoteče přímo na lokalitě ČOV, 

průtok cca 600 m volným korytem do Zákolanského potoka pod Okoří, s nutností upravit koryto 

bezejmenné vodoteče tak, aby se zvýšila jeho morfologická diverzita, úkrytové kapacity pro raky 

a v neposlední řadě zlepšila i jeho samočisticí schopnosti. Zjišťovací řízení prokázalo, že předložený 

záměr ve schválené variantě č. 1 (dle Oznámení záměru) nemůže mít samostatně, ani v kumulaci 

s jinými záměry významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a proto příslušný úřad 

rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí 

 

2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu Zjišťovacího řízení: 

Středočeský kraj, vyjádření ze dne 28.07.2022, č.j. 097265/2022/KUSK; 

Obec Svrkyně, vyjádření ze dne 11.07.2022, č.j. 23/2022; 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, vyjádření 

ze dne 29.07.2022, č.j. 090567/2022/KUSK; 

Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 27.07.2022 

č.j. MUCE 109187/2022 OŽP/L/Št; 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, vyjádření ze dne 26.07.2022,  

č.j. ČIŽP/41/2022/7568; 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, vyjádření ze dne 26.07.2022,  

č.j. KHSSC 35164/2022; 

TFP Legal, advokátní kancelář, s. r. o., zastupující dotčenou veřejnost MAISON development, a. s. 

IČO 26118629, se sídlem Jeruzalémská 1321/2, Nové Město, 110 00 Praha 1. 

Výše uvedená vyjádření obdržel Krajský úřad Středočeského kraje v řádném termínu pro vyjádření. 

Po termínu pro vyjádření obdržel Krajský úřad Středočeského kraje vyjádření: 

Povodí Vltavy, s. p., vyjádření ze dne 11.08.2022, zn. PVL-50437/2022/240 – Sku. 
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3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu Zjišťovacího řízení: 

Středočeský kraj 

Středočeský kraj souhlasí se záměrem „ČOV a kanalizace Lichoceves – Noutonice", ke Zjišťovacímu 

řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

Obec Svrkyně 

K záměru sdělila, že k Oznámení nemá připomínky. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství  

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v účinném znění 

(dále jen zákon) 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany 

přírody, příslušný podle ustanovení § 77a zákona č. 114/1992 Sb. konstatuje k předkládanému 

Oznámení záměru následující:  

Jedná se o novostavbu splaškové kanalizace s ČOV umístěné na pozemcích parc. č. 144/1 a 144/2 

vk.ú. Noutonice. ČOV je navržena jako dvoulinková mechanicko-biologická s membránovými filtry 

pro 4 300 EO s volným odtokem do lokální bezejmenné vodoteče, která cca po 600 m ústí 

do Zákolanského potoka. Výstavba ČOV bude probíhat ve 2 etapách a v případě potřeby bude 

ve II. etapě výstavby doplněna o biologickou dočišťovací nádrž. 

Orgán ochrany přírody se k původní variantě, tj. variantě s odvodem vyčištěných vod z ČOV 

zatrubněnou trasou – kanalizačním odvaděčem, vyjádřil ve svém předchozím stanovisku a jelikož 

nevyloučil významný vliv na předmět ochrany a celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích 

oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními náležících do gesce Krajského úřadu 

Středočeského kraje, konkrétně na evropsky významnou lokalitu Zákolanský potok, bylo 

autorizovanou osobou, RNDr. Vlastimilem Kostkanem, Ph.D., vypracováno „naturové hodnocení“, 

které původní záměr se zatrubněním zaústěním z ČOV do Zákolanského potoka vyhodnotilo jako 

záměr s významně negativním vlivem (-2) na integritu lokality a předmět ochrany EVL CZ0213016 - 

Zákolanský potok, raka kamenáče (Austropotamobius torrentium). Nicméně totéž „naturové 

hodnocení“ zároveň navrhuje variantní řešení, které rozsah vlivu výrazně zmírní až eliminuje. 

Touto variantou je právě předložená varianta s volným odtokem vyčištěných vod bezejmennou 

vodotečí do Zákolanského potoka. Možnost otevřeného kanálu umožní na úseku dlouhém cca 600 m 

významné okysličení přečištěných odpadních vod po průchodu mechanicko – biologickou ČOV, 

odbourání biologických látek a snížení hodnoty BSK5, která je podle dosavadních poznatků jeden 

z hlavních faktorů limitujících výskyt raka kamenáče (Austropotamobius torrentium) ve vodních 

tocích. 

V souvislosti s uvedeným příslušný úřad požaduje upravit koryto bezejmenné vodoteče tak, 

aby se zvýšila jeho morfologická diverzita, úkrytové kapacity pro raky a v neposlední řadě se zlepšily 

i jeho samočisticí schopnosti. Vhodné řešení je nutné konzultovat s odborníky. Jen tak může být 

zajištěno, že přečištěné odpadní vody odtékající z ČOV po přirozeném povrchu s velkou drsností, 

vytvoří rozsáhlé plochy biofilmů, na kterých se spotřebovávají nežádoucí živiny (N, P). Velká plocha 

hladiny tak bude v kontaktu s atmosférou a dobré prokysličení napomůže odbourávat organické látky 

a snížit BSK5. Předložené řešení zároveň po technické stránce umožňuje velmi rychlé zachycení 

odtoku špatně vyčištěných vod do Zákolanského potoka v případě havárie nebo špatně fungující 
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technologie membránové ČOV, například dočasným zasypáním odtoku a odčerpáním znečištěné vody 

dříve, než doteče do Zákolanského potoka. 

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon) 

Předložený záměr řeší výstavbu splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod s projektovanou 

kapacitou 4 300 ekvivalentních obyvatel na pozemcích v katastrálním území Lichoceves a Noutonice. 

Čistírny odpadních vod s projektovanou kapacitou pro méně než 10 000 ekvivalentních obyvatel 

nejsou dle kódu 2.7. v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. vyjmenovaným stacionárním zdrojem 

znečišťování ovzduší, a proto krajský úřad není z hlediska platné legislativy týkající se ochrany 

ovzduší k těmto stacionárním zdrojům věcně příslušný. Provozovatel stacionárního zdroje 

znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší požádá, v souladu s § 11 

odst. 3 zákona, o vydání závazného stanoviska k umístění, provedení a užívání stavby podle jiného 

právního předpisu (např. podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu), 

příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností 

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon) 

Podle předložené dokumentace budou realizací záměru dotčeny pozemky zemědělského půdního 

fondu (dále jen „ZPF“), a to v rozsahu 0,0145 ha. Před vydáním rozhodnutí podle zvláštního předpisu 

(stavebního zákona) je nutné získat souhlas příslušného orgánu ochrany ZPF k trvalému, případně 

i k dočasnému odnětí zemědělské půdy ze ZPF dle ustanovení § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF.  

Žádost o udělení souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF musí mít veškeré náležitosti 

dle ustanovení § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF a podává se na obecním úřadě obce s rozšířenou 

působností, v daném případě na Městském úřadě Černošice. 

Nad rámec povinností vyplývajících ze zákona doporučuje zdejší úřad koordinovat projekt s procesem 

pořizování nové územně plánovací dokumentace obce Lichoceves 

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon) 

Krajský úřad nemá k záměru připomínky. Podle předložené dokumentace již bylo vydáno kladné 

závazné stanovisko příslušného orgánu státní správy lesů (Městského úřadu Černošice) podle 

ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona k dotčení lesního pozemku, pozemku určeného k plnění funkcí 

lesa, a pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. 

Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad dotčeným orgánem nebo nemá připomínky. 

Vypořádání: Z hlediska ochrany ZPF, PUPFL a ovzduší se jedná o připomínky vycházející 

z legislativy, které musí být splněny bez ohledu na Zjišťovací řízení. Vyjádření příslušného orgánu 

ochrany přírody hodnotí vhodnost uvedených variant a vybírá variantu č. 1 jako variantu, při které je 

záměr možné považovat za akceptovatelný. Variantu č. 1 považuje Krajský úřad Středočeského kraje 

za jedinou variantu, která může být realizována a pro kterou je vydáno toto Rozhodnutí – závěr 

Zjišťovacího řízení. 
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Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí 

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon) 

Zákolanský potok, který je uvedeným záměrem dotčen, je evropsky významnou lokalitou s výskytem 

kriticky ohroženého druhu živočicha – raka kamenáče. Z tohoto důvodu je nezbytné vyhodnocení 

možného vlivu stavby na ekosystém potoka, a to zejména z hlediska výskytu raka kamenáče. 

Určit způsob vyhodnocení, který má být požadován, je v kompetenci Krajského úřadu Středočeského 

kraje, do jehož pravomoci spadá agenda týkající se zvláště chráněných částí přírody. 

Z hlediska dalších složkových zákonů není Městský úřad Černošice dotčeným orgánem nebo nemá 

připomínky. 

Vypořádání: Přílohou předloženého Oznámení záměru je zpracované „Hodnocení vlivu záměru 

výstavby a provozu na předměty ochrany soustavy Natura 2000 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny v platném znění“ (Naturové hodnocení). Krajský úřad Středočeského 

kraje, jako orgán ochrany přírody příslušný k vyjádření k předmětnému záměru ve svém vyjádření 

vybral jednu z variant navrhovanou zpracovaným „Naturovým hodnocením“. Vliv záměru na předmět 

ochrany příslušné EVL lze považovat za vyhodnocený. 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha 

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). 

K předloženému Oznámení nemá z pohledu zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, žádných připomínek. Pouze 

upozorňuje, aby u lesních pozemků, které budou dotčeny záměrem prezentovaným v předloženém 

Oznámení, byl dodržen zákonný postup jejich odnětí plnění funkcí lesa či dotčení jejich ochranného 

pásma. 

Z hlediska dalších složkových zákonů nemá Česká inspekce životního prostředí připomínky 

ČIŽP OI Praha nemá k předloženému Oznámení záměru zásadní připomínky, pouze upozornění 

oddělení ochrany lesa. Inspekce nepožaduje další posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. 

Vypořádání: Vynětí pozemků z ploch plnění funkce lesa je připomínkou vycházející ze zákona, 

která musí být splněna bez ohledu na proces Zjišťovacího řízení nebo posuzování vlivů záměru 

na životní prostředí prováděném v celém rozsahu zákona č. 100/2001 Sb. Vzhledem k dalšímu obsahu 

vyjádření bez dalšího komentáře. 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 

Záměr z aspektu ochrany veřejného zdraví dle předložené dokumentace k Zjišťovacímu řízení není 

nutno dále rozpracovat a posuzovat dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

TFP Lega, advokátní kancelář, s. r. o., Mgr. Daniel Thelen, advokát zastupující dotčenou 

veřejnost MAISON development, a. s. IČO 26118629, se sídlem Jeruzalémská 1321/2, 

Nové Město, 110 00 Praha 1. 

Dotřená veřejnost (MAISON development, a. s., dále označena jako Společnost) má k Záměru 

zvláštní, specifický vztah, který je dán skutečností, je to právě ona, kdo bud investorem II. Etapy 
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výstavby Záměru. Je tedy nejen jejím právem, ale mnohem spíše povinností vyjádřit se k Záměru, 

jehož parametry bohužel nesplňují vysoká očekávání, jež Společnost vůči Záměru měla a nadále má. 

Společnost předně upozorňuje na skutečnost, že Záměr vykazuje natolik zásadní vady 

(jak technického charakteru, tak vady právní), že ochrana raka kamenáče v oblasti Zákolanského 

potoka nebude vůbec možná. Účel zákona je přitom přesně opačný, tedy aby zákonem chráněné zvíře 

mělo v oblasti adekvátní podmínky pro život a pro další přežití. 

Vypořádání: Financování záměru není předmětem Zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. 

a na proces Zjišťovacího řízení nemá žádný vliv. Ve výše uvedeném tvrzení není uvedeno, z jakého 

důvodu dotčená veřejnost došla k závěru, že záměr vykazuje tak zásadní vlivy na životní prostředí, 

které nelze eliminovat či zcela vyloučit. V rámci Zjišťovacího řízení bylo předloženo několik variant 

záměru (přesněji způsobu vypouštění přečištěné vody, které je u tohoto záměru zásadní). Z uvedeného 

textu není patrné, zda byla hodnocena pouze varianta se zatrubněním odtoku, která je zcela vyloučena, 

nebo se týká i jiných hodnocených variant odvodu přečištěné vody.  

a) Právní vady záměru 

Úvodní, avšak klíčová vada Záměru, spočívá v nedostatečném posouzeni záměru příslušnými 

dotčenými orgány, které jsou povinny se k záměrům s tak významným dopadem na přírodu a krajinu 

vyjádřit. v posuzovaném případě bylo dne 29.01.2021 vydáno závazné stanovisko Městského úřadu 

Černošice, odboru územního plánování, č. j. MUCE 150804/2020 OUR 

sp. zn. uup:46809/2020/Ei/Licho (dále jen „Závazné stanovisko“). Toto stanovisko však podle názoru 

Společnosti naprosto nesplňuje nároky na závazná stanoviska vydávaná podle § 96b odst. 3 zákona 

č. 183/2006 Sb., stavebního zákona (dále jen, „StavZ“). 

Předně, Závazné stanovisko pouze konstatuje, Že Záměr je v souladu s územně plánovací 

dokumentací a rovněž s politikou územního rozvoje, dále je dle Závazného stanoviska v souladu 

s úkoly a cíli územního plánování. Tento závěr, zejména pokud se týká souladu s úkoly a cíli 

územního plánování, zůstal pouhým konstatováním bez řádného odůvodnění, což je alarmující, když 

se jedná o stavbu natolik významně zasahující nejen do území, ale především do kvality chráněné 

lokality jako takové. 

Podle § 96b odst. 3 StavZ, dle nějž bylo Závazné stanovisko vydáno, v závazném stanovisku orgán 

územního plánování určí, zda je záměr přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje 

a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv. 

Jestliže shledá záměr přípustným, může stanovit podmínky pro jeho uskutečnění 

Závazné stanovisko nikterak nereflektuje skutečnost, Že posuzovaný Záměr podléhá procesu 

povolování podle EIA, neboť veškeré přečištěné odpadní vody by byly vypouštěny do Zákolanského 

potoka, který je vyhlášen jako evropsky významná lokalita (neboli tzv. EVLCZ0213016 k ochraně 

raka kamenáče, který je na seznamu ohrožených, a proto chráněných živočichů). Z tohoto důvodu bylo 

přesně rok po vydání Závazného stanoviska rozhodnuto, že celé řízení o povolení Záměru bude 

probíhat podle EIA, což ovšem závazné stanovisko nijak nereflektuje. 

Společnost, která bude investorem druhé etapy výstavby Záměru, je přesvědčena o nutnosti vybudovat 

v místě funkční a technicky logickou Čističku odpadních vod, ovšem odmítají, a to důrazně, 

spoluúčast na projektu, který vykazuje celou řadu právních i technických vad. Tyto vady ve svém 

důsledku povedou k úhynu raka kamenáče, který po vypouštění přečištěné odpadní vody 

do Zákolanského potoka ztratí možnost ve vodě přežít. 

Závazné stanovisko orgánu územního plánování se soustředilo toliko na možnost výstavby Záměru 

v území. Záměr je možný, neboť je v souladu s územním plánem. Dle názoru Společnosti je však 

úkolem orgánu územního plánování rovněž posoudit vhodnost Záměru a jeho účelnost, a to podle 
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§ 96b odst. 3 věty poslední StavZ, tedy z hlediska cílů a úkolů územního plánování. Tímto cílem je 

ochrana přírody a krajiny, která je v tomto případě navíc evropsky významnou lokalitou. 

Orgán územního plánování však na tento aspekt posuzování Záměrů nesmí rezignovat. 

Jak se Závazné stanovisko vypořádalo se skutečností, že Záměrem bude dotčena evropsky významná 

lokalita? Jak se Závazné stanovisko vypořádalo s hodnotami (viz dále), jež se po výstavbě Záměru 

změní v Zákolanském potoce, ve vztahu k výskytu raka kamenáče? Odpověď zní, že bohužel nijak. 

Závazná stanoviska by přitom měla mít obdobný obsah jako rozhodnutí ve správním řízení: 

Konkrétně v tomto případě Závazné stanovisko dle názoru Společnosti zcela opomíjí judikaturu, 

která dovodila, že při vydávání závazného stanoviska podle § 149 správního řádu, jehož obsah 

je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, je třeba na základě § 154 

s. ř. přiměřeně použít ustanovení o obsahu, formě a náležitostech rozhodnutí (S 67 a 68 s. ř.), 

viz rozsudek NSS č. j. 9 As 21/2009-150 (č. 2381/2011 Sb. NSS). 

Společnost si je vědoma mechanismu přezkumu závazných stanovisek, a právě proto již nyní apeluje, 

aby Oznamovatel i s ohledem na časový odstup (Závazné stanovisko bylo vydáno přesně rok před tím, 

než bylo rozhodnuto, že Záměr bude posuzován v režimu EIA), požádal dotčený orgán o vydání 

nového, aktuálního závazného stanoviska, který bude již zohledňovat Záměr jakožto záměr významně 

svým vlivem zasahující do evropsky významné lokality (výše zmíněná Evropsky významná lokalita 

č. EVLCZ0213016). Tento postup je nejjednodušší a zajistí urychlení řízení, které bude v případě 

ponechání aktuálního Závazného stanoviska trpět zásadní vadou. 

Vypořádání: Krajskému úřadu Středočeského kraje není jasné, jaké posouzení je v rámci připomínky 

myšleno. Zjišťovací řízení i posuzování vlivů záměru na životní prostředí z hlediska zákona 

č. 100/2001 Sb. probíhá před projektovou fází tak, aby připomínky vzešlé z těchto řízení mohly být 

zapracovány do projektové dokumentace. Současně je Zjišťovací řízení prvním řízením, ve kterém 

dochází k posouzení vlivu záměru na životní prostředí. Vzhledem k doručení vyjádření v době k tomu 

určené, nemohl mít autor připomínky dostatečné informace o způsobu posouzení záměru. 

Jako povinná příloha k Oznámení záměru je „Vyjádření příslušného úřadu územního plánování 

k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace“ (toto je citace ze zákona č. 100/2001 Sb., není 

tedy řečeno, že se pro potřeby Zjišťovacího řízení musí jednat o závazné stanovisko). Krajský úřad 

v rámci Zjišťovacího řízení neřeší, v jaké formě je tato informace vydána. Krajskému úřadu věcný 

obsah tohoto dokumentu slouží pro informaci o současném vztahu záměru a územního plánu. Avšak 

ani případný nesoulad s územním plánem nemá na Zjišťovací řízení vliv. Obsah přiloženého 

„závazného stanoviska“ není pro toto Rozhodnutí závazný. 

Krajský úřad dále upozorňuje, že se v této chvíli jedná o Zjišťovací řízení. Až na základě výsledku 

Zjišťovacího řízení záměr ne/podléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona 

č. 100/2001 Sb. 

V této části předloženého vyjádření není uvedeno, na základě jakých podkladů dospěl předkladatel 

připomínky k závěru, že záměr předložený ve variantě s membránovou ČOV není dostatečně účinný. 

Žádat znovu o informaci ohledně souladu záměru s územně plánovací dokumentací nelze hodnotit jako 

účelný. Věcná informace o souladu s územně plánovací dokumentací by nebyla upravena. Pro potřeby 

Zjišťovacího řízení je takový dokument dostatečný. Krajský úřad Středočeského kraje, oddělení 

posuzování vlivů na životní prostředí, jako úřad příslušný k vedení Zjišťovacího řízení, 

není kompetentní k určení využitelnost takového dokumentu v rámci dalších navazujících řízeních. 

b) Chybějící popis a vysvětlení funkčnosti biologické dočišťovací nádrže 

Klíčovým dokumentem, který odhaluje charakter navrhovaného Záměru, je v tomto případě Oznámení 

o záměru podle zákona EIA „ČOV a kanalizace Lichoceves – Noutonice“ (dále jen „Oznámení“). 
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Oznámení však vykazuje řadu závažných vad a nedostatků. Tato skutečnost sama o sobě 

je pro Společnost skličující, neboť projekt čističky odpadních vod se v Lichocevsi a Noutonicích 

připravuje nejméně od roku 2004, a bohužel současné řešení Záměru zůstává za očekáváním 

Společnosti. 

Oznámeni vykazuje několik nejasností a rozporů. Na str. 11 Omámení je na několika místech zmíněna 

biologická dočišťovací nádrž. Viz například: „Navrhovaná splašková kanalizace s čerpací stanicí 

Lichoceves bude odvádět splaškové odpadní vody do navrhované membránové čistírny s dočištěním 

v biologické dočišťovací nádrži. Celková délka stok splaškové kanalizace bude 3 267, 60 m. 

Prodloužení vodovodu k ČOVPEDN90 bude 431 m. Navržena je dvoulinková mechanicko-biologická 

čistírna splaškových vod s membránovými filtry dle územního plánu pro 4 300 EO doplněná v případě 

potřeby ve II. etapě výstavby biologickou dočišťovací nádrži. Dále musí být zřízena přípojka elektřiny 

a případně i pitné vody“. 

V Oznámení však zcela chybí jakýkoliv další popis tohoto klíčového komponentu – v dalších částech 

Oznámení není biologická dočišťovací nádrž nikde popsaná – tato skutečnost sama o sobě způsobuje 

významný rozpor, který je nutné neprodleně odstranit. Není totiž jasné, jak bude membránová čistička 

fungovat bez biologické dočišťovací nádrže, a jaký vliv to na její efektivitu bude mít. Není také jasné, 

zda přítomnost či nepřítomnost biologické dočišťovací nádrže byla či nebyla zohledněna 

ve výpočtech, jež jsou uvedeny v tabulkách Oznámení. 

Vypořádání: Krajskému úřadu není jasné, jaké závažné vady a nedostatky Oznámení záměru obsahuje. 

Samotné oznámení záměru je, nad požadavky zákona č. 100/2001 Sb. zpracováno osobou 

autorizovanou pro zpracování „Dokumentace EIA“ a „Posudku EIA“ řízení vedené v rozsahu celého 

procesu dle zákona č. 100/2001 Sb. Předložené Oznámení záměru naplňuje věcně všechny kapitoly 

požadované k Oznámení záměru zpracované dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. 

Konkrétní popis navržené ČOV je uveden v Oznámení záměru, kapitole B.1.6 „Stručný popis 

technického a technologického řešení záměru" na str. 11 – 16. V dané kapitole je popsána funkce 

membránové ČOV. Součástí je nákres membránového modelu EP-UF, dispoziční schéma navržené 

ČOV a technologické schéma navržené ČOV. Dále jsou podrobně popsány všechny stupně čištění. 

Krajský úřad konstatuje, že skutečně je na str. 11 ve 4. odstavci kapitoly B.1.6 „Stručný popis 

technického a technologického řešení záměru“ že „…bude odvádět splaškové odpadní vody 

do navrhované membránové čistírny s dočištěním v biologické dočišťovací nádrži.“ V následujícím 

odstavci je již upřesněno, že biologická dočišťovací nádrž bude doplněna v případě potřeby. 

Hodnocené funkce případné dočišťovací nádrže by muselo vycházet z požadavku orgánu ochrany 

přírody nebo vodoprávního orgánu, který by takovou nádrž požadoval, a to se všemi parametry. 

V současné době se s nádrží uvažuje jen jako s možnou alternativou, která by byla řešena v rámci II. 

Etapy záměru. Zařazení takové nádrže by opět podléhalo příslušnému orgánu ochrany přírody 

k vyjádření, zda by její vybudování ne/mělo významný vliv na předmět ochrany EVL Zákolanský potok. 

Předložené výpočty tak případnou biologickou dočišťovací nádrží nezahrnují.  

c) Nedostatečné zdůvodnění využití technologie membránové ČOV 

Dalším nedostatkem Oznámení je absence zdůvodnění využité technologie. Otázka využití 

membránové technologie čistíren odpadních vod oproti klasické dosazovací nádrži by si přinejmenším 

zasloužila širší zdůvodnění, nikoliv pouze konstatování, že membránová technologie je pro daný 

případ vhodná (vhodnější). v případě využívání membránové technologie bývá jako zásadní výhoda 

uváděna úspora místa v území, neboť klasické dosazovací nádrže jsou oproti membránovým Čistírnám 

významně prostornější. V dané lokalitě však úspora místa nemá odůvodnění, když ČOV má být 

umístěna v neobydlené lokalitě bez souvislejší širší urbánní zástavby. 
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Oproti této (nesporné) výhodě membránové technologie čistíren stojí pak protiargument v podobě 

často až dvojnásobné energetické náročnosti membránových čistíren odpadních vod. Není jasné, proč 

tento aspekt Oznámení nijak nereflektuje, a z jakého důvodu je rezignováno na zdůvodnění využité 

technologie. 

V současnosti již existuje celá řada technologií, jež jsou zmíněny například v nařízení vlády 

č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 

náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 

oblastech (dále jen „Nařízení“) - například možnost využití tzv. mikrosíta – která by v kombinaci 

s terciálním stupněm přečištění odpadních vod mohla snížit energetickou náročnost membránové 

ČOV. Terciální stupeň přečištění odpadních vod zajišťuje pomocí doplňujících biologických, 

fyzikálně-chemických a jiných procesů dodatečné snížení odtokových koncentrací nežádoucích látek 

a dalšího znečištění. Společnost má za to, Že aktuálně navrhovaná technologie (tzn. bez terciálního 

dočištění), nebude schopna zajistit ukazatele, které jsou v Oznámení tvrzeny. Jde zejména o hodnoty 

N-NH4 pod 0,15 mg/l a snížení celkového množství N (Ncelk.) pod 5 mg/l. 

Vypořádání: Zdůvodnění využití technologie ČOV s membránou je uvedeno v úvodu „Naturového 

hodnocení“: „V případě, že by čištění bylo řešeno pouze v roce 2015 navrženou mechanicko– 

biologickou čistírnou, hodnoty znečišťujících látek by silně biotopy s výskytem raka významně zatížily. 

Jedná se především o vysoké hodnoty BSK5, které jsou jedním z klíčových faktorů pro výskyt raka 

kamenáče. 

Dokonce ani podstatně modernější a efektivnější technologie čištění odpadní vody v membránové ČOV 

(s přímým vypouštěním odpadních vod z ČOV do recipientu zatrubněním) nedokáže snížit nežádoucí 

hodnotu BSK5 a proto byly navrženy další varianty řešení záměru, které se soustřeďují na možnosti 

okysličení a dočištění vody mezi ČOV a Zákolanským potokem.“ 

Z uvedeného vyplývá, že využití běžnější mechanicko – biologické ČOV nezaručovalo dostatečnou 

kvalitu odváděných vod, což je v „Naturovém hodnocení“ komentováno dále: „Vliv takového typu 

ČOV byl pro obec Lichoceves navržen a následně v procesu naturového hodnocení posuzován v roce 

2015. Protože parametry vod, vypouštěných z tohoto typu ČOV, nedostačovaly požadavkům 

na ochranu biotopu raka kamenáče v Zákolanském potoce, bylo v hodnocení navrženo doplnit 

mechanicko – biologickou čistírnu ještě provzdušňovanou kořenovou čistírnou, umístěnou na louce 

před zaústěním odpadních vod do Zákolanského potoka. Tato varianta však nebyla realizována.“ 

Funkčnost takové technologie by byla významně ovlivňována především v zimních měsících. 

Následně byla navržena membránová ČOV, která má lepší parametry vypouštěných přečištěných vod. 

Tato technologie je navíc doplněna vhodnou variantou odvodu přečištěné vody do Zákolanského 

potoka. Pokud je taková technologie hodnocena jako dostatečná, nemá krajský úřad pravomoc 

vyžadovat jiné řešení nad rámec předloženého záměru, ani to v takovém případě není účelné. 

Parametry přečištěné vody jsou garantovány dodavatelem technologie.  

První membránová ČOV byla zrealizována v obci Chýně v roce 2011. Byla konstruována 

na 1 800 EO. Důvodem realizace membránové ČOV nebyla jen nutnost zařízení zmenšit na nejmenší 

možnou rozlohu, ale také kvalitnější výstup z ČOV oproti klasické technologii. Co se týče spotřeby 

el. Energie, je skutečně u této ČOV vyšší. V roce 2011 bylo zvýšení nákladů vyčísleno na 3 Kč/m3 

vyčištěné vody. U této ČOV bylo navýšení spotřeby el. Energie cca o 140 kWh/den. Zamýšlená ČOV 

se v I. fázi počtem EO příliš neliší. S II. Etapou se toto navýšení zdvojnásobí. Systém deskových 

membrán byl také vyhodnocen jako nejlepší řešení pro menší a střední čistírny, tj. cca do 10 000 EO. 

(https://voda.tzb-info.cz/likvidace-odpadnich-vod/7440-prvni-realizace-membranove-cov-v-cr) 

 

https://voda.tzb-info.cz/likvidace-odpadnich-vod/7440-prvni-realizace-membranove-cov-v-cr
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d) Nesprávné výpočty, chybné závěry 

Dalším klíčovým zdrojem informací o plánovaném Záměru je Hodnocení vlivu záměru výstavby 

a provozu na předměty ochrany soustavy Natura 2000 podle § 45i zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny v platném znění (dále jen „Hodnocení“). I toto bohužel dle závěrů Společnosti, 

i oslovených odborníků, vykazuje zásadní nedostatky a rozpory. 

V Hodnoceni se objevují opakované citace „Málková 2020“ a „Málková 2021“, přičemž z těchto 

opakovaných citací není zjevné, z jakého dokumentu (jedná se pravděpodobně o odkaz 

na dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí) hodnotitel při zpracování Hodnocení vycházel. 

Rovněž závěr Hodnoceni je alarmující, neboť v kapitole 8 Závěrečné hodnoceni se podává, 

že „Realizace záměru „Kanalizace a ČOV v obci Lichoceves, v částech obce Lichoceves a Noutonice, 

s zatrubněním zaústěním do Zákolanského potoka, pokud by byl realizován podle předložené 

projektové dokumentace, bude mít významně negativní vliv (-2) na integritu lokality a předmět 

ochrany EVL CZ0213016 – Zákolanský potok, raka kamenáče (Austropotamobius torrentium)“. 

Zcela paradoxně však Hodnocení uvádí membránovou čistírnu odpadních vod jako nejméně zátěžovou 

variantu, a to i přes deklarovaný nedostatek relevantních hodnot a parametrů. 

Společnost proto oslovila pana Radka Jakeše ze společnosti Atem – ateliér ekologických 

modelů, s. r. o., IČO: 27181278, aby Hodnocení porovnal se svými poznatky a odbornými závěry. 

Klíčový je přitom Jakešův závěr, že „...nebyla nijak vyhodnocena opatření pro snížení koncentrací 

dalších znečišťujících látek v odpadni vodě, jako je např. obsah dusíku, NH3, NH4, fosforu nebo železa. 

Hodnocení Natura je nekompletní a nemůže dávat podklad pro rozhodnutí, že uvedená technologie 

nebude mít významně negativní vliv na populaci raka kamenáče v Zákolanském potoce“. 

Důkaz: Nezávazné odborné stanovisko společnosti ATEM Ateliér ekologických modelů, s. r. o. 

(pozn. v tomto Rozhodnutí uvedeno níže). 

Společnost má za to, že ochrana raka kamenáče a jeho přežití v evropsky významné lokalitě 

je hlavním důvodem, proč je Záměru v rámci řízení EIA věnováno více pozornosti než Čistírnám 

odpadních vod v jiných, méně exponovaných lokalitách. Výpočty v Oznámení kontroloval 

pro Společnost pan František Masař, IČO: 083 74 562, poradce v oblasti vodního hospodářství: 

„Z předloženého Hodnoceni zdůrazňuje tabulku č. 16 na straně 20, která uvádí parametry prostředí pro 

raka kamenáče. Tyto hodno jsou limitní pro jeho existenci. (Oznámení EIA tab. 7, str. 29). 

V tabulce nejsou uvedeny hodnoty Pcelk a Ncelk: 
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Dále záměr podléhá Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., příloha č. 3, které vypracoval Ing. Jiří 

Klicpera, CSc. (Oznamovatel) v červnu 2022. 

Oznámeni EIA pracuje s rozdělením projektu výstavby ČOV do dvou etap. I. etapa pro 2 150 EO 

a II. etapa pro 4 300 EO. Hned v úvodu na str. 7 jsou uvedeny hodnoty průtoku 26,88 m3/den, 

resp. 53,6 m3/den. Shodné hodnoty jsou uvedeny i na str. 19. Tyto hodnoty průtoku odpovídají ČOV 

o kapacitě 180 EO, resp. 360 EO (při uvažovaných 150 l na osobu/den). Naopak látkové zatíženi 

je dvojnásobné, oproti hodnotám uvedeným v tabulce č. 2 na str. 12. Celkové vyhodnocení ČOV 

v tabulce č. 5 na str. 22 je zcela nesprávné a je uvedeno v řádově chybných hodnotách (!). Například 

vypouštěné množství BSK5 je uvedeno méně jak 268 g/den, ve skutečnosti bude 3 225 g/den. Shrnutí: 

Tabulky č. 1,2 a 3 opsané z nabídky dodavatele technologie, jsou v pořádku, všechny ostatní obsahují 

řádové chyby ve výpočtech. Na straně 23 Oznámení je vypočtena produkce odpadu při zatíženi ČOV 

500 EO, ale to neodpovídá žádné z výše uvedených etap. 

Na základě naprosto špatných výpočtů se Oznamovate1 snaží na str. 47 tvrdit, že „je doloženo, 

že vody z membránového modulu budou mít lepší kvalitu, než jaká je nyní v Zákolanském potoce, 

a navíc bude mít odtok stabilizovanou kvalitu a rozhodně nebude zhoršovat kvalitu vody 

v Zákolanském potoce“. Toto tvrzení se opakuje i v závěru (str. 56), ale není zřejmé, jak k tomu 

Oznamovatel došel. Pro jistotu na str. 22 hodnoty N-NH4 vůbec neuvádí a u Ncelk. píše: 

„Denitrifíkace dle teploty vody nad 12 °C“. Na základě uvedeného tvrzení rozporuje negativní 

stanovisko hodnocení Nátura 2000. Je paradoxní, že Hodnotitel Natura 2000 dospěl k negativnímu 

stanovisku i přes špatně vypočtené ovlivnění toku vypouštěnou vyčištěnou odpadní vodou 

(str. 17, Hodnocení Natura 2000). 

Pokud se bude předpokládat účinnost odstranění dusíku 75 %, průměrnou koncentraci N-NH4 

na odtoku 3 mg/l a Pcelk. 1 mg/l, poté se dojde k následujícímu ovlivnění Zákolanského potoka: 

 

V případě, že ČOV bude „pouze“ plnit vyhlášku č. 401/2015 5 Sb., s účinností odstranění dusíku 

70 %, průměrnou koncentraci N-NH4 na odtoku 5 mg/l (dovolená hodnota je 15mg/l) a Pcelk. 3 mg/1, 

poté se dojde k následujícímu ovlivnění Zákolanského potoka: 

 

Tyto hodnoty jsou řádově odlišné od hodnot, jež jsou uvažovány v Hodnocení i v Oznámení. 

Výsledný vliv na Zákolanský potok a potažmo na přežití raka kamenáče je proto zcela odlišný, 

totiž závažnější (fatální). 
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Vypořádání: V závěru „Naturového hodnocení“ je jako významně negativní záměr na předmět 

ochrany EVL hodnocena varianta s odtokem přečištěné vody zatrubněním korytem. Nejednalo 

se o hodnocení ČOV s membránou. Technologie samotné ČOV byla předložena invariantně. 

Tato technologie nebyla v rámci „Naturového hodnocení“ nijak rozporována. Současně předložené 

„Naturové hodnocení“ předkládá další možné varianty odtoky z ČOV, které nebudou mít na předmět 

ochrany EVL významný vliv. Z těchto variant příslušný orgán ochrany vybral jednu variantu vhodnou 

k realizaci. Není jasné, z jaké pozice je „Naturové hodnocení“ označeno za nekompletní dokument, 

který nemůže dávat podklad pro rozhodnutí, že uvedená technologie nebude mít významně negativní 

vliv na populaci raka kamenáče. Uváděné hodnocení zpracované Mgr. Radkem Jakešem není nijak 

podepsané. Tedy není možné určit, zda jej opravdu zpracovávala jeho společnost. 

„Naturové hodnocení“ je zpracováno osobou autorizovanou pro zpracování „Naturových oznámení“ 

Mgr. Jakeš není uveden v seznamu osob s autorizací pro tato hodnocení. Současně vyjádření 

k „Naturovému hodnocení“ přináleží i příslušnému orgánu ochrany přírody, který ve svém vyjádření 

předložené hodnocení nijak nekritizuje a považuje je za podklad, na základě kterého lze vybrat 

variantu způsobu odvedení přečištěných vod, která nebude mít významný vliv na EVL Zákolanský 

potok. 

Vyjádření uváděné jako společnosti „ATEM“ má pravdu v tom, že ochrana raka kamenáče 

je stěžejním předmětem tohoto Zjišťovacího řízení. Toto řízení je vedeno s důrazem na předchozí 

nevyloučení významného vlivu na předmět ochrany příslušným orgánem ochrany přírody. 

Stanovení výrazně odchylných parametrů oproti platné vyhlášce č. 401/2015 Sb. není odůvodněné, 

pokud dodržení stanovených limitů nebude mít významný vliv na životní prostředí. Z předloženého 

Oznámení záměru toto nevyplývá. Pro hodnocení účinnosti ČOV jsou stěžejní parametry garantované 

dodavatelem technologie. Současně je možné účinnost porovnat s již existujícími technologiemi.  

Hodnocení rozdílů mezi některými hodnotami jako „řádové“ je zcela v rozporu s tím, co matematika 

označuje za řád čísla. Rozdíly jsou dokonce většinou menší, než je chyba stanovení v laboratoři. 

Dokument pana Františka Masaře nemá krajský úřad k dispozici. Použitím membránové filtrace 

na odtoku se předpokládá dosažení kvality vody shodné s provedeným rozborem. Tedy po realizace 

záměru nedojde ke zhoršení stávajícího stavu. 

Před spuštěním záměru do plného provozu bude v rámci zkušebního provozu nutné prokázat, 

že technologie ČOV dosahuje deklarovaných parametrů. 

 

Závěr: 

Společnost jako budoucí investor etapy č. II Záměru tímto vyzývá k přehodnocení Záměru ve smyslu 

uvedeném výše. Společnost je připravena participovat na úpravě Záměru, a to tak, aby tento projekt 

byl funkčním, citlivým a efektivním řešením, které zajistí nejen Čištění odpadních vod, ale rovněž 

přežití ohroženého druhu v Zákolanském potoce. 

Společnost je připravena poskytnout při realizaci Záměru veškerou možnou součinnost, 

zejména však při jeho úpravě ve výše uvedeném smyslu — zejména považuje za vhodné, 

aby Záměr nepoškozoval životní prostředí, které je evropsky významnou lokalitou. Společnost 

nemá zájem participovat jakýmkoli způsobem na projektu, který by způsobil další zvýšenou 

mortalitu raka kamenáče. Bohužel Záměr v současné podobě úhynu raka kamenáče nebrání, 

nýbrž by k němu významnou měrou přispěl. 

Z tohoto důvodu tímto Společnost žádá o významné přehodnocení Záměru ve smyslu popsaném 

výše. V případě potřeby diskuse nad výše uvedeným je Společnost připravena k ní přistoupit 

a společně s oslovenými odborníky přispět k zásadní úpravě navrhovaného Záměru. 
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Vypořádání: Způsob zainvestování záměru není v rámci Zjišťovacího řízení relevantní řešit. 

To je na domluvě dotčených subjektů. Předložené Oznámení záměru a „Naturové hodnocení“ 

nehodnotí použitou technologii v určité variantě provedení jako záměr s významným vlivem 

na soustavu Natura 2000. Krajský úřad Středočeského kraje, oddělení posuzování vlivů na životní 

prostředí neshledal žádný důvod pro požadavek na jinou technologii ČOV. Takový požadavek 

nevychází ani z vyjádření obdržených od dotčených orgánů. 

Jako příloha vyjádření advokátní kanceláře TFP LEGAL bylo přiloženo stanovisko společnosti ATEM 

– Ateliér ekologických modelů, s. r. o., zpracované Mgr. Radkem Jakešem 

Hodnocení vlivů záměru na předměty ochrany soustavy Natura 2000 (dále „hodnocení Natura“) bylo 

provedeno RNDr. Vlastimilem Kostkanem v dubnu 2022. Hodnocení vychází z projektové 

dokumentace pro vydání územního rozhodnut pro ČOV v obci Lichoceves. Dle přehledu literatury 

byla použita DUR z roku 2015 a DUR z roku 2020. V textu se pak náhodně a opakovaně objevují 

citace „Málková 2020“ a „Málková 2021“. Není tak zřejmé, z jaké dokumentace pro vydání územního 

rozhodnutí hodnotitel vlastně vycházel. 

V hodnocení jsou uváděny tři etapy výstavby čistírny – pro 550 EO, pro 2 150 EO a konečný rozsah 

pro 4 300 EO. 

V tab. 6, 7 a 8 jsou uvedeny technologické výpočty pro 1. etapu. V tab. 9, 10 a 11 pro 3. etapu. 

Podle Oznámení EIA bude ČOV budována pouze ve dvou etapách, etapa 550 EO nebude realizována. 

Hodnocení Natura v kap. 6.2. uvádí „v konkrétním případě bude provoz nabíhat postupně, v etapách 

a objem odpadních vod nebude v době spuštění ČOV příliš velký“. Hodnocení Natura však uvažovalo 

s náběhem při kapacitě 550 EO, nikoliv 2 150 EO. Hodnocení vlivů tedy nezohledňuje skutečný 

plánovaný stav a jeho závěry nemohou být vztaženy na náběh ČOV v kapacitě 2 150 EO. 

Vlivy spouštění ČOV tak nebyly správně posouzeny a existuje obava, že ČOV bude mít větší, 

a tedy nepřijatelné vlivy, na EVL Zákolanský potok. 

V tab. 13, 14 a 15 je vypočteno ovlivnění Zákolanského potoka. Výpočty vycházejí z koncentrací 

znečištění v Zákolanském potoce. Autor hodnocení uvádí v textu hodnocení následující: 

„V létě 2021 bylo zpracování hodnocení objednáno až začátkem září, tedy po skončení sezóny, 

která by umožnila provést metodicky správně odběry zoobentosu jako indikátoru kvality vody 

v Zákolanském potoce a měření hydrochemických údajů.“ 

„Jako výchozí informace o stavu Zákolanského potoka lze částečně využít data, naměřená 

akreditovanou laboratoří (AQUATEST Praha), které udává Málková (2020), Tab. 17. Při tom je nutné 

mít na paměti, že jde o měření provedená pouze na základě jednoho odběru vzorků vody v červenci 

roku 2021. Takové výsledky jsou vždy ovlivněny nejen ročním obdobím a biologickou aktivitou toku 

a organismů ve vodě, ale také objemem průtoku při a před odběrem, vlivem možných dočasných 

zdrojů znečištění nebo naředění vody v potoce atd. V tomto smyslu dává lepší obraz (indikaci) toku 

rozbory bentosu a jejich správná interpretace, ty ale provedeny nebyly. I v takovém případě je nutné 

provést nejméně dva odběry, přibližně v květnu a říjnu a při vyhodnocení je srovnat.“ 

V kap. 4.3. autor hodnocení dále uvádí: „Dr. Svobodová poskytla i řadu dosud nepublikovaných údajů 

a provedla výpočty hodnot znečištění Zákolanského potoka pod vyústění přečištěných vod 

do Zákolanského potoka na základě většího množství dat o kvalitě vody v recipientu, než byly 

k dispozici projektantovi“ 

K hodnocení provedenému v tab. 13 až 15 je nutné uvést následující: 

• autor na str. 12 uvádí, „Navrženou technologií jsou běžně dosahovány hodnoty BSK5 mg/l na odtoku 

< 5 mg/l, nicméně je potřeba zdůraznit, že standardní nejistota stanovení laboratoře je až 50 %. 
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Pro tak nízké hodnoty BSK5 je rovněž nezbytné dodržování provozního řádu a všech provozních 

manuálů.“ Podle principu předběžné opatrnosti by tedy v hodnocení mělo být uvažováno spíše 

s hodnotou BSK5 7,5 mg/l, tedy horní hranici možné koncentrace na výstupu. Hodnocení je tak spíše 

podhodnoceno a nezohledňuje všechny možné vlivy záměru na populaci raka kamenáče (nezohledňuje 

též riziko, že nebude zcela dodržován provozní řád a všechny provozní manuály). 

• jak bylo citováno, autor sám uvádí, že údaje o kvalitě vody v potoce jsou nedostatečné. Tvrzení 

uvedené v kap. 4.3 o provedení výpočtů hodnot znečištění Zákolanského potoka Dr. Svobodovou není 

nikde dále komentováno, není uvedeno, z jakých dat byla kvalita vody v Zákolanském potoce 

hodnocena a zda to jsou hodnoty v tab. 13 až 15. Ve studii je tak nejistota ohledně způsobu 

a správnosti provedených hodnocení. Není jasné, proč pro kvalitu vody uvedenou v tab. 13 až 15 

je uvažován průtok 22 l/s a nikoliv změřené průtoky v potoce. 

• v tab. 16 jsou uvedeny environmentální cíle pro ochranu raka kamenáče. V tab. 13 až 15 není 

vyhodnocen vliv ČOV Lichoceves na tyto cíle, není vyhodnocen vliv na koncentrace amoniaku, 

dusičnanů, dusitanů, vápníku, železa a hliníku. Přitom v odpadní vodě je nutné očekávat zvýšené 

koncentrace těchto sloučenin, proces čištění odpadních vod zahrnuje nitrifikační a denitrifikační fázi 

(oxidace dusíkatých sloučenin na dusitany a dusičnany a jejich následná částečná redukce na dusík 

nebo amoniak), podle tab. 10 je předpokládáno použití železitých solí pro srážení fosforu. Hodnocení 

Natura tak nehodnotí důležitý vliv záměru na kvalitu vody a neodpovídá na otázku, zda provoz ČOV 

bude nebo nebude znamenat nepřijatelné zhoršení vody v Zákolanském potoce. 

K závěrům hodnocení Natura je možné uvést následující. V kap. 8 Závěrečné hodnocení je uvedeno: 

„Realizace záměru „Kanalizace a ČOV v obci Lichoceves, v částech obce Lichoceves a Noutonice, 

s zatrubněním zaústěním do Zákolanského potoka, pokud by byl realizován podle předložené 

projektové dokumentace, bude mít významně negativní vliv (-2) na integritu lokality a předmět 

ochrany EVL CZ0213016 – Zákolanský potok, raka kamenáče (Austropotamobius torrentium).“ 

Dále je uvedeno, že vliv lze významně zmírnit až eliminovat dále uvedenými opatřeními. Opatření 

pro eliminaci vlivu provozu ČOV zahrnují dle hodnocení Natura vedení odpadních vod 1 900 m 

občasným vodním tokem, kde by došlo k dostatečnému snížení znečištění BSK5. Namítá, 

že Zákolanský potok je od místa výstavby ČOV vzdálený cca 650 m. Redukce znečištění v toku 

dlouhém 650 m bude výrazně nižší než uvažované snížení v toku 1 900 m. Vlivy záměru nebyly 

posouzeny správně a záměr má nepřijatelné vlivy na EVL Zákolanský potok. 

Dále nebyla nijak vyhodnocena opatření pro snížení koncentrací dalších znečišťujících látek v odpadní 

vodě, jako je např. obsah dusíku, NH3, NH4 fosforu nebo železa. Hodnocení Natura je nekompletní 

a nemůže dávat podklad pro rozhodnutí, že uvedená technologie nebude mít významně negativní vliv 

na populaci raka kamenáče v Zákolanském potoce. 

Vyjádření k Oznámení EIA 

Úvodem je nutné poznamenat, že celé oznámení EIA je nejednoznačné, zmatečné, nesplňuje zákonné 

a metodické požadavky na obsah jednotlivých kapitol a pracuje s nejednoznačnými a nesprávnými 

podklady. V některých kapitolách dokonce nesprávnost vlastních podkladů komentuje, používá 

je však dále k formulaci závěrů o vlivech záměru na životní prostředí. 

K jednotlivým kapitolám: 

V kap. B.1.2 je uvedena kapacita ČOV ve dvou etapách. Uvedené množství odpadních vod 

26,88 m3/den a 53,6 m3/den neodpovídá uvažovanému přítoku 150 l/d/EO. Správné hodnoty přítoku 

jsou 2 150 EO × 150 l/EO = 322,5 m3/den a 4300 EO × 150 l/EO = 645 m3/den. Celé hodnocení 

v rámci oznámení EIA vychází ze špatných hodnot přítoku a nemůže tak poskytovat podklad 
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pro rozhodnutí o vyloučení významného negativního vlivu ČOV na EVL Zákolanský potok a životní 

prostředí. 

V kap. B.1.5 je v popisu variant uvedeno dočištění v biologickém rybníce nebo meandrech 

před vyupšením do EVL. Tento rybník ani meandry nejsou v projektu nijak popsány, specifikovány, 

není stanoven objem, plocha, hloubka, délka meandrů, umístění, ozelenění atp. Není tedy zřejmé, 

na základě jakých podkladů autor oznámení EIA vyvozoval svoje závěry v dalších kapitolách. 

V kap. B.1.6 nejsou popsány všechny technologie ČOV. Není popsáno dávkování koagulantu 

pro odstraňování fosforu. Oznámení nevychází z kompletních údajů o technologii ČOV a není zřejmé, 

zda autor o této technologii vůbec věděl, nebo zda ji do hodnocení vlivů zahrnul. 

V kap. B.1.9 je uváděna výjimka podle § 56 zák. 114/1992 Sb. z důvodů stavby v ochranném pásmu 

lesa. § 56 uvedeného zákona se týká výjimek ze zákazů u památných stromů, a zvláště chráněných 

druhů rostlin a živočichů. Uvedená informace je nesprávná a svědčí o špatné orientaci autora 

v legislativě. 

V kap. B.2.2. uvádí Oznámení soustavně řádově podhodnocené údaje o množství čištěné vody. 

Je zřejmé, že Oznámení vychází z nesprávných údajů a nemůže tak sloužit jako podklad 

pro rozhodnutí o významnosti vlivů záměru na životní prostředí. 

v kap. B.3.2 je uvedeno, že čistírny odpadních vod nejsou dle platné legislativy zdrojem znečištění 

ovzduší. ČOV zdrojem znečišťování ovzduší dle zákona je, ČOV dané velikosti není vyjmenovaným 

zdrojem ovzduší, stále však musí plnit obecná pravidla pro zdroje znečišťování ovzduší 

V kap. B.3.3 v tab. 5 je uvedena bilance výstupů z ČOV. Je uveden nesprávný denní střední průtok 

53,7 m3/den. Z toho jsou pak odvozeny nesprávné hodnoty dalších ukazatelů, např. pro látkové 

zatížení BSK5 je uveden vstup 516 kg/den a výstup 268 g/den. To je hrubé a řádové podhodnocení 

výstupů, který by pro koncentraci 5 mg/m3 měl činit 3 225 g/den. Hodnocení v rámci Oznámení EIA 

vychází ze špatných hodnot výstupů ČOV a nemůže tak poskytovat podklad pro rozhodnutí 

o vyloučení vlivu ČOV na EVL Zákolanský potok a životní prostředí. V kap. je dále uvedeno, 

že „záměr nebude mít ve výstupu žádný negativní vliv ani nároky na povrchovou ani podzemní vodu“. 

To je v rozporu s tvrzením o dva odstavce výše, kdy je uvedeno, že odtok z ČOV bude sveden 

do podpovrchového toku. Navržené řešení tak dotuje podzemní vodu značným znečištěním a vlivy 

vypouštění odpadních vod do vod podzemních nejsou nijak vyhodnoceny, bez jakéhokoliv 

odůvodnění jsou vyloučeny. 

V kap. B.3.4 je uvedeno, že stavební stroje budou vyhovovat nař. vlády 272/2011 Sb. Toto nařízení 

nijak nelimituje hluk z jednotlivých stavebních strojů, pouze hluk z provádění stavebních prací. 

V rámci Oznámení není nikde předložen důkaz (např. modelovým výpočtem), že provádění stavebních 

prací splní limity v chráněném prostoru staveb v obci. Oznámení nedává podklad pro rozhodnutí 

o vyloučení negativních vlivů záměru na životní prostředí. 

V kap. B.3.5 je uvedeno množství shrabků pro zatížení 500 EO, přestože se s takovou kapacitou ČOV 

nepočítá ani v etapě. 

V kap. B.3.6 je popsán vliv na ochranu přírody a krajinný ráz. V kapitole jsou popsány vlivy 

na krajinu, vlivy na památný strom a informace o absenci zvláště chráněného území. Zařazení těchto 

informací v kapitole o výstupech je v rozporu s příl. 3 zákona 100/2001 Sb. i s metodickými postupy 

v rámci procesu EIA. 

V kap. B.3.7 je komentován vliv záměru na EVL Zákolanský potok. V textu je okopírován text 

hodnocení Natura, v rámci textu jsou komentovány chyby a rozpory hodnocení Natura s projektem 

hodnoceným v Oznámení. Závěrem této kapitoly je, že hodnocení je vlastně provedeno špatně. I přes 
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to je hodnocení převzato a jsou z něho činěny závěry o přijatelnosti záměru. Oznámení vychází 

z hodnocení, které samo označuje za nesprávné. Oznámení tak nedává přijatelný podklad 

pro vyloučení významného vlivu záměru na životní prostředí. Navíc zařazení těchto informací 

v kapitole o výstupech je v rozporu s příl. 3 zákona 100/2001 Sb. i s metodickými postupy v rámci 

procesu EIA. 

V kap. B.3.8 je věnována významným krajinným prvkům. Jako VKP kapitola nesprávně uvádí 

památný strom. Kapitola zcela opomíjí existenci VKP ze zákona, tj. lesa, vodního toku a jeho nivy, 

které budou dotčeny. Oznámení tak nedostatečně hodnotí stav životního prostředí v území a nemůže 

být tak přijatelným podkladem pro vyloučení významného vlivu záměru na životní prostředí. 

Navíc zařazení těchto informací v kapitole o výstupech je v rozporu s příl. 3 zákona 100/2001 Sb. 

i s metodickými postupy v rámci procesu EIA. 

V kap. B.3.9 nadepsané „Plochy zařazené do územního systému ekologické stability (ÚSES)“ jsou 

obecné formulace o ÚSES a dále obecná formulace, že na území obcí jsou vymezeny součásti tohoto 

systému. Kapitola postrádá informace o tom, že místo výstavby je dle územního plánu umístěno 

v biocentru a biokoridoru ÚSES. 

V kap. B.3.9.1 nadepsané „Ochrana krajiny“ Oznámení tvrdí, že záměr je umístěn převážně 

v urbánním prostředí. Umístění ČOV je přitom zcela mimo zastavěné území. V kapitole ochrana 

krajiny (i jinde v Oznámení) též chybí informace o přírodním parku Okolí Okoře a Budče, na jehož 

území je stavba ČOV plánována. Oznámení tak nedává přijatelný podklad pro vyloučení významného 

vlivu záměru na životní prostředí. 

Kap. B.3.9.2 je nadepsána „Ochrana lesa“. Oznámení zde operuje s neexistujícím pojmem OP lesa, 

dále uvádí, že jsou respektovány zásady ochrany jednotlivých ploch PUPFL. Projektová dokumentace 

přitom porušuje ustanovení § 14 odst. 1 zákona 289/1995 Sb. (lesní zákon), Oznámení tento rozpor 

s legislativou přehlíží a nijak nehodnotí. Oznámení nijak neodůvodňuje vlivy vynětí plochy stavby 

z PUPFL a nenavrhuje alternativy, přestože ČOV může být realizována i mimo PUPFL. 

V kap. B.3.11 nazvané „Havarijní rizika“ jsou popsány běžné havárie typu úniku pracovních látek 

stavebních strojů, radonové riziko, management sítí při výstavbě a riziko povodně. Zcela opomenuto 

je riziko vlastního provozu ČOV, kdy by došlo k úniku nevyčištěné vody do Zákolanského potoka. 

Přitom havárie jiných ČOV jsou dle informací uvedených v Oznámení jedním z hlavních důvodů 

ohrožení populací raka kamenáče v potoce. Oznámení nijak nehodnotí míru rizika, pravděpodobnost 

události, rozsah důsledků a možnosti prevence. Oznámení tak nedává možnost posoudit, nakolik je 

uvažovaná technologie a stavba ČOV přijatelná z hlediska vlivů na životní prostředí a EVL 

Zákolanský potok. 

V kap. C.1.2.2 je uvedeno, že kvalita vody v Zákolanském potoce je poměrně dobrá. V ostatních 

částech Oznámení je opakovaně uváděno, že kvalita vody je limitující pro život raka kamenáče 

ve vodním toku. Jednotlivé údaje v Oznámení spolu vzájemně nekorespondují, do vyhodnocení vlivů 

na životní prostředí jsou tak vzneseny pochyby o správnosti hodnocení. 

V tab. 9 a 10 jsou uvedeny údaje o kvalitě vody v Zákolanském potoce. Tyto hodnoty jsou dále 

používány pro hodnocení vlivů záměru na kvalitu vody a raka kamenáče, přestože autor uvádí, 

že „V den odběru ale začalo pršet a v potoce se již zvedal průtok a hodnoty zákalu.“ Sám autor tedy 

zpochybňuje použitelnost získaných dat. Proč nebyl odběr proveden v jiný den, autor nijak 

nevysvětluje, pouze se odvolává na ukazatel CHSKCr v nefiltrovaném vzorku, aniž vysvětluje, 

jak může tento ukazatel potvrdit vhodnost použití dat z vodního toku při vyšším průtoku. Autor dále 

porovnává získané hodnoty v roce 2020 a v roce 2022 s tím, že jsou „velmi podobné“. Přitom hodnoty 

se liší nejméně o desítky procent (amonné ionty: 0,07 mg/l vs 0,05 mg/l – rozdíl 30 %), 
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(dusičnany: 2,32 mg/l vs 3,04 mg/l – rozdíl 30 %; dusitany 0,022 mg/l vs. 0,05 mg/l – rozdíl 130 %). 

Takové rozdíly lze těžko označit jako „velmi podobné hodnoty“. Autor zcela bagatelizuje zjištěné 

rozdíly v kvalitě vody a dále používá pouze tyto dva zjištěné údaje, přestože je z nich zřejmé, 

že kvalita vody v potoce poměrně značně kolísá. Autor uvádí, že kyslíkové nároky lze považovat 

za totožné v obou vzorcích. Není zřejmé, z čeho tak usuzuje, v roce 2020 je udáván parametr BSK5 

s vyloučením nitrifikace, v roce 2022 parametr BSK5 bez potlačení nitrifikace, vztah těchto dvou 

veličin není nijak komentován nebo hodnocen. 

Na str. 42 autor tučně uvádí, že „nelze „počítat“ výsledné hodnoty BSK5 po smísení dvou různých vod 

směšovacím pravidlem, jako by šlo o jednoznačná chemická individua“. Dále však nijak neuvádí, jak 

je podle jeho názoru správný postup počítání výsledných hodnot BSK5. Naopak v hodnocení Natura 

je výsledná hodnota po ovlivnění předčištěné vody z ČOV počítána prostou směšovací rovnicí, kterou 

autor Oznámení EIA označuje za nesprávnou. „Správný“ výpočet ale není v Oznámení nikde 

proveden. Oznámení tak neposkytuje dostatečný podklad pro vyloučení významných negativních 

vlivů záměru na životní prostředí. 

V kap. C.2 autor stručně nastiňuje vlivy na jednotlivé složky životního prostředí. V oblasti ovzduší 

a klimatu zcela přehlíží produkci prašnosti při výstavbě kanalizace v těsné blízkosti obytných budov 

a nenavrhuje žádná opatření pro její redukci. Oznámení nijak nehodnotí stávající kvalitu ovzduší 

v lokalitě a nedává tedy podklad pro rozhodnutí, zda pří výstavbě nebudou překročeny zejména 

krátkodobé (denní) limity koncentrací částic PM10. Tvrzení, že při plnění emisních limitů hluku 

stavebních strojů bude automaticky splněn limit ekvivalentní hladiny hluku z výstavby, je nepravdivé. 

V oblasti vlivu na podzemní vody autor nehodnotí vliv vypouštění odpadních vod do podpovrchových 

vod, které navrhuje. 

V oblasti vlivů na floru je uvedeno, že dispozičně není možné jiné řešení. To je zcela zřejmě nepravda, 

vlastní objekt ČOV může být umístěn na jiném pozemku v blízkosti bez dotčení porostu na PUPFL. 

V kapitole je nepravdivě uvedeno, že záměr neovlivní žádný významný krajinný prvek. Záměr ovlivní 

VKP ze zákona – les a vodní tok. Oznámení nehodnotí všechny vlivy záměru, naopak zcela zřejmé 

vlivy přehlíží nebo bagatelizuje. 

Z výše uvedeného je patrné, že pro závěrečnou větu kapitoly C.2 („Z uvedeného je zřejmé, 

že významně nebudou ovlivněny žádné složky životního prostředí.“) neobsahuje Oznámení dostatek 

informací a tvrzení není dostatečně odůvodněné. 

V kap. D.1, kde má být dle legislativy uvedena Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti 

a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) (jak uvádí nadpis 

kapitoly) je uveden pouze stručný popis vybraných údajů o důvodu výstavby ČOV a o využití území. 

Dále je uvedeno (poprvé v celém Oznámení EIA), že pozemky jsou vymezeny jako územní systém 

ekologické stability bez vyhodnocení vlivů na tento systém. V kapitole není ani jinak zmínka 

o možných vlivech záměru, jak vyžaduje zákon 100/2001 Sb. Oznámení tak nesplňuje požadavky 

zákona na obsah a formu vyhodnocení a nemůže být tak podkladem pro rozhodnutí o vlivech záměru 

na životní prostředí. 

V kap. D.2 je tučně a podtrženě uvedeno, že záměr zabezpečuje mj. „dostatečné množství dodávané 

pitné vody“ a „vyšší zabezpečenost zástavby proti výpadkům v zásobování vodou“ Není zřejmé, 

z čeho toto tvrzení vychází a z předchozích informací nijak nevyplývá. Dále zpracovatel uvádí, 

že „Byla by zvýšena havarijní rizika, a to zejména u strategicky důležitých podniků v okolí, zejména 

letiště Ruzyně.“, což je informace zcela zjevně nesprávná a není jasné, proč ji autor uvádí. 
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V kap. D.2.1 je uvedeno, že „Lokality systému Natura 2000 nejsou záměrem dotčeny.“ To je zcela 

v rozporu s provedeným hodnocením vlivů záměru na EVL Zákolanský potok, kde je dotčení lokality 

konstatováno. 

Dále je uvedeno, že „Nebudou dotčeny ani jiné zájmy ochrany přírody.“ Oznámení zcela přehlíží 

dotčení lesního porostu a vodního toku (dotčení zájmů ochrany přírody stanovené v § odst. 2 

zák. 114/1992 Sb.). 

Dále je v kapitole polemizováno s hodnocením Natura a toto hodnocení je označeno jako nesprávné. 

Není zřejmé, proč zpracovatel Oznámení takové nesprávné hodnocení Natura zahrnul do Oznámení 

EIA. Nesprávný podklad hodnocení znamená i nesprávné vlastní hodnocení vlivů na životní prostředí 

v rámci Oznámení EIA. 

Dále je v kapitole uvedeno tvrzení „je doloženo, že vody z membránového modulu budou mít lepší 

kvalitu, než jaká je nyní v Zákolanském potoce, a navíc bude mít odtok stabilizovanou kvalitu 

a rozhodně nebude zhoršovat kvalitu vody v Zákolanském potoce.“ Tuto skutečnost Oznámení nijak 

nedokládá, naopak, dokládá pravý opak. Např. pro ukazatel BSK5 uvádí Oznámení EIA v tabulkách 

9 a 10 hodnoty 1,9 m/l a 2,2 mg/l (pro tento případ odhlédněme od odlišností obou hodnot 

komentovaných výše). Voda vytékající z ČOV bude mít dle projektu BSK5 5 mg/l. To je hodnota 

zcela zřejmě vyšší než je hodnota v Zákolanském potoce. Odstraňování BSK při odvádění jakýmkoliv 

ze zmiňovaných způsobů není nijak kvantifikováno a nemůže tak být podkladem pro tvrzení, že voda 

odváděná z ČOV bude mít lepší parametry než voda v potoce, zejména, jde-li o tvrzení, které má 

vyloučit negativní vlivy záměru na populaci raka kamenáče. Předložené hodnocení nedává dostatečný 

podklad pro tak silné tvrzení. 

Dále je v kapitole uváděno, že dočišťovací nádrž by se dobudovala v případě odůvodněné potřeby. 

Přitom nejsou nikde stanovena kritéria a systém monitorování, který by stanovil, zda tato odůvodněná 

potřeba nastala, či nikoliv. Uvedená věta je tedy prázdnou proklamací, v záměru není nijak 

konkretizována a nelze ji v budoucnu vymáhat. 

V kap. D.2.2 jsou uvedeny vlivy z hlediska jednotlivých zákonů. K jednotlivým tvrzením je možné 

uvést: 

• „prašnost se prakticky neočekává ani při stavbě“ – zcela zřejmě neodpovídá realitě, prašnost 

je v suchých dnech velmi významným vlivem stavby, v Oznámení je tato problematika bagatelizována 

a nejsou formulována žádná opatření pro omezení prašnosti 

• „V důsledku lepšího nakládání s elektřinou z ekologických zdrojů záměr napomáhá naplnění 

požadavků zákona č. 273/2003 Sb. o Antarktidě snižováním množství skleníkových plynů.“ – 

Hodnocení zcela nerelevantní s daným záměrem 

• „Předložený záměr respektuje požadavky zákona 254/2001 Sb. o vodách a nevykazuje žádné 

negativní vlivy na problematiku ochrany povrchových nebo podzemních vod a jejich bilanci.“ – Zcela 

nepravdivé tvrzení. Záměr předpokládá vypouštění odpadních vod do občasné nebo podzemní 

vodoteče, což je v rozporu s ustanovením zákona o vodách. Tento rozpor s legislativou není nijak 

komentován. Záměr zcela jistě zvyšuje koncentrace znečišťujících látek v Zákolanském potoce, a tedy 

má negativní vlivy na povrchové vody. Míra tohoto ovlivnění není v Oznámení kvantifikována 

• „napomáhá spolehlivosti zařízení tohoto sektoru stabilizací dodávek elektrické energie.“ – 

Hodnocení zcela nesmyslné 

• „nevykazuje žádné negativní vlivy na problematiku ochrany přírody a krajiny“ – komentováno výše, 

nepravdivé tvrzení 



strana 34 / 38 

• „nepočítá s využitím zvířat (zejména koní nebo oslů) během montáže a demontáže záměru“ – 

Hodnocení zcela nerelevantní 

• „navržené zábory pro kanalizační šachty jsou podlimitní a dočasné.“ – v legislativě není stanoven 

podlimitní zábor ZPF. Zábory pro kanalizační šachty budou trvalé, šachta má vyústění na povrch. 

• „kladný vliv závlahy lesního pozemkového fondu vsakovanými vyčištěnými odpadními vodami na 

stromy v blízkosti toku. […] Zlepší se tím stav lesa.“ – problematické tvrzení. Není nijak vyhodnocen 

vliv trvalé dotace půdního a horninového profilu vysokými dávkami nutrientů a následné ovlivnění 

lesního porostu změnou úživnosti prostředí 

• „Z tohoto pohledu jsou požadavky zákona hodnoceny jako klíčové v otázce udržení řádné 

provozuschopnosti energetických sítí a navržený záměr přímo napomáhá uvedenému hlavnímu 

záměru.“ – hodnocení zcela irelevantní a nesmyslné vůči danému záměru 

• „napomáhá lepšímu zajištění prevence závažných havárií způsobených vybranými chemickými 

látkami nebo chemickými směsmi tím, že stabilizuje dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod.“ 

– není zřejmé, jak by záměr mohl stabilizovat dodávku pitné vody. Naopak v záměru bude nakládáno 

s chemickými látkami, což v rámci Oznámení není nijak vyhodnoceno. Není uvedeno spotřebovávané 

ani skladované množství, popsán způsob skladování a ochrana před havarijními úniky s ohledem 

na blízkost citlivého biotopu Zákolanského potoka 

• „Záměr je tedy ze všech hledisek možno označit za celkově bezpečný“ – pro toto tvrzení nedává 

Oznámení žádný podklad. V kapitole, která se má věnovat havarijním stavům není žádný havarijní 

stav relevantní pro ČOV (např. selhání technologie, poškození membrán, poškození potrubí, 

únik chemických látek, přerušení dodávky el. energie ad.) popsán a vyhodnocen. 

• „Celkově tedy z hlediska převažujících složkových vlivů na prostředí, zasažené území a populaci 

převažují významně vlivy pozitivní, negativní vlivy jsou zcela marginální.“ – dané tvrzení není 

v předchozím textu nijak doloženo ani komentováno, vlivy nejsou řádně vyhodnoceny, pro takto silné 

tvrzení nedává Oznámení žádný podklad. 

Celkově je kap. D.2.2 podivným kompilátem tvrzení a hodnocení, která v některých případech nemají 

s hodnoceným záměrem kanalizace a ČOV nic společného. Není tedy jasné, zda se jedná o skutečné 

hodnocení daného záměru nebo nějaký omylem vložený text, který se vztahuje k úplně jinému 

záměru. Závěry v této kapitole uvedené tedy není možné považovat za věrohodné, tvrzení posledních 

dvou vět o bezpečném, pozitivním a marginálním negativním vlivu je nutné považovat za pochybné 

a nelze se jimi řídit při správní úvaze příslušného úřadu. Oznámení tak selhává ve své hlavní úloze 

poskytnout úřadu podklad pro rozhodnutí o závažnosti vlivů záměru na životní prostředí. 

V kap. D.4 je uvedeno, že „Čistírna odpadních vod bude provedena dle schváleného projektu“. 

V rámci Oznámení je ale tolik nejasností, že není zřejmé a jednoznačné, co je schváleným projektem, 

jaká je přesně technologie ČOV a která varianta odvodu odpadních vod do Zákolanského potoka bude 

realizována. 

Dále je uvedeno, že „vyčištěná voda bude svými parametry srovnatelná s dobrou kvalitou 

povrchových vod a bude působit jako stabilizující prvek za velkého sucha“ Toto tvrzení je zcela 

nesmyslné, koncentrace znečišťujících látek ve vypouštěné vodě jsou výrazně vyšší, než jsou 

koncentrace v Zákolanském potoce a v žádném případě je nelze označit jako vody s dobrou kvalitou. 

Naopak, v rámci Oznámení EIA nebyl vůbec vyhodnocen vliv záměru na Zákolanský potok a populaci 

raka kamenáče za velkého sucha. 

Tvrzení „Zábor malého pozemku PUPFL pro výstavbu samotné ČOV bude kompenzován závlahou 

další části lesa v jinak suché krajině.“ bylo částečně komentováno výše. Tvrzení, že krajina je 
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„jinak suchá“ je zcela účelové a neodpovídá skutečnosti. V krajině je zcela zřejmě několik stálých 

i občasných vodních toků, sám autor uvádí, že v místě je podpovrchový vodní tok. Krajinu nelze 

označit za „jinak suchou“. 

V kap. D.5 jsou komentovány neurčitosti skutečné úrovně prašnosti a hluku a dále je uvedeno, že „jiné 

významné neznalosti a neurčitosti, které by se mohly podílet na vyhodnocení záměru, nejsou známy.“ 

Není vůbec komentována neurčitost a nepřesnost v určení stávajícího znečištění Zákolanského potoka 

(přičemž hodnocení se opírá od dvě měření, z čehož jedno bylo provedeno za nestandardních 

podmínek), není komentována neurčitost ve stanovení vlivů na kvalitu vody, přičemž odvod vody je 

předpokládán nestandardně otevřeným korytem podpovrchového toku. 

V kap. E by mělo být uvedeno porovnání předložených variant. Je uvedeno tvrzení, 

že „Rozdíly variant jsou tak markantní, že není třeba žádných dalších podrobnějších kvantifikujících 

studií a hodnocení.“. V textu Oznámení přitom není žádné hodnocení variant provedeno, rozdíly vlivů 

mezi variantami nejsou nikde popsány ani slovně, ani nejsou kvantifikovány. 

Dále kapitola E uvádí, že „Prostorově ani technicky nelze jinou variantu stanovit.“, což je zcela zřejmá 

nepravda, výstavba se předpokládá na volném pozemku mimo zastavěné území obce, varianty 

prostorového nebo technického řešení lze zvolit prakticky libovolné. 

V závěru kap. E je o záměru, že „doporučuje se ke schválení a vydání kladného stanoviska“. 

Toto doporučení je zcela v rozporu s právní úpravou a neodpovídá procesu Zjišťovacího řízení. 

V kap. H je uveden přehled příloh. Komentář příloh je manipulativní, např. k příloze 2: „Souhrnné 

stanovisko orgánů ochrany přírody, Krajský úřad“ je uvedeno „Samostatná elektronická příloha, 

záměr nebude mít vliv na ochranu přírody – EVL a PO.“ Přitom vlastní text stanoviska 

Krajského úřadu uvádí např. „nelze vyloučit významný vliv překládaného záměru samostatně 

i ve spojení s jinými projekty na předmět ochrany a celistvost evropsky významných lokalit“ 

nebo „Rovněž není možné, i s ohledem na výše uvedené, vyloučit střety záměru s ochranou zvláště 

chráněných druhů a jejich biotopů. […] Požadujeme provedení biologického průzkumu záměrem 

dotčeného území.“ Krajský úřad tak zcela jasně a zřejmě ve svém stanovisku poukázal na možné střety 

se zájmy ochrany přírody, které jsou v rámci Oznámení bagatelizovány. 

Celkově je možné označit Oznámení EIA autora J. Klicpery za neprofesionální, tendenční a zcela 

neadekvátní rozsahu a závažnosti potenciálních vlivů záměru na životní prostředí a EVL Zákolanský 

potok a jeho předmět ochrany, raka kamenáče. 

Vypořádání: Krajský úřad souhlasí s tím, že Oznámení záměru i „Naturové hodnocení“ obsahují místy 

nepřesné informace. „Naturové hodnocení“ nakonec uvádí na pravou míru i sám zpracovatel 

Oznámení. Důležité však je, zda z předložených podkladů je zřejmé, zda a za jakých podmínek je 

záměr proveditelný tak, aby neměl významný negativní vliv na životní prostředí. K záměru se vyjadřují 

jednotlivé orgány státní správy hájící zájmy dané jim kompetencí. K Oznámení záměru se vyjádřila 

Česká inspekce životního prostředí, Krajská hygienická stanice, MěÚ Černošice – odbor životního 

prostředí, Krajský úřad Středočeského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství a po termínu 

Povodí Vltavy, s.p. Ze žádného z uvedených vyjádření k záměru nevyplývá požadavek na další 

posuzování záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. Z vyjádření nevyplývají ani žádné pochybnosti, 

které by mohly dotčené orgány na základě předložených podkladů mít. Naopak příslušný orgán 

ochrany přírody naprosto přesně definoval variantu, která nebude mít významný vliv 

na EVL Zákolanský potok. Předložené podklady tedy byly pro dotčené úřady dostatečné. 

Povodí Vltavy, s. p. – vyjádření doručené po řádném termínu pro vyjádření 

Záměr se dotýká vodního toku Zákolanský potok, který je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik a má 

stanoveno záplavové území opatřením obecné povahy, které vydal Krajský úřad Středočeského kraje 
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pod č. j. 080269/2009/OŽP-Bab dne 15.06.2009. Záměr se nenachází v ochranném pásmu vodního 

zdroje ani v CHOPAV. 

Správce povodí, který vykonává správu v dílčím povodí Dolní Vltavy, podle ustanovení § 54 odst. 1 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění 

nepožaduje posoudit záměr dle zákona 100/2001 Sb. 

K navrhovaným variantám uvádí pro další využití následující informaci – v lokalitě u navrhované 

ČOV není evidovaný žádný vodní tok ani vodní linie a není tudíž možné přímé vypouštění 

vyčištěných odpadních vod v tomto místě – jedinou přípustnou variantou je tak vybudování 

kanalizačního odvaděče od navrhované ČOV do Zákolanského potoka. 

Zákolanský potok je dle nařízení vlády 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život 

a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu těchto 

vod, zařazen mezi vody kaprové. Ekologický stav vodního útvaru DVL_0770 Zákolanský potok 

od pramene po ústí do toku Vltava je klasifikován jako poškozený. Chemický stav vodního útvaru je 

hodnocen jako nedosažení dobrého stavu. Na odtoku z ČOV proto budou dodržovány limity v souladu 

s přílohou č. 7 k NV č. 401/2015 Sb., pro nejlepší technologie v dané kategorii ČOV. 

Vypořádání: Dle předloženého Oznámení záměru, které bylo vypracováno i na základě místního 

šetření je uvedeno, že v Noutonicích je u chráněného dubu nepravidelný malý vývěr podzemní vody. 

Vypouštění přečištěných vod do takového údolí je značně nestandardní, nicméně v tomto případě 

jediná možná. Odvod přečištěných vod zatrubněním do EVL Zákolanský potok je hodnocen jako záměr 

s významným vlivem na životní prostředí a předmět ochrany stanovené EVL. 

Dle místního šetření provedeného zpracovatelem Oznámení záměru se jedná o tok podpovrchový, 

protože původní erozní rýha tvořící dno potoka byla zanesena za malých průtoků pískem a zeminou 

a obvyklý nízký průtok se stačí vsáknout a teče dál pod zarostlým povrchem. Voda tak nemá v korytě 

viditelnou hladinu, ale ve skutečnosti teče v původním korytě potoka dále, přitom se přirozeným 

způsobem filtruje. V některých místech, kde dříve zřejmě byly tůně, se voda drží natolik vysoko 

pod povrchem, že se v místě objevují ostrůvky zelených rostlin náročných na vodu, které svou existencí 

potvrzují informaci o podpovrchovém toku. V případě, že odtok z ČOV bude dostatečně vyrovnaný, 

může být zejména zpočátku i tento odtok stále podpovrchový a filtrovaný, do Zákolanského potoka 

se dostane prostřednictvím dnešní zamokřené louky vsakem, pokud nebude připraveno samostatné 

koryto a vyústění. 

Legální povolení vybrané varianty bude řešeno v rámci navazujících povolovacích řízeních. V rámci 

Zjišťovacího řízení byla tato varianta hodnocena z hlediska vlivu na životní prostředí.  

 

4. Podklady pro rozhodnutí 

Podkladem pro rozhodnutí bylo Oznámení záměru zpracované v červnu 2022 „ČOV a kanalizace 

Lichoceves - Noutonice“ zpracované Ing. Jiřím Klicperou CSc., Gočárova 615, 533 41 

Lázně Bohdaneč, doplněné odbornými přílohami a dále došlá vyjádření uvedená v bodě 3. 
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Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel, dotčené územně 

samosprávné celky a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání podle § 81 

a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním 

učiněným u zdejšího odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) 

bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání. Za doručenou se písemnost považuje patnáctým 

dnem po datu vyvěšení na Krajském úřadu Středočeského kraje. 

 

 

 

 

 

 oprávněná úřední osoba 

Otisk úředního razítka Bc. Hana Křížová 

 odborný referenta úseku životního prostředí 

 

 

Středočeský kraj a Obec Lichoceves (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad žádá 

ve smyslu §16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce. 

Doba zveřejnění je dle ust. §16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň příslušný úřad ve smyslu 

§ 16 odst. 2 žádá Obec Lichoceves o písemné vyrozumění o datu vyvěšení zdejšímu úřadu, 

a to v co nejkratším možném termínu. Rozhodnutí – závěr Zjišťovacího řízení je zveřejněno 

na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz a rovněž v Informačním 

systému CENIA na internetových stránkách www.cenia.cz/eia pod kódem STC2500. 

 

 

 

Datum vyvěšení:  Datum sejmutí: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-stredocesky.cz/
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
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Rozdělovník k č.j.: 079266/2022/KUSK 

Dotčené územní samosprávné celky: 

1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5  

2. Obec Svrkyně, Svrkyně 94, 252 64 Svrkyně 

3. Obec Lichoceves, Lichoceves 20, 252 64 Lichoceves  

Dotčené správní úřady 

4. KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, Ditrichova 329/17, 128 01 Praha 2 

5. Městský úřad Černošice, OŽP, Podskalská 19, 128 25 Praha 2  

6. ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6  

7. Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, 150 00  Praha 5 

8. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 

21 Praha 5  

Oznamovatel: 

9. Obec Lichoceves, Lichoceves 20, 252 64 Lichoceves 

Na vědomí: 

10. Obecní úřad Velké Přílepy, stavební úřad, Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy 

11. Ing. Jiří Klicpera CSc., Gočárova 615, 533 41 Lázně Bohdaneč 
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