
 

 

 
 
  
TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                                                        V Ostravě 22. února 2012 
 

Výsledky posouzení vlivu na životní prostředí k záměru 
„Nádrž Nové Heřminovy, úprava Opavy a související opatření“ 

 
Dne 20. února 2012 obdržel státní podnik Povodí Odry SOUHLASNÉ STANOVISKO k záměru „Nádrž 
Nové Heřminovy, úprava Opavy a související opatření“ vydané Ministerstvem životního prostředí ČR 
jako příslušným úřadem dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Cílem 
uvedeného záměru je zvýšení povodňové ochrany území horního toku řeky Opavy, které je 
v současnosti jedním z nejohroženějších území v rámci celé republiky. Opatření obsahuje zvýšení 
kapacity řeky Opavy v obcích Nové Heřminovy, Zátor, Brantice a Krnov přírodě blízkým způsobem a 
přehradní nádrž. Stanovisko je závěrečným aktem dlouhého procesu posuzování vlivu uvedeného 
záměru na životní prostředí. Celý proces byl zahájen na konci roku 2009 a jako nejdůležitější mezníky 
tohoto procesu lze jmenovat: 
 

• 12/2009  oznámení záměru  

• 01/2010  rozeslání oznámení záměru dotčeným úřadům a samosprávným celkům 

• 09/2010  předložení dokumentace EIA na MŽP ČR 

• 10/2010  dokumentace rozeslána dotčeným úřadům a samosprávným celkům 

• 10/2010  určení zpracovatele posudku ze strany MŽP ČR  

• 07/2011  předložení zpracovaného posudku, posudek současně rozeslán dotčeným  

•                      úřadům a samosprávným celkům k vyjádření 

• 08/2011  uskutečnilo se veřejné projednání k předmětnému záměru v obci Nové  
                                 Heřminovy  

• 11/2011  MŽP ČR obdrželo vyjádření polské strany 

• 02/2012  rozeslání konečného souhlasného stanoviska MŽP ČR 
 
V rámci projednávání vlivů na životní prostředí byla dokumentace projednávána se všemi 
zainteresovanými stranami. „Své právo vyjádřit se využilo celkem 23 subjektů. Veškeré zaslané 
připomínky byly zpracovatelem posudku vypořádány a věcné podněty byly zahrnuty do podmínek 
pro celý záměr. Tyto podmínky musí být dodrženy při přípravě a realizaci staveb. Některé připomínky 
byly vypořádány odkazem na dokumentaci posouzení vlivu na životní prostředí, neboť v této 
dokumentaci již byly řešeny,“ říká technický ředitel státního podniku Povodí Odry Ing. Petr Březina.  
Vydání souhlasného stanoviska k záměru je významným dokumentem, který podmiňuje pokračování 
projekčních a přípravných prací v rámci stavebního záměru „Nádrž Nové Heřminovy, úprava Opavy a 
související opatření“ a je jednou z podmínek pro zahájení územního řízení. (Další podmínkou je např. 
majetkové vypořádání dotčených nemovitostí apod.). Vydané souhlasné stanovisko vychází ze 
zpracovaného posudku, který mimo jiné říká: „Záměr je koncipován komplexně a plní funkci opatření, 
která eliminují negativní dopady povodňových stavů v území…. Je pro životní prostředí 
akceptovatelný.“ I když území bude v období výstavby zatíženo řadou dílčích, lokálních negativních 
vlivů, tyto „budou ovšem časově omezené a výsledné dopady na životní prostředí… budou  



 

 

 
 
 
přijatelné“.  
Přesto, že tento důležitý proces je ukončen, státní podnik Povodí Odry jako investor stavby bude i 
nadále jednat a informovat o postupných krocích všechny dotčené osoby, samosprávy, sdružení atd. 
 
 
Případné další informace poskytne: 
Ing. Petr Březina 
technický ředitel 
Povodí Odry, státní podnik 
Tel. 696 657 287 
 


