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„Suchá nádrž Dubnice – Ještědský potok“ – předání informace o doplněné Dokumentaci
EIA podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Jako věcně a místně příslušný úřad Vám v souladu s § 8 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
zasíláme informaci o doplněné Dokumentaci EIA k záměru „Suchá nádrž Dubnice –
Ještědský potok“ vypracované v souladu s přílohou 4 zákona.
Dokumentace EIA byla v souladu s § 8 odst. 5 zákona vrácena oznamovateli k doplnění
dopisem č. j. KULK 73368/2019 ze dne 1. 10. 2019. Doplněná Dokumentace EIA byla
krajskému úřadu předložena dne 7. 10. 2022, elektronická verze doplněné Dokumentace EIA
včetně všech příloh byla doložena dne 24. 10. 2022.
Záměrem je stavba suché retenční nádrže na Ještědském potoce východně od obce Dubnice.
Při průchodu návrhové povodně Q100 dojde k transformaci z maximálního průtoku 34,8 m3.s-1
na průtok 4,2 m3.s-1. Neškodný průtok ve Stráži pod Ralskem pod soutokem Ještědského potoka
a Ploučnice je 14,0 m3.s-1. Společně s VD Stráž lze průtoky Q100 transformovat na hodnotu
neškodného průtoku. Při běžných průtocích v Ještědském potoce nebude voda v prostoru nádrže
nijak zadržována, bude volně protékat spodní výpustí (migračním koridorem) pod hráz.
Nedojde tedy k ovlivnění minimálních ani běžných průtoků.
Město Mimoň, Město Stráž pod Ralskem, Obce Dubnici, Janovice v Podještědí, Křižany
a Noviny pod Ralskem (jako dotčené územní samosprávné celky) upozorňujeme na povinnost
vyplývající z § 16 odstavce 2 zákona, tedy na povinnost zveřejnění informace o této doplněné
Dokumentaci EIA a o tom, kdy a kde je možné do ní nahlížet, na úřední desce po dobu nejméně
15 dnů. Zároveň dotčené územní samosprávné celky o vyvěšení těchto informací
neprodleně vyrozumí krajský úřad (elektronickou poštou).
Dále žádáme Město Mimoň, Město Stráž pod Ralskem, Obce Dubnici, Janovice v Podještědí,
Křižany, Noviny pod Ralskem a dotčené věcně a místně příslušné správní úřady ve smyslu § 8
odst. 3 zákona o zaslání vyjádření k této doplněné Dokumentaci EIA nejpozději do 30 dnů ode
dne zveřejnění informace o doplněné Dokumentaci EIA. Den zveřejnění je 26. říjen 2022.
S textem dokumentace se lze seznámit na www.cenia.cz/eia, kód záměru LBK601.
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Vyjádření zašlete v písemné a také v elektronické podobě na e-mail: dana.glogarova@krajlbc.cz.
S pozdravem

Ing. Petr Čech
vedoucí oddělení posuzování vlivu na ŽP a IPPC
Příloha:
text na úřední desku
Rozdělovník:
Dotčené územně samosprávné celky:
1. Liberecký kraj
2. Obec Dubnice
3. Obec Janovice v Podještědí
4. Obec Noviny pod Ralskem
5. Obec Křižany
6. Město Mimoň
7. Město Stráž pod Ralskem

- zde vnitřním sdělením
+ text na úřední desku, DS
+ text na úřední desku, DS
+ text na úřední desku, DS
+ text na úřední desku, DS
+ text na úřední desku, DS
+ text na úřední desku, DS

Dotčené správní úřady:
1. Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí
2. Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí
3. Krajská hygienická stanice LK, ÚP Liberec
4. Krajská hygienická stanice LK, ÚP Česká Lípa
5. Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec

DS
DS
DS
DS
DS

Oznamovatel:
1. Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
2. Ekopontis, s.r.o. Cejl 511/43, 602 00 Brno

DS
DS

Zpracovatel posudku:
1. Ing. Josef Tomášek
Klínec 150, 252 10 Mníšek pod Brdy

doporučeně

Na vědomí:
1. MŽP ČR, Odbor EIA a IPPC, Praha

DS
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