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�ást A. Identifika�ní údaje 

A I.1. Obchodní firma – oznamovatel  

p. Szmek, Bukovec 126, 739 84 Písek u Jablunkova 

Zastoupen: Szmek, investor a majitel objektu 

A I.2. I� 

I�: 64 95 95 97 

DI�: CZ 7611135004 

A I.3 Sídlo 

p. Jind�ich Szmek 

Bukovec �.p. 126 

739 84 Písek u Jablunkova 

Ú�ad obce s rozší�enou p�sobností: Jablunkov 

A I.4. Jméno, p�íjmení bydlišt� a telefon oprávn�ného zástupce 

oznamovatele 

p. Szmek, investor a majitel objektu 

Bydlišt�: Bukovec 126, 739 84 Bukovec u Jablunkova 

Telefon: 605 746 486 

A II.1. Zpracovatel oznámení 

RNDr. Alexander Skácel, CSc. – Aquakon  

A II.2. I� 

I�: 13594516  

DI�: CZ 5511021340 

A II.3 Sídlo 

Pr�kopnická 24 

700 30 Ostrava 
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A II.4. Jméno, p�íjmení bydlišt� a telefon zpracovatele oznámení 

RNDr. Alexander Skácel, CSc. 

Bydlišt�: Pr�kopnická 24, 700 30 Ostrava – Jih  

Telefon:  777 674 897 

 

�ást B. Údaje o zám�ru 

B I. Základní údaje  

B I.1. Název zám�ru a jeho za�azení podle p�ílohy �. 1  

Penzion – Pod Kempou Bukovec, dále pouze „Penzion Pod Kempou“. 

Z pohledu zákona �. 100/2001 Sb. v platném zn�ní, p�íloha �. 1, je investi�ní zám�r „Penzion 

Pod Kempou“ za�len�n jako podlimitní do kategorie �. II – zám�ry vyžadující zjiš�ovací 

�ízení, do bodu  

1.9 �istírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, 

kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo pr�myslové kanalizace o 

pr�m�ru v�tším než 500 mm. 

Sou�ástí projektu je i stavba vrtané studny na pozemku investora a parkovišt� pro 16 osobních 

vozidel, které spadají z hlediska zákona 100/2001 Sb. také mezi podlimitní zám�ry. 

Podle § 4e se stanoví, že p�edm�tem posuzování podle zákona 100/2001 Sb. v aktuálním 

zn�ní jsou „stavby, �innosti a technologie, které podle stanoviska orgánu ochrany p�írody 

vydaného podle zvláštního právního p�edpisu2a) mohou samostatn� nebo ve spojení s jinými 

významn� ovlivnit území evropsky významné lokality nebo pta�í oblasti; tyto stavby, �innosti 

a technologie podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjiš�ovacím �ízení“. 

V p�ípad� zám�ru „Penzion Pod Kempou“ je tato podmínka beze zbytku spln�na, nebo� 

sou�ástí zám�ru je provoz �istírny odpadních vod odpovídající kapacity a výus� vy�išt�né 

odpadní vody bude p�es kanaliza�ní systém a místní vodote� zaúst�na do toku Olše v místech, 

kde je tento tok za�azen mezi EVL (evropsky významné lokality) systému Natura 2000. 

Investi�ní zám�r p�edstavuje výstavbu nového objektu pro p�echodné bydlení s restaura�ním 

za�ízením a jeho dopln�ní infrastrukturou, kterou vyžaduje sou�asná legislativa v oblasti 

nakládání s odpadními vodami. 

                                                 
2a) § 45h a 45i zákona �. 114/1992 Sb., ve zn�ní zákona �. 218/2004 Sb. 
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Z tohoto d�vodu bylo zpracováno Oznámení EIA v rozsahu p�ílohy �. 3. P�íslušným ú�adem 

pro tento zám�r je Krajský ú�ad Moravskoslezského kraje.  

 

B I.2. Kapacita (rozsah) projektu 

P�edm�tem zám�ru „Penzion Pod Kempou“ je výstavba nové budovy – dvoupodlažní 

d�evostavby s p�dním prostorem (celkem t�i podlaží) v blízkosti lyža�ského vleku v obci 

Bukovec, na pozemku investora v blízkosti místní komunikace vedoucí k hranici �R – PL. 

Vzhledem k projektovanému ú�elu využití a k projektované infrastruktu�e provozu penzionu 

je nutno za�adit do zám�ru i výstavbu vrtané studny a nakládání s odpadními vodami v�etn� 

p�e�erpávací stanice a zajistit jejich �išt�ní zp�sobem, který po technické i environmentální 

stránce odpovídá sou�asné legislativ�.  

Budoucí kapacita penzionu je 5 ubytovacích jednotek (pokoj�) s uvažovanou kapacitou 10 

l�žek (ubytovaných host�) a restaurací s kuchy�ským provozem s kapacitou 25 míst a 

parkovišt�m pro 16 osobních automobil�.  

Kapacita �istírny odpadních vod je projektována na 20 EO a vzhledem k malému spádu 

potrubí je projektována p�e�erpávací stanice. Technické �ešení je schopno vyrovnávat výkyvy 

v p�ítoku odpadní vody a zajistit odtok vy�išt�né odpadní vody do recipientu. Sou�ástí 

investi�ního zám�ru je i stavba vrtané studny na pozemku investora, která bude sloužit jako 

zdroj vody pro projektovaný penzion.  

 

B I.3. Umíst�ní zám�ru (kraj, obec, katastrální území) 

NUTS II: Kraj Moravskoslezský 

Kraj: Moravskoslezský 

Obec: Bukovec  

KÚ: Bukovec u Jablunkova 

 

B I.4. Charakter projektu a možnost kumulace jeho vliv� s jinými zám�ry 

(realizovanými, p�ipravovanými, uvažovanými) 

Jedná se o t�ípodlažní novostavbu charakteru d�evostavby s ú�elem využití pro krátkodobé 

ubytování 10 osob v 5 pokojích a provoz stravovacího za�ízení s kapacitou 25 míst a 

parkovišt�m pro 16 osobních automobil�. Restaura�ní provoz bude umíst�n v I. nadzemním 
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podlaží, ve II. nadzemním podlaží bude umíst�na ubytovací �ást objektu, nad ním bude 

podkrovní prostor s ur�ením pouze jako technické zázemí objektu. Sou�ástí zám�ru je stavba 

�istírny odpadních vod s kapacitou 20 EO. Tato �OV bude pomocí p�e�erpávací stanice 

gravita�ní kanalizací zaúst�na do bezejmenného recipientu, který slou�í jako odvod�ovací 

p�íkop u místní komunikace a po cca 50m bude vy�išt�ná odpadní voda svedena stávající 

kanalizací do toku Olše v místech cca 100 m pod vodním stupn�m na tomto toku. Stávající 

kanalizace, která bude odvád�t vy�išt�nou odpadní vodu do toku Olše, má charakter trubního 

vedení a vede nap�í� p�es pozemky do toku Olše kolmo k sou�asné komunikaci, která touto 

oblastí prochází (viz schéma v p�íloze). Tok Olše je za�azen mezi lokality systému Natura 

2000, a proto je nutno posoudit i vliv vy�išt�né odpadní vody na tento recipient. Sou�ástí 

projektu je i výstavba vrtané studny na pozemku investora, která bude sloužit jako zdroj pitné 

vody pro provoz zám�ru „Penzion Pod Kempou“. 

Svým umíst�ním navazuje investi�ní zám�r „Penzion Pod Kempou“ na již realizovaný projekt 

lyža�ského vleku a do budoucna bude sou�ástí této rekrea�ní zóny obce Bukovec. 

Zám�r je umíst�n mimo souvisle zastav�né �ásti obce Bukovec s trvalým osídlením. 

Dopravn� je tato lokalita dostupná jak pomocí hromadné dopravy tak individuální 

automobilovou dopravou.  

Kumulace s dalšími zám�ry mimo uvedený projekt lyža�ské dráhy Bukovec a projekt "Zm�na 

obytného domu na penzion" se nep�edpokládá, kumulace s projektem "Zm�na obytného domu 

na penzion" je možná pouze v oblasti spole�ného odvád�ní vy�išt�ných odpadních vod 

stejnou kanalizací do toku Olše. P�edložené „Oznámení“ podle p�ílohy �. 3 zákona �. 

100/2001 Sb. hodnotí vlivy soub�hu obou uvedených investi�ních zám�r�.  

 

B I.5. Zd�vodn�ní pot�eby zám�ru a jeho umíst�ní  

(v�etn� p�ehledu zvažovaných variant a hlavních d�vod� i z hlediska ŽP pro jejich výb�r, 

resp. odmítnutí) 

Zám�r umožní díky jeho lokalizaci využití volného pozemku sou�asné zahrady investora 

k výstavb� objektu d�evostavby pro krátkodobé ubytování a stravování návšt�vník� 

rekrea�ního areálu Bukovec a nezbytné související infrastruktury – parkovišt�, �istírny 

odpadních vod s p�e�erpávací stanicí a vrtané studny pro zásobování pitnou vodou. Vzhledem 

ke kapacit� ubytovací �ásti se p�edpokládá využití p�edevším k individuální a rodinné 

rekreaci. Ú�elem je rozší�ení ubytovacích možností v této oblasti obec Bukovec a zajišt�ní 
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nabídky stravování pro návšt�vníky v�etn� zimních rekreant� – návšt�vník� p�ilehlého 

lyža�ského areálu. 

Infrastruktura objektu je po�ítá s vybudováním parkovišt� pro 16 osobních automobil�, z toho 

jedno stání pro hendikepované osoby. Vzhledem ke kapacit� penzionu je tento po�et stání 

dosta�ující. �istírna odpadních vod je projektována pro likvidaci komunální odpadní vody 

z ubytovací i stravovací �ásti penzionu. T�mto požadavk�m odpovídá i projektovaná kapacita 

�OV (kapacita 20 EO s p�e�erpávací stanicí).  

  

B I.6. Stru�ný popis technického a technologického �ešení zám�ru 

Investi�ní zám�r „Penzion Pod Kempou“ je projektován jako novostavba typu montované 

d�evostavby s t�emi podlažími (v�etn� podkrovního), nepodsklepená, s pot�ebnou 

infrastrukturou. Tato infrastruktura p�edstavuje parkovišt�, vrtanou studnu pro zásobení 

pitnou vodou a systém pro �išt�ní komunální odpadní vody produkované provozem penzionu. 

Kapacita penzionu po�ítá s provozem 5 pokoj� pro ubytování 10 host� a provozem restaurace 

s 25 místy a p�ípravou pokrm� (3 zam�stnanci v�etn� kucha�e). 

Navrhovaná novostavba je stavbou trvalou. Napojení stavby na dopravní infrastrukturu je 

�ešeno sjezdem ze stávající komunikace p�ilehlé k pozemku investora. Na pozemku bude 

z�ízen p�ístup a p�íjezd k penzionu v�etn� zajišt�ní stání pro restauraci, ubytované hosty a 

zam�stnance penzionu.  

Napojení stavby na technickou infrastrukturu bude tvo�it p�ípojka elektrického vedení NN, 

�istírna odpadních vod s p�e�erpávací stanicí, kanalizace splašková. Sou�ástí projektu je i 

stavba vrtané studny na pozemku investora, která zajistí pot�ebné množství pitné vody pro 

provoz penzionu.  

 

Obecná charakteristika 

Projekt �eší výstavbu penzionu, terénních úprav, oplocení a zpevn�ných ploch na parcele �íslo 

887/1 v katastrálním území Bukovec, katastrální ú�ad T�inec, okres Frýdek-Místek, kraj 

Moravskoslezský. 

Objekt má obdélníkový p�dorys 11,50 x 17,70 m. Objekt je situován na svažitém pozemku.  

Zám�rem investora je vytvo�ení turisticko – sportovního zázemí pro návšt�vníky obce 

Bukovec, a to zejména v oblasti stravovacích a ubytovacích služeb. 
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Stavba je navržená t�ípodlažní, nepodsklepená. St�echa bude sedlová o sklonu cca 45 stup��. 

H�eben st�echy bude situován podéln� sm�rem sever-jih. 

Veškeré deš�ové a povrchové vody budou svedeny a zasakovány na vlastním pozemku 

investora. Odpadní vody budou svedeny do jímky, �išt�ny v �istírn� odpadních vod a 

zaúst�ny do recipientu, kone�ným recipientem je tok Olše v míst� cca 100m pod �í�ním 

stupn�m. Pitná voda bude odebírána z nov� z�ízené studny. Elektrická p�ípojka bude 

p�ivedena ze stávající sít� NN kabelem v zemi. Plyn bude odebírán ze zásobníku na propan-

butan na vlastním pozemku. P�íjezd k objektu je zajišt�n po asfaltové komunikaci, která 

slouží rovn�ž k zásobování a údržb�.  

Popis objektu 

V p�ízemí penzionu se nachází st�žejní restaura�ní prostor s kapacitou 25 míst, k n�muž 

p�iléhá nezbytné zázemí – kuchyn�, p�ípravna a další.  P�edpokládají se 3 zam�stnanci, 

z nichž jeden bude kucha�. 

Do restaurace je zajišt�n p�ístup i pro imobilní spoluob�any, v�etn� wc pro imobilní. V 1.n.p. 

je umíst�na restaurace, bar, kuchyn�, skladovací prostory, wc muži, ženy, imobilní, šatna + 

wc pro zam�stnance, úklidová místnost, terasa s posezením a schodišt�. 

1. n.p. a 2. n.p. je propojeno schodišt�m. Ve 2. n.p. se nachází 5 dvou l�žkových pokoj�, 

každý se samostatným sociálním za�ízením, dále sklad na �isté a špinavé prádlo a úklidová 

místnost. Celkem bude 10 l�žek. V 3. n.p. bude p�dní prostor, propojený žeb�íkovými 

schodišti s prostory v 2.n.p. 

Z hlediska formy stavba vychází ze stavebních tradic tohoto regionu. Jsou zde uplatn�ny 

p�írodní materiály – lomový kámen, d�evo, cihla a další. Hlavní hmota objektu bude mít 

obdélníkovou p�dorysnou stopu. Vstup do objektu bude situován na západní stran� a bude 

krytý st�echou terasy. Záv�r objektu tvo�í st�echa sedlového charakteru o sklonu cca 45 

stup�� dopln�ná o pultovou st�echu terasy a p�ístavku. Prosv�tlení podkrovních prostor bude 

zajišt�no skrze sedlové viký�e. Sokl penzionu bude obložen p�írodním kamenem, hrub� 

�ádkovaným, štípaným. 

Vn�jší pláš� 1. nadzemního podlaží budou tvo�it d�ev�né kulaté st�novnice v kombinaci s 

d�ev�nými dve�ními a okenními výpln�mi.  2. a 3. nadzemní podlaží bude tvo�eno zateplenou 

st�ešní konstrukcí a zateplenou konstrukcí štítu z d�ev�ných výd�ev, která bude zvenku 

obložená kulatými fošnami, imitujícími d�ev�né kulaté st�novnice. 
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St�ešní pláš� bude zakon�en vzhledem ke klimatickým pom�r�m keramickou nebo betonovou 

krytinou tmavého odstínu. Základními proporcemi penzion nebude p�sobit jako dominanta 

prostoru. 

 

Provoz objektu 

Objekt bude poskytovat p�edevším restaura�ní a ubytovací služby.  

Z hlediska provozu je objekt samostatnou jednotkou se všemi provozními a podporujícími 

provozy. 

Restaurace je p�ístupná p�es terasu, pro imobilní spoluob�any bo�ní rampou. Kuchyn� je 

nadimenzována pro plnohodnotný restaura�ní provoz, pro poskytování celodenního stavování. 

Zásobování bude realizováno p�es 1n.p., kde je umíst�n provozní vstup na východní stran� 

objektu, sklad potravin a zeleniny. 

Tuhé odpady budou skladovány na tomto podlaží a pr�b�žn� budou odváženy jako sou�ást 

svozu komunálního odpadu obce Bukovec. 

Ubytování pro cca 10 osob bude realizováno v 2. n.p. ve dvoul�žkových pokojích s vlastním 

sociálním za�ízením. Vn�jší prostory penzionu budou upraveny k venkovnímu posezení host� 

a k možnosti umíst�ní d�tského h�išt� (není sou�ástí základního projektu zám�ru „Penzion 

Pod Kempou“). U západní strany objektu je umíst�no parkovišt� pro hosty a pro personál, na 

východní stran� je plocha po zásobování penzionu a plocha pro nádoby na komunální odpad.  

Objekt bude vytáp�n kotlem na plyn výkonu 30 kW, jeho provoz se odhaduje na 6 

m�síc�/rok. V prostoru restaurace bude krbové ohništ�. 

 
Parkovišt�: 

Restaura�ní provoz: 9 míst / z toho 1 imobilní/ 
Ubytování: 5 míst 
Zam�stnanci: 2 místa 

 
Dot�ená plocha a p�edpokládaná rozloha zpevn�ných ploch 

Zastav�ná plocha budovy 305 m2 

Po�et ubytovacích jednotek budovy 5 pokoj�, 10 host�  

Zastav�ná plocha zpevn�ných ploch 548 m2 

Délka vodovodní p�ípojky 30 m 

Délka kanalizace splaškové 52 m 

Délka p�eložky p�ípojky elektrického vedení NN 5,5 m 
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Celková bilance nárok� všech druh� energií, tepla a teplé vody 

Elektrická energie instalovaný p�íkon 63 kW spot�eba 19 500 kWh/rok 
Provoz �OV a studny P�íkon 210 W (�OV) 

+500W (p�e�erpávací 
stanice) + 380 W (studna) 

Spot�eba 920 + 835 
kWh/rok 

Teplo (plyn propan - 
butan) 

Instalovaný výkon 30 kW Spot�eba plynu 6300  
m3/rok 

Teplá voda (plyn, propan- 
butan) 

sou�ást p�edchozího �ádku  143m3/rok 

Výpo�et hmotnosti propan – butanu byl proveden z kubatury spot�eby/rok pro celkovou 

spot�ebu (6300+143m3) plynné sm�si (mol. hmotnost 50,5). Plyn bude dovážen v kapalném 

stavu v komer�n� dodávaném balení.  

6443000 l / 22,4 (mol. objem) * 50,5 (mol. hmotnost) /1000 (p�epo�et g na kg) =   

14525,5 kg/rok 

Spot�eba elektrické energie byla odhadnuta pro provoz �OV za p�edpokladu spot�eby 

elektrického p�íkonu po cca 50% ro�ní doby (4380 hod/rok, odpovídající spot�eba je 920 

kWh/rok a zahrnuje i provoz p�e�erpávací stanice, která bude provozována po cca 2% ro�ní 

doby), provoz studny �ádov� po dobu 25% ro�ní doby (2190 hod/rok, odpovídající spot�eba je 

835 kWh/rok).  

 

Celková spot�eba pitné vody 
Výpo�et spot�eby vody  

Qden = 25 osob x 100 l/os/den 2,5 m3/den 

Qm�s= Max v�. rezervy – kapacita 

studny 

105 m3/m�s 

Qrok = 12 x 105 m3/m�s 1260 m3/rok 

Qmax = Dle kapacity �erpadla a studny  0,8 l/s 

 

Odborný odhad množství splaškových vod 
Bilance splaškových vod ro�ní Qrok = 1260 m³/rok 

Pr�tok odpadní vody pr�m�rn�  Qpr�m = 0,039 l/s 

Množství deš�ových vod není �ešeno, tyto vody budou svedeny a zasakovány na parcele 

investora. 
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Zajišt�ní pitné vody 

Pitná voda pro provoz ubytovací i restaura�ní �ásti zám�ru „Penzion Pod Kempou“ bude 

zajišt�na novou vrtanou studnou na pozemku investora. Pro tuto studnu byl zpracován 

odborný hydrogeologický posudek (ing. Kone�ný, Zempola Hnojník), který potvrzuje, že na 

pozemku investora je dostate�n� vydatná zvode�, která nekomunikuje hydrologicky s jinými 

zdroji pitné vody v dot�ené oblasti. Studna bude �ešena formou vystrojeného vrtu pr�m�ru 

300 mm s PVC pažením pr�m�ru 200 mm a s hloubkou 22 m. Studna bude z hlediska její 

izolace proti pr�niku povrchových vod zabezpe�ena do hloubky 3m od povrchu terénu 

bentonitem nebo jílovým t�sn�ním. Aktivace studny bude provedena odbornou firmou a po 

odpískování budou provedeny p�íslušné zkoušky pro ov��ení vydatnosti zdroje a 

kvalitativních parametr� �erpané vody. Pro ú�ely zásobování zám�ru „Penzion Pod Kempou“ 

bude vodní zdroj provozován v režimu pitné vody a kontrolován komplexními fyzikáln� – 

chemickými a bakteriologickými rozbory ve smyslu platné legislativy (vyhl. 252/2004 Sb.).  

P�edpokládaná vydatnost zdroje je kategorizována jako st�ední s kapacitou 160 l/hod,  

4 m3/den a 120 m3/m�síc (Kone�ný, 2007). Tato kapacita je pro provoz zám�ru „Penzion Pod 

Kempou“ dosta�ující.  

 

�išt�ní komunální odpadní vody 

Komunální odpadní voda produkovaná zám�rem „Penzion Pod Kempou“ bude �išt�na 

v �istírn� odpadních vod, která bude vybudována dodavatelsky jako typová �istírna 

komunálních odpadních vod pro 20 ekvivalentních obyvatel (EO) s maximální kapacitou 25 

EO. Na základ� propo�tu dodavatele je tato kapacita z hlediska celoro�ního provozu 

dosta�ující bez nutnosti vyrovnávání pr�tok� p�ed�azenou jímkou. Vzhledem k umíst�ní �OV 

a celkové konfiguraci terénu bude kanaliza�ní systém osazen p�e�erpávací stanicí, další odvod 

odpadní vody do recipientu bude zajišt�n gravita�n�.  

Pro �išt�ní odpadní vody bude použita komunální �istírna odpadních vod Bio Cleaner, 

dodávaná firmou Sineko Ostrava, typ BC 20 s p�e�erpávací stanicí ACS-D2. Tato �istírna má 

kapacitu 15 – 25 EO a projektovaný hydraulický pr�tok �išt�né odpadní vody 2,5 m3/den je 

schopna po látkové i hydraulické stránce zabezpe�it. Kapacita p�e�erpávací stanice je 2 l/s, 

což p�edstavuje maximální výkon 7,2 m3/hod. 

�OV je tvo�ena válcovou vodot�snou plastovou jímkou s instalovanou technologickou 

vestavbou. Jímku tvo�í dno, pláš� a samostatné odnímatelné zastropení. Pohon �OV zajiš�uje 

membránové vzduchové dmychadlo s minimální spot�ebou elektrické energie. Dmychadlo 
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bude umíst�no ve vhodném míst� v n�které technické místnosti. Dmychadlo je s �OV 

spojeno vzduchovou hadicí 3/4“. Vzduchová hadice je vedena pod úrovní terénu v plastové 

chráni�ce. Vzdálenost umíst�ní dmychadla od �OV je max. 10 m. V p�ípad� umíst�ní �OV 

ve v�tší vzdálenosti od objektu, bude dmychadlo na základ� konzultace s dodavatelem 

umíst�ní do nadzemního plastového nebo zd�ného sloupku. P�e�erpávací stanice bude 

umíst�na na výtoku odpadních vod z �OV a zajistí dostate�nou výšku hladiny odpadní vody 

pro její gravita�ní vyúst�ní do recipientu. 

Primárním recipientem bude bezejmenná vodote�, která slouží zárove� jako odvod�ovací 

p�íkop podél komunikace. Zaúst�ní vy�išt�né odpadní vody bude provedeno protlakem pod 

touto komunikací, vy�išt�ná odpadní voda bude vedena otev�eným korytem podél 

komunikace v délce cca 50m a poté bude vedena stávajícím kanaliza�ním potrubím nap�í� 

loukami do kone�ného recipientu, kterým je tok Olše. Vodote� ani stávající kanaliza�ní 

systém nebudou v souvislosti se zám�rem „Penzion Pod Kempou“ m�n�ny a nejsou sou�ástí 

projektu.  

 

Energetický zdroj 

Vytáp�ní objektu „Penzion Pod Kempou“, oh�ev teplé vody a provoz kuchyn� bude zajišt�n 

kotlem na propan – butan s výkonem 30 kW. Provoz na plný výkon se p�edpokládá b�hem 

zimní sezóny po dobu 6 m�síc�/rok. Palivo bude dopl�ováno p�ed zahájením sezóny a jeho 

spot�eba bude 6300 m3/rok. Vzhledem k energetickému výkonu zdroje se jedná o malý zdroj 

zne�išt�ní ovzduší. P�eprava odpovídajícího množství plynu bude zajišt�na v komer�n� 

dodávaných obalech, jeho odhadovaná hmotnost �iní cca 14525 kg/rok v�etn� zásobení 

kuchyn�.  

 

Parkovišt� a zpevn�né plochy 

Parkovišt� a zpevn�né plochy budou zhotoveny ze zámkové dlažby. Kapacita parkovišt� je 

navržena pro 16 osobních automobil� (restaurace 9 míst, z toho 1 pro hendikepované osoby, 

ubytování 5 míst, zam�stnanci 2 místa), provoz po�ítá s obm�nou cca 25 automobil�/den. 

Zpevn�né plochy umožní p�íjezd zásobovacího vozidla ze strany objektu penzionu, kde bude 

umíst�no technické zázemí. Odvodn�ní bude zajišt�no zásakem do trativod� na vlastním 

pozemku investora a oznamovatele.  
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B I.7. P�edpokládaný termín zahájení realizace projektu a jeho dokon�ení   

Zahájení – rok 2008  

Ukon�ení stavby investi�ního zám�ru „Penzion Pod Kempou“ – rok 2015 

 

B I.8. Vý�et dot�ených územn� samosprávných celk�  

Kraj: Moravskoslezský 

Obec: Bukovec (pov��ený obecní ú�ad) 

KÚ: Bukovec – Džolek 

 

B I.9. Vý�et navazujících správních rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a 

správních ú�ad�, které budou toto rozhodnutí vydávat 

V souladu s platnou legislativou budou probíhat tato základní �ízení: 

1. �ízení o vydání územního rozhodnutí dle § 32 a násl. zákona �íslo 50/1976 Sb. 

(stavební zákon), jehož výsledkem bude vydání územního rozhodnutí.  

2. Stavební �ízení podle § 60 a násl. zákona �íslo  50/1976 Sb. (stavební zákon), s použitím 

a respektováním ustanovení § 109 a násl. zákona �íslo 183/20906 Sb. o územním 

plánování a stavebním �ádu (stavební zákon) 

3. Vodoprávní �ízení podle zákona o vodách 254/2001 Sb. v platném zn�ní pro povolení 

provozu �istírny odpadních vod a vypoušt�ní odpadních vod kanalizací do povrchového 

toku a pro povolení provozu zdroje podzemní vody spojené s hodnocením hygienické 

nezávadnosti vody z uvedeného vodního zdroje.  

P�íslušnost je dána stavebnímu ú�adu obce Jablunkov, vodoprávnímu ú�adu v Jablunkov� a 

Krajské hygienické stanici v Ostrav�, pracovišt� Frýdek – Místek. 

 

B I.10. Investi�ní rozsah akce 

Cca 8,5 mil. K� 
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B II. Údaje o vstupech 

B II.1. P�da a její zábor 

Investi�ní zám�r „Penzion Pod Kempou“ se dotkne pouze jediné parcely v katastru obce 

Bukovec, její ozna�ení je uvedeno v tabulce �. 1. Na této parcele bude umíst�n objekt 

penzionu, parkovišt�, studna i �istírna odpadních vod. 

 

Tab. �. 1: Dot�ené parcely zám�rem „Penzion Pod Kempou“  

parc. �íslo zábor plochy 

887/1 
penzion – 305 m2,  
parkovišt� a ostatní zpevn�né plochy 548 m2 

 

Na lokalit� Bukovec – Džolek se jedná vesm�s o plochu pozemku jednoho parcelního �ísla, 

který je v sou�asné dob� využíván jako zahrada, v sousedství je postaven rodinný d�m 

investora. Vedení potrubí vy�išt�né odpadní vody bude �ešeno protlakem pod silnicí, kde 

bude vedena cca 50m podél silnice bezejmennou vodote�í, která je zárove� stávajícím 

odvodn�ním komunikace a poté bude odvedena stávající kanalizací do toku Olše jako 

kone�ného recipientu.  

Realizace investi�ního zám�ru „Penzion Pod Kempou“ nep�edpokládá pro vedení pitné a 

odpadní vody zábor plochy, pro stavbu se po�ítá se záborem volné plochy velikosti 305 m2 

pro budovu penzionu a 548 m2 pro parkovišt� a ostatní zpevn�né plochy, pro �istírnu odpadní 

vody 5m2 a p�e�erpávací stanici cca 0,66m2 a pro studnu cca 3 m2, vše uvnit� parcely 

investora. 

Dalších ploch v okolí se realizace zám�ru „Penzion Pod Kempou“ nedotkne. 

 

B II.2. Voda, její spot�eba a odb�r 

Technický provoz zám�ru p�edpokládá pouze spot�ebu pitné vody pro ú�ely provozu 

penzionu, sociálního zázemí a stravovacího za�ízení.  

 

P�i realizaci zám�ru „Penzion Pod Kempou“ bude vybudován nový zdroj pitné vody (vrtaná 

studna hloubky 22 m). Jeho kapacita a kvalita jsou pro použití jako pitná voda dle odborného 

hydrogeologického posouzení (Kone�ný, 2007) vyhovující. Aktivace a odpískování vrtu a 

kontrola vydatnosti a kvality vody tohoto zdroje budou zajišt�ny prost�ednictvím odborných 

firem. 
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Ro�ní spot�eba vody je již projektantem navržena a odpovídá p�i kapacit� 10 ubytovaných 

osob, 3 zam�stnanc� a provozu stravovacího za�ízení na 2,5 m3/den. Ro�ní spot�eba pitné 

vody je odhadována na 1260 m3/rok. 

Vodovodní p�ípojka v délce 30m bude nov� vybudována a trubní vedení bude rozvedeno 

uvnit� budovy penzionu. Majitelem i provozovatelem tohoto zdroje pitné vody bude investor 

zám�ru „Penzion Pod Kempou“. 

 

B II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Provoz zám�ru „Penzion Pod Kempou“ p�edpokládá nároky na elektrickou energii a na plyn. 

Spot�eba elektrické energie je odhadována na 19 500 kWh/rok, spot�eba plynu 6300 m3/rok. 

 

Elektrická energie instalovaný p�íkon 63 kW spot�eba 19 500 kWh/rok 

Provoz �OV a studny P�íkon 210 W (�OV) + 380 

W (studna) 

Spot�eba 920 + 835 

kWh/rok 

Teplo (zemní plyn) Instalovaný výkon 30 kW Spot�eba plynu 6300  

m3/rok 

Teplá voda (zemní plyn) sou�ást p�edchozího �ádku  143m3/rok 

Provoz plynového spot�ebi�e výkonu 30 kW p�edstavuje z hlediska energetického výkonu 

malý zdroj zne�išt�ní ovzduší, uvedené palivo bude zajiš�ovat i provoz kuchyn� (sporáky).  

 

B II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

S realizací „Penzion Pod Kempou“ nesouvisí doprava ani nároky na jinou infrastrukturu. 

Návšt�vy osob v objektu budou zajišt�ny parkováním na projektovaném parkovišti nového 

objektu o kapacit� 16 parkovacích míst, jejich frekvence je odhadována na cca 25 osobních 

vozidel/den. Zásobování bude zajiš�ovat cca 1 dodávkový automobil/den, odvoz komunálních 

odpad� bude i nadále zajiš�ován svozovým systémem obce Bukovec.  
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B III. Údaje o výstupech 

B III.1. Ovzduší 

Období p�ípravy, výstavby ani provozu zám�ru „Penzion Pod Kempou“ není vzhledem 

k bodovým, plošným ani liniovým zdroj�m zne�išt�ní ovzduší významné. Zne�išt�ní ovzduší 

tuhými �ásticemi m�že být pouze krátkodobé p�i p�íprav� plochy pozemku pro stavbu, poté 

bude provedena pouze montáž d�evostavby a instalace �OV. V pr�b�hu výstavby se po�ítá 

s provozem max. 5 nákladních automobil�/týden, doba dovozu materiálu a montážních prací 

je odhadována na max cca 3 m�síce. Tato doba zahrnuje i práce na vrtané studni a práce p�i 

montáži a osazování typové domovní �istírny odpadních vod. 

B�hem provozu zám�ru p�edstavuje zásobování objektu dopravní zát�ž 1 dodávkový 

automobil/den, provoz �istírny odpadních vod p�edstavuje servisní práce ve frekvenci cca 2 – 

3 x ro�n�. Frekvence návšt�v ubytovaných osob a host� restaurace se odhaduje na cca 25 

osobních automobil� denn�.  

Provoz energetického zdroje na propan-butan výkonu 30 kW p�edstavuje malý zdroj 

zne�išt�ní ovzduší, zásobení tohoto zdroje bude zajišt�no z b�žné distribu�ní sít� a plyn bude 

dopravován v zajišt�ných komer�n� dodávaných obalech. 

 

B III.2. Odpadní vody 

Množství a zne�išt�ní odpadní vody realizací „Penzion Pod Kempou“ bude zahrnovat 

v období provozu �istírnu odpadních vod pro hosty penzionu a provoz stravovacího za�ízení. 

Produkce odpadních vod bude odpovídat spot�eb� pitné vody.  

 

Bilance splaškových vod ro�ní Qrok = 1260 m³/rok 

Pr�tok odpadní vody pr�m�rn�  Qpr�m = 0,039 l/s 

 

Pro zajišt�ní spárových pom�r� bude sou�ástí kanaliza�ního systému p�e�erpávací stanice 

ACS D2 s kapacitou 2 l/s. poté budou odpadní vody odvedeny gravita�n� do recipientu.  

 

Zne�išt�ní odpadních vod bude odpovídat b�žnému kvalitativnímu složení odpovídajícímu 

celoro�ní bilanci 20 EO. Instalovaná domovní typová �istírna odpadních vod Biocleaner  

BC 20 má v projektu „Penzion Pod Kempou“ garantovány následující hodnoty zbytkového 

zne�išt�ní odpadní vody:  
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Ukazatel  Vtok do �OV Výtok z �OV Látkové množství 

BSK5 400 mg/l 15 mg/l 33 g/den 

CHSK 800 mg/l 60 mg/l 130 g/den 

NL 367 mg/l 15 mg/l 33 g/den 

 

Bilance deš�ových vod není specifikována, projekt po�ítá s jejich zasakováním do okolního 

terénu na pozemku investora, kde v sou�asné dob� p�irozen� vsakují z plochy zahrady.  

Tyto deš�ové vody bez kontaminace budou likvidovány vsakem do plochy p�ilehlého lu�ního 

ekosystému v blízkosti objektu. Vzhledem k ploše objektu penzionu a ostatních zpevn�ných 

ploch (850 m2) není podle projektu zám�ru „Penzion Pod Kempou“ nutno uvažovat o 

samostatné deš�ové kanalizaci mimo dot�enou parcelu. 

Vliv parkovišt� není samostatn� uvažován, nebo� se nejedná vzhledem k jeho kapacit� (cca 

25 osobních automobil�/den) a zp�sobu projektovaného využití o objekt, který by plošným 

rozsahem nebo provád�nou �inností p�edstavoval významné riziko zne�išt�ní prost�edí 

kontaminovanými vodami. 

 

B III.3. Odpady 

Odpady mohou v souvislosti s “Penzion Pod Kempou“ vznikat v období výstavby jako 

d�sledek p�ípravy stavby, montáže hrubé d�evostavby a jejího osazení vnit�ním vybavením a 

technologií stravovacího za�ízení.  

P�i t�chto pracích je o�ekáváno vyt�žení zeminy do hloubky 0,5 m z plochy budoucího 

parkovišt�, která bude použita na parcele investora pro vyrovnání drobných nerovností. 

Zemina v ploše pod budoucí d�evostavbou bude odt�žena ve vrstv� 0,5 m a bude také použita 

investorem v ploše stejné parcely. P�i výkopech pro vodovodní potrubí (délka 30m) a potrubí 

pro odpadní vodu (délka 50m) do nezámrzné hloubky (1,1m) bude zemina použita na 

zasypání výkop� a p�ebytek bude využit také na parcele investora.  

B�hem výstavby penzionu vznikne pouze odpad charakteru obal�, vzhledem k montované 

d�evostavb� provád�né odbornou firmou vznikne pouze minimální množství odpadu d�evní 

hmoty a nakládání s tímto odpadem bude zajišt�n dodávající firmou. Ostatní odpady 

vznikající p�i výstavb� budou tvo�eny zbytky stavebního a elektroinstala�ního materiálu a 

jejich zneškodn�ní bude zajišt�no stavební firmou (zbytky st�ešních tašek, stavebního 

materiálu, materiálu z provád�ní klempí�ských a izola�ních prací, instalace vody, topení, 

dalších vnit�ního vybavení, p�ípad� další). Zpevn�né plochy budou tvo�eny zámkovou 
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dlažbou s minimálním množstvím odpadu, který bude odvezen stavební firmou.  Výstavba 

vrtané studny p�edstavuje produkci vrtného kalu, další nakládání s tímto odpadem bude 

zajiš�ovat odborná firma, provád�jící vrtné práce.   

B�hem provozu „Penzion Pod Kempou“ nebudou vznikat odpady mimo sm�sný komunální 

odpad a odpad z provozu stravovacího za�ízení, p�i údržb� budovy a jejím provozu budou 

tvo�eny odpady, které budou p�ebírány smluvní firmou pro provád�ní údržby a nejsou proto 

v Oznámení uvedeny a není �ešeno jejich zneškodn�ní (jedná se o nepravideln� tvo�ené 

odpady jako odpadní d�evo, obalový materiál z nát�rových hmot, kovové sou�ásti budovy, 

sklo, sou�ásti vodoinstalace, odpadní elektromateriál apod.). Provoz �istírny odpadních vod a 

p�e�erpávací stanice bude zajišt�n prost�ednictvím odborné firmy, která zajistí odborný 

dohled nad funk�ností za�ízení a bude zajiš�ovat i zneškodn�ní p�ípadného odpadu, v p�ípad� 

pot�eby bude obsah �OV vyvezen na základ� smluvního vztahu s odbornou firmou (nap�. 

SmVaK, a.s., Sineko ingeneering, s.r.o., p�ípadn� další, bude up�esn�no) 

Potenciáln� vznikající odpady nebudou až na výjimky vykazovat nebezpe�né vlastnosti 

(v�tšina odpad� bude kategorie „O“). Bližší informaci a odborný odhad produkovaného 

množství odpad� uvádí následující tabulka. 

 

P�ehled odpad� a odhad jejich množství p�i realizaci zám�ru „Penzion Pod Kempou“ 
v období výstavby a provozu zám�ru 

Bilance odpad� vzniklých p�i provád�ní stavby 

Název druhu odpadu      P�vod odpadu Zp�sob  
likvidace odpadu 

Množství odpadu  
(odborný odhad) 

Vrtné kaly a odpady 
obsahující sladkou vodu 
01 05 04 

Vrtné kaly a odpady obsahující 
sladkou vodu stavební firma 2,0 m3 

Papír, lepenka 15 01 01 zbytky obal� vzniklé p�i 
provád�ní stavby 

odvoz vzniklého papírového 
odpadu do sb�rny 

nelze spolehliv� ur�it, 
množství jednotlivých 
odpad� záleží na zp�sobu 
provád�ní stavby 

Kaly z �išt�ní 
komunálních odpadních 
vod 19 08 05 

Provoz domovní �istírny 
odpadní vody odborná firma  nelze p�edem spolehliv� 

ur�it, odhad 2 – 3 m3/rok 

Sm�sný komunální 
odpad  
20 03 01 

provoz penzionu  systém svozu komunálního 
odpadu obce Bukovec   

podle zp�sobu provozu 
penzionu 
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B III.4. Hluk a vibrace 

B�hem období výstavby zám�ru „Penzion Pod Kempou“ bude produkován stavební hluk p�i 

t�žb� zeminy a p�íprav� plochy pro stavbu penzionu, studny, �OV a parkovišt�, které budou 

probíhat po dobu cca 3 týdny. Další práce spojené se zvýšenou hlu�ností p�edstavují vrtné 

práce p�í výstavb� vrtané studny a zemní práce p�i výkopech vedení pitné a odpadní vody a 

p�i p�íprav� místa pro usazení typové domovní �istírny odpadní vody. Následující práce 

budou zahrnovat pouze montáž budovy a jejího vnit�ního vybavení, b�hem této doby bude 

probíhat pouze návoz inventá�e, technologie stravovacího za�ízení, dovoz a instalace 

technologické �ásti �istírny odpadních vod. 

B�hem provozu „Penzion Pod Kempou“ se projeví jako zdroje hluku pouze osobní doprava, 

která je odhadována podle kapacity parkovišt� na cca 25 vozidel/den a zásobování penzionu 

s odhadovanou frekvencí 1 dodávkový automobil/den. Provoz studny, �istírny odpadních vod 

a p�e�erpávací stanice budou zajiš�ovat �erpadla, která budou umíst�na v krytých objektech, 

p�ípadn� v podzemí a jejich hlu�nost bude utlumena nepr�zvu�ností provozních objekt� 

z betonu, plastu a zemním obsypem. 
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�ást C. Údaje o stavu životního prost�edí 

v dot�eném území 

C I. Vý�et nejzávažn�jších environmentálních charakteristik dot�eného 

území 

Plocha pro využití jako sou�ást investi�ního zám�ru „Penzion Pod Kempou“ je sou�ástí 

CHOPAV Jabunkovsko a leží v ploše p�ipravovaného p�írodního parku Slezské Beskydy. 

V dosahu investi�ního zám�ru je pouze tok �eky Olše, který je nejbližším prvkem kostry 

ekologické stability krajiny a lokalitou vymezenou v programu Natura 2000. �eka Olše je 

kategorizována jako tok ostatní. Záv�rem roku 2007 byla jako vodní tok prohlášena vodote� 

podél komunikace p�iléhající k parcele investi�ního zám�ru „Penzion Pod Kempou“. B�hem 

1. Pololetí roku 2008 byly definovány jeho pr�toky a byl proveden základní odborný odhad 

kvality vody v tomto vodním toku pomocí jednorázov� provedeného analytického rozboru 

v akreditované laborato�i podniku Povodí Odry, s.p..  

Lokalita je situována do plochy pozemk� ostatních a stavebních, v sou�asné dob� je tato 

parcela využívána jako zahrada a je v majetku investora. Lokalita leží mimo intravilán obce 

Bukovec. V jejím bezprost�edním okolí leží pouze n�kolik obytných dom� v sousedství.  

 

C II. Charakteristika sou�asného stavu složek životního prost�edí 

v dot�eném území 

Ovzduší a klima 

Oblast Beskyd v blízkosti obce Bukovec je charakterizována jako lokalita v okrsku klimatu 

mírn� chladného a velmi vlhkého s pr�m�rnou ro�ní teplotou kolem 5oC. Oblast je 

charakteristická prodlouženým obdobím zimy. Oblast Beskyd je srážkov� nadpr�m�rná (ro�ní 

maximum �iní 1400 mm na Lysé ho�e, ve srážkovém stínu 1000 mm). Pr�m�rné sn�hové 

podmínky jsou uvedeny v tab. 3. Obec Bukovec se nachází v záv�trné oblasti sm�rem od 

nejv�tšího zdroje zne�išt�ní atmosféry, které je tvo�eno pr�myslem v T�inci. 

Z údaj� �HMÚ vyplývají obvyklé klimatické hodnoty platné pro lokalitu Jablunkov 

v pr�b�hu posledních 30 let. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tab. 2.  
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Tab. 2: Klimatická charakteristika lokality Jablunkov. 

M�síc Teplota (oC) Srážky (mm) Sníh (cm) 

Leden -2,4 52,3 51,8 

Únor -1,3 52,4 45,3 

B�ezen 2,3 47,4 24,9 

Duben 7,0 66,8 7,4 

Kv�ten 12,1 100,3 0,2 

�erven 15,0 138,8 0 

�ervenec 16,5 126,7 0 

Srpen 16,1 123,6 0 

Zá�í 12,7 77,9 0 

�íjen 8,6 57,6 1,1 

Listopad 3,6 64,1 24,8 

Prosinec -0,7 61,4 41,6 

Rok  7,45 962,6 194,1 

 

Tab. 3: Pr�m�rné dlouhodobé sn�hové pom�ry obce Bukovec 

 Bukovec - 
Kempa 

Po�et dn� se sn�hovou pokrývkou ro�n� 90 
O�ekávaný po�et dn� s p�irozenou sn�hovou pokrývkou na svahu 
sjezda�ské dráhy v sousedství penzionu 

90 

P�edpoklad sn�hové pokrývky na svahu sjezda�ské dráhy s dosn�žováním 100 
 

Kvalita ovzduší v obci Bukovec je díky expozici mimo hlavní dosah vliv� pr�myslových 

zdroj� zne�išt�ní z oblasti T�ince. V extravilánu je možno o�ekávat, že se kvalita ovzduší 

bude blížit hodnotám pozadí koncentrací škodlivin v širší oblasti. Realizace „Penzion Pod 

Kempou“ však tímto fenoménem nebude ovlivn�n.  

 

Voda  

Lokalita ur�ená pro akci „Penzion Pod Kempou“ leží v dosahu toku Olše. �eka Olše pat�í dle 

klasifikace mezi toky ostatní. V oblasti Bukovce vtéká tato �eka do �R z Polské republiky. 

Minimální pr�tok na lokalit� je Q355= 18,9 l/s, pr�m�rný pr�tok �iní 0,2 m3/s. Uvedený tok je 

využit jako zdroj technologické vody pro výrobu technického sn�hu i jako zdroj užitkové 
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vody pro blízký sportovní lyža�ský areál a v profilu cca 100 m pod vodním stupn�m je do n�j 

zaúst�na i stávající kanalizace, kterou bude vytékat do Olše jako recipientu i vy�išt�ná 

odpadní voda zám�ru „Penzion Pod Kempou“. Pro uvažovaný provoz všech za�ízení je 

pot�ebný pr�tok v �ece Olši dostate�n� zajišt�n. Pro pot�ebné na�ed�ní zne�išt�ní a 

nastartování samo�isticích proces� ve vodním toku je tento zdroj kapacitn� vhodný. 

Kvalita vody �ece Olši na lokalit� Bukovec odpovídá p�irozenému samozne�išt�ní vody toku. 

Na základn� odhadu byl stanoven saprobní stupe� oligo/betamezosaprobita. Uvedený stav je 

zp�soben rozptýlenými drobnými zdroji komunálního zne�išt�ní vody proti proudu nad 

navrhovaným odb�rovým místem pro vypoušt�ní odpadní vody.  

Lokalita leží v chrán�né oblasti p�irozené akumulace vod (CHOPAV) Jablunkovsko, avšak 

vliv provozu „Penzion Pod Kempou“ na kvalitu povrchové vody není nutno vzhledem k okolí 

a dalším zdroj�m zne�išt�ní v bezprost�ední blízkosti (nap�. zem�d�lské provozy) uvažovat. 

Jakost vody v toku Olše je monitorována podnikem Povodí Odry. Jedná se o tok 

vodohospodá�sky velmi významný a za�azený do systému Natura 2000.  

V roce 2007 bylo provedeno v lokalit� terénní vodohospodá�ské šet�ení, které definoval 

vodote� podél komunikace, kam bude zaúst�na vy�išt�ná odpadní voda zaúst�na. V roce 2008 

byla zjišt�na pr�toková �ada této vodote�e a bylo provedeno jednorázové m��ení kvality 

vody. Minimální pr�tok Q355 je 0,5l/s, dlouhodobý pr�m�rný pr�tok je 5,0 l/s. Kvalita vody je 

relativn� dobrá, avšak odb�r byl proveden 21.4.2008, což je období, kdy v našich 

klimatických podmínkách bývá ve vodních tocích relativn� vysoký stav vody a kvalita vody 

neodpovídá pln� pom�r�m v období p�ísušku. (BSK5=1,6 mg/l, CHSKCr=9mg/l, 

NL=4,7mg/l). 

 

Územní systémy ekologické stability, zvlášt� chrán�ná území, p�írodní 

parky, významné krajinné prvky 

Kontakt s prvkem ekologické stability: 

− �eka Olše, v�etn� p�ilehlého území na obou b�ezích (�íslo RK 1605), tvo�í 
biokoridor (regionálního významu - RBK). Kontakt bude pouze v míst� 
zaúst�ní stávající kanalizace, která bude využita pro odvod vy�išt�né odpadní 
vody zám�ru „Penzion Pod Kempou“   

− Území T�šínských Beskyd, v�etn� �ešeného území je za�azeno do CHOPAV 
Beskydy. 

− Zám�r se nenachází na území CHKO Beskydy. Území CHKO Beskydy se 
nachází jižn�, ve vzdálenosti cca 5,0 km. Plánovaný a posuzovaný zám�r 
území CHKO Beskydy neovlivní. 

− Na území obce Bukovec nebo v jejím okolí se nenachází p�írodní park. 
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− Na území obce Bukovec se nachází Evropsky významná lokalita Olše (kód 
lokality CZ 0813516). Tato Evropsky významná lokalita Olše by mohla být 
omezena pouze vypoušt�ním vy�išt�né odpadní vody stávající kanalizací.  

 

Zhodnocení ovlivn�ní Evropsky významné lokality Olše (CZ 0813516), 

kompenza�ní opat�ení a variantní �ešení k minimalizaci vliv� 

plánovaného zám�ru. 

Tato kapitola je p�edm�tem specializované studie, zpracované autorizovanou osobou. Studie 

vlivu zám�ru „Penzion Pod Kempou“ na systém Natura 2000 je uvedena v p�íloze tohoto 

„Oznámení“. 

 

Fauna a flóra 

Údaje pro tuto kapitoly byly �erpány z šet�ení, která byla provád�na pro ú�ely jiných zám�r�, 

které byly v lokalit� Bukovec již projednávány. Vlastní investi�ní zám�r „Penzion Pod 

Kempou“ bude realizován pouze na dot�ené parcele investora, mimo tuto parcelu bude 

vypoušt�na pouze vy�išt�ná odpadní voda, která bude odvedena nov� uznanou vodote�í, která 

funguje dlouhodob� jako stávající drenáž podél komunikace v délce cca 50 m a poté zaúst�na 

do stávající kanalizace, která ústí do toku Olše jako cílového recipientu. Biologický popis 

však zahrnuje širší okolí zám�ru „Penzion Pod Kempou“. 

Flóra 

Pozorování bylo provedeno opticky, poch�zkou zkoumaným územím a zaznamenáno jako 

prostý soupis druh� a následn� byly vyhotoveny dva vegeta�ní snímky. Zastoupení druh� 

bylo zaznamenáno pomocí 5–ti �lenné stupnice (kombinace po�etnosti a pokryvnosti) podle 

Braun – Blanqueta. 

P�i provedeném floristickém pr�zkumu nebyl na zkoumané lokalit�, v letním aspektu zjišt�n 

žádný rostlinný druh, který je p�edm�tem ochrany ve smyslu p�íslušných ustanovení P�ílohy 

�. II Seznamu zvlášt� chrán�ných druh� rostlin, Vyhlášky �. 395/1992 Sb., kterou se 

provád�jí n�která ustanovení zákona �.114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�. 

 

Za�azení zkoumané plochy do fytogeografického systému: 

Fytogeografická oblast :  mesofyticum 
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Fytogeografický obvod:  Karpatské mezofyticum 

Fytogeografický okres:  �. 84 Podbeskydská pahorkatina 

Fytogeografický podokres:  b) Jablunkovské meziho�í 

Pramen: Kv�tena �R, Skalický in Hejný et Slavík, Praha 1988 

 

Za�azení zkoumané plochy do bioegrafického systému: 

3. Podprovincie Karpatská 

3.10 Biogeografický region Beskydský (oblast p�echodné a nereprezentativní zóny) 
Pramen: Biogeografické �len�ní �eské republiky, Martin Culek (editor) a kolektiv, Praha 

1998 

 

Poznámka k provedenému floristickému pr�zkumu lokality: 

Rostlinná spole�enstva jsou tvo�ena více nebo mén� ustálenými kombinacemi rostlinných 

taxon� podmín�né prost�edím. Pr�zkum složení vegetace na ur�itém stanovišti se provádí 

pomocí vegeta�ních snímk�, nebo také prostým soupisem rostlinných druh� na zkoumané 

ploše. Velikost analyzované plochy se volí tak, aby zahrnovala pokud možno všechny druhy 

v porostu. Zastoupení druh� v porostu se zaznamenává pomocí 5-ti �lenné stupnice 

(kombinace po�etnosti a pokryvnosti) podle Braun – Blanqueta: 

5 – druh pokrývající více než  ¾  plochy snímku 

4 – druh pokrývající  ½  až  ¾  plochy snímku 

3 – druh pokrývající  ¼  až  ½  plochy snímku 

2 – druh velmi hojný pokrývající 1/20  až  ¼  plochy snímku 

1 – druh �ídký s malou pokryvností, pokrývající 1- 5 % plochy snímku 

+     druh �ídký s malou pokryvností pod 1 % plochy snímku 

(r)     druh ojedin�lý s malou pokryvností plochy snímku 

 

K hodnocení možno použít i jiné druhy stupnic hodnotící zastoupení druh� rostlin na 

zkoumaném stanovišti.  

Všechna pozorování se provád�jí opticky, p�i poch�zce zkoumaným územím. P�í této 

poch�zce se zaznamenávají rostlinné a d�evinné druhy, jejich rozmíst�ní, uspo�ádání na ploše. 

Pro zoologickou �ást popisu se rovn�ž zkoumají stopy a jiné pobytové znaky zví�at, zbytky 

schránek m�kkýš�, vývržky dravých pták�, hnízda pták�, nory, zbytky ulovené ko�isti, trus, 

chomá�e pe�í a srsti (v našem p�ípad� také zbytky p�ejetých obratlovc� na okraji silnice) 

apod. Z t�chto pozorování se pak sestaví celková floristická a faunistická charakteristika 
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lokality, její osídlení, za�azení do systému, sukcesní zm�ny, p�ítomnost chrán�ných nebo 

ohrožených druh�, stanoví nutnost transferu apod. 

 

Fauna 

�eka Olše p�edstavuje vodní biotop s pom�rn� vysokou kvalitou a �istotou vody. Vyskytují se 

zde vodní organismy pstruhového pásma tok� jako je pstruh obecný nebo vranka obecná 

(ohrožený druh) a dle literárních pramen� mihule �í�ní (kriticky ohrožený druh). Podle 

sd�lení místních obyvatel se v �ece vyskytuje i rak, v p�ípad� této lokality se jedná  

o raka �í�ního. P�i poch�zce se nepoda�ilo jeho p�ítomnost zjistit, uvedený druh pat�í mezi 

kriticky ohrožené. Z dalších p�edpokládaných druh� m�že být tento biotop osídlen vydrou, 

vrankou pruhoploutvou, rejscem vodním a také p�echodn� i lipanem podhorním. 

Z bezobratlých jsou zde zastoupeny druhy jako motýlice, obecná, vážka ploská, komár 

obtížný, tiplice, pakomá�i, z ploštic pak spleš�ule blátivá a v tekoucích úsecích toku Olše 

zástupci bezobratlých, jejichž larválních stadium obývá vodní prost�edí – jepice, pošvatky, 

chrostíci a zástupci dalších �ád�. 

Mezi p�edpokládané druhy lze uvést zástupce myšovitých hlodavc�, hryzce vodního, kterého 

lidé z neznalosti považují za potkana. 

Tato lokalita, �eka a navazující p�ilehlé louky kolem kamennného stupn�, je v lét� využívána 

ke krátkodobé rekreaci a mimo rekrea�ní sezónu k pastv� dobytka. 

Zkoumané terestrické biotopy zahrnují pouze porosty ve spodní �ásti údolí v blízkosti nivy 

toku Olše, které tvo�í kosené louky, pole, intenzivn� vypásané pastviny a neudržovaný sad. 

 

V pokro�ilém lét� se zde objevují b�žné druhy hmyzu, ptáci jsou zastoupeni druhy, které se 

zdržují poblíž lidských sídel (sýkory, kos, rehek, špa�ek) na lesních okrajích, v trnitém k�oví 

byl zastižen �uhýk obecný (pat�í mezi ohrožené druhy), dále zde byli pozorováni zástupci 

šplhavc� (brhlík lesní, žluna zelená, st�ízlík obecný), p�nkava obecná, p�nice pok�ovní  

a sojka obecná. 

Savci jsou zastoupeni, p�edevším myšovitými hlodavci jako hrabošem, norníkem rudým  

a myšicí k�ovinnou. B�žný je také ježek východní. Sousedství lesních biotop� vytvá�í vhodné 

podmínky pro výskyt kuny lesní, kuny skalní – �iteln� škodící na domácím zví�ectvu – 

dr�beži, na které také škodí, dle sd�lení místních obyvatel, liška obecná. 
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Ke konci léta nebo v zimním období zacházejí až do sadu srnec, zajíc, divoké prase a hlavn� 

v období zimního strádání i další zástupce zv��e – jelen evropský. Zv�� srn�í se b�žn� zdržuje 

v okolí zájmové lokality i ve výše položených pastvinách, kde si myslivci vybudovali posed. 

Do této �ásti obce, na louky a pastviny ob�as zalétají lovit drobné hlodavce kán� lesní  

a poštolky. Na podzim se zde p�echodn� objevují kví�aly a �ástí jsou stehlíci, kte�í se živí 

semeny vysokých rostlin (pchá� rolní apod.). 

Podle provedeného pr�zkumu zde byly zjišt�ny následující druhy (nebo je p�edpokládán 

jejich výskyt), které jsou p�edm�tem zvláštní ochrany podle p�íslušných ustanovení P�ílohy �. 

III Vyhlášky MŽP �. 395/19992 Sb., kterou se provád�jí n�která ustanovení zákona �eské 

národní rady �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Jedná se o tyto následující druhy s potvrzeným nebo p�edpokládaným výskytem: 

Druhy kriticky ohrožené : 

Rak �í�ní (p�edpokládaný výskyt) 

Mihule �í�ní (dle literárních pramen�). 

Druhy siln� ohrožené : 

Vydra �í�ní (p�edpokládaný výskyt) 

Druhy ohrožené : 

Vranka obecná (výskyt potvrzen) 

Vranka pruhoploutvá (p�edpokládaný výskyt) 

	uhýk obecný (výskyt potvrzen) 

 

Ekosystémy 

Ekosystémy v okolí zám�ru „Penzion Pod Kempou“ dot�ené plánovanou akcí lze rozd�lit do 

dvou skupin: 

 

 

1. Aquatický ekosystém �eky Olše: 

Bude dot�en v d�sledku zaúst�ní vy�išt�ných odpadních vod zám�ru „Penzion Pod Kempou“. 

Pro zaúst�ní vy�išt�né odpadní je významný stupe� jejího �ed�ní, kdy je zbytkové zne�išt�ní 

sníženo na takový stupe�, který již vodní ekosystém rozloží samo�isticími procesy v toku. 

Realizace projektu „Penzion Pod Kempou“ však potenciáln� ovlivní i vodote�, která se nalézá 

podél komunikace a je zaúst�na po cca 50m do stávajícího kanaliza�ního systému. 
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2. Terestrické ekosystémy  

V míst� dot�eném zám�rem „Penzion Pod Kempou“ se vyskytuje pouze jeden ekosystém - 

ekosystém zahrady s trvalým travním porostem, který je pr�b�žn� využíván jako sou�ást 

parcely rodinného domu investora a na n�mž se tradi�n� tímto zp�sobem hospoda�í.  

 

P�i botanickém pr�zkumu nebyly ani v bezprost�edním okolí zám�ru „Penzion Pod Kempou“ 

v letním aspektu nalezeny druhy, které jsou p�edm�tem ochrany ve smyslu p�íslušných 

ustanovení zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 

(dále jen „zákon“) a Vyhlášky �. 395/1992 Sb. 

Po ukon�ení stavebních prací bude dot�ená plocha na parcele investora upravena a plocha 

narušeného travního drnu zatravn�na, aby bylo zabrán�no vodní erozi a další negativní vlivy 

byly minimalizovány. 

 

Chrán�né �ásti p�írody, prvky ÚSES 

Uvedené prvky nebudou investi�ním zám�rem dot�eny. Zám�r „Penzion Pod Kempou“ leží 

v CHOPAV Jablunkovsko, mimo velkoplošná chrán�ná území. Nejbližším prvkem ÚSES je 

regionální biokoridor lemující tok �eky Olše. Jiné územní limity se v lokalit� projednávaného 

zám�ru neuplat�ují. 

 

Krajina  

V okolí investi�ního zám�ru „Penzion Pod Kempou“ tvo�í krajina uzav�ené údolí, ve kterém 

se st�ídají antropogenní krajinné útvary a sídelní lokality. Realizace zám�ru „Penzion Pod 

Kempou“ nebude v této krajin� neorganickým cizorodým prvkem a nevytvo�í novou 

dominantu krajiny. Nov� vystav�ný penzion charakteru d�evostavby bude zachovávat 

základní rysy sou�asné architektury v okolí. Objekt projektované �istírny odpadní vody bude 

zakomponován z valné �ásti po povrch terénu a bude umíst�n v blízkosti komunikace. Objekt 

vrtané studny bude skryt pod zemí a krajinu v dot�eném míst� neovlivní. 
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Obyvatelstvo 

Obec Bukovec má v sou�asné dob� 1360 obyvatel. Populace se soust�e
uje p�edevším 

v centru obce. Lokalita ur�ená pro realizaci akce „Penzion Pod Kempou“ leží na okraji 

intravilánu obce a v jejím dosahu se nalézají pouze dva trvale obydlené rodinné domy.  

 

 

�ást D. Údaje o vlivech zám�ru na ve�ejné zdraví 

a na životní prost�edí 

D I. Charakteristika p�edpokládaných vliv� zám�ru a odhad jejich 

velikosti a významnosti 

Celkové hodnocení kvality životního prost�edí v dot�eném území z hlediska jeho únosného 

zatížení. 

Kvalitu životního prost�edí v okolí zám�ru „Penzion Pod Kempou“ je možno hodnotit jako 

vysokou. Tato kvalita se odvíjí od charakteru jednotlivých složek životního prost�edí, které 

mají v této oblasti Beskyd charakter zne�išt�ní širší oblasti pozadí, zatížené p�edevším 

dálkovým p�enosem zne�išt�ní. Po stránce p�írodní se jedná o oblast s výskytem ploch 

p�írodních a p�írod� blízkých ekosystém�, pouze mírn� pozm�n�ných lidskou �inností, 

jednotlivé biotopy jsou vysoce vitální a spontánn� kolonizují i opušt�né antropogení prvky 

v prost�edí, kde vytvá�ejí spole�enstva odpovídající charakteru biotopu a stadiu ekologické 

sukcese. Z hlediska krajiná�ského se jedná o území s vysokou krajinotvornou hodnotou i po 

topografické stránce.  

Realizace zám�ru „Penzion Pod Kempou“ se bude odehrávat na parcele schválené územním 

plánem obce pro zástavbu a uvedené p�írodní prvky nebudou dot�eny. Provoz bude celoro�ní 

a bude potenciáln� ovliv�ovat pouze ekosystém roku Olše. 

 

Vlivy na obyvatelstvo v�etn� sociáln� ekonomických vliv� 

Vlastní zám�r „Penzion Pod Kempou“ se uplatní prakticky pouze kladnými vlivy v této 

oblasti, které spo�ívají v oblasti zajišt�ní pot�ebného ubytovacího zázemí pro rekreanty a 

sportovní hosty oblasti Bukovec. Penzion bude provozován v prost�edí, které je po stránce 

estetické a p�írodov�dné hodnotné a bude p�íjemné i pro uživatele penzionu. Ekonomický 
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p�ínos je o�ekáván v zajišt�ní obživy pro rodinu investora, p�ípadn� další ob�any obce 

Bukovec. Po stránce sociáln� – ekonomické bude realizace zám�ru „Penzion Pod Kempou“ 

p�ínosná.  

 

Vlivy na kvalitu ovzduší 

Kvalita ovzduší bude dot�ena pouze v pr�b�hu výstavby, a to krátkodob� (odhad délky trvání 

zemních a stavebních prací �iní úhrnem cca 3 m�síce). Nep�edpokládá se kontaminace 

zeminy, proto ani krátkodob� zvýšená prašnost nebude p�í�inou významného zvýšení rizika 

poškození nebo kontaminace ekosystém�. V pr�b�hu provozu za�ízení se akce „Penzion Pod 

Kempou“ na kvalit� ovzduší významn� neprojeví (energetika penzionu bude zajišt�na 

provozem stacionárního zdroje na plyn propan – butan o výkonu 30 kW, podle energetického 

výkonu se jedná o malý zdroj zne�išt�ní ovzduší). 

 

Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Hydraulické ovlivn�ní povrchové vody není vzhledem k vodnosti toku Olše v míst� zaúst�ní 

kanalizace vy�išt�né odpadní vody do drenáže podél silnice a do stávající kanalizace nutno 

uvažovat. P�i odhadu byl zohledn�n i vliv obdobného projektu, který bude také využívat 

stávající kanalizaci pro odvod vy�išt�né komunální odpadní vody – jedná se o zám�r "Zm�na 

obytného domu na penzion". 

 

Vlivy na kvalitu povrchové vody byly propo�teny a jsou uvedeny v následující tabulce: 

Parametr  BSK5 sou� BSK5 bud CHSK sou� CHSK bud NL sou� NL bud 

Ovlivn�ní  3,39 mg/l 3,41mg/l 16,73 mg/l 16,82 mg/l 16,07 mg/l 16,07 mg/l 

 

V drobné vodote�i u komunikace je o�ekávána následující zm�na kvality vody: 

Parametr  BSK5 sou� BSK5 bud CHSK sou� CHSK bud NL sou� NL bud 

Ovlivn�ní  1,6 mg/l 2,54 mg/l 9,0 mg/l 12,6 mg/l 4,7 mg/l 5,4 mg/l 

 

Z uvedených tabulek je patrné, že zm�na kvality vody v míst� zaúst�ní v p�ípad� minimálního 

pr�toku vody v toku Olše není parametrem, který by limitoval realizaci investi�ního zám�ru 

„Penzion Pod Kempou“ a že kvalita vody v míst� zaúst�ní stávající kanalizace nebude 

významn� zm�n�na. Uvedené zm�ny v tabulce p�edstavují maximální potenciální vliv a za 

obvyklých pr�to�ných množství ve vodním toku bude ovlivn�ní kvality povrchové vody 

podstatn� menší. Výpo�et již zohled�uje o�ekávaný vliv zám�ru „Zm�na bytového domu na 
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penzion“, který byl projednán po�átkem roku 2008. I maximální potenciální vliv na kvalitu 

vody v toku Olše nezm�ní kvalitativn� podmínky pro život vodních organism� a procesem 

samo�išt�ní bude snadno tento vliv eliminován. 

Vliv na drobnou vodote� podél komunikace bude podstatn� vyšší. Ovlivn�ní však je možno 

považovat za p�ijatelné, nebo� se jedná o cca 50m otev�eného koryta a tato vodote� slouží 

dlouhodob� jako drenáž pro odvád�ní splach� z komunikace a jsou do ní zaúst�ny odpadní 

vody výše položených obytných objekt� v okolí.  

 

Vlivy na p�du a horninové prost�edí 

Tyto vlivy se nep�epokládají, stavba za�ízení a jeho provoz bude využívat pouze povrch p�dy. 

Stavba �istírny odpadní vody a p�e�erpávací stanice bude dostate�n� izolována a p�du ani 

horninové prost�edí neovlivní a stavba vrtané studny p�edstavuje pouze realizaci vystrojeného 

vrtu s následným �erpáním podzemní vody, samotná studna bude zajišt�na proti kontaminaci 

podzemní vody. 

Zám�r „Penzion Pod Kempou“ ani související provoz se na kvalit� p�dy ani horninového 

prost�edí neprojeví.  

 

Kanalizace v pr�tlaku pod komunikací bude provedena z vodonepropustného materiálu a 

bude uložena v inertním loži. K pr�sak�m nebude docházet, podle provozního �ádu bude 

provád�na pravidelná kontrola potrubí a jeho nepropustnosti. P�ed vstupem do stávající 

kanalizace bude vy�išt�ná odpadní voda vedena v délce cca 50m stávající vodote�í, která plní 

funkci drenáže podél komunikace a nep�edpokládá se její únik mimo tento objekt.  

 

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy 

Vlivy se mohou projevit v souvislosti s pot�ebou ochrany vodního ekosystému toku Olše 

v blízkosti kanalizace, která bude použita pro p�ívod vy�išt�né odpadní vody z �OV do 

recipientu. Problém ochrany tohoto biotopu je možno zajistit jednak šetrným provád�ním 

stavebních prací v dosahu kanalizace a drenáže podél komunikace a ochranou místa 

výpustného objektu do toku Olše. Tato ochrana je již v sou�asné dob� zajišt�na do zna�né 

míry kamenným záhozem výústi kanalizace v míst� jejího vstupu do vodního toku (Olše). 

Tento zp�sob ochrany se ukazuje v sou�asnosti jako vyhovující. Dalším ochranným 

opat�ením bude vybavení výústi mechanickým ochranným prvkem proti pronikání živo�ich� 

do kanaliza�ního systému, což bude sekundárn� plnit i funkci ochrany technologie �OV a 

ochrany kanaliza�ního systému p�ed invazí nežádoucích druh� živo�ich�. 
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Trasa stávající kanalizace nebude upravována a nebude do ní zasahováno zp�sobem, který by 

narušil povrchovou vrstvu zem� ani travní drn. Dosavadní využívání lokality nezp�sobilo 

poškození bioty ani poškození podmínek pro stabilní ekosystém tohoto biotopu a po d�ív�jším 

položení liniového potrubního systému stávající kanalizace a uvedení terénu do p�vodního 

stavu není ani na leteckých snímcích patrné narušení lu�ního porostu. 

Krajinný ráz nebude zamýšlenou investi�ní akcí „Penzion Pod Kempou“ zm�n�n.  

 

D II. Rozsah vliv� vzhledem k zasaženému území a populaci 

Plocha vymezená pro „Penzion Pod Kempou“ neleží ani nesousedí s chrán�nou �ástí p�írody 

a p�i použití kompenza�ních opat�ení pro p�edm�t ochrany Natura 2000 je na lokalit� 

plánovaný zásah p�ípustný. Z hlediska ochrany p�írody jsou definovány podmínky pro 

technické opat�ení na výústi vy�išt�né odpadní vody do vodote�e, která plní funkci drenáže 

podél komunikace.  

Místní populace obce Bukovec nebude výstavbou ani provozem zám�ru „Penzion Pod 

Kempou“ negativn� dot�ena nad p�ípustnou míru, pro ur�itou �ást populace bude vliv zám�ru 

„Penzion Pod Kempou“ pozitivní.  

 

D III. Údaje o možných významných nep�íznivých vlivech p�esahujících 

státní hranice 

Akce „Penzion Pod Kempou“ svými vlivy nedosáhne hranice �eské republiky.  

 

D IV. Opat�ení k prevenci, vylou�ení, snížení, pop�ípad� kompenzaci 

nep�íznivých vliv� 

Opat�ení pro omezení nep�íznivých vliv� na životní prost�edí jsou formulována pro ochranu 

vodního ekosystému Olše i vodote�e, do které bude zaúst�na odpadní voda po jejím pr�tlaku 

pod komunikací. Zám�r bude realizován na parcele investora, která v sou�asné dob� slouží 

jako zahrada, studna a �istírna odpadní vody s p�e�erpávací stanicí bude umíst�na na téže 

parcele v blízkosti komunikace a vlivy na životní prost�edí investi�ního zám�ru se mohou 

projevit prakticky pouze v míst� jeho jediného ovlivn�ní složek ekosystému – povrchové 

vod� po vtoku vy�išt�né odpadní vody stávající kanalizací do recipientu.  
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 a) opat�ení v pr�b�hu p�ípravy investi�ního zám�ru 

- p�i realizaci zám�ru, �ešení výúst� vy�išt�né odpadní vody do vodote�e, která plní 

funkci drenáže podél komunikace a úprav� sou�asné kanaliza�ní výúst� odpadní vody 

bude chrán�n vodní ekosystém toku Olše  

- je nutno uvážit �asový harmonogram zemních prací tak, aby umožnil základní 

stabilizaci bioty na dot�ených �ástech parcely investora  

- projekt bude obsahovat zajišt�ní ochrany vodního ekosystému Olše p�edevším po 

stránce zachování p�edm�t� ochrany systému Natura 2000 (opat�ení kanaliza�ní 

výúst� zábranou proti vniknutí živo�ich� do kanaliza�ního systému m�ížkou o 

velikosti ok maximáln� 1x1 cm – viz posouzení vlivu na p�edm�t ochrany Natura 

2000, p�íloha �. 6) 

 

b) opat�ení v pr�b�hu výstavby investi�ního zám�ru 

- organizace stavebních prací bude provedena tak, aby hlu�né práce a práce spojené 

s emisemi do ovzduší byly provád�ny po co nejkratší dobu 

- hlu�né práce budou provád�ny v denní dob�  

- zahájení prací bude sm�rováno bu
 do období vegeta�ního klidu nebo do II. poloviny 

léta s ohledem na životní cyklus p�edm�t� ochrany systému Natura 2000 

- práce budou provád�ny s ohledem na omezení erozních jev� na ploše dot�ené parcely 

- provád�ní vlastních stavebních prací bude zajišt�no šetrn�, aby nebyl narušen vodní 

ekosystém toku Olše, který je chrán�n jako sou�ást systému Natura 2000 

- rozvoln�né plochy v d�sledku stavebních prací penzionu, parkovišt� a �istírny 

odpadních vod s p�e�erpávací stanicí budou ozelen�ny a upraveny do stavu 

odpovídajícímu projektované parkové úprav� 

- realizace vrtané studny a �istírny odpadní vody s p�e�erpávací stanicí bude provedena 

prost�ednictvím odborných firem, které zajistí i nakládání s vzniklými odpady 

v souladu s platnou legislativou 

 

c) opat�ení v pr�b�hu provozu investi�ního zám�ru 

- vypoušt�ní vy�išt�né komunální odpadní vody neohrozí po hydraulické ani látkové 

stránce kvalitu vody v toku Olše, a to ani za minimálních pr�tok� 

- provoz vrtané studny bude �ízen s ohledem na kapacitu zdroje v souladu s výsledky 

zkoušek, které budou provedeny p�i jeho zprovozn�ní 
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- provoz �istírny odpadní vody bude zajišt�n prost�ednictvím odborné firmy, která 

zajistí dosažení efektivního provozu za�ízení a zajistí i pravidelný odvoz p�ebyte�ného 

kalu  

- p�ípadný výskyt erozních jev� v místech stavebních zásah� bude ošet�en a narušená 

místa budou stabilizována  

- dopravní provoz bude organizován podle p�ijatých p�edpoklad� – dodávkový v�z cca 

1 x denn�, hosté cca 25 osobních voz� denn�, odvoz komunálního odpadu jako 

sou�ást svozového systému obce Bukovec 

- kvalita vody nov� z�ízeného zdroje bude v souladu s platnou legislativou pravideln� 

kontrolována, aby ji bylo možno použít jako pitnou vodu pro provoz zám�ru „Penzion 

Pod Kempou“ 

d) opat�ení po skon�ení životnosti za�ízení 

- stavební objekt a vodohospodá�ská za�ízení budou rozebrána a odstran�na z lokality, 

materiál bude použit podle jeho aktuálního stavu v dob� likvidace objektu 

- objekt vrtané studny bude asanován a podzemní prostory budou izolovány p�ed 

rizikem zasakování povrchové vody do horninového prost�edí 

- technologie �išt�ní odpadní vody bude rozebrána a podle možnosti recyklována  

- plochy použité pro stavbu objekt� budou uvedeny do p�vodního stavu. Eventuální 

vyzvednutí položeného potrubí pod komunikací bude projednáno s kompetentním 

orgánem 

 

D V. Charakteristika nedostatk� ve znalostech a neur�itosti, které se 

vyskytly p�i specifikaci vliv� 

Neur�itosti zpracování Oznámení podle p�ílohy �. 3 zákona �. 100/2000 Sb. se ve vztahu 

k “Penzion Pod Kempou“ nevyskytly. Pro zajišt�ní informací byl na lokalit� proveden 

v minulosti terénní pr�zkum zam��ený na hodnocení lokality v plošném rozsahu, který 

zahrnuje i parcelu investi�ního zám�ru „Penzion Pod Kempou“ a ekosystému, který je uveden 

v seznamu chrán�ných lokalit podle programu Natura 2000. Oznámení bylo zpracováno 

s použitím citovaných podklad� a autorizovaného posouzení vlivu investi�ního zám�ru 

„Penzion Pod Kempou“ na systém Natura 2000, které formulovalo i pot�ebná kompenza�ní 

opat�ení. 
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�ást E. Porovnání variant �ešení zám�ru  
Investi�ní zám�r „Penzion Pod Kempou“ je technicky po konzultacích investorem a 

autorizovanou osobou pro systém Natura 2000 zpracován jako jednovariantní.  

Lokalitní varianty nebyly uvažovány, nebo� se jedná o využití parcely v majetku investora se 

zám�rem jeho dalšího využití pro ú�el nabídky ubytovacích a stravovacích služeb 

s odpovídajícím zajišt�ním likvidace komunální vody a jejím zaúst�ním prost�ednictvím 

drobné vodote�e v úseku cca 50m otev�eného koryta a stávajícím kanaliza�ním systémem do 

toku Olše, který je finálním recipientem t�chto vod a je p�edm�tem ochrany soustavy Natura 

2000.  

Alternativní posouzení je možné jako „nulová varianta“, tedy ponechání sou�asné situace bez 

zamýšleného investi�ního zám�ru. Uvedené �ešení by konzervovalo stávající stav zahrady 

investora, avšak zabránilo by realizaci podnikatelského zám�ru s cílem rozší�ení nabídky 

služeb v rekrea�ní zón� obce Bukovec.   

 

�ást F. Dopl�ující údaje 
Mapová p�íloha se zákresem zám�ru je uvedena v p�ílohách (p�íloha �. 1 - 3). 
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Samostatn� bylo jako jeden ze základních dokument� zpracováno autorizované hodnocení 

lokality s ohledem na potenciální ovlivn�ní prvk� systému Natura 2000 (viz p�íloha �. 6). 

 

 

�ást G. Všeobecn� srozumitelné shrnutí 

netechnického charakteru 
Název: „Penzion Pod Kempou“ 

Charakter: výstavba nového penzionu charakteru d�evostavby s 5 ubytovacími jednotkami 

(pokoji) s kapacitou 10 l�žek, parkovišt�m o kapacit� 16 míst (z toho jedno stání pro 

hendikepované osoby) a stravovacím zázemím s kapacitou 25 míst v�etn� objektu vrtané 

studny a typové domovní �istírny odpadních vod o kapacit� 20 EO (ekvivalentních obyvatel) 

s p�e�erpávající stanicí. 

Cílem projektu je zám�r „Penzion Pod Kempou“ v dosahu lyža�ského areálu Bukovec, pro 

který nabídne projektovaný objekt rozší�ení nabídky ubytování a stravování v p�íjemném a 

p�írodov�dn� i esteticky hodnotném prost�edí. Pitná voda pro objekt bude zajišt�na nov� 

z�ízeným zdrojem vrtané studny s hloubkou vrtu 22m, podmínky pro z�ízení vrtu i odhad 

vydatnosti jsou navrženy na základ� odborného posouzení (Kone�ný, 2007). Pro zám�r 

„Penzion Pod Kempou“ bude využita typová domovní �istírna odpadní vody BC 20 

s p�e�erpávací stanicí, další odvád�ní vy�išt�né komunální odpadní vody bude gravita�ní. 

�išt�ní komunální odpadní vody bude produkovat odpadní vodu se zbytkovým zne�išt�ním, 

která bude zaúst�na kanalizací pr�tlakem do drobné vodote�e plnící funkci drenáže podél 

komunikace a stávající kanalizací do toku Olše cca 100 m po proudu od stávajícího stupn� v 

toku. Výús� stávající kanalizace zasahuje do Evropsky významné lokality toku Olše pod 

identifika�ním kódem lokality CZ0813516. Ostatní biotopy v okolí nebudou zám�rem 

dot�eny a z�stanou v p�vodní podob�. Investi�ní zám�r penzionu bude omezen na parcelu 

investora v sousedství jeho rodinného domu a bude využíván v souladu s územním plánem 

obce Bukovec.  

Investi�ní zám�r se nachází v CHOPAV Jablunkovsko (chrán�ná oblast p�irozené akumulace 

vod), V blízkosti se nalézá regionální biokoridor toku Olše (sou�ást systému Natura 2000), 

který je plánován jako finální recipient vy�išt�né komunální odpadní vody. Tok Olše a jeho 

bezprost�ední okolí je chrán�ným pásmem pro p�ipravovanou vodní nádrž na polské stran� 

hranic. Na základ� autorizovaného posouzení vlivu zám�ru „Penzion Pod Kempou“ na 
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p�edm�t ochrany systému Natura 2000 v Evropsky významné lokalit� Olše a navržených 

kompenza�ních opat�ení, která zajistí bezpe�nost p�edm�t� ochrany na této lokalit� je možno 

konstatovat, že  

- realizace investi�ního zám�ru je z hlediska ochrany životního prost�edí p�ijatelná,  

- krajinný ráz z�stane nezm�n�n a  

- negativní vlivy na evropsky významnou lokalitu je možno p�i dodržení 

kompenza�ních opat�ení vylou�it 

Vzhledem k rozsahu zám�ru „Penzion Pod Kempou“ lze d�vodn� p�edpokládat, že negativní 

vlivy na vodní hospodá�ství, na horninové a p�dní prost�edí, na chrán�né �ásti p�írody ani na 

ve�ejné zdraví realizací zám�ru „Penzion Pod Kempou“ nebudou významn� dot�eny. B�hem 

jednotlivých fází p�ípravy a realizace investi�ního zám�ru je však nutno respektovat opat�ení 

a podmínky uvedené v p�íslušné kapitole Oznámení (D IV.). 

Datum zpracování oznámení:  

29. �erven 2008 

Jméno, p�íjmení, bydlišt� a telefon zpracovatele dokumentace a osob, které se podílely na 
zpracování dokumentace:   
RNDr. Alexander Skácel, CSc., Pr�kopnická 24, 700 30 Ostrava 
Tel. 777 674 897, e-mail: skacel.alex@seznam.cz 
Podpis zpracovatele dokumentace: 

 

�ást H. P�ílohy 
1. Mapová situace lokality a situování investi�ního zám�ru „Penzion Pod Kempou“ v 

širším okolí 
2. Podrobná situace lokality 
3. Mapový vý�ez lokality – VÚC Beskydy 
4. Vý�ez územního plánu obce Bukovec 
5. Technické �ešení zám�ru „Penzion Pod Kempou“ – budoucí stav 
6. Hodnocení vlivu zám�ru „Penzion Pod Kempou“ na systém Natura 2000  
7. Vyjád�ení p�íslušného stavebního ú�adu k zám�ru z hlediska souladu se schválenou 

územn� plánovací dokumentací  
8. Fotografické p�ílohy 

Foto �. 1: Plocha parcely pro realizaci zám�ru „Penzion Pod Kempou“ 
Foto �. 2: Drenáž podél komunikace, která ústí do kanalizace vedoucí do Olše 
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P�íloha �. 1 

Mapová situace lokality a situování investi�ního zám�ru 
„Penzion Pod Kempou“ v širším okolí 

 

P�íloha �. 2 

Podrobná situace lokality 
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P�íloha �. 3 

Mapový vý�ez lokality – VÚC Beskydy 
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P�íloha �. 4 

Vý�ez územního plánu obce Bukovec 
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P�íloha �. 5 

Technické �ešení zám�ru „Penzion Pod Kempou“ – 
budoucí stav 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Budova penzionu 

�istírna odpadních vod 

Výus� odpadní vody 

Parkovišt� 

Stávající kanalizace do Olše 

Vrtaná studna a p�ípojka 

P�e�erpávací stanice 
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P�íloha �. 6 

Hodnocení vlivu zám�ru „Penzion Pod Kempou“ na 

systém Natura 2000 
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Posouzení vlivu zám�ru  

Penzion – Pod Kempou Bukovec 

na Evropsky významnou lokalitu 

Olše 

v soustav� evropsky významných území Natura 2000 

podle § 45i zák. �.114/1992 Sb.  
 

 

 

 

 

 

 

Posudek je zpracován autorizovanou osobou MŽP �R podle § 45i zákona �.114/1992 Sb., o ochran� 

p�írody a krajiny v platném zn�ní. 

 

 

 

 

 

Zpracovatel posudku:  

Ing.Ivo Machar, Ph.D., držitel autorizace MŽP �R �. 630/347/05 

Mobil 724502474, ivo.machar@seznam.cz 
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1. Úvodní legislativní rámec posudku (Natura 2000 – stru�ná základní informace) 
2. Základní pojmy a metodika posouzení vlivu zám�ru na území v soustav� Natura 2000 
3. Základní charakteristika p�edloženého zám�ru, který by mohl mít významný vliv na 

Evropsky významnou lokalitu Olše (EVL) v k.ú. Bukovec u Jablunkova 
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4.2. P�edm�t ochrany EVL, základní informace o bionomii a ekologii druh� 
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  4.3. Cíl ochrany EVL 

4.4. Posouzení míry a zp�sobu možného ovlivn�ní stavu p�edm�tu ochrany 

EVL konkrétním zám�rem a zhodnocení významnosti vlivu zám�ru 
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1.Úvodní legislativní rámec posudku (Natura 2000 – stru�ná základní informace) 

 

Natura 2000 

Vstupem �R do Evropské unie byla ochrana p�írody a krajiny povýšena na „evropskou 

úrove�“. Pro �R vznikla povinnost za�lenit (transponovat) do svého právního �ádu mimo jiné 

i povinnosti vyplývající ze dvou základních sm�rnic, upravujících ochranu p�írody v EU: 

Sm�rnici Rady 79/409/EHS, o ochran� voln� žijících pták� a Sm�rnici Rady 92/43/EHS, o 

ochran� p�írodních stanoviš�, voln� žijících živo�ich� a plan� rostoucích rostlin. Podrobné 

p�eklady text� obou sm�rnic v�etn� originální anglické verze lze najít v literatu�e (Roth, ed., 

2003).  

Sm�rnice Rady 79/409/EHS, o ochran� voln� žijících pták� (Birds directive) je historicky 

první právní p�edpis zemí Evropských spole�enství na ochranu p�írody (Roth, 2003). Neplatí 

na území Grónska. Sm�rnice má 19 �lánk� a 5 p�íloh. Podle �lánku �. 4 sm�rnice mají 

�lenské státy za povinnost pro druhy a poddruhy pták�, uvedených v p�íloze I a dále pro 

pravideln� se vyskytující tažné druhy pták� z�izovat tzv. území zvláštní ochrany (SPA: 

Special Protection Areas, u nás tzv. Pta�í oblasti). Jednotlivé p�ílohy sm�rnice, obsahující 

druhové seznamy, byly postupn� novelizovány. Podle této sm�rnice jsou ovšem chrán�ny 

v krajin� i všechny ostatní struktury, sloužící ochran� t�chto pta�ích druh�.  

Sm�rnice Rady 92/43/EHS, o ochran� p�írodních stanoviš�, voln� žijících živo�ich� a 

plan� rostoucích rostlin (Habitats directive) stanovila p�vodn� termín vzniku seznamu 

chrán�ných lokalit celého Spole�enství na rok 1998. Díky prodlevám �lenských stát� 

s transpozicí sm�rnice byly první tzv. národní seznamy p�edloženy Evropské komisi až po 

uvalení sankcí na n�které státy v roce 2000. Cílem sm�rnice je „p�ispívat k zabezpe�ení 

biologické rozmanitosti prost�ednictvím ochrany p�írodních stanoviš� a voln� žijící fauny a 

flóry na evropském území �lenských stát�“. Sm�rnice je tvo�ena 24 �lánky a 6 p�ílohami. 

V roce 1997 byla sm�rnice novelizována (zejména její p�ílohy I a II), další dopln�ní 

druhových seznam� v p�ílohách sm�rnice navrhly nov� p�istupující �lenské státy v�etn� �R. 

O pln�ní povinností, vyplývajících ze sm�rnice, musí �lenské státy v šestiletých intervalech 

informovat Evropskou komisi. Nejrozsáhlejší povinností, plynoucí ze sm�rnice, je vytvo�ení a 

aktivní ochrana soustavy lokalit, pro niž se zavádí název Natura 2000.  

Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupn�m ochrany, která 

umož�uje zachovat p�írodní stanovišt� a stanovišt� druh� v jejich p�irozeném areálu rozší�ení 

ve stavu p�íznivém z hlediska ochrany nebo pop�ípad� umožní tento stav obnovit. V �R je 

soustava Natura 2000 tvo�ena dv�ma typy území: pta�ími oblastmi (viz Birds directive) a 
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evropsky významnými lokalitami (viz Habitats directive). Podrobné definování pojm� 

uvedených v tomto odstavci obsahuje § 3 zákona �.114/1992 Sb. ve zn�ní pozd�jších 

novelizací (ZOPK). 

Je t�eba podtrhnout, že v �R výb�r jednotlivých lokalit a návrh vymezení soustavy Natura 

2000 prob�hl v souladu s evropskou legislativou výhradn� na v�deckých principech. Pta�í 

oblasti byly podle kritérií Birds directive navrženy s využitím soustavy IBA (Important Birds 

Area) a evropsky významné lokality pro p�írodní stanovišt� a druhy byly navrženy 

multikriteriální analýzou v prost�edí GIS na základ� unikátního a velmi detailního 

n�kolikaletého terénního mapování biotop� v celé �R 

Pta�í oblasti vymezuje vláda �R p�íslušným na�ízením ve Sbírce zákon�. V na�ízení 

vlády je definován p�edm�t ochrany pta�í oblasti a p�ípadn� i vý�et �inností, k nimž je v pta�í 

oblasti nutný souhlas orgánu ochrany p�írody. Kompetence orgán� ochrany p�írody v pta�ích 

oblastech jsou pon�kud komplikovan� rozd�lené: leží-li uvnit� pta�í oblasti maloplošné území 

se statutem „národní p�írodní rezervace“ (NPR) nebo „národní p�írodní památka“ (NPP), pak 

je p�íslušným orgánem pro pta�í oblast správa chrán�né krajinné oblasti, pokud v pta�í oblasti 

není NPR ani NPP, pak je p�íslušný krajský ú�ad. V pta�í oblasti m�že orgán ochrany p�írody 

s vlastníkem nebo nájemcem pozemku uzav�ít smlouvu o hospoda�ení v zájmu podpory 

ochrany pta�ích druh�. 

   

Hodnocení d�sledk� koncepcí a zám�r� na soustavu Natura 2000 

Jakákoliv koncepce nebo zám�r, který m�že samostatn� nebo ve spojení s jinými 

významn� ovlivnit území pta�í oblasti nebo EVL, podléhá hodnocení jeho d�sledk� na toto 

území a stav jeho ochrany z uvedených hledisek. Takováto koncepce nebo zám�r musí být 

p�edložena orgánu ochrany p�írody k vydání stanoviska. P�íslušnými orgány ochrany p�írody 

jsou: Správy CHKO (na území CHKO), správy NP (území NP a jeho ochranného pásma), 

újezdní ú�ady (území vojenského újezdu), krajské ú�ady (mimo území CHKO, NP a voj. 

újezdu). V praxi nastávají p�ípady, kdy je p�íslušných sou�asn� n�kolik orgán� ochrany 

p�írody – pak je t�eba si stanovisko od každého z nich (v p�ípad� celostátní koncepce dokonce 

od všech).  

D�ležité je uv�domit si, že hodnocení podléhají i koncepce a zám�ry, které mohou „ve 

spojení s jinými“ ovlivnit lokalitu soustavy Natura 2000. V praxi tak mohou nastat p�ípady, 

kdy nap�. zám�r nové silni�ní komunikace se sice p�ímo územn� nedotýká lokality, leží vn� 

jejích hranic, avšak nap�. hlukem p�i stavebních �innostech nebo provozem vozidel mohou 

být ovlivn�ny pta�í populace, které jsou na vzdálené lokalit� p�edm�tem ochrany. Dále je 
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významné, že v první etap� hodnocení d�sledk� vliv� na lokalitu soustavy Natura 2000 se 

nerozlišuje, zda m�že jít o vlivy negativní �i pozitivní – z posuzování tedy nelze vylou�it ani 

koncepce �i zám�ry s p�edpokládaným pozitivním vlivem na lokalitu ! Je t�eba také 

p�ipomenout, že k posuzování d�sledk� koncepcí a zám�r� na soustavu Natura 2000 jsou 

oprávn�ny pouze osoby s p�íslušnou autorizací MŽP podle § 45i ZOPK. Seznam osob 

s p�íslušnou autorizací je zve�ejn�n na internetovém serveru MŽP.  

Hodnocení je zam��eno (�lánek 6.3 Habitats directive) na „cíle ochrany“ a „celistvost 

(integritu)“ konkrétní lokality v soustav� Natura 2000. Cílem ochrany pta�í oblasti nebo EVL 

je podle sm�rnic EU „zachování p�edm�t� ochrany (tj. vybraných druh� pták� v pta�í oblasti 

a evropsky významných druh� a stanoviš� v EVL) v tzv. p�íznivém stavu z hlediska ochrany“ 

(definice stavu lokality p�íznivého z hlediska ochrany viz § 3 ZOPK). Celistvost (integrita) 

lokality zahrnuje její ekologické funkce.   

Posuzování d�sledk� koncepce nebo zám�ru na soustavu Natura 2000 má velmi úzkou 

vazbu na SEA/EIA. V p�ípad�, kdy p�íslušný orgán ochrany p�írody (�i sou�asn� více orgán� 

ochrany p�írody) svým stanoviskem k p�edložené koncepci �i zám�ru konstatuje, že „nelze 

vylou�it“ významný vliv na pta�í oblast nebo EVL, je p�edkladatel koncepce (zám�ru) 

povinen (hodlá-li jej dále realizovat) podrobit jej procesu SEA/EIA, v rámci n�hož prob�hne 

posouzení podle § 45i ZOPK.  

V p�ípad�, kdy z hlediska zákona o posuzování vliv� na ŽP jde o zám�r �i koncepci 

„podlimitní“ (tj. nepodléhající posouzení v rámci SEA/EIA), ale sou�asn� u tohoto zám�ru 

nebo koncepce podle stanoviska orgánu ochrany p�írody „nelze vylou�it“ významný vliv na 

Naturu 2000, pak je zám�r za�azen pod bod 10.15 kategorie II p�ílohy �.1 zákona �.100/2001 

Sb. v platném zn�ní a je t�eba provést kompletní posouzení. P�íslušným orgánem 

k posuzování vliv� na ŽP je v tomto p�ípad� MŽP. Z dikce zákonné úpravy p�ímo vyplývá, že 

zám�r musí být vyhodnocen v celém rozsahu jeho vliv�, tj. na životní prost�edí, ve�ejné 

zdraví a Naturu 2000. 

V p�ípad�, kdy z hlediska zákona o posuzování vliv� na ŽP jde o zám�r �i koncepci 

podléhající procesu SEA/EIA „povinn�“, pak je vhodné, aby p�edkladatel p�íslušnému orgánu 

posuzování vliv� na ŽP p�edložil oznámení spolu s již vydaným stanoviskem orgánu ochrany 

p�írody podle § 45i ZOPK. V opa�ném p�ípad� orgán posuzování vliv� na ŽP vyzve 

p�edkladatele, aby k oznámení stanovisko orgánu ochrany p�írody doplnil. 

V rámci zjiš�ovacího �ízení zašle p�íslušný orgán pro posuzování vliv� na ŽP oznámení 

t�m orgán�m ochrany p�írody, které ve svém stanovisku dle § 45i významný vliv nevylou�ily. 

Orgán ochrany p�írody vydá v rámci zjiš�ovacího �ízení své vyjád�ení, ve kterém by m�l 
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ur�it, zda možné významné vlivy jsou negativní �i pozitivní. Zejména v p�ípad�, kdy již 

p�íslušná �ást oznámení byla zpracována autorizovanou osobou podle §45i, bude toto ur�ení 

jednozna�né. Pokud se ve zjiš�ovacím �ízení potvrdí významné negativní vlivy na pta�í oblast 

nebo EVL, musí být v záv�ru zjiš�ovacího �ízení vzneseny požadavky na zpracování dalších 

variant zám�ru (pokud již nebyly detailn� p�edloženy v oznámení). Jestliže naopak bude 

záv�rem zjiš�ovacího �ízení konstatováno, že zám�r (koncepce) bude mít pozitivní vliv na 

pta�í oblast �i EVL, pak dále již není nutno zám�r (koncepci) dále posuzovat z hlediska vliv� 

na Naturu 2000. Ustanovení § 45i, odst. 8 ZOPK totiž stanoví, že zám�r lze povolit (koncepci 

schválit) v p�ípad�, kdy negativní vlivy nebudou. Tato skute�nost pak musí být v záv�ru 

zjiš�ovacího �ízení �ádn� okomentována. 

V dalším pokra�ování procesu SEA/EIA zpracovává dokumentaci (vyhodnocení) osoba 

autorizovaná podle § 19 zákona o posuzování vliv� na ŽP. Samostatnou, jasn� odd�lenou 

�ástí dokumentace, je posouzení vlivu zám�ru (koncepce) na pta�í oblast (EVL), kterou 

vypracovává výhradn� osoba autorizovaná podle § 45i ZOPK. Následn� by m�ly orgány 

ochrany p�írody ve svém stanovisku k dokumentaci (vyhodnocení) posoudit zejména úplnost 

�ásti dokumentace (vyhodnocení), týkající se vlivu na Naturu 2000. V p�ípad� nedostate�ného 

(neplného) vypracování dokumentace (vyhodnocení) by m�l orgán ochrany p�írody uvést, 

které �ásti hodnocení je nutno doplnit. Sou�asn� by m�l orgán ochrany p�írody vznést ve 

svém stanovisku p�ípadn� i od�vodn�ný požadavek na dopracování variant �i na zvážení 

variant chyb�jících a v p�ípad�, kdy zám�r (koncepci) nelze realizovat bez negativních vliv� 

na lokalitu, pak i požadavky na další postup p�i procesu schvalování z hlediska vliv� na 

lokality a na možná kompenza�ní opat�ení. 

U zpracování posudk� na dokumentace p�i posuzování zám�r� musí být op�t jasn� 

odd�lená �ást posudku, týkající se lokalit Natury 2000, zpracována osobou s autorizací podle 

§ 45i ZOPK. P�ipomínám, že podle § 9 zákona o posuzování vliv� na ŽP se ten, kdo se 

podílel na zpracování oznámení nebo dokumentace, nem�že ani díl�ím zp�sobem ú�astnit 

zpracování posudku. 

Záv�re�né stanovisko p�íslušného orgánu pro posuzování vliv� na ŽP musí obsahovat 

jasn� odlišitelnou �ást, tkající se vliv� na lokality v soustav� Natura 2000. V p�ípad�, kdy 

v rámci posouzení nebude nalezeno p�ijatelné variantní �ešení a záv�re�né stanovisko 

s ohledem na vlivy na Naturu 2000 bude nesouhlasné, pak je p�ípadné schválení zám�ru 

(koncepce) podmín�no p�edložením nových, k lokalitám Natury 2000 šetrn�jších variant nebo 

variant bez negativních vliv�. Ty ovšem musí být vždy podrobeny novému hodnocení 

z hlediska § 45i ZOPK v procesu SEA/EIA. Jednou ze základních odlišností samotného 
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procesu SEA/EIA a posouzení vliv� na lokality Natura 2000 je otázka právní síly 

záv�re�ného stanoviska. V p�ípad�, kdy záv�re�né stanovisko procesu SEA/EIA konstatuje 

negativní vliv zám�ru (koncepce) na pta�í oblast nebo EVL a není spln�na n�která 

z podmínek § 45i, odst. 9 a 10 ZOPK, pak jednozna�n� nesmí být takový zám�r povolen nebo 

koncepce schválena.        

Povinnost posouzení vliv� zám�r� nebo koncepcí na Naturu 2000 se vztahuje i na zám�ry 

a koncepce, u nichž posuzování SEA/EIA již probíhá (ZOPK nemá p�echodná ustanovení a 

povinnosti plynoucí z Habitats directive platí pro �R již od data vstupu do EU). Stejn� tak 

posouzení d�sledk� na Naturu 2000 musí být dodate�n� provedeno u zám�r� i koncepcí, které 

již byly v rámci SEA/EA posouzeny a nemají vydáno územní rozhodnutí �i stavební povolení 

(u zám�r�) nebo dosud nebyly schváleny (u koncepcí). 

              

 

2.Základní pojmy a metodika posouzení vlivu zám�ru na území v soustav� Natura 

2000 

Podle �lánku 6(3) Sm�rnice 92/43/EHS se provádí posouzení d�sledk� zám�ru pro 

lokalitu soustavy NATURA 2000 zejména z hlediska cíl� její ochrany. 

Cílem ochrany lokality soustavy NATURA 2000 (evropsky významné lokality, dále jen 

„EVL“) je zachování p�edm�t� ochrany (tj. vybraných typ� stanoviš� a druh�) ve stavu 

p�íznivém z hlediska ochrany. 

Stav druhu z hlediska ochrany je považován za p�íznivý, jestliže údaje o popula�ní 

dynamice druhu nazna�ují, že se dlouhodob� udržuje jako životaschopný prvek svého 

p�írodního stanovišt� a p�irozený areál druhu není a pravd�podobn� nebude v dohledné 

budoucnosti omezen a pravd�podobn� budou v dohledné dob� i nadále existovat dostate�n� 

velká stanovišt� k dlouhodobému zachování jeho populací (§ 3, odst.1, písm. r/ ZOPK).   

Dot�ená lokalita soustavy NATURA 2000 je analyzována v rámci širších vztah�. Pro 

EVL je definován p�edm�t ochrany a posouzen jeho stav z hlediska ochrany. Dále je 

vyhodnocena p�ítomnost p�edm�t� ochrany EVL na konkrétní lokalit� dot�ené zám�rem a 

bude hodnocen význam tohoto území vzhledem k napl�ování cíl� ochrany EVL. Dále bude 

posuzováno, jak m�že �i nem�že být tento stav p�edm�t� ochrany konkrétním zám�rem na 

lokalit� ovlivn�n �i m�n�n (v pr�b�hu výstavby, po výstavb�) a zda to m�že �i nem�že mít 

d�sledky pro celou EVL. Na základ� t�chto analýz bude u�in�n záv�r, zda lze nebo nelze 

vylou�it negativní vliv zám�ru na p�edm�t ochrany evropsky významné lokality.  
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3.Základní charakteristika posuzovaného zám�ru (projektu) 

Název zám�ru : Penzion – Pod Kempou Bukovec, dále „Penzion Pod 

Kempou“   

Zpracovatel zám�ru (projektu) : Ing.Tomáš Závada 

 Frýdlant nad Ostravicí  

Investor : pan Jind�ich Szmek  

 739 84 Bukovec �. 126  

Lokalita : Katastrální území Bukovec u Jablunkova, kraj 

Moravskoslezský 

Dot�ená EVL : Evropsky významná lokalita Olše, kód CZ0813516 

(p�íloha �. 788 k na�ízení vlády �R �. 132/2005 Sb.) 

 

Popis zám�ru:  

V sou�asné dob� se za�íná rozvíjet sportovn� relaxa�ní areál v obci Bukovec. Byl vystav�n 

lyža�ský vlek s hlavní obslužnou budovou a v lokalit� se postupn� dobudovává pot�ebná 

infrastruktura. P�edm�tem této projektové dokumentace je objekt novostavby „Penzion Pod 

Kempou“ s vybudováním odpovídajícího technického zázemí, které p�edstavuje vrtaná 

studna, domovní �OV s p�e�erpávací stanicí a odstavná plocha pro osobní vozidla. Do �OV 

budou napojeny odpadní splaškové vody z Penzionu investora, který je také majitelem 

dot�ené parcely. Studna i �OV bude realizována v rámci této stavby, vlastní objekt typu 

d�evostavby bude mít kapacitu 10 l�žek pro p�echodné ubytování, 25 míst v restaura�ním 

za�ízení a 16 míst pro parkování osobních vozidel. Na prot�jší stran� komunikace se nachází 

drobná vodote� plnící funkci stávající drenáže podél komunikace, která ústí po cca 50m do 

stávající kanalizace, vedoucí do Olše jako finálního recipientu odpadních vod. Tento systém 

bude využit i pro realizaci zám�ru Penzion – Bukovec. V bezprost�edním okolí byl projednán 

obdobný zám�r, hodnocení vlivu na p�edm�t ochrany Natura 2000 zahrnuje již uvažovaný 

zám�r pokud jde o kvalitativní ovlivn�ní vody v hodnoceném recipientu.  

Navržená biologická �OV BC 20 bude vybavena p�e�erpávací stanicí ACS D2 (výrobcem 

je firma Sineko Ostrava) a bude umíst�na na parc.�. 887/1, k.ú. Bukovec u Jabl. 

Projektovaná stavba se tedy Evropsky významné lokality Olše dotýká zejména zaúst�ním 

výtoku vy�išt�né vody z �OV prost�ednictvím stávající kanalizace do �eky Olše v míst� cca 

100m pod splavem v obci Bukovec.  
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4. Analýza dot�ené evropsky významné lokality v soustav� Natura 2000 

4.1. Vymezení EVL 

Evropsky významná lokalita Olše (dále je „EVL“) je vymezena v p�íloze �.788 k na�ízení 

vlády �R �. 132/2005 Sb. (dále jen „na�ízení vlády“, kopie na�ízení vlády viz p�íloha tohoto 

posudku) pod identifika�ním kódem lokality CZ0813516. Evropsky významná lokalita je 

chrán�na na základ� § 45b a § 45c zákona �.114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny 

v platném zn�ní (dále jen „ZOPK“).  

EVL se rozkládá na území Moravskoslezského kraje, v katastrálních územích Bukovec u 

Jablunkova, Byst�ice nad Olší, hrádek, Jablunkova, Karpentná, Lužnice, Návsí, Písek u 

Jablunkova, Vendryn�. Vymezení hranic EVL je obsaženo v na�ízení vlády. Rozloha lokality 

�iní 47,6771 ha.  

 

4.2.  P�edm�t ochrany EVL, základní informace o bionomii a ekologii druh� 

tvo�ících p�edm�t ochrany EVL 

P�edm�tem ochrany EVL jsou podle na�ízení vlády populace a biotopy t�chto druh� :   

mihule poto�ní (Lampetra planeri) 

vydra �í�ní (Lutra lutra) 

 

Mihule poto�ní (Lampetra planeri) 

Sladkovodní druh mihule, malých rozm�r� (obvykle 100 - 160 mm), larvy p�i prom�n� 

jsou v�tší než dosp�lci a dosahují až 200 mm délky. Zbarvení t�la je modrošedé až zelenavé, 

b�icho b�lavé, druh se vyzna�uje pohlavním dimorfismem.  

Obývá potoky a �í�ky pstruhového a lipanového pásma, nepodniká migrace do v�tších �ek 

nebo do mo�e. Tah na místa t�ení je ovliv�ován teplotou vody. T�ení mihule poto�ní probíhá 

zhruba od druhé poloviny kv�tna do poloviny �ervna za teploty vody 6 – 16 ° C. Trdlišt� jsou 

v hloubce 15 – 60 cm na p�echodu hlubších proud� do m�l�in rychlejšího toku, rychlost 

proudu kolísá mezi 0,4 – 2,0 m/s. Dno trdliš� je pís�ité až št�rkovité, vlastní t�ecí jamky jsou 

vyhloubeny vytloukáním písku za prudkého vln�ní mihule p�isáté na dn� nebo odvlékání 

kamen� do velikosti vlašského o�echu, k nimž se mihule p�isaje a odpluje s nimi z jamky. 

Jamky jsou na dn� patrné jako sv�tlejší místa, mají vej�itý tvar velikosti až do 30 x 30 cm, 

jejich hloubka je 5 – 10 cm, delší osa ve sm�ru proudu. Jamka je obsazena párem nebo i 

v�tším po�tem mihulí. P�i vytírání je samice p�isátá na dno a samec je p�isátý k její hlav� a 

ovine samci pravoto�ivým závitem. T�ení probíhá 1 – 3 týdny, asi za 13 – 16 dní po t�ení 

za�ínají dosp�lé mihule hynout.       
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Dosp�lí jedinci po metamorfóze nep�ijímají potravu. Larvy se živí v pís�itých nánosech 

dna detritem, rozsivkami a rostlinnými zbytky. Larvy žijí v pís�itých nánosech dna a b�eh�, 

ve 4. roce jejich života za�íná prom�na (p�estavba žaber, vznik p�ísavky, krn�ní st�eva, r�st 

o�í), prom�na kon�í asi v b�eznu až dubnu (v 5. roce života). Od po�átku prom�ny larva 

nep�ijímá potravu. Metamorfóza za�íná v lét�, v zim� ustává a larvy jsou zahrabány ve dn�. 

V b�eznu se prom�na dokon�uje a nastává tah na místa t�ení. 

Rozší�ení mihule poto�ní je podobné jako u p�íbuzné mihule �í�ní, m. poto�ní však žije 

mnohem hloub�ji ve vnitrozemí. V sou�asné dob� je její výskyt v pstruhovém a lipanovém 

pásmu �ek a potok� limitován kvalitou vody a p�írodním stavem tok�.  

 

Vydra �í�ní (Lutra lutra) 

Šelma mimo�ádn� p�izp�sobená životu ve vod�. Protáhlé válcovité t�lo klade p�i plavání 

co nejmenší odpor, svalnatý ocas používá jako kormidlo a krátké nohy m opat�eny plovací 

blánou. Nosní a ušní otvory m�že pod vodou uzav�ít záhybem k�že, dlouhé hmatové chlupy 

na �enichu jí usnad�ují orientaci i v kalné vod�. Pod vodou vydrží až 4 minuty a uplave 400 

m. Doup� bývá umíst�né v b�ezích potoka nebo rybníka, s vchodem vždy pod hladinou. Její 

hlavní potravu tvo�í menší plevelné ryby. Podle pozorování e známo, že jen 15% loveckých 

pokus� vydry kon�í ulovením ryby. Její lovné teritorium zaujímá až 28 km vodního toku. 

B�hem René noci m�že dosp�lý samec urazit až 10 km a v zim� se m�že dostat i pom�rn� 

daleko od vody. Typický trus odkládá na ur�itá výrazná místa (kameny v proudu) a podle 

t�chto tzv. pobytových zna�ek m�že být její p�ítomnost zjiš�ována.  

K pá�ení dochází nej�ast�ji od února do léta, normální doba b�ezosti 63 dní se ale m�že 

protáhnout až na 270 (- 300) dní. Nej�ast�jší vrhy mají 2 – 3 mlá
at, kterým se o�i otvírají 

mezi 31. – 34. dnem života. Do vody se mlá
ata dostávají poprvé asi v 10 týdnech života a 

pohlavn� dospívají a ve druhém nebo t�etím roce. Samice žije velkou �ást roku spolu 

s mlá
aty, o jejichž výchovu se brzy po narození stará i samec.  

Stav populace vydry �í�ní byl u nás zdecimován tvrdým pronásledováním ze strany rybá�� 

a lovc� a vlivem zne�išt�ní vodních tok�. Velmi �astou p�í�inou úhynu vydry bývá 

v posledních letech kolize zví�at s motorovými vozidly, zejména v místech k�ížení 

komunikací s vodními toky. V sou�asnosti se díky ochraná�ským opat�ením po�etnost 

populace vydry �í�ní mírn� zvyšuje.   
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4.3. Cíl ochrany EVL 

Cílem ochrany EVL je zachování a obnova ekosystém� významných pro druhy živo�ich�, 

které tvo�í p�edm�t ochrany EVL (viz 4.2.), v jejich p�irozeném areálu rozší�ení, a zajišt�ní 

podmínek pro zachování populací t�chto druh� ve stavu p�íznivém z hlediska ochrany 

(definice t�chto pojm� viz výše v úvodu).  

 

4.4. Posouzení míry a zp�sobu možného ovlivn�ní stavu p�edm�tu ochrany EVL 

konkrétním zám�rem a zhodnocení významnosti vlivu zám�ru z hlediska cíl� ochrany 

celé EVL v kontextu její integrity v soustav� Natura 2000 

Území EVL Olše a jejího p�edm�tu ochrany se z celé posuzované stavby penzionu a �OV 

týká pouze zaúst�ní výtoku z �OV do �eky v lokalit� cca 100m pod splavem v Bukovci. 

 

Zachování a obnova ekosystém� významných pro mihuli poto�ní a vydru �í�ní:  

Vlastní zásah investi�ním zám�rem do ekosystému vodního toku realizací vyústi �OV  

nebude významný. Lze konstatovat, že realizací investi�ního zám�ru nedojde k narušení 

ekostabiliza�ních funkcí ekosystému vodního toku Olše. Negativní vliv na ekosystém 

vodního toku tedy nelze p�edpokládat. 

 

Ochrana biotopu mihule poto�ní a vydry �í�ní:  

Biotop mihule a vydry nebude realizací investi�ního zásahu výrazn� narušen. Konfigurace 

b�eh� �eky z�stane zachována v dnešním stavu, sou�asný kamenný zához ústí p�edstavuje 

jednu z bariér proti pronikání chrán�ných živo�ich� do systému.  

 

Zachování populací mihule poto�ní a vydry �í�ní v �ece Olši: 

Populace obou druh� musí být v evropsky významné lokalit� zachovány ve stavu 

p�íznivém z hlediska ochrany (viz výše). Z tohoto hlediska by mohlo negativní ohrožení 

jedinc� vydry �í�ní ve výva�išti splavu vzniknout v p�ípad�, kdy by se vydra dostala do 

výústní trat� z �OV p�es kanaliza�ní systém nebo jinou cestou. Tento problém je technicky 

�ešitelný vybudováním trvalé pevné zábrany (m�ížky apod.), která zabrání eventuálnímu 

vniknutí vydry do výústi. 

Pokud se týká ochrany jedinc� mihule, nep�edstavuje vyúst�ní �OV pro n� žádný 

významn� negativní problém.  
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Vliv investi�ního zám�ru na p�edm�t ochrany EVL b�hem výstavby: 

Populace mihule i vydry m�že být b�hem realizace stavby významn� negativn� ovlivn�na 

v p�ípad� vzniku ropné havárie (úniku ropných látek do vody) nebo jiné události, kdy b�hem 

výstavby dojde ke zne�išt�ní vody v toku. Je t�eba p�i výstavb� organiza�n� a technicky 

zajistit všechna opat�ení, vylu�ující na stavb� vznik havarijní situace spojené se zne�išt�ním 

vody v �ece. 

Populace vydry �í�ní: B�hem výstavby m�že dojít k negativnímu ovlivn�ní populace 

vydry i p�es ur�itou vzdálenost od toku Olše vyrušováním jedinc� vydry stavební aktivitou. 

Tento negativní vliv však bude omezený a krátkodobý, z hlediska populace vydry 

zanedbatelný a není nutno se jím tedy dále zabývat. 

 

5. Záv�r posouzení  

Posuzovaný zám�r „Penzion Pod Kempou“ nebude mít negativní vliv na území a 

p�edm�t ochrany evropsky významné lokality Olše za p�edpokladu dodržení této 

podmínky: Vyúst�ní �OV bude opat�eno technickou zábranou trvalého charakteru, 

která vylou�í možnost potenciálního vstupu vydry do výústi. Velikost ok v zábran� bude 

cca 1x1 cm a její funk�nost bude pravideln� kontrolována.  

 

Podpis zpracovatele posouzení: 

 

V Horce nad Moravou 5.6.2008 
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P�íloha �. 7 

Vyjád�ení p�íslušného stavebního ú�adu k zám�ru 

z hlediska souladu se schválenou územn� plánovací 

dokumentací  
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P�íloha �. 8 

Fotografické p�ílohy 
Foto �. 1: Plocha parcely pro realizaci zám�ru „Penzion Pod Kempou“  

 
Foto �. 2: Drenáž podél komunikace, která ústí do kanalizace vedoucí do toku Olše 

 


