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I. Zadání a cíl posouzení
Posouzení vlivu dle § 45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb., v platném znění, záměru "VTE Moldava"
na stanoviště a druhy Evropsky významných lokalit (= EVL) a Ptačích oblastí (= PO) bylo vypracováno na základě objednávky EP Renewables a.s. Záměr VTE Moldava představuje pokračování
dříve předložených záměrů VTE Cínovec II a VTE Pastviny, které byly následně sloučeny a významně redukovány. Povinnost posouzení dle § 45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb., v platném znění,
tak vyplývá ze stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje, ze dne 21. 7. 2005, složka č.
985/ZPZ/05/N-171. Ve stanovisku je konstatováno, že plánovaný záměr může mít významný vliv
na území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz Přílohy).
Posouzení bylo vypracováno dle požadavků "Metodiky hodnocení významnosti vlivů při
posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů", MŽP ČR, Praha.
Cílem předloženého hodnocení je proto autorizované posouzení vlivu záměru na předměty
ochrany potenciálně dotčených EVL a PO připravované soustavy Natura 2000. Potenciálně dotčenými lokalitami se rozumí zejména PO Východní Krušné hory, EVL Východní Krušnohoří a
EVL Hájek u Oseka, kde je záměr z části rovněž lokalizován. Na německé straně je možno očekávat vliv na několik EVL a PO, které s předmětným územím sousedí.

POSTUP ZPRACOVÁNÍ HODNOCENÍ

Vypracování posouzení vlivů na předměty ochrany EVL a PO sestávalo ze tří dílčích realizačních fází:
a) Studium materiálů objednatelem a další dílčí expertní studie. K dispozici byly tyto dokumenty:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Bejček V. (2010): VE Moldava. Posouzení vlivů záměru výstavby větrných elektráren „VE Moldava“ na PO/EVL podle § 45i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Bejček V., Benda P., Bušek O., Čeřovský V., Šímová P., Melichar V., Šťastný K., Tejrovský V. &
Volf O. (2007): Kategorizace území Krušných hor z hlediska jeho významnosti ve vztahu k výskytu
tetřívka obecného. Studie MŽP ČR, Praha: 25pp.
Kočvara R. (2011): Celoroční biologické posouzení záměru výstavby větrného parku spolu s návrhy
opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů Větrná farma Moldava.
Kuras T. (2011): Územní plán obce Moldava – návrh. Posouzení vlivu koncepce na předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy NATURA 2000 podle § 45i zák.
114/1992 Sb., v platném znění.
Maňour J., Maňourová M. (2010): Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu obce Moldava na udržitelný rozvoj území podle § 10i a přílohy č. zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění, ve změnách daných přílohou k zákonu č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a přílohou č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb. (únor 2010)
Mapování biotopů v České republice. Východiska, výsledky, perspektivy (Härtel et al. 2009)
Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Roth 2007).
Motl L. (2010): VTE Moldava. Oznámení záměru stavby dle § 6 v rozsahu přílohy č.3 zákona
č.100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Environmentální a ekologické služby, s.r.o. 66pp.
Mudra S. (2010): ÚP Moldava. Posouzení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45 h a i zákona č. 114\1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Vyhodnocení vlivů územního
plánu Moldavy na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu na území Natura
2000. 31pp.
Ondráček Č. (2011): Základní přírodovědný průzkum (cévnaté rostliny, obratlovci, vybrané skupiny
bezobratlých) území pro výstavbu VTE - lokalita „Moldava“, 21 pp.
Pospíšil F. a kol. (2010): Návrh územního plánu obce Moldava – textová část odůvodnění územního
plánu.
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•
•
•
•

Příručka k hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany (Chvojková et al. 2009)
Razbor G. (2005): Grundlagenarbeit für eine Informationskampagne "Umwelt- und naturverträgliche
Windenergienutzung in Deutschland (onshore)” – Analyseteil. Der Deutsche Naturschutzring, 132
pp.
Volejník V. (2011): Akustická studie pro dokumentaci EIA Farma větrných elektráren Moldava,
okres Teplice. Akustika Praha, s.r.o.
Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000
(Marhoul a Turoňová 2008)

Zhodnoceny byly rovněž informace
uvedené
na
portálech MŽP ČR
(URL:http//www.natura2000.cz), veřejné správy (URL:http//www.cenia.cz) a odborná literatura se
vztahem k předmětům ochrany blízkých PO a EVL (viz kap. VIII Použité podklady).
b) Rekognoskace zájmového území. Zájmové území bylo opakovaně navštěvováno v průběhu června až září 2011 (v souvislosti s posouzením územního plánu Moldavy, Kuras T. 2011).
Současně bylo území pro účel vypracovaná posouzení navštěvováno pravidelně v roce 2011 nezávislými experty (viz Kočvara 2011 a Ondráček 2011). Terénní průzkum v lokalitě uvažovaného
záměru VTE Moldava byl také součástí hodnocení Bejčka (2010), studie, kterou předložené hodnocení využívá rovněž jako podklad.

c) Konečně poslední realizační fáze představovala vypracování odborného posudku, v průběhu které byla zvažována možná rizika potenciálního výstavby a provozu "VTE Moldava" na předměty ochrany připravované soustavy Natura 2000.
ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE
Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat
přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska
ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Soustavu Natura 2000 tvoří dva typy území: ptačí oblasti
(podle Směrnice Rady 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků) a evropsky významné lokality (podle
Směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin). Podrobné definování těchto pojmů obsahuje § 3 ZOPK. Ptačí oblasti v ČR vymezuje a jejich bližší
ochranné podmínky stanoví vláda jednotlivým nařízením. Evropsky významné lokality v ČR jsou vymezeny v
přílohách k nařízení vlády ČR č. 132/2005 Sb. a tvoří tzv. „evropský seznam“ – viz Sdělení MŽP ČR
č.81/2008 Sb.; tato území jsou chráněna na základě § 45b a § 45c ZOPK.
Jakýkoliv záměr, který může samostatně (nebo ve spojení s jinými) významně ovlivnit území ptačích
oblastí nebo evropsky významných lokalit, podléhá speciálnímu hodnocení důsledků na tato území a na stav
jejich ochrany podle § 45i ZOPK. Podle článku 6(3) Směrnice 92/43/EHS se provádí posouzení důsledků
záměru pro lokalitu soustavy Natura 2000 zejména z hlediska cílů její ochrany. Cílem ochrany lokality soustavy Natura 2000 je zachování předmětů ochrany (tj. vybraných typů stanovišť a druhů) ve stavu příznivém z
hlediska ochrany. Stav druhu z hlediska ochrany je považován za „příznivý“, jestliže údaje o populační dynamice druhu naznačují, že se dlouhodobě udržuje jako životaschopný prvek svého přírodního stanoviště a
přirozený areál druhu není a pravděpodobně nebude v dohledné budoucnosti omezen a pravděpodobně budou
v dohledné době i nadále existovat dostatečně velká stanoviště k dlouhodobému zachování jeho populací.
POUŽITÉ ZKRATKY
AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
EVL (= SCI) – evropsky významná lokalita (základní územní prvek soustavy Natura 2000)
k. ú. – katastrální území
KÚÚK – Krajský úřad Ústeckého kraje
MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí České republiky
Naturové hodnocení – hodnocení vlivu koncepce/záměru autorizovanou osobou podle § 45i ZOPK
PO (= SPA) – Ptačí oblast (základní územní prvek soustavy Natura 2000)
ZOPK – zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
VTE – větrná elektrárna
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II. Stručná charakteristika záměru
Předložený záměr představuje vybudování větrného parku JZ od obce Moldava, včetně napojení
VTE na rozvodnou energetickou síť. Je uvažován typ větrné elektrárny VESTAS V112 s výkonem 3
MW, výškou tubusu 119 m a průměrem rotoru 112 m. Alternativně ENERCON E101 s výkonem
3MW, výškou tubusu 135 m a průměrem rotoru 101 m nebo SIEMENS SWT101 s výkonem 3MW,
výškou tubusu 130 m a průměrem rotoru rovněž 101 m. Celkový počet uvažovaných VTE je 18
(VE1 – VE18). Součástí záměru je i výstavba podzemního kabelového vedení a obslužné komunikace. Přívodní kabel bude veden cca 100 cm pod zemí z kiosku u větrných elektráren až k přípojnému místu, rozvodny VN společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Šířka výkopu bude cca 0,5 m. Výkop
bude proveden ručně, resp. lehkou mechanizací.
Výstavba VTE trvá zpravidla 6–8 měsíců a lze ji rozdělit do několika fází. Bude provedena
výstavba obslužných komunikací, tam, kde je to možné, budou použity stávající cesty. Šírka příjezdových komunikací bude 4,5 m, komunikace budou provedeny pro těžký provoz s krytem ze štěrkového násypu o celkové tl. 500 mm.
Následně se provede stavba datových a el. kabelů a kabelového vedení k přípojnému bodu a
poté stavba vlastní technologie VTE. Vyhloubí se stavební jáma pro založení (hluboká cca 2 m), do
které se vybetonuje patka VTE o půdorysu víceúhelníku s úhlopříčkou cca 18 m a výškou 1,9 m.
V základu je zabetonováno armování a příruba, na kterou je VTE namontována. Ta je v místě pouze
sestavena, hotové součásti jsou přivezeny od výrobce. Po vyzrání základu dojde během řádově dní
k montáži tubusu, usazení gondoly, montáži rotoru a otestování funkčnosti a uvedení VTE do provozu. Zpevněné manipulační plochy budou provedeny pro těžký provoz s krytem ze štěrkového
násypu o celkové tl. 500 mm a půdorysu 40 x 20 m. Zákres pozic jednotlivých VTE a přípojného
kabelového vedení znázorňuje Obr. 1.
Předpokládaný termín zahájení výstavby:
Zahájení stavby cca 7/2013, zahájení zkušebního provozu 11/2013.
Délka trvání záměru:
25-30 let.
Varianty řešení

Záměr je předložen v jediné - aktivní - variantě. Další varianty nejsou investorem navrhovány.

II.I. Údaje o vstupech
Zábor půdy

Zábor půdy lze rozdělit na dočasný a trvalý. Dočasný zábor se bude týkat pozemků, jež budou dotčeny stavebními činnostmi (montážní plochy a výkopy pro kabeláže). Za zábor půdy trvalého charakteru předloženého posouzení je považován zábor související s výstavbou základové desky s patkou VTE a výstavba zpevněných komunikací pro obsluhu VTE. Pozemky dotčené dočasným záborem budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu a nadále budou složit svému
původnímu účelu. Tentýž přístup renaturace, po době životnosti záměru, lze uplatnit na příjezdové
komunikace a základové desky VTE.
Odběr vody

Samotný posuzovaný záměr nemá v době svého provozu nároky na dodávku vody. Voda bude potřeba ve fázi výstavby, a to hlavně k výrobě betonové směsi pro základové desky VTE. Betonová
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směs nebude vyráběna v místě výstavby VTE. Betonovou směs budou do místa výstavby dopravovat míchací vozy.
Energetické zdroje

Posuzovaná stavba je zdrojem energie, v době provozu nebude mít nároky na přísun energií, naopak
el. energii bude „vyrábět“ z energie větru. Tato energie, tady spíše větrný potenciál lokality, může
být svým způsobem chápán jako energetický zdroj. Surovinové zdroje se týkají především stavebních materiálů (beton, kamenná drť), ty budou v patřičném množství dovezeny nebo, pokud to bude
možné, budou použity i původní stavební materiály (štěrk) pocházející z okolí místa stavby.

II.II. Údaje o výstupech
Ovzduší

Pokud budeme posuzovat předkládaný záměr z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší, je možné konstatovat, že z hlediska samotného provozu VTE není znám případ negativního vlivu posuzované technologie na kvalitu ovzduší. Naopak, z pohledu využívání lze deklarovat pozitivní vliv z hlediska
dopadu na kvalitu ovzduší.
a) Období výstavby:
Za kombinaci liniového a plošného zdroje znečištění ovzduší lze považovat staveniště po
dobu provádění výkopových prací a během navážení a hutnění materiálu na obslužnou komunikaci.
Staveniště bude zdrojem prachu a emisí z výfukových plynů stavebních strojů a nákladních vozidel.
Působení zdroje bude nahodilé. Pokud budeme posuzovat předkládaný záměr ve fázi výstavby, je
nutné konstatovat, že některé negativní dopady na jednotlivé složky se mohou nebo budou jistě
vyskytovat. Působení zdroje bude nahodilé a časově omezené.
Jedná se zejména o následující okruh problémů:
• emise ze spalovacích motorů dopravních prostředků a stavebních strojů,
• krátkodobé zvýšení prašnosti s ohledem na nepříznivé meteorologické podmínky – sucho.
Výstavba 1 VTE trvá cca 2 měsíce. Nejvyšší intenzita dopravy bude vyvolána betonáží základových
desek, a to cca 3 – 4 NA/hod. Průměrné denní intenzity dopravy se v trasách určených v další fázi
PD dočasně navýší, ovšem není předpoklad neúnosného přetížení dopravní infrastruktury.
b) Období po uvedení stavby do provozu - při provozu VTE nebude kvalita ovzduší ovlivněna.
Voda

Odpadní vody nebudou posuzovaným záměrem stavby produkovány. Pokud budeme za odpadní
vody považovat vody dešťové, lze konstatovat, že jejich množství bude minimální a (stok z konstrukcí VTE a komunikací) jejich likvidace bude zajištěna vsakem do okolního terénu. Je třeba zdůraznit, že tyto vody nebudou kontaminovány znečišťujícími látkami.
Ubytování stavebních dělníků a s ním spojené odpady a odpadní vody budou řešeny mimo
posuzovanou lokalitu, kde se předpokládá umístění buněk nebo maringotek, chemického WC a
nádrže na vodu. Při provozu VTE nebudou použity čistící zařízení, nebudou vypouštěny znečištěné
vody.
Odpady

Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, a
v souladu s navazujícími provádějícími vyhláškami, v platném znění. Při provozu větrné elektrárny
bude vznikat pouze minimální množství odpadů během pravidelné údržby zařízení. V převážné
většině se bude jednat o obaly z technologických celků. Zdrojem odpadů bude především stavba,
která bude produkovat výkopovou zeminu ze základů věže elektrárny, která bude ale dále použita
do hutněné podkladové vrstvy obslužné komunikace, ke zpětným zásypům a k úpravě ternu.
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Při provozu větrné elektrárny bude vznikat pouze minimální množství odpadů během pravidelné údržby zařízení (zejména oleje a maziva potřebná při provozu a údržbě VTE).
Likvidace technologie po skončení doby životnosti

Po ukončení provozu dojde k demontáži větrných elektráren. Likvidace spočívá v odpojení od sítě
VN, demontáže vnitřních ovládacích prvků a vybavení elektrárny a následném rozebrání elektráren.
Tubus je sestaven z pěti hlavních dílu, ty se rozšroubují a spolu s ostatními železnými komponenty se využijí jako druhotná surovina. Neželezné prvky se také recyklují.
Základy větrných elektráren budou odstraněny až do hloubky cca 1 m pod povrch země. Pokud by základy byly překážkou pro využití půdy nad nimi, pak budou rozrušeny a materiál se následně použije ve stavebnictví.
Hluk a vibrace

Hygienické limity jsou stanoveny nařízením vlády č.148/2006 Sb. ze dne 15. března 2006 „O
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.
V době výstavby:
V období výstavby bude zdrojem hluku především doprava a provoz automobilů na příjezdových a
obslužných komunikacích, parkovištích a manipulačních plochách, dalším zdrojem bude hluk z
použitých stavebních a montážních technologií, udává se v rozmezí mezi 80–95 dB(A) ve vzdálenosti 5 metrů, hluk nákladních vozidel 70–82 dB(A) ve vzdálenosti 5 m. Stavební a montážní práce
budou prováděny pouze v pracovní dny a v denní době. Tento zdroj hluku bude však pouze dočasný.
V době provozu:
U větrné elektrárny je zdrojem stacionárním hluku zejména převodovka a generátor a obtékání
vzduchu kolem listů otáčejícího se rotoru. Aerodynamický hluk je periodický a souvisí s pohybem
jednotlivých listů kolem věže.
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Obr. 1. Situační zákres jednotlivých VTE (VTE 1-18) a přípojného kabelového vedení v rámci záměru VTE Moldava.
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III. Charakteristika a vymezení předmětu ochrany přírody
z hlediska vymezených Evropsky významných lokalit a
Ptačích oblastí
Identifikace potenciálně dotčených lokalit
Cílem posouzení projektu VTE Moldava je vyhodnotit potenciálně významné vlivy záměru na
předměty ochrany dotčených EVL či PO. Pro účely posouzení předloženého záměru byly posouzeny potenciální vlivy na lokality soustavy Natura 2000, jež se nacházejí v místě lokace záměru a
v jeho okolí, tj. ve vzdálenosti ve které lze očekávat negativní působení vlivů. Následně byly zvažovány možné vlivy na vzdálenější EVL a PO. Zákres PO a EVL v oblasti Moldavy a jejím širším
okolí podávají Obr. 2 a 3.
Posuzovaný záměr VTE Moldava se nachází v PO Východní Krušné hory, přičemž
v blízkém okolí se nacházejí další lokality soustavy Natura 2000 následujících lokalit soustavy Natura 2000 na území České republiky. Jako potenciálně dotčené lokality je potřeba uvést tyto (na
území ČR):
• Ptačí oblast Východní Krušné hory (CZ0421005)
• Evropsky významná lokalita Grünwaldské vřesoviště (CZ0420074)
• Evropsky významná lokalita Východní Krušnohoří (CZ0424127)
• Evropsky významná lokalita Háj u Oseka (CZ0423211)
Vzhledem k lokaci záměru (při hranici ČR/SRN) je potřeba uvést jako potenciálně dotčené další
EVL a PO, které se nacházejí v německém příhraničí. Jedná se o 6 EVL/SCI:
• Evropsky významná lokalita (SCI) DE 4945-301 Oberes Freiberger Muldental
• Evropsky významná lokalita (SCI) DE 4947-301 Täler von Vereinigter und Wilder Weißeritz
• Evropsky významná lokalita (SCI) DE 5247-301 Buchenwälder bei Rechenberg-Holzau
• Evropsky významná lokalita (SCI) DE 5248-302 Hemmschuh
• Evropsky významná lokalita (SCI) DE 5146-301 Gimmlitztal
• Evropsky významná lokalita (SCI) DE4645-302 Separate Fledermausquartiere und -habitate
im Großraum Dresden
Dále se na německém území se v příhraniční oblasti nacházejí 4 ptačí oblastí (PO/SPA):
• Ptačí oblast (SPA) DE 5247 - 452 Erzgebirgskamm bei Deutscheinsiedel
• Ptačí oblast (SPA) DE 5248 - 453 Kahleberg und Lugsteingebiet
• Ptačí oblast (SPA) DE 5047 - 451 Weißeritztäler
• Ptačí oblast (SPA) DE 5247 - 451 Waldgebiete bei Holzhau
S ohledem na typ, rozsah a jednotlivé dílčí zčásti posuzovaného záměru VTE Moldava byly
jako potenciálně dotčené lokality soustavy Natura 2000 vyhodnoceny tyto viz Tab. 1.
Tab. 1: Potenciálně dotčené lokality soustavy Natura 2000 připravovaným záměrem VTE Moldava.
Lokalita soustavy Natura 2000

Dotčení

Ptačí oblast Východní Krušné hory
(CZ0421005)

ANO

Záměr zasahuje do prostoru PO. Charakter záměru může mít vztah k vymezenému předmětu
ochrany (tj. tetřívek obecný).

NE

Uvedená EVL se nachází nejblíže 1,4km od nejbližší VTE. Na základě charakteru vymezených
předmětů ochrany (tj. typy evropsky významných stanovišť) a navrženého záměru (který nenavrhuje zásah do EVL) lze konstatovat, že ne-

Evropsky významná lokalita Grünwaldské vřesoviště (CZ0420074)

Zdůvodnění
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Lokalita soustavy Natura 2000

Dotčení

Evropsky významná lokalita Východní Krušnohoří
(CZ0424127)

ANO

Uvažovaný záměr VTE Moldava zahrnuje trasu
optického kabelu pro připojení VTE na rozvodnou síť. Trasa kabelu je vedena přes EVL Východní Krušnohoří.

ANO

Uvažovaný záměr VTE Moldava zahrnuje trasu
optického kabelu pro připojení VTE na rozvodnou síť. Trasa kabelu je vedena v návaznosti na
EVL Háj u Oseka. Na základě charakteru vymezeného předmětů ochrany (tj. kuňka ohnivá) a
navrženého záměru (který nenavrhuje zásah do
EVL) lze konstatovat, že vliv záměru na vymezený předmět ochrany bude spíše malý a spekulativní.

ANO

EVL se nachází nedaleko předmětného území
záměru (nejbližší VTE se nachází cca 260 m od
hranice VTE). Předmětem ochrany jsou typy evropsky významných stanovišť a druhy živočichu. Protože předmětem ochrany jsou také netopýři, kteří mohou přelétat na území záměru provozu VTE, můžeme čekávat jejich potenciální
dotčení.

ANO

EVL se nachází nedaleko předmětného území
záměru (nejbližší VTE se nachází cca 2,8 m od
hranice VTE). Předmětem ochrany jsou typy evropsky významných stanovišť a druhy živočichu. Protože předmětem ochrany jsou také netopýři, kteří mohou přelétat na území záměru provozu VTE, můžeme čekávat jejich potenciální
dotčení.

ANO

EVL se nachází nedaleko předmětného území
záměru (nejbližší VTE se nachází cca 3,8 m od
hranice VTE). Předmětem ochrany jsou typy evropsky významných stanovišť a druhy živočichu. Protože předmětem ochrany jsou také netopýři, kteří mohou přelétat na území záměru provozu VTE, můžeme čekávat jejich potenciální
dotčení.

NE

Předmětem ochrany EVL jsou pouze typy evropsky významných stanovišť. Posuzovaný záměr nemá na tato stanoviště vliv (lokalita je
vzdálena 2,8 od nejbližší VTE).

NE

Předmětem ochrany EVL jsou typy evropsky
významných stanovišť a vodní živočichové. Posuzovaná záměr nemá na tato stanoviště a vymezené druhy živočichů (vranka, mihule) vliv (lokalita je vzdálena 2,3 od nejbližší VTE).
V EVL se nachází velká letní kolonie, a to
v části EVL vzdálené cca 29 km od uvažovaných VTE. Vzhledem ke vzdálenosti od záměru
výstavby VTE je možno vliv na předměty
ochrany vymezené v dané EVL vyloučit.

Evropsky významná Háj u Oseka
(CZ0423211)

Evropsky významná lokalita
Oberes Freiberger Muldental
(DE 4945-301)

Evropsky významná lokalita
Täler von Vereinigter und Wilder
Weißeritz
(DE 4947-301)

Evropsky významná lokalita
Buchenwälder bei RechenbergHolzau
(DE 5247-301)

Evropsky významná lokalita
Hemmschuh
(DE 5248-302)
Evropsky významná lokalita
Gimmlitztal
(DE 5146-301)
Evropsky významná lokalita Separate Fledermausquartiere und habitate im Großraum Dresden
(DE4645-302)

NE

Zdůvodnění
dojde k dotčení stávající EVL.

RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., Kotlářova 2770/40, 700 30 Ostrava-jih

Strana 10 (celkem 55)

Kuras T.: Posouzení záměru "VTE Moldava" podle § 45i zák. 114/1992 Sb., v platném znění
Lokalita soustavy Natura 2000

Dotčení

Ptačí oblast
Erzgebirgskamm bei Deutscheinsiedel
(DE 5247 – 452)

ANO

PO se nachází 5,6km od nejbližší VTE. Charakter vymezených předmětů ochrany, tj. zejména
zde se vyskytující dravé druhy ptáků, mohou být
konfliktní v souvislosti s předloženým záměrem.

NE

PO se nachází v dostatečné vzdálenosti od řešeného území. Charakter vymezených předmětů
ochrany a ekologie vymezených druhů chráněných ptáků (v kontextu navrženého záměru)
nejsou konfliktní. Vliv záměru na vymezené
druhy ptáků je tak zcela zanedbatelný.

Ptačí oblast
Weißeritztäler
(DE 5047 - 451)

ANO

PO se nachází 2,9km od nejbližší VTE. Charakter vymezených předmětů ochrany, tj. zejména
zde se vyskytující dravé druhy ptáků, mohou být
konfliktní v souvislosti s předloženým záměrem.

Ptačí oblast
Waldgebiete bei Holzhau
(DE 5247 – 451)

ANO

PO se nachází 260m od nejbližší VTE. Charakter vymezených předmětů ochrany, tj. zejména
zde se vyskytující dravé druhy ptáků, mohou být
konfliktní v souvislosti s předloženým záměrem.

Ptačí oblast
Kahleberg und Lugsteingebiet (DE
5248 - 453)

Zdůvodnění

Vlivy na ostatní lokality soustavy Natura 2000 lze, vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a typu vymezeným předmětů ochrany, vyloučit.
Jakožto potenciálně dotčené lokality soustavy Natura 2000 proto byly stanoveny tyto (viz
Tab. 1):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ptačí oblast Východní Krušné hory (CZ0421005)
Evropsky významná lokalita Východní Krušnohoří (CZ0424127)
Evropsky významná lokalita Háj u Oseka (CZ0423211)
Evropsky významná lokalita Oberes Freiberger Muldental (DE 4945-301)
Evropsky významná lokalita Täler von Vereinigter und Wilder Weißeritz (DE 4947301)
Evropsky významná lokalita Buchenwälder bei Rechenberg-Holzau (DE 5247-301)
Ptačí oblast Erzgebirgskamm bei Deutscheinsiedel (DE 5247 – 452)
Ptačí oblast Weißeritztäler (DE 5047 - 451)
Ptačí oblast Waldgebiete bei Holzhau (DE 5247 – 451)
Stručný popis potenciálně dotčených EVL a PO je podán níže (kap. III.I.I. a III.I.II.).
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Obr. 2. Zákres ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v širším prostoru správního území Moldavy (tj.
k.ú. Moldava, Pastviny u Moldavy, Oldříš u Moldavy a Nové Město u Mikulova).

Obr. 3. Zákres Evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 v širším prostoru správního
území Moldavy (tj. k.ú. Moldava, Pastviny u Moldavy, Oldříš u Moldavy a Nové Město u Mikulova).

Pozn.: Schématický zákres pozice záměru VTE Moldava je proznačena oranžově.

RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., Kotlářova 2770/40, 700 30 Ostrava-jih

Strana 12 (celkem 55)

Kuras T.: Posouzení záměru "VTE Moldava" podle § 45i zák. 114/1992 Sb., v platném znění

III.I.I. Přehled potenciálně dotčených území soustavy Natura 2000 na
území České republiky

Stručný popis Ptačí oblasti Východní Krušné hory a zde vymezených
předmětů ochrany
Kód lokality: CZ0421005
Rozloha: 16367.7047 ha
Biogeografická oblast: Kontinentální
Ptačí oblast Východní Krušné hory byla vyhlášena nařízením Vlády ČR 28/2005 ze dne 15. prosince 2004.
Předmětem ochrany ptačí oblasti je populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix) a jeho biotop.
Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro tetřívka v jeho přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populace druhu ve stavu příznivém z hlediska
ochrany.
Druhy, jež jsou předmětem ochrany PO Východní Krušné hory a jejich charakteristika
Druhy

Tetřívek obecný
(Tetrao tetrix)

Význam populace druhu v ČR
Je předmětem ochrany v 5ti PO v ČR. Početnost tetřívka v oblasti PO
kolísá. V r. 1964 bylo evidováno 320 ex. V návrhu PO byl počet kohoutů k roku 2002 odhadnut na 150-180. V r. 2007 bylo evidováno
133 kohoutů, 2008 85 kohoutů, 2009 67 kohoutů a aktuální sčítání
z r. 2010 uvádí 81 kohoutů. Zejména v posledních letech je tak patrný
pokles populace druhu v PO (Hora et al. 2010, Ametyst).
Z republikového hlediska se jedná o významnou populaci druhu
v rámci vymezené soustavy Natura 2000 (klasifikační stupeň B,
s početností 2-15%, vztaženo na celkovou početnost v rámci ČR).

Stručný popis Evropsky významné lokality Východní Krušnohoří a zde
vymezených předmětů ochrany
Kód lokality: CZ0424127
Rozloha: 14629.3396 ha
Biogeografická oblast: Kontinentální
Evropsky významná lokalita Východní Krušnohoří byla vyhlášena nařízením Vlády ČR č. 132/2005 Sb.
EVL zahrnuje rozsáhlý komplex zachovalé lesní i nelesní vegetace východní části Krušných hor,
přibližně od Jirkova po Tisou (okr. Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem). Fenoménem území jsou zachovalé svahové lesní porosty bučin as. Luzulo-Fagetum, Violo reichenbachianae-Fagetum. Reprezentativní a
zachovalé jsou také květnaté bučiny v oblasti Telnického údolí (as. Dentario enneaphylli-Fagetum). V bezlesí
mají ochranářský význam především tzv. koprníkové louky (as. Meo athamantici- Cirsietum heterophylli).
Tato asociace se omezuje pouze na Krušné hory, Jizerky a část Doupovských hor. Louky na úpatí Krušných
hor u obce Domaslavice (mezi Osekem a Hrobem) jsou významnou lokalitou evropsky chráněných motýlů modráska bahenního (Maculinea nausithous) a modráska očkovaného (Maculinea teleius). Území stávající
NPR Jezerka je také významné výskytem evropsky chráněného kovaříka (Limoniscus violaceus).
EVL Východní Krušnohoří zahrnuje 11 chráněných typů evropsky významných stanovišť a 3 chráněné evropsky významné druhy živočichů.

RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., Kotlářova 2770/40, 700 30 Ostrava-jih

Strana 13 (celkem 55)

Kuras T.: Posouzení záměru "VTE Moldava" podle § 45i zák. 114/1992 Sb., v platném znění
Stanoviště a jejich charakteristika, jež jsou předmětem ochrany EVL Východní Krušnohoří
(symbol * označuje prioritní typy ochrany přírodních stanovišť)
Kód

Stanoviště

Evropská suchá vřesoviště
Význam: reprezentativnost B; zachovalost B
Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských
6230* oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
Význam: reprezentativnost C; zachovalost B
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až
6430 alpínského stupně
Význam: reprezentativnost B; zachovalost B
Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo
5130 vápnitých trávnících
Význam: reprezentativnost B; zachovalost B
6520 Horské sečené louky
Význam: reprezentativnost B; zachovalost B
8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
Význam: reprezentativnost B; zachovalost B
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
Význam: reprezentativnost B; zachovalost B
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
Význam: reprezentativnost B; zachovalost B
9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
Význam: reprezentativnost B; zachovalost B
91D0 Rašelinný les
Význam: reprezentativnost B; zachovalost B
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Význam: reprezentativnost C; zachovalost B
9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
Význam: reprezentativnost C; zachovalost C
4030

Rozloha Podíl
(ha)
(%)
18.1683

0.12

38.9262

0.26

72.923

0.49

5.068

0.00

291.6592

1.99

67.3672

0.46

5436.3104 37.16
2573.6982 17.59
100.0931

0.68

56.5872

0.38

115.5

0.78

283.8942

1.94

Druhy, jež jsou předmětem ochrany EVL Východní Krušnohoří
(symbol * označuje prioritní druh ochrany)
Druhy
kovařík fialový (Limoniscus violaceus)
modrásek bahenní (Maculinea nausithous)
modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

Populace v EVL
Vzácný druh (podíl populace v ČR do 2%)
Vzácný druh (podíl populace v ČR do 2%)
Vzácný druh (podíl populace v ČR do 2%)

Stručný popis Evropsky významné lokality Háj u Oseka a zde vymezeného předmětů ochrany
Kód lokality: CZ0423211
Rozloha: 12,9715 ha
Biogeografická oblast: Kontinentální
Evropsky významná lokalita Východní Krušnohoří byla vyhlášena nařízením Vlády ČR č. 132/2005 Sb.
EVL leží v duchcovské části Mostecké pánve při úpatí Krušných hor, 5 km severně od Duchcova,
východně od obce Háj. Centrální část EVL tvoří dvě mělké vodní plochy se submerzní vegetací a navazujícími mokřadním křovinami. Mokřady ležící ve vlhké olšině jsou napájené drobnou vodotečí. Vodní plochy jsou
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zarostlé makrofytní vegetací (V1) s bublinatkou jižní (Utricularia australis); navazující porosty tvoří mokřadní vrbiny (K1) a druhotné údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2).
EVL Háj u Oseka byla vyhlášena k ochraně populace evropsky významného druhu - kuňky ohnivé
(Bombina bombina). Stanoviště nejsou předmětem ochrany EVL.
Druhy, jež jsou předmětem ochrany EVL Háj u Oseka
(symbol * označuje prioritní druh ochrany)
Druhy
kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Populace v EVL
Vzácný druh (podíl populace v ČR do 2%)

III.I.II. Přehled potenciálně dotčených území soustavy Natura 2000 v
příhraničním území Německa
Evropsky významná lokalita Oberes Freiberger Muldental – přehled vymezených předmětů ochrany
Kód: DE 4945-301
Vymezené typy evropsky významných stanovišť:

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition
3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
4030 - Evropská suchá vřesoviště
6430 – Travinné porosty na podloží bohatém na těžké kovy (Violetalia calaminariae)
6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální
Evropě v podhorských oblastech)
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
6520 - Horské sečené louky
8150 - Středoevropské silikátové sutě
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)
9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9160 – Subatlantské a středoevropské doubravy a dubohabrové lesy (Carpinion betuli)
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)

Vymezené druhy evropsky významných živočichů:

vydra říční (Lutra lutra)
netopýr černý (Barbastella barbastellus)
netopýr velký(Myotis myotis)
čolek velký (Triturus cristatus)
vranka obecná (Cottus gobio)
mihule potoční (Lampetra planeri)
klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)
modrásek bahení (Maculinea nausithous)
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Evropsky významná lokalita Täler von Vereinigter und Wilder Weißeritz –
přehled vymezených předmětů ochrany
Kód: DE 4947-301
Vymezené typy evropsky významných stanovišť:

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální
Evropě v podhorských oblastech)
6240* - Subpanonské stepní trávníky
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
6520 - Horské sečené louky
7230 - Zásaditá slatiniště
8150 - Středoevropské silikátové sutě
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)
9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)

Vymezené druhy evropsky významných živočichů:

vydra říční (Lutra lutra)
netopýr černý (Barbastella barbastellus)
netopýr velký(Myotis myotis)
vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)
vranka obecná (Cottus gobio)
mihule potoční (Lampetra planeri)
roháč obecný (Lucanus cervus)
klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)
modrásek bahení (Maculinea nausithous)
páchník hnědý (Osmoderma eremita)
přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria)*

Evropsky významná lokalita Buchenwälder bei Rechenberg-Holzau – přehled
vymezených předmětů ochrany
Kód: DE 5247-301
Vymezené typy evropsky významných stanovišť:

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
8150 - Středoevropské silikátové sutě
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

Vymezené druhy evropsky významných živočichů:
netopýr velký(Myotis myotis)
netopýr černý (Barbastella barbastellus)
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Ptačí oblast Erzgebirgskamm bei Deutscheinsiedel – přehled vymezených
předmětů ochrany
Kód: DE 5247 – 452
Vymezené druhy evropsky významných ptáků (druhy přílohy II, Směrnice 79/409 EHS):
výr velký (Bubo bubo)
kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
sýc rousný (Aegolius funereus)
lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
žluna šedá (Picus canus)
datel černý (Dryocopus martius)
skřivan lesní (Lullula arborea)
lejsek malý (Ficedula parva)
ťuhýk obecný (Lanius collurio)
čáp černý (Ciconia nigra)
včelojed lesní (Pernis apivorus)
luňák červený (Milvus milvus)
moták pochop (Circus aeruginosus)
moták pilich (Circus cyanos)
moták lužní (Circus pygargus)
chřástal polní (Crex crex)
vodouš bahenní (Tringa glareola)

Ptačí oblast Weißeritztäler – přehled vymezených předmětů ochrany
Kód: DE 5047 - 451
Vymezené druhy evropsky významných ptáků (druhy přílohy II, Směrnice 79/409 EHS):

čáp černý (Ciconia nigra)
včelojed lesní (Pernis apivorus)
luňák červený (Milvus milvus)
luňák hnědý (Milvus migrans)
výr velký (Bubo bubo)
kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
sýc rousný (Aegolius funereus)
ledňáček říční (Alcedo atthis)
žluna šedá (Picus canus)
datel černý (Dryocopus martius)
skřivan lesní (Lullula arborea)
lejsek malý (Ficedula parva)
ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Ptačí oblast Waldgebiete bei Holzhau – přehled vymezených předmětů
ochrany
Kód: DE 5247 - 451
Vymezené druhy evropsky významných ptáků (druhy přílohy II, Směrnice 79/409 EHS):
čáp černý (Ciconia nigra)
včelojed lesní (Pernis apivorus)
luňák červený (Milvus milvus)
kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
sýc rousný (Aegolius funereus)
ledňáček říční (Alcedo atthis)
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žluna šedá (Picus canus)
datel černý (Dryocopus martius)
lejsek malý (Ficedula parva)
ťuhýk obecný (Lanius collurio)

III.II. Potenciálně dotčené předměty ochrany
Za dotčené je třeba považovat všechny předměty ochrany EVL a PO, které se nacházejí v předmětném území a okolí a mohou být v souvislosti s realizací záměru ovlivněny. Dle vrstvy mapování
biotopů byla vyhodnocena přítomnost stanovišť na dotčeném území. Dle dalších podkladů a terénních šetření byla vyhodnocena přítomnost druhů rostlin a živočichů. Potenciálně dotčené předměty
ochrany shrnují Tab. 1 až 3.
Tab. 1: Potenciálně dotčené předměty ochrany PO Východní Krušné hory.
Stanoviště

Dotčení
ANO

Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)

Zdůvodnění
V prostoru dotčeném stavbou se nachází potenciálně vhodný biotop pro výskyt tetřívka (Bejček et
al. 2007). V okolí záměru se nachází tokaniště a
migrační koridor tetřívka (Bejček 2010). Druh je
proto potenciálně dotčen realizací a provozem
navrženého záměru VTE Moldava.

Tab. 2: Potenciálně dotčené předměty ochrany EVL Východní Krušnohoří.
Stanoviště

Dotčení
NE

EVL je trasován optický kabel. Výstavba VTE
leží mimo EVL. Trasa kabelu je vedena podél
stávajících komunikací, tedy mimo předmětný
typ stanoviště. Předmětný typ evropsky významného stanoviště tudíž nebude záměrem dotčen.

NE

EVL je trasován optický kabel. Výstavba VTE
leží mimo EVL. Trasa kabelu je vedena podél
stávajících komunikací, tedy mimo předmětný
typ stanoviště. Předmětný typ evropsky významného stanoviště tudíž nebude záměrem dotčen.

NE

EVL je trasován optický kabel. Výstavba VTE
leží mimo EVL. Trasa kabelu je vedena podél
stávajících komunikací, tedy mimo předmětný
typ stanoviště. Předmětný typ evropsky významného stanoviště tudíž nebude záměrem dotčen.

NE

EVL je trasován optický kabel. Výstavba VTE
leží mimo EVL. Trasa kabelu je vedena podél
stávajících komunikací, tedy mimo předmětný
typ stanoviště. Předmětný typ evropsky významného stanoviště tudíž nebude záměrem dotčen.

ANO

EVL je trasován optický kabel. Výstavba VTE
leží mimo EVL. Trasa kabelu je vedena vesměs
podél stávajících komunikací. V krátkém úseku
je vedena přes/poblíž uvedený typ stanoviště.
Lze tedy předpokládat částečné dotčení stanoviště.

NE

EVL je trasován optický kabel. Výstavba VTE

Evropská suchá vřesoviště

Druhově bohaté smilkové louky na
silikátových podložích v horských
oblastech (a v kontinentální Evropě
v podhorských oblastech)
Vlhkomilná vysokobylinná lemová
společenstva nížin a horského až
alpínského stupně

Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo
vápnitých trávnících

Horské sečené louky

Chasmofytická vegetace silikáto-

Zdůvodnění

RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., Kotlářova 2770/40, 700 30 Ostrava-jih

Strana 18 (celkem 55)

Kuras T.: Posouzení záměru "VTE Moldava" podle § 45i zák. 114/1992 Sb., v platném znění
Stanoviště
vých skalnatých svahů

Dotčení

ANO

EVL je trasován optický kabel. Výstavba VTE
leží mimo EVL. Trasa kabelu je vedena vesměs
podél stávajících komunikací. Trasa kabeláže je
vedena přes/poblíž uvedený typ stanoviště. Lze
tedy předpokládat částečné dotčení stanoviště.

ANO

EVL je trasován optický kabel. Výstavba VTE
leží mimo EVL. Trasa kabelu je vedena vesměs
podél stávajících komunikací. Trasa kabeláže je
vedena přes/poblíž uvedený typ stanoviště. Lze
tedy předpokládat částečné dotčení stanoviště.

NE

EVL je trasován optický kabel. Výstavba VTE
leží mimo EVL. Trasa kabelu je vedena podél
stávajících komunikací, tedy mimo předmětný
typ stanoviště. Předmětný typ evropsky významného stanoviště tudíž nebude záměrem dotčen.

NE

EVL je trasován optický kabel. Výstavba VTE
leží mimo EVL. Trasa kabelu je vedena podél
stávajících komunikací, tedy mimo předmětný
typ stanoviště. Předmětný typ evropsky významného stanoviště tudíž nebude záměrem dotčen.

NE

EVL je trasován optický kabel. Výstavba VTE
leží mimo EVL. Trasa kabelu je vedena podél
stávajících komunikací, tedy mimo předmětný
typ stanoviště. Předmětný typ evropsky významného stanoviště tudíž nebude záměrem dotčen.

NE

EVL je trasován optický kabel. Výstavba VTE
leží mimo EVL. Trasa kabelu je vedena podél
stávajících komunikací, tedy mimo předmětný
typ stanoviště. Předmětný typ evropsky významného stanoviště tudíž nebude záměrem dotčen.

NE

Výskyt kovaříka Limoniscus violaceus je prokázán nejblíže v pralesovitých porostech NPR Jezerka, tj. mimo lokality dotčené záměrem.

NE

Předmětný druh ochrany se na plochách dotčených výkopovými pracemi nenachází. Mezi centra výskytu populace modráska v EVL patří Bezručovo údolí a okolí Domaslavic (viz Duchek
2009, osobní pozorování).

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Rašelinný les

Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy
temperátní a boreální Evropy (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion
albae)

Acidofilní smrčiny (VaccinioPiceetea)

kovařík fialový (Limoniscus violaceus)

Zdůvodnění
leží mimo EVL. Trasa kabelu je vedena podél
stávajících komunikací, tedy mimo předmětný
typ stanoviště. Předmětný typ evropsky významného stanoviště tudíž nebude záměrem dotčen.

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

Předmětný druh ochrany se na plochách dotčených výkopovými pracemi nenachází. Mezi centmodrásek očkovaný (Maculinea
ra výskytu populace modráska v EVL patří Bezteleius)
ručovo údolí a okolí Domaslavic (viz Duchek
2009, osobní pozorování).
Pozn.: v závorkách ( ) jsou uvedeny jen velmi mírné (málo významné) vlivy na vymezený předmět ochrany.
NE
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Tab. 3: Potenciálně přeshraničně dotčené předměty ochrany ve vymezených lokalitách soustavy
Natura 2000 na území Německa.
Předmět ochrany/lokalizace
Přirozené eutrofní vodní nádrže s
vegetací typu Magnopotamion nebo
Hydrocharition

Dotčení
NE

Záměr nezasahuje do předmětné EVL. Stejně
tak lze zcela vyloučit vlivy, jež by typ evropsky
významného stanoviště (v souvislosti s realizací
záměru VTE Moldava) ovlivnily.

NE

Záměr nezasahuje do předmětné EVL. Stejně
tak lze zcela vyloučit vlivy, jež by typ evropsky
významného stanoviště (v souvislosti s realizací
záměru VTE Moldava) ovlivnily.

NE

Záměr nezasahuje do předmětné EVL. Stejně
tak lze zcela vyloučit vlivy, jež by typ evropsky
významného stanoviště (v souvislosti s realizací
záměru VTE Moldava) ovlivnily.

NE

Záměr nezasahuje do předmětné EVL. Stejně
tak lze zcela vyloučit vlivy, jež by typ evropsky
významného stanoviště (v souvislosti s realizací
záměru VTE Moldava) ovlivnily.

NE

Záměr nezasahuje do předmětné EVL. Stejně
tak lze zcela vyloučit vlivy, jež by typ evropsky
významného stanoviště (v souvislosti s realizací
záměru VTE Moldava) ovlivnily.

NE

Záměr nezasahuje do předmětné EVL. Stejně
tak lze zcela vyloučit vlivy, jež by typ evropsky
významného stanoviště (v souvislosti s realizací
záměru VTE Moldava) ovlivnily.

NE

Záměr nezasahuje do předmětné EVL. Stejně
tak lze zcela vyloučit vlivy, jež by typ evropsky
významného stanoviště (v souvislosti s realizací
záměru VTE Moldava) ovlivnily.

NE

Záměr nezasahuje do předmětné EVL. Stejně
tak lze zcela vyloučit vlivy, jež by typ evropsky
významného stanoviště (v souvislosti s realizací
záměru VTE Moldava) ovlivnily.

NE

Záměr nezasahuje do předmětné EVL. Stejně
tak lze zcela vyloučit vlivy, jež by typ evropsky
významného stanoviště (v souvislosti s realizací
záměru VTE Moldava) ovlivnily.

NE

Záměr nezasahuje do předmětné EVL. Stejně
tak lze zcela vyloučit vlivy, jež by typ evropsky
významného stanoviště (v souvislosti s realizací
záměru VTE Moldava) ovlivnily.

EVL: Oberes Freiberger Muldental
Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a
Callitricho-Batrachion
EVL: Oberes Freiberger Muldental
Evropská suchá vřesoviště
EVL: Oberes Freiberger Muldental
Travinné porosty na podloží bohatém
na těžké kovy (Violetalia calaminariae)
EVL: Oberes Freiberger Muldental
Druhově bohaté smilkové louky na
silikátových podložích v horských
oblastech (a v kontinentální Evropě v
podhorských oblastech)

Zdůvodnění

EVL: Oberes Freiberger Muldental
Vlhkomilná vysokobylinná lemová
společenstva nížin a horského až
alpínského stupně
EVL: Oberes Freiberger Muldental
Extenzivní sečené louky nížin až
podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
EVL: Oberes Freiberger Muldental
Horské sečené louky
EVL: Oberes Freiberger Muldental
Středoevropské silikátové sutě
EVL: Oberes Freiberger Muldental
Chasmofytická vegetace silikátových
skalnatých svahů
EVL: Oberes Freiberger Muldental
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Předmět ochrany/lokalizace
Pionýrská vegetace silikátových skal
(Sedo-Scleranthion, Sedo albiVeronicion dillenii)

Dotčení
NE

Záměr nezasahuje do předmětné EVL. Stejně
tak lze zcela vyloučit vlivy, jež by typ evropsky
významného stanoviště (v souvislosti s realizací
záměru VTE Moldava) ovlivnily.

NE

Záměr nezasahuje do předmětné EVL. Stejně
tak lze zcela vyloučit vlivy, jež by typ evropsky
významného stanoviště (v souvislosti s realizací
záměru VTE Moldava) ovlivnily.

NE

Záměr nezasahuje do předmětné EVL. Stejně
tak lze zcela vyloučit vlivy, jež by typ evropsky
významného stanoviště (v souvislosti s realizací
záměru VTE Moldava) ovlivnily.

NE

Záměr nezasahuje do předmětné EVL. Stejně
tak lze zcela vyloučit vlivy, jež by typ evropsky
významného stanoviště (v souvislosti s realizací
záměru VTE Moldava) ovlivnily.

NE

Záměr nezasahuje do předmětné EVL. Stejně
tak lze zcela vyloučit vlivy, jež by typ evropsky
významného stanoviště (v souvislosti s realizací
záměru VTE Moldava) ovlivnily.

NE

Záměr nezasahuje do předmětné EVL. Stejně
tak lze zcela vyloučit vlivy, jež by typ evropsky
významného stanoviště (v souvislosti s realizací
záměru VTE Moldava) ovlivnily.

NE

Záměr nezasahuje do předmětné EVL. Stejně
tak lze zcela vyloučit vlivy, jež by typ evropsky
významného stanoviště (v souvislosti s realizací
záměru VTE Moldava) ovlivnily.

NE

Záměr nezasahuje do předmětné EVL. Nezasahuje ani do biotopu daného druhu. Lze vyloučit
přeshraniční vlivy, jež by daný druh a jeho biotop (v souvislosti s realizací záměru VTE Moldava) ovlivnily.

NE

Záměr nezasahuje do uvažované EVL. Daný
druh představuje primárně lesní druh netopýra.
Lesní biotopy předmětné EVL nebudou záměrem dotčeny. Vlivy VTE pro druh nejsou popisovány a nejsou ani předpokládány (viz Razbor
2005). VTE jsou instalovány v dostatečných
vzdálenostech od lesních stanovišť. Z těchto důvodů lze konstatovat, že záměr nebude mít na
uvedený druh netopýra negativní vliv.

ANO

Záměr nezasahuje do uvažované EVL. Daný
druh ale na území řešené záměrem pravděpodobně zalétává za potravou, vliv na n. velkého
tudíž nelze vyloučit.

EVL: Oberes Freiberger Muldental
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
EVL: Oberes Freiberger Muldental
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
EVL: Oberes Freiberger Muldental
Subatlantské a středoevropské
doubravy a dubohabrové lesy (Carpinion betuli)
EVL: Oberes Freiberger Muldental
Dubohabřiny asociace GalioCarpinetum
EVL: Oberes Freiberger Muldental
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích,
sutích a v roklích
EVL: Oberes Freiberger Muldental
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy
temperátní a boreální Evropy (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion
albae)

Zdůvodnění

EVL: Oberes Freiberger Muldental
vydra říční (Lutra lutra)
EVL: Oberes Freiberger Muldental

netopýr černý (Barbastella barbastellus)
EVL: Oberes Freiberger Muldental

netopýr velký (Myotis myotis)
EVL: Oberes Freiberger Muldental

RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., Kotlářova 2770/40, 700 30 Ostrava-jih

Strana 21 (celkem 55)

Kuras T.: Posouzení záměru "VTE Moldava" podle § 45i zák. 114/1992 Sb., v platném znění
Předmět ochrany/lokalizace
čolek velký (Triturus cristatus)

Dotčení
NE

Záměr nezasahuje do uvažované EVL. Nebude
dotčen biotop druhu. Vzhledem ke známé disperzalitě čolků lze vliv záměru na druh vyloučit.

NE

Záměr nezasahuje do uvažované EVL. Vliv na
biotop druhu stejně jako vliv na populaci vranky
lze zcela vyloučit.

NE

Záměr nezasahuje do uvažované EVL. Vliv na
biotop druhu stejně jako vliv na populaci mihule
lze zcela vyloučit.

NE

Záměr nezasahuje do uvažované EVL. Vliv na
biotop druhu stejně jako vliv na populaci klínatky lze zcela vyloučit.

NE

Záměr nezasahuje do uvažované EVL. Vliv na
biotop druhu stejně jako vliv na populaci modráska lze zcela vyloučit.

NE

Záměr nezasahuje do předmětné EVL. Stejně
tak lze zcela vyloučit vlivy, jež by daný typ evropsky významného stanoviště (v souvislosti
s realizací záměru VTE Moldava) ovlivnily.

NE

Záměr nezasahuje do předmětné EVL. Stejně
tak lze zcela vyloučit vlivy, jež by daný typ evropsky významného stanoviště (v souvislosti
s realizací záměru VTE Moldava) ovlivnily.

NE

Záměr nezasahuje do předmětné EVL. Stejně
tak lze zcela vyloučit vlivy, jež by daný typ evropsky významného stanoviště (v souvislosti
s realizací záměru VTE Moldava) ovlivnily.

NE

Záměr nezasahuje do předmětné EVL. Stejně
tak lze zcela vyloučit vlivy, jež by daný typ evropsky významného stanoviště (v souvislosti
s realizací záměru VTE Moldava) ovlivnily.

NE

Záměr nezasahuje do předmětné EVL. Stejně
tak lze zcela vyloučit vlivy, jež by daný typ evropsky významného stanoviště (v souvislosti
s realizací záměru VTE Moldava) ovlivnily.

NE

Záměr nezasahuje do předmětné EVL. Stejně
tak lze zcela vyloučit vlivy, jež by daný typ evropsky významného stanoviště (v souvislosti
s realizací záměru VTE Moldava) ovlivnily.

EVL: Oberes Freiberger Muldental
vranka obecná (Cottus gobio)
EVL: Oberes Freiberger Muldental
mihule potoční (Lampetra planeri)
EVL: Oberes Freiberger Muldental
klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)
EVL: Oberes Freiberger Muldental
modrásek bahení (Maculinea nausithous)
EVL: Oberes Freiberger Muldental
Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a
Callitricho-Batrachion
EVL: Täler von Vereinigter und
Wilder Weißeritz
Polopřirozené suché trávníky a facie
křovin na vápnitých podložích
(Festuco-Brometalia)
EVL: Täler von Vereinigter und
Wilder Weißeritz
Druhově bohaté smilkové louky na
silikátových podložích v horských
oblastech (a v kontinentální Evropě
v podhorských oblastech)

Zdůvodnění

EVL: Täler von Vereinigter und
Wilder Weißeritz
Subpanonské stepní trávníky
EVL: Täler von Vereinigter und
Wilder Weißeritz
Vlhkomilná vysokobylinná lemová
společenstva nížin a horského až
alpínského stupně
EVL: Täler von Vereinigter und
Wilder Weißeritz
Extenzivní sečené louky nížin až
podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
EVL: Täler von Vereinigter und
Wilder Weißeritz
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Horské sečené louky

Dotčení
NE

Záměr nezasahuje do předmětné EVL. Stejně
tak lze zcela vyloučit vlivy, jež by daný typ evropsky významného stanoviště (v souvislosti
s realizací záměru VTE Moldava) ovlivnily.

NE

Záměr nezasahuje do předmětné EVL. Stejně
tak lze zcela vyloučit vlivy, jež by daný typ evropsky významného stanoviště (v souvislosti
s realizací záměru VTE Moldava) ovlivnily.

NE

Záměr nezasahuje do předmětné EVL. Stejně
tak lze zcela vyloučit vlivy, jež by daný typ evropsky významného stanoviště (v souvislosti
s realizací záměru VTE Moldava) ovlivnily.

NE

Záměr nezasahuje do předmětné EVL. Stejně
tak lze zcela vyloučit vlivy, jež by daný typ evropsky významného stanoviště (v souvislosti
s realizací záměru VTE Moldava) ovlivnily.

NE

Záměr nezasahuje do předmětné EVL. Stejně
tak lze zcela vyloučit vlivy, jež by daný typ evropsky významného stanoviště (v souvislosti
s realizací záměru VTE Moldava) ovlivnily.

NE

Záměr nezasahuje do předmětné EVL. Stejně
tak lze zcela vyloučit vlivy, jež by daný typ evropsky významného stanoviště (v souvislosti
s realizací záměru VTE Moldava) ovlivnily.

NE

Záměr nezasahuje do předmětné EVL. Stejně
tak lze zcela vyloučit vlivy, jež by daný typ evropsky významného stanoviště (v souvislosti
s realizací záměru VTE Moldava) ovlivnily.

NE

Záměr nezasahuje do předmětné EVL. Stejně
tak lze zcela vyloučit vlivy, jež by daný typ evropsky významného stanoviště (v souvislosti
s realizací záměru VTE Moldava) ovlivnily.

NE

Záměr nezasahuje do předmětné EVL. Stejně
tak lze zcela vyloučit vlivy, jež by daný typ evropsky významného stanoviště (v souvislosti
s realizací záměru VTE Moldava) ovlivnily.

NE

Záměr nezasahuje do předmětné EVL. Stejně
tak lze zcela vyloučit vlivy, jež by daný typ evropsky významného stanoviště (v souvislosti
s realizací záměru VTE Moldava) ovlivnily.

NE

Záměr nezasahuje do uvažované EVL. Nezasahuje ani do biotopu daného druhu. Lze vyloučit
příhraniční vlivy, jež daný druh a jeho biotop
(v souvislosti s realizací ÚP Moldava), významně ovlivnily.

NE

Záměr nezasahuje do uvažované EVL. Daný
druh představuje primárně lesní druh netopýra.

EVL: Täler von Vereinigter und
Wilder Weißeritz
Zásaditá slatiniště
EVL: Täler von Vereinigter und
Wilder Weißeritz
Středoevropské silikátové sutě
EVL: Täler von Vereinigter und
Wilder Weißeritz
Chasmofytická vegetace
vých skalnatých svahů

silikáto-

EVL: Täler von Vereinigter und
Wilder Weißeritz
Pionýrská vegetace silikátových skal
(Sedo-Scleranthion, Sedo albiVeronicion dillenii)
EVL: Täler von Vereinigter und
Wilder Weißeritz
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
EVL: Täler von Vereinigter und
Wilder Weißeritz
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
EVL: Täler von Vereinigter und
Wilder Weißeritz
Dubohabřiny asociace GalioCarpinetum
EVL: Täler von Vereinigter und
Wilder Weißeritz
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích,
sutích a v roklích
EVL: Täler von Vereinigter und
Wilder Weißeritz
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy
temperátní a boreální Evropy (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion
albae)

Zdůvodnění

EVL: Täler von Vereinigter und
Wilder Weißeritz
vydra říční (Lutra lutra)
EVL: Täler von Vereinigter und
Wilder Weißeritz
netopýr černý (Barbastella barbastellus)
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Dotčení

Zdůvodnění
Lesní biotopy předmětné EVL nebudou záměrem dotčeny. Vlivy VTE pro druh nejsou popisovány a nejsou ani předpokládány (viz Razbor
2005). VTE jsou instalovány v dostatečných
vzdálenostech od lesních stanovišť. Z těchto důvodů lze konstatovat, že záměr nebude mít na
uvedený druh netopýra negativní vliv.

(ANO)

Záměr nezasahuje do uvažované EVL. Nelze ale
vyloučit, že druh ale na území řešené záměrem
pravděpodobně zalétává za potravou, vliv na n.
velkého tudíž nelze vyloučit.

NE

Záměr nezasahuje do uvažované EVL, navíc
hranice EVL a nejbližších VTE je cca 2,8km.
Vlivy VTE na vrápence malého nejsou popisovány a nejsou ani předpokládány (Razbor 2005).
Z těchto důvodů lze vyloučit vliv na daný druh
netopýra.

NE

Záměr nezasahuje do uvažované EVL. Vliv na
biotop druhu stejně jako vliv na populaci vranky
lze zcela vyloučit.

NE

Záměr nezasahuje do uvažované EVL. Vliv na
biotop druhu stejně jako vliv na populaci mihule
lze zcela vyloučit.

NE

Záměr nezasahuje do uvažované EVL. Vliv na
biotop druhu stejně jako vliv na populaci roháče
lze zcela vyloučit.

NE

Záměr nezasahuje do uvažované EVL. Vliv na
biotop druhu stejně jako vliv na populaci klínatky lze zcela vyloučit.

NE

Záměr nezasahuje do uvažované EVL. Vliv na
biotop druhu stejně jako vliv na populaci modráska lze zcela vyloučit.

NE

Záměr nezasahuje do uvažované EVL. Vliv na
biotop druhu stejně jako vliv na populaci páchníka lze zcela vyloučit.

NE

Záměr nezasahuje do uvažované EVL. Vliv na
biotop druhu stejně jako vliv na populaci přástevník lze zcela vyloučit.

NE

Záměr nezasahuje do předmětné EVL. Stejně
tak lze zcela vyloučit vlivy, jež by daný typ evropsky významného stanoviště (v souvislosti
s realizací záměru VTE Moldava) ovlivnily.

NE

Záměr nezasahuje do předmětné EVL. Stejně
tak lze zcela vyloučit vlivy, jež by daný typ evropsky významného stanoviště (v souvislosti

EVL: Täler von Vereinigter und
Wilder Weißeritz

netopýr velký (Myotis myotis)
EVL: Täler von Vereinigter und
Wilder Weißeritz
vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)
EVL: Täler von Vereinigter und
Wilder Weißeritz
vranka obecná (Cottus gobio)
EVL: Täler von Vereinigter und
Wilder Weißeritz
mihule potoční (Lampetra planeri)
EVL: Täler von Vereinigter und
Wilder Weißeritz
roháč obecný (Lucanus cervus)
EVL: Täler von Vereinigter und
Wilder Weißeritz
klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)
EVL: Täler von Vereinigter und
Wilder Weißeritz
modrásek bahení (Maculinea nausithous)
EVL: Täler von Vereinigter und
Wilder Weißeritz
páchník hnědý (Osmoderma eremita)
EVL: Täler von Vereinigter und
Wilder Weißeritz
přástevník kostivalový (Euplagia
quadripunctaria)
EVL: Täler von Vereinigter und
Wilder Weißeritz
Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a
Callitricho-Batrachion
EVL: Buchenwälder bei Rechenberg-Holzau
Středoevropské silikátové sutě
EVL: Buchenwälder bei Rechenberg-Holzau
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Chasmofytická vegetace silikátových
skalnatých svahů

Dotčení

NE

Záměr nezasahuje do předmětné EVL. Stejně
tak lze zcela vyloučit vlivy, jež by daný typ evropsky významného stanoviště (v souvislosti
s realizací záměru VTE Moldava) ovlivnily.

NE

Záměr nezasahuje do předmětné EVL. Stejně
tak lze zcela vyloučit vlivy, jež by daný typ evropsky významného stanoviště (v souvislosti
s realizací záměru VTE Moldava) ovlivnily.

ANO

Záměr nezasahuje do uvažované EVL (vzdálenost nejbližší VTE od hranice EVL je cca
3,8km). Daný druh ale na území řešené záměrem může zalétat za potravou, vliv na n. velkého
tudíž nelze vyloučit.

NE

Záměr nezasahuje do uvažované EVL. Daný
druh představuje primárně lesní druh netopýra.
Lesní biotopy předmětné EVL nebudou záměrem dotčeny. Vlivy VTE pro druh nejsou popisovány a nejsou ani předpokládány (viz Razbor
2005). VTE jsou instalovány v dostatečných
vzdálenostech od lesních stanovišť. Z těchto důvodů lze konstatovat, že záměr nebude mít na
uvedený druh netopýra negativní vliv.

NE

Záměr nezasahuje do uvažované PO, navíc PO
se nachází cca 5,6km od nejbližší VTE. Biotopy
potenciálně dotčené záměrem neodpovídají biotopovým nárokům druhu. Vliv na daný druh lze
tedy vyloučit.

NE

Záměr nezasahuje do uvažované PO, navíc PO
se nachází cca 5,6km od nejbližší VTE. Biotopy
potenciálně dotčené záměrem neodpovídají biotopovým nárokům druhu. Vliv na daný druh lze
tedy vyloučit.

NE

Záměr nezasahuje do uvažované PO, navíc PO
se nachází cca 5,6km od nejbližší VTE. Biotopy
potenciálně dotčené záměrem neodpovídají biotopovým nárokům druhu. Vliv na daný druh lze
tedy vyloučit.

NE

Záměr nezasahuje do uvažované PO, navíc PO
se nachází cca 5,6km od nejbližší VTE. Biotopy
potenciálně dotčené záměrem neodpovídají biotopovým nárokům druhu. Vliv na daný druh lze
tedy vyloučit (kolize s VTE nejsou známy, viz
Razbor 2005).

NE

Záměr nezasahuje do uvažované PO, navíc PO
se nachází cca 5,6km od nejbližší VTE. Biotopy
potenciálně dotčené záměrem neodpovídají biotopovým nárokům druhu. Vliv na daný druh lze
tedy vyloučit.

NE

Záměr nezasahuje do uvažované PO, navíc PO
se nachází cca 5,6km od nejbližší VTE. Biotopy
potenciálně dotčené záměrem neodpovídají bio-

EVL: Buchenwälder bei Rechenberg-Holzau
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
EVL: Buchenwälder bei Rechenberg-Holzau
netopýr velký (Myotis myotis)
EVL: Buchenwälder bei Rechenberg-Holzau

netopýr černý (Barbastella barbastellus)
EVL: Buchenwälder bei Rechenberg-Holzau

výr velký (Bubo bubo)
PO: Erzgebirgskamm bei
Deutscheinsiedel

kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
PO: Erzgebirgskamm bei
Deutscheinsiedel
sýc rousný (Aegolius funereus)
PO: Erzgebirgskamm bei
Deutscheinsiedel

lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
PO: Erzgebirgskamm bei
Deutscheinsiedel

žluna šedá (Picus canus)
PO: Erzgebirgskamm bei
Deutscheinsiedel
datel černý (Dryocopus martius)
PO: Erzgebirgskamm bei
Deutscheinsiedel

Zdůvodnění
s realizací záměru VTE Moldava) ovlivnily.
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skřivan lesní (Lullula arborea)

Dotčení

NE

Záměr nezasahuje do uvažované PO, navíc PO
se nachází cca 5,6km od nejbližší VTE. Biotopy
potenciálně dotčené záměrem neodpovídají biotopovým nárokům druhu. Vliv na daný druh lze
tedy považovat za minimální.

NE

Záměr nezasahuje do uvažované PO, navíc PO
se nachází cca 5,6km od nejbližší VTE. Biotopy
potenciálně dotčené záměrem neodpovídají biotopovým nárokům druhu. Vliv na daný druh lze
tedy považovat za minimální.

NE

Záměr nezasahuje do uvažované PO, navíc PO
se nachází cca 5,6km od nejbližší VTE. Biotopy
potenciálně dotčené záměrem neodpovídají biotopovým nárokům druhu. Vliv na daný druh lze
tedy považovat za minimální.

ANO

Záměr nezasahuje do uvažované PO. PO se nachází cca 5,6km od nejbližší VTE. Přesto lze
uvažovat potenciální vliv na daný druh a to jak
rušení ptáků, tak případný střet s VTE.

(ANO)

Záměr nezasahuje do uvažované PO. PO se nachází cca 5,6km od nejbližší VTE. Biotopy potenciálně dotčené záměrem neodpovídají biotopovým nárokům druhu. Jako teoretický lze uvažovat vliv migrační bariery v případě výstavby
VTE. Na danou vzdálenost je tento vliv ale potřeba považovat za malý až zanedbatelný.

ANO

Záměr nezasahuje do uvažované PO. PO se nachází cca 5,6km od nejbližší VTE. Přesto lze
uvažovat potenciální vliv na daný druh a to jak
rušení ptáků, tak případný střet s VTE.

(ANO)

Záměr nezasahuje do uvažované PO. PO se nachází cca 5,6km od nejbližší VTE. Biotopy potenciálně dotčené záměrem neodpovídají biotopovým nárokům druhu. Jako teoretický lze uvažovat vliv migrační bariery v případě výstavby
VTE. Na danou vzdálenost je tento vliv ale potřeba považovat za malý až zanedbatelný. Jako
malé je možno považovat též riziko kolize ptáků
s VTE.

(ANO)

Záměr nezasahuje do uvažované PO. PO se nachází cca 5,6km od nejbližší VTE. Biotopy potenciálně dotčené záměrem neodpovídají biotopovým nárokům druhu. Jako teoretický lze uvažovat vliv migrační bariery v případě výstavby
VTE. Na danou vzdálenost je tento vliv ale potřeba považovat za malý až zanedbatelný. Jako
malé je možno považovat též riziko kolize ptáků
s VTE.

(ANO)

Záměr nezasahuje do uvažované PO. PO se nachází cca 5,6km od nejbližší VTE. Biotopy potenciálně dotčené záměrem neodpovídají biotopovým nárokům druhu. Jako teoretický lze uva-

PO: Erzgebirgskamm bei
Deutscheinsiedel

lejsek malý (Ficedula parva)
PO: Erzgebirgskamm bei
Deutscheinsiedel
ťuhýk obecný (Lanius collurio)
PO: Erzgebirgskamm bei
Deutscheinsiedel
čáp černý (Ciconia nigra)
PO: Erzgebirgskamm bei
Deutscheinsiedel
včelojed lesní (Pernis apivorus)
PO: Erzgebirgskamm bei
Deutscheinsiedel

luňák červený (Milvus milvus)
PO: Erzgebirgskamm bei
Deutscheinsiedel
moták pochop (Circus aeruginosus)
PO: Erzgebirgskamm bei
Deutscheinsiedel

moták pilich (Circus cyanos)
PO: Erzgebirgskamm bei
Deutscheinsiedel

moták lužní (Circus pygargus)
PO: Erzgebirgskamm bei
Deutscheinsiedel

Zdůvodnění
topovým nárokům druhu. Vliv na daný druh lze
tedy vyloučit.
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chřástal polní (Crex crex)

Dotčení

NE

Záměr nezasahuje do uvažované PO, navíc PO
se nachází cca 5,6km od nejbližší VTE. Biotopy
potenciálně dotčené záměrem neodpovídají biotopovým nárokům druhu. Vliv na daný druh lze
tedy považovat za minimální.

NE

Záměr nezasahuje do uvažované PO, navíc PO
se nachází cca 5,6km od nejbližší VTE. Biotopy
potenciálně dotčené záměrem neodpovídají biotopovým nárokům druhu. Vliv na daný druh lze
tedy považovat za minimální.

ANO

Záměr nezasahuje do uvažované PO. PO se nachází cca 2,9km od nejbližší VTE. Přesto lze
uvažovat potenciální vliv na daný druh a to jak
rušení ptáků, tak případný střet s VTE.

(ANO)

Záměr nezasahuje do uvažované PO. PO se nachází cca 2,9km od nejbližší VTE. Biotopy potenciálně dotčené záměrem neodpovídají biotopovým nárokům druhu. Jako teoretický lze uvažovat vliv migrační bariery v případě výstavby
VTE. Na danou vzdálenost je tento vliv ale potřeba považovat za malý až zanedbatelný.

ANO

Záměr nezasahuje do uvažované PO. PO se nachází cca 2,9km od nejbližší VTE. Přesto lze
uvažovat potenciální vliv na daný druh a to jak
rušení ptáků, tak případný střet s VTE.

ANO

Záměr nezasahuje do uvažované PO. PO se nachází cca 2,9km od nejbližší VTE. Přesto lze
uvažovat potenciální vliv na daný druh a to jak
rušení ptáků, tak případný střet s VTE.

NE

Záměr nezasahuje do uvažované PO, navíc PO
se nachází cca 2,9km od nejbližší VTE. Biotopy
potenciálně dotčené záměrem neodpovídají biotopovým nárokům druhu. Vliv na daný druh lze
tedy vyloučit.

NE

Záměr nezasahuje do uvažované PO, navíc PO
se nachází cca 2,9km od nejbližší VTE. Biotopy
potenciálně dotčené záměrem neodpovídají biotopovým nárokům druhu. Vliv na daný druh lze
tedy vyloučit.

NE

Záměr nezasahuje do uvažované PO, navíc PO
se nachází cca 2,9km od nejbližší VTE. Biotopy
potenciálně dotčené záměrem neodpovídají biotopovým nárokům druhu. Vliv na daný druh lze
tedy vyloučit.

NE

Záměr nezasahuje do uvažované PO, navíc PO
se nachází cca 2,9km od nejbližší VTE. Biotopy
potenciálně dotčené záměrem neodpovídají biotopovým nárokům druhu. Vliv na daný druh lze
tedy vyloučit.

PO: Erzgebirgskamm bei
Deutscheinsiedel

vodouš bahenní (Tringa glareola)
PO: Erzgebirgskamm bei
Deutscheinsiedel
čáp černý (Ciconia nigra)
PO: Weißeritztäler
včelojed lesní (Pernis apivorus)
PO: Weißeritztäler

luňák červený (Milvus milvus)
PO: Weißeritztäler
luňák hnědý (Milvus migrans)
PO: Weißeritztäler

výr velký (Bubo bubo)
PO: Weißeritztäler

kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
PO: Weißeritztäler

sýc rousný (Aegolius funereus)
PO: Weißeritztäler

ledňáček říční (Alcedo atthis)
PO: Weißeritztäler

Zdůvodnění
žovat vliv migrační bariery v případě výstavby
VTE. Na danou vzdálenost je tento vliv ale potřeba považovat za malý až zanedbatelný. Jako
malé je možno považovat též riziko kolize ptáků
s VTE.
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Předmět ochrany/lokalizace
žluna šedá (Picus canus)

Dotčení
NE

Záměr nezasahuje do uvažované PO, navíc PO
se nachází cca 2,9km od nejbližší VTE. Biotopy
potenciálně dotčené záměrem neodpovídají biotopovým nárokům druhu. Vliv na daný druh lze
tedy vyloučit.

NE

Záměr nezasahuje do uvažované PO, navíc PO
se nachází cca 2,9km od nejbližší VTE. Biotopy
potenciálně dotčené záměrem neodpovídají biotopovým nárokům druhu. Vliv na daný druh lze
tedy vyloučit.

NE

Záměr nezasahuje do uvažované PO, navíc PO
se nachází cca 2,9km od nejbližší VTE. Biotopy
potenciálně dotčené záměrem neodpovídají biotopovým nárokům druhu. Vliv na daný druh lze
tedy vyloučit.

NE

Záměr nezasahuje do uvažované PO, navíc PO
se nachází cca 2,9km od nejbližší VTE. Biotopy
potenciálně dotčené záměrem neodpovídají biotopovým nárokům druhu. Vliv na daný druh lze
tedy vyloučit.

NE

Záměr nezasahuje do uvažované PO, navíc PO
se nachází cca 2,9km od nejbližší VTE. Biotopy
potenciálně dotčené záměrem neodpovídají biotopovým nárokům druhu. Vliv na daný druh lze
tedy vyloučit.

ANO

Záměr nezasahuje do uvažované PO. PO se nachází cca 260m od nejbližší VTE. Přesto lze
uvažovat potenciální vliv na daný druh a to jak
rušení ptáků, tak případný střet s VTE.

ANO

Záměr nezasahuje do uvažované PO. PO se nachází cca 260m od nejbližší VTE. Biotopy potenciálně dotčené záměrem neodpovídají biotopovým nárokům druhu. Jako teoretický lze uvažovat vliv migrační bariery v případě výstavby
VTE. Na danou vzdálenost je tento vliv ale potřeba považovat za malý až zanedbatelný.

ANO

Záměr nezasahuje do uvažované PO. PO se nachází cca 260m od nejbližší VTE. Přesto lze
uvažovat potenciální vliv na daný druh a to jak
rušení ptáků, tak případný střet s VTE.

NE

Záměr nezasahuje do uvažované PO. PO se nachází cca 260m od nejbližší VTE. Biotopy potenciálně dotčené záměrem neodpovídají biotopovým nárokům druhu. Vliv na daný druh lze
tedy vyloučit.

NE

Záměr nezasahuje do uvažované PO. PO se nachází cca 260m od nejbližší VTE. Biotopy potenciálně dotčené záměrem neodpovídají biotopovým nárokům druhu. Vliv na daný druh lze
tedy vyloučit.

NE

Záměr nezasahuje do uvažované PO. PO se nachází cca 260m od nejbližší VTE. Biotopy potenciálně dotčené záměrem neodpovídají bioto-

PO: Weißeritztäler

datel černý (Dryocopus martius)
PO: Weißeritztäler

skřivan lesní (Lullula arborea)
PO: Weißeritztäler

lejsek malý (Ficedula parva)
PO: Weißeritztäler

ťuhýk obecný (Lanius collurio)
PO: Weißeritztäler

čáp černý (Ciconia nigra)
PO: Waldgebiete bei Holzhau
včelojed lesní (Pernis apivorus)
PO: Waldgebiete bei Holzhau

luňák červený (Milvus milvus)
PO: Waldgebiete bei Holzhau

kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
PO: Waldgebiete bei Holzhau

sýc rousný (Aegolius funereus)
PO: Waldgebiete bei Holzhau

ledňáček říční (Alcedo atthis)
PO: Waldgebiete bei Holzhau

Zdůvodnění
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Předmět ochrany/lokalizace

žluna šedá (Picus canus)

Dotčení

NE

Záměr nezasahuje do uvažované PO. PO se nachází cca 260m od nejbližší VTE. Biotopy potenciálně dotčené záměrem neodpovídají biotopovým nárokům druhu. Vliv na daný druh lze
tedy vyloučit.

NE

Záměr nezasahuje do uvažované PO. PO se nachází cca 260m od nejbližší VTE. Biotopy potenciálně dotčené záměrem neodpovídají biotopovým nárokům druhu. Vliv na daný druh lze
tedy vyloučit.

NE

Záměr nezasahuje do uvažované PO. PO se nachází cca 260m od nejbližší VTE. Biotopy potenciálně dotčené záměrem neodpovídají biotopovým nárokům druhu. Vliv na daný druh lze
tedy vyloučit.

PO: Waldgebiete bei Holzhau

datel černý (Dryocopus martius)
PO: Waldgebiete bei Holzhau

lejsek malý (Ficedula parva)

Zdůvodnění
povým nárokům druhu. Vliv na daný druh lze
tedy vyloučit.

PO: Waldgebiete bei Holzhau

Záměr nezasahuje do uvažované PO. PO se nachází cca 260m od nejbližší VTE. Biotopy poPO: Waldgebiete bei Holzhau
tenciálně dotčené záměrem neodpovídají biotopovým nárokům druhu. Vliv na daný druh lze
tedy vyloučit.
Pozn.: v závorkách ( ) jsou uvedeny jen velmi mírné (= málo významné) vlivy na vymezený předmět ochrany.
ťuhýk obecný (Lanius collurio)

NE
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IV. Vyhodnocení vlivů záměru na předměty ochrany PO a
EVL
IV.I. Vyhodnocení úplnosti podkladů pro posouzení
Posuzovaný záměr VTE Moldava byl předložen ve formě specifikace jednotlivých VTE, založení
patek VTE, způsobu přípravy stavby, pozičního zákresu VTE a trasování podzemí ulož optického.
Doplňující informace byly čerpány z poskytnutých textových podkladů (viz kap. I, Postup zpracování posouzení, bod A).
Pro zjištění dotčených předmětů ochrany byly využity následující podklady:
•
•
•
•
•
•

Opakovaná terénní šetření na plochách potenciálně dotčených navrženým záměrem
v průběhu r. 2011.
Vrstva mapování biotopů (podklad z AOPK 2011) – data v administrativním ze správního
území Moldavy. Při terénním šetření byly ověřeny všechny potenciálně části území (dle pozičních zákresů).
Průvodní zpráva k návrhům evropsky významných lokalit (viz: www.natura2000.cz). Průvodní dokumenty k vyhlášeným EVL a PO na saské straně Německa.
K danému účelu byla zadána a využita podkladová studie Ondráčka (2011) „Základní přírodovědný průzkum (cévnaté rostliny, obratlovci, vybrané skupiny bezobratlých) území pro
výstavbu VTE - lokalita „Moldava“.
K danému účelu byla zadána a využita podkladová studie Kočvary (2011) „Celoroční biologické posouzení záměru výstavby větrného parku spolu s návrhy opatření pro zmírnění
uvažovaných negativních vlivů Větrná farma Moldava“.
K danému účelu bylo zadáno celosezónní sledování bioty zpracované formou interní databáze Kočvara (2011).

Množství a struktura podkladů, jež byly k dispozici, byly dostatečné k relevantnímu posouzení
předloženého záměru VTE Moldava na předměty ochrany a celistvost lokalit soustavy Natura 2000.

IV.II. Vlastní vyhodnocení vlivů záměru na předměty ochrany PO a EVL
Předložené posouzení vlivu navrženého záměru VTE Moldava řeší možné dopady záměru na předměty ochrany a celistvost vymezených PO a EVL. Vlastní záměr se z větší části nachází v PO Východní Krušné hory (viz lokalizace VTE a napojení infrastruktury) a přípojná kabelová trasa je vedena také přes EVL Východní Krušnohoří a v blízkosti EVL Hájek u Oseka. Záměr je situován do
blízkosti státní hranice ČR/SRN. Na německém území se pak nachází několik dalších PO (= SPA) a
EVL (= SCI).
Vyhodnocení vlivů záměru na konkrétní předměty ochrany potenciálně dotčených PO a EVL
je zpracováno doporučenou tabelární formou (viz Tab. 4 a 5), která vychází z metodického postupu
doporučeným MŽP ČR (2007).
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Tab. 4: Vyhodnocení míry vlivu záměru VTE Moldava na předměty ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit na území České republiky.
Lokalizace

Předmět ochrany

PO Východní Krušné hory

Tetřívek
obecný
(Tetrao tetrix)

Míra vlivu*
-1

Popis vlivu
Problematickým momentem z hlediska tetřívka obecného je zejména stavba a provoz VTE.
Opakovaný výskyt tetřívka byl zaznamenán
nedaleko zájmového území (např. Grünwaldské vřesoviště, Oldřišský vrch). Situace VTE
je v místech, které jsou součástí tzv. modré
zóny, tj. místa potenciálně vhodná pro výskyt
druhu (sensu Bejček et al. 2007). Stejně tak se
v blízkosti VTE nachází „migrační koridor“ na
který upozorňuje Bejček (2010).
V rámci přípravy projektu byly tyto skutečnosti zohledněny a projekt byl významně redukován co do počtu a pozice instalovaných VTE.
Stejně tak byly v přípravných fázích projektu
vymezeny zóny, do kterých není vhodné zasahovat (Kočvara 2011). Tyto skutečnosti projekt respektuje. Potenciálně problematické
momenty z hlediska tetřívka byly tyto:
(a) Rušení ptáků na tokaništích – v rámci
přípravy projektu byly vymezeny hranice
pro instalaci VTE. Tyto se nacházejí ve
vzdálenosti 1000m od nejblíže pozorovaných ptáků v průběhu let 2005-2011 (sensu Kočvara 2011) a cca 1500m od uvažovaného centra tokaniště (v oblasti Grünwaldského vřesoviště). Současně ohraničený prostor tokaniště byl mimo jiné vytvořen plošnými výsadbami smrku ztepilého
na
původním
bezlesí,
tj.
z dlouhodobého hlediska byl omezen
prostor tokaniště. Totéž lze říci o plošných výsadbách na původním bezlesí jižně od bývalé obce Pastviny.
(b) Narušení „migračního koridoru“ mezi
Grünwaldským vřesovištěm a Žebráckým
rohem. Koridor zmiňuje Bejček (2010).
Pokud opomeneme skutečnost, že nejsou
známy recentní doklady o výskytu ptáků
v oblasti uvažovaného koridoru (ani v oblasti Žebráckého rohu), pak je potřeba
konstatovat, že v rámci projektu byly
VTE umístěny tak, že respektují uvažovaný migrační koridor a ponechávají dostatečnou šíři pro volný pohyb ptáků (viz
Obr. 1).
Přes výše uvedené je ovšem jako negativní
považovat zásah do míst potenciálně vhodných pro výskyt tetřívka, která se nacházejí na
území PO (delimitace modré zóny sensu Bejček et al. 2007). Protože záměr nezasahuje do
míst s recentním výskytem druhu, leží od těchto v dostatečné vzdálenosti (více než 1000m
od recentně známých míst s výskytem druhu),

RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., Kotlářova 2770/40, 700 30 Ostrava-jih

Strana 31 (celkem 55)

Kuras T.: Posouzení záměru "VTE Moldava" podle § 45i zák. 114/1992 Sb., v platném znění

Lokalizace

Předmět ochrany

Míra vlivu*

Popis vlivu
protože respektuje uvažovaný koridor (sensu
Bejček 2010), lze vliv záměru hodnotit jako
málo významný (-1).

EVL
Východní
Krušnohoří

Evropská suchá vřesoviště

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 2)

EVL
Východní
Krušnohoří

Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v
horských oblastech (a
v kontinentální Evropě v podhorských
oblastech)

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 2)

EVL
Východní
Krušnohoří

Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského
stupně

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 2)

EVL
Východní
Krušnohoří

Formace
jalovce
obecného (Juniperus
communis) na vřesovištích nebo vápnitých
trávnících

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 2)

EVL
Východní
Krušnohoří

Horské sečené louky

0

Trasa výkopu je při jižním okraji EVL trasována podél komunikace, jež tvoří hranici mezi
vymapovaným typem evropsky významného
stanoviště. Lze tak očekávat případné mírné
dotčení daného typu stanoviště výkopovými
pracemi. V kontextu plochy vymapovaného
stanoviště v rámci EVL a charakteru zásahu
(viz výkop bude po uložení kabelu opět zasypán a zatravněn), je potřeba tento hodnotit
jako nevýznamný (0 příp. -1).

EVL
Východní
Krušnohoří

Chasmofytická vegetace
silikátových
skalnatých svahů

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 2)

EVL
Východní
Krušnohoří

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

0

Trasa výkopu pro uložení optického kabelu
vedena přes EVL. Místy vede po okraji vymapovaného stanoviště, místě do stanoviště zasahuje. Vzhledem k charakteru zásahu (výkop
podél stávajících komunikací, práce na výkopu
vedený ručně, položení opto-kabelu a zasypáni
výkopu) lze zásah hodnotit jako velmi mírný a
dočasně negativní (0 příp. -1).

příp. -1

EVL
Východní
Krušnohoří

příp. -1

0
příp. -1
Bučiny asociace
Asperulo-Fagetum

EVL
Východní
Krušnohoří

Lesy svazu TilioAcerion na svazích,

0

Trasa výkopu pro uložení optického kabelu
vedena přes EVL. Místy vede po okraji vymapovaného stanoviště, místě do stanoviště zasahuje. Vzhledem k charakteru zásahu (výkop
podél stávajících komunikací, práce na výkopu
vedený ručně, položení opto-kabelu a zasypáni
výkopu) lze zásah hodnotit jako velmi mírný a
dočasně negativní (0 příp. -1).
Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 2).
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Lokalizace

Předmět ochrany

Míra vlivu*

Popis vlivu

sutích a v roklích
EVL
Východní
Krušnohoří

Rašelinný les

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 2).

EVL
Východní
Krušnohoří

Smíšené jasanovoolšové lužní lesy
temperátní a boreální
Evropy (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 2).

EVL
Východní
Krušnohoří

Acidofilní smrčiny
(Vaccinio-Piceetea)

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 2).

EVL
Východní
Krušnohoří

kovařík fialový (Limoniscus violaceus)

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 2).

EVL
Východní
Krušnohoří

modrásek
(Maculinea
thous)

bahenní
nausi-

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 2).

EVL
Východní
Krušnohoří

modrásek očkovaný
(Maculinea teleius)

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 2).

0

Trasa kabelového vedení je vedena při SV
okraji EVL. V případě nevhodně volených
výkopových prací by bylo možno zaznamenat
negativní dopad na kuňku a to zejména v souvislosti s tvorbou kaluží (a případnou zvýšenou mortalitou při průjezdu techniky), pádem
žab do výkopů apod. Tyto vlivy lze ale efektivně eliminovat prostřednictvím uplatnění
adekvátních zmírňujících opatření.

EVL Háj u Oseka

příp. -1
kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Hodnota významnosti vlivu na předmět ochrany je stanovena dle "Metodiky hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (MŽP ČR 2007)" a
to následovně: 0 ... záměr nemá žádný prokazatelný vliv, -1 ... mírně negativní vliv, -2 ... významně negativní vliv.

*

Tab. 5: Vyhodnocení míry přeshraničního vlivu záměru VTE Moldava na předměty ochrany ptačích
oblastí a evropsky významných lokalit na území Německa.
Míra vlivu*

Popis vlivu

Lokalizace

Předmět ochrany

EVL Oberes Freiberger Muldental

Přirozené eutrofní vodní
nádrže s vegetací typu
Magnopotamion
nebo
Hydrocharition

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 3).

EVL Oberes Freiberger Muldental

Nížinné až horské vodní
toky s vegetací svazů
Ranunculion fluitantis a
Callitricho-Batrachion

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 3).

EVL Oberes Freiberger Muldental

Evropská suchá vřesoviště

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 3).

EVL Oberes Freiberger Muldental

Travinné porosty na
podloží bohatém na těžké
kovy (Violetalia calaminariae)

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 3).
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Lokalizace

Předmět ochrany

Míra vlivu*

EVL Oberes Freiberger Muldental

Druhově bohaté smilkové louky na silikátových
podložích v horských
oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 3).

EVL Oberes Freiberger Muldental

Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až
alpínského stupně

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 3).

EVL Oberes Freiberger Muldental

Extenzivní sečené louky
nížin až podhůří (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis)

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 3).

EVL Oberes Freiberger Muldental

Horské sečené louky

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 3).

EVL Oberes Freiberger Muldental

Středoevropské silikátové sutě

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 3).

EVL Oberes Freiberger Muldental

Chasmofytická vegetace
silikátových skalnatých
svahů

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 3).

EVL Oberes Freiberger Muldental

Pionýrská vegetace silikátových skal (SedoScleranthion, Sedo albiVeronicion dillenii)

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 3).

EVL Oberes Freiberger Muldental

Bučiny asociace LuzuloFagetum

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 3).

EVL Oberes Freiberger Muldental

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 3).

EVL Oberes Freiberger Muldental

Subatlantské a středoevropské doubravy a dubohabrové lesy (Carpinion
betuli)

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 3).

EVL Oberes Freiberger Muldental

Dubohabřiny asociace
Galio-Carpinetum

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 3).

EVL Oberes Freiberger Muldental

Lesy
svazu
TilioAcerion na svazích, sutích a v roklích

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 3).

EVL Oberes Freiberger Muldental

Smíšené
jasanovoolšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy
Alnion
(Alno-Padion,
incanae, Salicion albae)

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 3).

EVL Oberes Freiberger Muldental

vydra říční (Lutra lutra)

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 3).

EVL Oberes Freiberger Muldental

netopýr černý (Barbastella barbastellus)

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 3).

EVL Oberes Freiber-

netopýr velký (Myotis

-1

Záměr nezasahuje do uvažované EVL. Druh
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Lokalizace

Předmět ochrany

Míra vlivu*

Popis vlivu

ger Muldental

myotis)

EVL Oberes Freiberger Muldental

čolek velký (Triturus
cristatus)

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).

EVL Oberes Freiberger Muldental

vranka obecná (Cottus
gobio)

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).

EVL Oberes Freiberger Muldental

mihule potoční (Lampetra planeri)

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).

EVL Oberes Freiberger Muldental

klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).

EVL Oberes Freiberger Muldental

modrásek bahení (Maculinea nausithous)

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).

EVL Täler von Vereinigter und Wilder
Weißeritz

Polopřirozené suché
trávníky a facie křovin
na vápnitých podložích
(Festuco-Brometalia)

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 3).

EVL Täler von Vereinigter und Wilder
Weißeritz

Druhově bohaté smilkové louky na silikátových
podložích v horských
oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 3).

n. velký je poměrně mobilní, tudíž je zde
opodstatněné riziko dotčení jedinců rotory
VTE (viz výše Tab. 3). V rámci provedených průzkumu byl druh zjištěn jen jednou,
a to v srpnu - 2 ex. mimo zájmovou lokalitu
při lovu v lesním průseku u Mikulova (Kočvara 2011). Z okolí území je uváděna řada
jednotlivých nálezů ze zimování ze sídel
(viz Dlouhá Louka, Litvínov, Hrob, Křižanov, Mikulov v Krušných horách a Osek).
letní výskyt pak ze sídel jako Litvínov,
Loučná u Litvínova, Meziboří, Košťany,
Litvínov 6, Mikulov v Krušných horách a
Řetenice. Z Oseka je uváděna přítomnost
větší letní kolonie z půdy kláštera (Hanák &
Anděra 2006). Z Německa je uváděn z EVL
DE4947-301 a DE4945-301, v EVL
DE4645-302 Separate Fledermausquartiere
und -habitate im Großraum Dresden se nachází velká letní kolonie, a to v části EVL
vzdálené cca 29 km od uvažovaných VTE
(tedy v dostatečné vzdálenosti od nejbližších VTE).
Rodrigues et al. (2006, 2008) u tohoto
druhu uvádí riziko kolize a známé kolize. Je
známa jediná kolize ze Španělska (Hötker
2006) a jedna z Německa (Dürr 2007). Na
území ČR nebyl při kolizi zjištěn (Kočvara
2010). S ohledem na absenci přeletů
v blízkém okolí uvažovaných VTE a vzhledem k faktické absenci kolizí s VTE, lze
vyloučit významně negativní vliv na n. velkého. Spekulativně lze připustit mírně negativní vliv (-1).
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Lokalizace

Předmět ochrany

EVL Täler von Vereinigter und Wilder
Weißeritz

Subpanonské
trávníky

Míra vlivu*
stepní

Popis vlivu

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 3).

EVL Täler von Vereinigter und Wilder
Weißeritz

Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až
alpínského stupně

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 3).

EVL Täler von Vereinigter und Wilder
Weißeritz

Extenzivní sečené louky
nížin až podhůří (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis)

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 3).

EVL Täler von Vereinigter und Wilder
Weißeritz

Horské sečené louky

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 3).

EVL Täler von Vereinigter und Wilder
Weißeritz

Zásaditá slatiniště

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 3).

EVL Täler von Vereinigter und Wilder
Weißeritz

Středoevropské silikátové sutě

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 3).

EVL Täler von Vereinigter und Wilder
Weißeritz

Chasmofytická vegetace
silikátových skalnatých
svahů

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 3).

EVL Täler von Vereinigter und Wilder
Weißeritz

Pionýrská vegetace silikátových skal (SedoScleranthion, Sedo albiVeronicion dillenii)

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 3).

EVL Täler von Vereinigter und Wilder
Weißeritz

Bučiny asociace LuzuloFagetum

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 3).

EVL Täler von Vereinigter und Wilder
Weißeritz

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 3).

EVL Täler von Vereinigter und Wilder
Weißeritz

Dubohabřiny asociace
Galio-Carpinetum

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 3).

EVL Täler von Vereinigter und Wilder
Weißeritz

Lesy svazu Tilio-Acerion
na svazích, sutích a v
roklích

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 3).

EVL Täler von Vereinigter und Wilder
Weißeritz

Smíšené jasanovo-olšové
lužní lesy temperátní a
boreální Evropy (AlnoPadion, Alnion incanae,
Salicion albae)

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 3).

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).

EVL Täler von Vereinigter und Wilder
Weißeritz

vydra říční (Lutra lutra)

EVL Täler von Vereinigter und Wilder
Weißeritz

netopýr černý (Barbastella barbastellus)
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Lokalizace

Předmět ochrany

EVL Täler von Vereinigter und Wilder
Weißeritz

Míra vlivu*
-1

netopýr velký (Myotis
myotis)

Popis vlivu
Záměr nezasahuje do uvažované EVL (nejbližší VTE se nachází cca 2,8km od hranice
EVL). Druh n. velký je poměrně mobilní,
tudíž je zde riziko dotčení jedinců s rotory
VTE (viz výše Tab. 3). V rámci provedených průzkumu byl druh zjištěn jen jednou,
a to v srpnu - 2 ex. mimo zájmovou lokalitu
při lovu v lesním průseku u Mikulova (Kočvara 2011). Z okolí území je uváděna řada
jednotlivých nálezů ze zimování ze sídel
(viz Dlouhá Louka, Litvínov, Hrob, Křižanov, Mikulov v Krušných horách a Osek).
letní výskyt pak ze sídel jako Litvínov,
Loučná u Litvínova, Meziboří, Košťany,
Litvínov 6, Mikulov v Krušných horách a
Řetenice. Z Oseka je uváděna přítomnost
větší letní kolonie z půdy kláštera (Hanák &
Anděra 2006). Z Německa je uváděn z EVL
DE4947-301 a DE4945-301, v EVL
DE4645-302 Separate Fledermausquartiere
und -habitate im Großraum Dresden se nachází velká letní kolonie, a to v části EVL
vzdálené cca 29 km od uvažovaných VTE
(tedy v dostatečné vzdálenosti od nejbližších VTE).
Rodrigues et al. (2006, 2008) u tohoto druhu
uvádí riziko kolize a známé kolize. Je známa jediná kolize ze Španělska (Hötker
2006) a jedna z Německa (Dürr 2007). Na
území ČR nebyl při kolizi zjištěn (Kočvara
2010). S ohledem na absenci přeletů
v blízkém okolí uvažovaných VTE a vzhledem k faktické absenci kolizí s VTE, lze
vyloučit významně negativní vliv na n. velkého. Spekulativně lze připustit mírně negativní vliv (-1).

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).

mihule potoční (Lampetra planeri)

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).

EVL Täler von Vereinigter und Wilder
Weißeritz

roháč obecný (Lucanus
cervus)

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).

EVL Täler von Vereinigter und Wilder
Weißeritz

klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).

EVL Täler von Vereinigter und Wilder
Weißeritz

modrásek bahení (Maculinea nausithous)

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).

EVL Täler von Vereinigter und Wilder
Weißeritz

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

EVL Täler von Vereinigter und Wilder
Weißeritz

vranka obecná (Cottus
gobio)

EVL Täler von Vereinigter und Wilder
Weißeritz
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Lokalizace

Předmět ochrany

EVL Täler von Vereinigter und Wilder
Weißeritz

páchník hnědý (Osmoderma eremita)

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).

EVL Täler von Vereinigter und Wilder
Weißeritz

přástevník kostivalový
(Euplagia quadripunctaria)

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).

EVL Buchenwälder
bei
RechenbergHolzau

Nížinné až horské vodní
toky s vegetací svazů
Ranunculion fluitantis a
Callitricho-Batrachion

0

Předmětný typ společenstva záměrem dotčen nebude (viz Tab. 3).

EVL Buchenwälder
bei
RechenbergHolzau

Středoevropské silikátové sutě

0

Předmětný typ společenstva záměrem dotčen nebude (viz Tab. 3).

EVL Buchenwälder
bei
RechenbergHolzau

Chasmofytická vegetace
silikátových skalnatých
svahů

0

Předmětný typ společenstva záměrem dotčen nebude (viz Tab. 3).

EVL Buchenwälder
bei
RechenbergHolzau

Bučiny asociace LuzuloFagetum

0

Předmětný typ společenstva záměrem dotčen nebude (viz Tab. 3).

-1

Záměr nezasahuje do uvažované EVL (nejbližší VTE se nachází cca 3,8km od hranice
EVL). Druh n. velký je poměrně mobilní,
tudíž je zde riziko dotčení jedinců s rotory
VTE (viz výše Tab. 3). V rámci provedených průzkumu byl druh zjištěn jen jednou,
a to v srpnu - 2 ex. mimo zájmovou lokalitu
při lovu v lesním průseku u Mikulova (Kočvara 2011). Z okolí území je uváděna řada
jednotlivých nálezů ze zimování ze sídel
(viz Dlouhá Louka, Litvínov, Hrob, Křižanov, Mikulov v Krušných horách a Osek).
letní výskyt pak ze sídel jako Litvínov,
Loučná u Litvínova, Meziboří, Košťany,
Litvínov 6, Mikulov v Krušných horách a
Řetenice. Z Oseka je uváděna přítomnost
větší letní kolonie z půdy kláštera (Hanák &
Anděra 2006). Z Německa je uváděn z EVL
DE4947-301 a DE4945-301, v EVL
DE4645-302 Separate Fledermausquartiere
und -habitate im Großraum Dresden se nachází velká letní kolonie, a to v části EVL
vzdálené cca 29 km od uvažovaných VTE
(tedy v dostatečné vzdálenosti od nejbližších VTE).

EVL Buchenwälder
bei
RechenbergHolzau

Míra vlivu*

netopýr velký (Myotis
myotis)

Popis vlivu

Rodrigues et al. (2006, 2008) u tohoto druhu
uvádí riziko kolize a známé kolize. Je známa jediná kolize ze Španělska (Hötker
2006) a jedna z Německa (Dürr 2007). Na
území ČR nebyl při kolizi zjištěn (Kočvara
2010). S ohledem na absenci přeletů
v blízkém okolí uvažovaných VTE a vzhledem k faktické absenci kolizí s VTE, lze
vyloučit významně negativní vliv na n. velkého. Spekulativně lze připustit mírně nega-
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Lokalizace

Předmět ochrany

Míra vlivu*

Popis vlivu
tivní vliv (-1).

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).

kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).

PO Erzgebirgskamm
bei Deutscheinsiedel

sýc rousný (Aegolius
funereus)

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).

PO Erzgebirgskamm
bei Deutscheinsiedel

lelek lesní (Caprimulgus
europaeus)

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).

PO Erzgebirgskamm
bei Deutscheinsiedel

žluna šedá (Picus canus)

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).

PO Erzgebirgskamm
bei Deutscheinsiedel

datel černý (Dryocopus
martius)

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).

PO Erzgebirgskamm
bei Deutscheinsiedel

skřivan lesní (Lullula
arborea)

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).

PO Erzgebirgskamm
bei Deutscheinsiedel

lejsek malý (Ficedula
parva)

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).

PO Erzgebirgskamm
bei Deutscheinsiedel

ťuhýk obecný (Lanius
collurio)

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).
Hranice PO se nachází 5,6km od nejbližší
VTE. V okolí VTE v rámci zkoumaného
území nebylo hnízdění čápa do vzdálenosti
1,5 km zjištěno. Čáp zde byl pozorován
v letních měsících při dvou přeletech
v počtu 1 ex. a 2 ex. (Kočvara 2011). I
s ohledem na zjištění Ondráčka (2011) lze
konstatovat, že zde druh ojediněle zalétá za
potravou. Výskyt v v prostoru dotčeném
stavbou VTE je nepravidelný a velmi řídký.
Záměr nemá vliv na hnízdiště čápa (v rušivé
vzdálenosti do 1,5km nebylo zjištěno
hnízdění). Čáp prostorem VTE neprolétá
pravidelně (Kočvara 2011). Z hlediska vizuální citlivosti čápa k vertikáním stavbám je
pravděpodobné, že dojde k ovlivnění prostoru jednotlivých přeletů druhu. To je však
možno vnímat v kontextu ojedinělého výskytu jako nevýznamné a neovlivní to výskyt jedinců v dané oblasti.
Riziko kolize čápa s VTE je velmi nízké
(-1), stejně jako ostatní vlivy záměru na
populaci druhu v širším regionu. Taktéž
obecný vliv VTE na druh je klasifikován
jako velmi nízký. Je známá jediná kolize z
Německa (Kingsley & Whittam 2005, Hötker 2006).

EVL Buchenwälder
bei
RechenbergHolzau

netopýr černý (Barbastella barbastellus)

PO Erzgebirgskamm
bei Deutscheinsiedel

výr velký (Bubo bubo)

PO Erzgebirgskamm
bei Deutscheinsiedel

PO Erzgebirgskamm
bei Deutscheinsiedel

-1

čáp černý (Ciconia nigra)

PO Erzgebirgskamm
bei Deutscheinsiedel

včelojed lesní (Pernis
apivorus)

0
příp.-1
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Hranice PO se nachází 5,6km od nejbližší
VTE. V širším okolí uvažovaných VTE
nehnízdí. Zastižen byl jednou na podzimním
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Kuras T.: Posouzení záměru "VTE Moldava" podle § 45i zák. 114/1992 Sb., v platném znění

Lokalizace

Předmět ochrany

Míra vlivu*

Popis vlivu
tahu při přeletu v prostoru uvažovaných
VTE, dvakrát pak byl zastižen při kroužení
na tahu jižně od Mikulova, vždy 1 ex. (Kočvara 2011).
Dle Hötkera (2006) je k dispozici jedna
studie, která dotčení druhu z hlediska migrační bariéry předpokládá. Nicméně vlastní
kolize druhu s VTE nejsou známy (Hötker,
Thomsen & Köster 2004, Kingsley & Whittam 2005, Hötker 2006, Leukona & Ursúa
2006). Dotčení druhu uvažovaným záměrem
je tudíž možno považovat za velmi nízké,
spíše teoretické (0 až -1).

PO Erzgebirgskamm
bei Deutscheinsiedel

-1

Hranice PO se nachází 5,6km od nejbližší
VTE. V širším okolí uvažovaných VTE
nehnízdí.
V území byl aktuálně zastižen dvakrát,
vždy 1 ex. v červenci a srpnu (Kočvara
2011). Ondráček (2011) uvádí opakovaný
výskyt 1–2 ex. při migraci (přeletech).
Vzhledem ke skutečnosti, že luňák nebyl
pozorován dříve než na konci června, je
pravděpodobné, že (a) druh v blízkém okolí
nehnízdí, (b) pozorovaní jedinci jsou protahující ptáci na přeletu ze vzdálenějších lokalit. Potenciální hnízdiště se nacházejí až ve
větších vzdálenostech od VTE v nižších
polohách na německém území (nížiné lesní
stanoviště).
Na základě zjištěných poznatků dochází
k rušení většiny dravců zemědělské krajiny
na vzdálenost okolo 100 m, max. 300 m od
VTE (Madders & Whitfield 2006). Ovlivnění migrační trasy a přeletů jako takových je
tak obecně velmi nízké, resp. je vyloučeno.
Střety luňáka s VTE jsou známy ze zahraničí (Whitfield & Madders 2006),
z České republiky kolize s VTE popisovány
nejsou (srovnej Kočvara 2010). Riziko kolize ptáků s VTE lze tedy považovat za nízké
(-1). Předpoklad nízkého rizika kolize vyplývá také z nízké početnosti luňáka
v prostoru uvažovaných VTE a typu uvažovaných VTE (jsou uvažovány vysoké VTE
s nižší frekvencí otáček rotoru).

0

Hranice PO se nachází 5,6km od nejbližší
VTE. V širším okolí uvažovaných VTE
nehnízdí.
Na lokalitě uvažované stavby VTE moták nehnízdí, územím ojediněle protahuje
(vzácný výskyt byl zaznamenán v letních
měsících při migraci). Moták využívá širší
okolí VTE. Ke změnám chování (nikoli však
opuštění území) dochází u motáků okolo 100
m, obvykle do 300 m od VTE (Madders &
Whitfield 2006), přičemž je moták pochop
z motáků obecně citlivější. Kolize motáka

luňák červený (Milvus
milvus)

PO Erzgebirgskamm
bei Deutscheinsiedel

příp.-1

moták pochop (Circus
aeruginosus)

RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., Kotlářova 2770/40, 700 30 Ostrava-jih
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Lokalizace

Předmět ochrany

Míra vlivu*

Popis vlivu
s VTE jsou známy, jsou ale vzácné (v České
republice nebyly doposud pozorovány). Pro
absenci hnízdění a málo početný výskyt na
lokalitě je dotčení druhu považováno za
zanedbatelné (0 resp. -1).

PO Erzgebirgskamm
bei Deutscheinsiedel

0
příp.-1

moták pilich (Circus
cyanos)

PO Erzgebirgskamm
bei Deutscheinsiedel

Hranice PO se nachází 5,6km od nejbližší
VTE. V širším okolí uvažovaných VTE
nehnízdí.
Aktuálně druh zastižen nebyl. Ondráček
(2011) uvádí mimohnízdním výskyt v počtu
1–3 ex. V oblasti se druh vyskytuje zejména
v zimních měsících. V rámci okolí lokality
není hnízdění pravděpodobné, lze očekávat
hnízdění až v širším okolí.
Rušení druhu přítomností a činností
VTE je zanedbatelné, rušení lze očekávat na
vzdálenost do 100 m od VTE (Madders &
Whitfield 2006, Whitfield & Madders
2006b). Kolize druhu jsou vzácné a pravděpodobně souvisejí s nižšími typy VTE.
Ovlivnění druhu na lokalitě je tak považováno za málo pravděpodobné. Pro absenci
hnízdění a málo početný výskyt na lokalitě
je dotčení druhu považováno za zanedbatelné (0 resp. -1).

0

Hranice PO se nachází 5,6km od nejbližší
VTE. V širším okolí uvažovaných VTE
nehnízdí. Druh zde nebyl pozorován (Ondráček 2011, Kočvara 2011, osobní pozorování), výskyt motáka lužního z Moldavy
není uváděn. Pravděpodobnost střetu
s rotorem je proto velmi malá a vliv záměru
na dotčení populace druhu lze fakticky vyloučit (0).

moták lužní (Circus
pygargus)

PO Erzgebirgskamm
bei Deutscheinsiedel

chřástal polní (Crex crex)

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 3).

PO Erzgebirgskamm
bei Deutscheinsiedel

vodouš bahenní (Tringa
glareola)

0

Předmětný typ stanoviště záměrem dotčen
nebude (viz Tab. 3).
Hranice PO se nachází 2,9km od nejbližší
VTE. V okolí VTE v rámci zkoumaného
území nebylo hnízdění čápa do vzdálenosti
1,5 km zjištěno. Čáp zde byl pozorován
v letních měsících při dvou přeletech v počtu
1 ex. a 2 ex. (Kočvara 2011). I s ohledem na
zjištění Ondráčka (2011) lze konstatovat, že
zde druh ojediněle zalétá za potravou. Výskyt v v prostoru dotčeném stavbou VTE je
nepravidelný a velmi řídký. Záměr nemá
vliv na hnízdiště čápa (v rušivé vzdálenosti
do 1,5km nebylo zjištěno hnízdění). Čáp
prostorem VTE neprolétá pravidelně (Kočvara 2011). Z hlediska vizuální citlivosti
čápa k vertikáním stavbám je pravděpodobné, že dojde k ovlivnění prostoru jednotlivých přeletů druhu. To je však možno vnímat v kontextu ojedinělého výskytu jako

PO Weißeritztäler

-1

čáp černý (Ciconia nigra)
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Lokalizace

Předmět ochrany

PO Weißeritztäler

Míra vlivu*

0
příp.-1

včelojed lesní (Pernis
apivorus)

PO Weißeritztäler

-1

luňák červený (Milvus
milvus)

Popis vlivu
nevýznamné a neovlivní to výskyt jedinců
v dané oblasti.
Riziko kolize čápa s VTE je velmi nízké
(-1), stejně jako ostatní vlivy záměru na
populaci druhu v širším regionu. Taktéž
obecný vliv VTE na druh je klasifikován
jako velmi nízký. Je známá jediná kolize z
Německa (Kingsley & Whittam 2005, Hötker 2006).
Hranice PO se nachází 2,9km od nejbližší
VTE. V širším okolí uvažovaných VTE
nehnízdí. Zastižen byl jednou na podzimním
tahu při přeletu v prostoru uvažovaných
VTE, dvakrát pak byl zastižen při kroužení
na tahu jižně od Mikulova, vždy 1 ex. (Kočvara 2011).
Dle Hötkera (2006) je k dispozici jedna
studie, která dotčení druhu z hlediska migrační bariéry předpokládá. Nicméně vlastní
kolize druhu s VTE nejsou známy (Hötker,
Thomsen & Köster 2004, Kingsley & Whittam 2005, Hötker 2006, Leukona & Ursúa
2006). Dotčení druhu uvažovaným záměrem
je tudíž možno považovat za velmi nízké,
spíše teoretické (0 až -1).
Hranice PO se nachází 2,9km od nejbližší
VTE. V širším okolí uvažovaných VTE
nehnízdí.
V území byl aktuálně zastižen dvakrát,
vždy 1 ex. v červenci a srpnu (Kočvara
2011). Ondráček (2011) uvádí opakovaný
výskyt 1–2 ex. při migraci (přeletech).
Vzhledem ke skutečnosti, že luňák nebyl
pozorován dříve než na konci června, je
pravděpodobné, že (a) druh v blízkém okolí
nehnízdí, (b) pozorovaní jedinci jsou protahující ptáci na přeletu ze vzdálenějších lokalit. Potenciální hnízdiště se nacházejí až ve
větších vzdálenostech od VTE v nižších
polohách na německém území (nížiné lesní
stanoviště).
Na základě zjištěných poznatků dochází
k rušení většiny dravců zemědělské krajiny
na vzdálenost okolo 100 m, max. 300 m od
VTE (Madders & Whitfield 2006). Ovlivnění migrační trasy a přeletů jako takových je
tak obecně velmi nízké, resp. je vyloučeno.
Střety luňáka s VTE jsou známy ze zahraničí (Whitfield & Madders 2006), z České
republiky kolize s VTE popisovány nejsou
(srovnej Kočvara 2010). Riziko kolize ptáků
s VTE lze tedy považovat za nízké (-1).
Předpoklad nízkého rizika kolize vyplývá
také z nízké početnosti luňáka v prostoru
uvažovaných VTE a typu uvažovaných
VTE (jsou uvažovány vysoké VTE s nižší
frekvencí otáček rotoru)
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Lokalizace

Předmět ochrany

PO Weißeritztäler

Míra vlivu*
0

Hranice PO se nachází 2,9km od nejbližší
VTE. V širším okolí uvažovaných VTE
luňák nehnízdí. Druh zde nebyl pozorován.
Pravděpodobnost střetu s rotorem je proto
velmi malá a vliv záměru na dotčení populace druhu lze fakticky vyloučit (0).

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).

luňák hnědý (Milvus
migrans)

PO Weißeritztäler

výr velký (Bubo bubo)

Popis vlivu

PO Weißeritztäler

kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).

PO Weißeritztäler

sýc rousný (Aegolius
funereus)

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).

PO Weißeritztäler

ledňáček říční (Alcedo
atthis)

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).

PO Weißeritztäler

žluna šedá (Picus canus)

PO Weißeritztäler

datel černý (Dryocopus
martius)

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).

PO Weißeritztäler

skřivan lesní (Lullula
arborea)

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).

PO Weißeritztäler

lejsek malý (Ficedula
parva)

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).

PO Weißeritztäler

ťuhýk obecný (Lanius
collurio)

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).
V okolí VTE, v rámci sledovaného území,
nebylo hnízdění čápa do vzdálenosti 1,5 km
zaznamenáno. Čáp zde byl pozorován
v letních měsících 2011 při dvou přeletech
v počtu 1 ex. a 2 ex. (Kočvara 2011). I
s ohledem na zjištění Ondráčka (2011) lze
konstatovat, že zde druh ojediněle zalétá za
potravou. Výskyt v v prostoru dotčeném
stavbou VTE je nepravidelný a velmi řídký.
Záměr nemá vliv na hnízdiště čápa (v rušivé
vzdálenosti do 1,5km nebylo zjištěno
hnízdění). Čáp prostorem VTE neprolétá
pravidelně (Kočvara 2011). Z hlediska vizuální citlivosti čápa k vertikáním stavbám je
pravděpodobné, že dojde k ovlivnění prostoru jednotlivých přeletů druhu. To je však
možno vnímat v kontextu ojedinělého výskytu jako nevýznamné a neovlivní to výskyt jedinců v dané oblasti.

PO Waldgebiete bei
Holzhau

-1

čáp černý (Ciconia nigra)

PO Waldgebiete bei
Holzhau

včelojed lesní (Pernis
apivorus)

0
příp.-1

RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., Kotlářova 2770/40, 700 30 Ostrava-jih

Riziko kolize čápa s VTE je velmi nízké (1), stejně jako ostatní vlivy záměru na populaci druhu v širším regionu. Taktéž obecný
vliv VTE na druh je klasifikován jako velmi
nízký. Je známá jediná kolize z Německa
(Kingsley & Whittam 2005, Hötker 2006).
V širším okolí uvažovaných VTE nehnízdí.
Zastižen byl jednou na podzimním tahu při
přeletu v prostoru uvažovaných VTE, dva-
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Lokalizace

Předmět ochrany

PO Waldgebiete bei
Holzhau

Míra vlivu*

-1

luňák červený (Milvus
milvus)

Popis vlivu
krát pak byl zastižen při kroužení na tahu
jižně od Mikulova, vždy 1 ex. (Kočvara
2011).
Dle Hötkera (2006) je k dispozici studie,
která předpokládá dotčení druhu ptostřednictvím VTE jakožto migrační bariéry. Nicméně vlastní kolize druhu s VTE nejsou známy
(Hötker, Thomsen & Köster 2004, Kingsley
& Whittam 2005, Hötker 2006, Leukona &
Ursúa 2006). Dotčení druhu uvažovaným
záměrem je tudíž možno považovat za velmi
nízké, spíše teoretické (0 až -1).
V území plánované stavby byl aktuálně
zastižen dvakrát, vždy 1 ex. v červenci a
srpnu 2011 (Kočvara 2011). Ondráček
(2011) uvádí opakovaný výskyt 1–2 ex. při
migraci (přeletech). Vzhledem ke skutečnosti, že luňák nebyl pozorován dříve než na
konci června, je pravděpodobné, že (a) druh
v blízkém okolí nehnízdí, (b) pozorovaní
jedinci jsou protahující ptáci na přeletu ze
vzdálenějších lokalit. Potenciální hnízdiště
se nacházejí až ve větších vzdálenostech od
VTE v nižších polohách na německém území (nížiné lesní stanoviště).
Na základě zjištěných poznatků dochází
k rušení většiny dravců zemědělské krajiny
na vzdálenost okolo 100 m, max. 300 m od
VTE (Madders & Whitfield 2006). Ovlivnění migrační trasy a přeletů jako takových je
tak obecně velmi nízké, resp. je vyloučeno.
Střety luňáka s VTE jsou známy ze zahraničí (Whitfield & Madders 2006), z České
republiky kolize s VTE popisovány nejsou
(srovnej Kočvara 2010). Riziko kolize ptáků
s VTE lze tedy považovat za nízké (-1).
Předpoklad nízkého rizika kolize vyplývá
také z nízké početnosti luňáka v prostoru
uvažovaných VTE a typu uvažovaných
VTE (jsou uvažovány vysoké VTE s nižší
frekvencí otáček rotoru).

PO Waldgebiete bei
Holzhau

kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).

PO Waldgebiete bei
Holzhau

sýc rousný (Aegolius
funereus)

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).

PO Waldgebiete bei
Holzhau

ledňáček říční (Alcedo
atthis)

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).

PO Waldgebiete bei
Holzhau

žluna šedá (Picus canus)

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).

PO Waldgebiete bei
Holzhau

datel černý (Dryocopus
martius)

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).

PO Waldgebiete bei
Holzhau

lejsek malý (Ficedula
parva)

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
(viz Tab. 3).

PO Waldgebiete bei

ťuhýk obecný (Lanius

0

Předmětný druh záměrem dotčen nebude
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Lokalizace

Předmět ochrany

Holzhau

collurio)

Míra vlivu*

Popis vlivu
(viz Tab. 3).

Hodnota významnosti vlivu na předmět ochrany je stanovena dle "Metodiky hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (MŽP ČR 2007)" a
to následovně: 0 ... záměr nemá žádný prokazatelný vliv, -1 ... mírně negativní vliv, -2 ... významně negativní vliv.

*

Stručné shnutí:
Shrneme-li výše uvedené (viz Tab. 4), pak se vliv předloženého záměru VTE Moldava na předměty
ochrany soustavy Natura 2000 jeví ve většině svých částí jakožto nevýznamný, pouze v případě
několika málo předmětů ochrany můžeme vliv záměru považovat za „málo významný“ (-1).
Potenciálně nejvíce dotčeným předmětem ochrany zájmového území je tetřívek obecný (viz
zásah do migračního potenciálu území, případně rušení v důsledku blízkosti umístění VTE
k biotopu výskytu druhu). Vzhledem k situaci VTE, aktuálnímu rozšíření druhu v území a charakteru stávajících stanovišť, je možno vliv záměru na populaci tetřívka považovat za málo významný
(viz výše Tab. 4).
Velmi malý (a dočasný) vliv lze předpokládat v případě budování výkopu pro uložení podzemního kabelového vedení. Takto mohou být částečně dotčeny některé typy evropsky významných
stanovišť v EVL Východní Krušnohoří (viz horské sečené louky, Bučiny asociace LuzuloFagetum a Bučiny asociace Asperulo-Fagetum). Částečně dotčená může být také populace kuňky
ohnivé v EVL Hájek u Oseka. Vlivy na uvedené předměty ochrany je možno nahlížet jako málo
významné až nevýznamné s možností tyto ještě dále eliminovat (viz výše Tab. 4).
Pokud se týká přeshraničního vlivu na lokality soustavy Natura 2000 a zde vymezené předměty ochrany, které se nacházejí v Německu, pak je situace následující (viz Tab. 5). Potenciální
negativní dopad záměru je možno spatřovat zejména v případě migrujících druhů obratlovců, tj.
ptáci a netopýři. Jmenovitě se jedná netopýra velkého (ostatní druhy netopýrů byly vyhodnoceny
bez ovlivnění záměrem), čápa černého a o dravce – luňáka červeného, případně včelojeda lesního, motáka pochopa a motáka pilicha. V případě uvedených druhů obratlovců lze očekávat nevýznamné (0) až mírné negativní (-1) dotčení záměrem, a to formou rušení v důsledku výstavby a
provozu VTE, případně kolize na rotorech VTE.

IV.III. Vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit soustavy Natura
2000
Celistvost lokalit připravované soustavy Natura 2000 je nazírána jako trvale udržitelné zachování
kvality lokality z hlediska naplňování jejích ekologických funkcí ve vztahu k předmětům ochrany.
V zjednodušeném pojetí jde o schopnost ekosystémů nadále fungovat způsobem, který je příznivý
pro předměty ochrany z hlediska zachování, popř. zlepšení jejich stávajícího stavu.
Celistvost lokality je zachována, pokud má lokalita zachovány ekologické funkce, samočisticí
a obnovné schopnosti v rámci své dynamiky. Celistvost je chápána ve vztahu k celé řadě faktorů,
zahrnujících vlivy různých časových měřítek.
Předložený záměr VTE Moldava nebude mít významný negativní vliv na populace uvedených druhů živočichů (viz Tab. 4 a 5), nebude mít významný negativní vliv na jejich biotopy a konečně nebude mít významně negativní vliv ani na jejich schopnost šíření prostředím. Stejně tak
nedojde k významnému narušení evropsky významných typů stanovišť.
Na základě výše uvedeného je možno uzavřít: významný negativní vliv předloženého záměru VTE Moldava na celistvost vymezených EVL a PO a jejích předmětů ochrany lze vyloučit.
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IV.IV. Vyhodnocení přeshraničních vlivů
Předložený záměr s sebou nese potenciální vlivy na vymezené předměty ochrany lokalit soustavy
Natura 2000, které se nacházejí v přilehlé saské části Německa.
Vliv na jednotlivé předměty ochrany je uveden výše (viz Tab. 3 a 5). Zde tedy pouze shrnuji. Lze předpokládat vliv na předměty ochrany těchto lokality soustavy Natura 2000, které se nacházejí na území SRN:
•
•
•
•
•
•

Evropsky významná lokalita Oberes Freiberger Muldental (DE 4945-301)
Evropsky významná lokalita Täler von Vereinigter und Wilder Weißeritz (DE 4947-301)
Evropsky významná lokalita Buchenwälder bei Rechenberg-Holzau (DE 5247-301)
Ptačí oblast Erzgebirgskamm bei Deutscheinsiedel (DE 5247 – 452)
Ptačí oblast Weißeritztäler (DE 5047 - 451)
Ptačí oblast Waldgebiete bei Holzhau (DE 5247 – 451)

Sumárně hodnotí přeshraniční vlivy na vymezené předměty ochrany Tab. 5. Potenciální negativní dopad záměru je možno spatřovat zejména v případě migrujících druhů obratlovců, tj. ptáci
a netopýři. Jmenovitě se jedná netopýra velkého (ostatní druhy netopýrů byly vyhodnoceny bez
ovlivnění záměrem), čápa černého a o dravce – luňáka červeného, případně včelojeda lesního,
motáka pochopa a motáka pilicha. V případě uvedených druhů obratlovců lze očekávat nevýznamné (0) až mírné negativní (-1) dotčení záměrem, a to formou rušení v důsledku výstavby a
provozu VTE, případně kolize na rotorech VTE.
Na základě výše uvedeného je možno vlivy na EVL (= SCI) a PO (= SPA) hodnotit jako
málo významné (nejvýše na stupni -1).

IV.V. Vyhodnocení možných kumulativních vlivů
Upraveno dle Bejčka (2010):

V současné době jsou v provozu blízkosti posuzovaného záměru tyto farmy VTE:
• Ve vzdálenosti cca 4 – 7 km JV směrem jsou situovány 3 VTE (Větrná farma U tří pánů)
obdobné výkonové a rozměrové kategorie – Enercon E70 o celkové výšce 121m,
• Zhruba 4 km S směrem, již na území Německa, je v činnosti farma 3 menších strojů staršího typu téhož výrobce.
V současné době známé projekty v přípravě:
• Projekt firmy Czech Wind Holding, a.s., který plánoval výstavbu 25ks VTE. ULK 522
• Projekt firmy Synergion Moldava a.s., který plánuje výstavbu 20ks VTE, a to na stejném
území. Tyto dva záměry se překrývají. ULK 524.
Území, kterých se týkají oba záměry, se překrývají. Na tato podaná oznámení není vydán ZZŘ s
tím, že je po investorech požadováno, aby došlo k takové dohodě, jež by umožnila pokračovat v
posuzování jednoho, popř. společného záměru. Mezi investory došlo k dohodě, v této fázi pokračuje
jen jeden z investorů, a to firma Czech Wind Holding, a.s. Tento námi předkládaný záměr tedy
vznikl spojením záměrů Czech Wind Holdingu a Synergionu Moldava. Záměry UKL 522 a ULK
524 budou staženy a nahrazeny v současné podaným oznámením záměru VTE Moldava.
Ke kumulaci identifikovaných negativních vlivů by mohlo dojít:
a) výstavbou dalších vertikálních dominant v okolí, kupř. dalších VTE.
b) intenzifikací lidských aktivit na dotčené ploše nebo v okolí např. výstavbou budov nebo
komunikací, vedení turistických stezek apod.
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c) změnou hospodaření na dosud extenzívně obhospodařovaných loukách např. zornění nebo
intenzívní pastva, zalesňování lučních parcel, apod.

IV.VI. Vyhodnocení variant záměru
Záměr je předkládán invariantně. Hodnocení variant záměru tudíž nebylo možno provést.
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V. Opatření k prevenci případných negativních vlivů záměru
Cílem předloženého posouzení podle je relevantní zhodnocení potenciálních vlivů posuzovaného
záměru VTE Moldava na předměty ochrany potenciálně dotčených EVL či PO. V případě zjištěných mírných negativních vlivů navrhnout opatření k jejich zmírnění, případně vyloučení, pokud je
to možné.
V případě posuzovaného záměru nebyly apriori shledány žádné jednoznačně významně
negativní vlivy (-2) na předměty ochrany EVL a PO. V jednotlivých případech byly shledány mírně
negativní vlivy (-1), které je možno částečně dále eliminovat následovně:
•

Výstavbu nelze provádět v období zimním (potenciální rušení zimujících ptáků pod sněhem) a v období od 1. dubna do 30. července (viz hnízdění, tok kohoutů).

•

Při výkopových pracích, v prostoru PO a EVL, budou preferovány ekologicky šetrnější metody výkopů. V případě výkopu pro podzemí vedení optického kabelu lze doporučit ruční
práce. Trasu kabelu bude potřeba vést tak, aby byl minimalizován zásah do vymezených typů evropsky významných stanovišť. Tedy, trasovat vedení kabelu v těsné blízkosti komunikací, podél kterých je vedení vymezeno. Pokud je příslušná komunikace hraniční (z hlediska vymezení EVL), pak lze doporučit trasování mimo EVL. Trasa kabelu bude respektovat
vzrostlé dřeviny tak, aby tyto zůstaly pokud možno zachovány.

•

Výkopy budou po provedení příslušných stavebních prací neprodleně uvedeny do původního stavu.

•

Pro výstavbu obslužných komunikací k VTE bude použito autochtonního krušnohorského
materiálu (štěrk, kameny apod.). Dopravní infrastruktura bude charakteru účelových komunikací s hrubým povrchem (např. hutněné drcené kamenivo).

•

Při realizaci výstavby bude zajištěn odborný stavební dozor, tzv. ekologický dozor, který
bude zastupovat zájmy ochrany přírody. Příslušný dozorovatel stavby bude schválen příslušným správním orgánem ochrany přírody a bude vést evidenci o jednotlivých zásazích
formou deníku.

•

Technikou nebude vjížděno do okolních porostů a v rámci PO a EVL nebudou zřizovány
větší deponie vykopaného materiálu.

•

VTE nebudou trvale osvětleny, lze tolerovat pulzní světelný zdroj. V případě nutnosti
osvětlení je vhodné použití přerušovaného světla, které je pro ptáky méně lákavé, doporučuje se červené světlo. Vhodné je stínění světel ze strany a jejich případná viditelnost pouze
seshora (toto obecně platí pro všechny světelné zdroje a jejich negativní vliv na obratlovce i
bezobratlé). Z hlediska orientace ptáků protahujících za snížené viditelnosti (Kingsley,
Whittam 2001) je třeba preferovat přerušované červené světlo, a to v minimálním počtu,
minimální intenzity a především v minimálním počtu záblesků za minutu. Je třeba se vyvarovat použití stálého nebo rychle pulzujícího červeného světla, neboť bylo zjištěno, že tato
světla působí na ptáky rušivě a vedou ke změnám jejich chování až ke kroužení kolem světelného zdroje a nárazu do struktury s osvětlením (Gauthreaux, Belser 1999 in Kingsley,
Whittam 2001). S ohledem na velký počet VTE bylo vhodné optimalizovat osvětlení VTE
tak, aby byly záblesky světel synchronní a aby nebyly osvětleny všechny stojící VTE.

•

Při realizaci výstavby bude zajištěn odborný stavební dozor, tzv. ekologický dozor, který
bude zastupovat zájmy ochrany přírody. Příslušný dozorovatel stavby bude schválen příslušným správním orgánem a bude vést evidenci o jednotlivých zásazích formou deníku.
Náplní ekologického dozoru bude mimo jiné zajišťovat transfer živočichů z míst výkopových prací, dohlížení na trasování výkopů v místech vedení pro opto-kabel (vč. konzultace
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a návrhu trasování v konkrétních sporných případech), apod. Po ukončení stavby bude deník s náležitou foto-dokumentací předán orgánu ochrany přírody.
•

Součástí zahájení provozu VTE bude vhodné po dobu min. 1 roku monitorovat vliv VTE na
ptáky a letouny (netopýry). Smyslem tohoto monitoringu bude sledování vlivů na obratlovce a případné úpravy provozu VTE, jež by omezily případnou mortalitu zvířat. Monitoring
bude současně významným materiálem pro potřeby přípravy obdobných záměrů VTE. Výsledky monitoringu budou předány správnímu orgánu OOP (např. Agentura ochrany přírody a Krajiny ČR). Při návštěvách by mělo být zaznamenáváno využití prostoru VTE ptáky a
jejich chování a mělo by probíhat vyhledávání potenciálních mrtvých těl, a to na základě
přesně definované metodiky (DÜRR 2004, TRAXLER, WEGLEITNER & JAKLITSCH 2004).
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VI. Závěr posouzení
Uvažovaný záměr "VTE Moldava" představuje záměr výstavby 18 ks větrných elektráren v prostoru
východně od obce Moldava, v návaznosti na státní hranici ČR/SRN. Záměr je předkládán invariantně a je svou části situován do PO a EVL (nebo do jejich blízkosti), tedy můžeme apriori předpokládat částečné dotčení předmětů ochrany zde vymezené ptačí oblasti Východní Krušné hory a evropsky významných lokalit Východní Krušnohoří a Háj u Oseka. Obdobně v případě přeshraničně situovaných EVL a PO na území Německa.
Protože záměr byl již ve fázi své přípravy konzultován s investorem, jsou VTE a trasa podzemního kabelového vedení situovány tak, aby bylo riziko dotčení zde se vyskytujících předmětů
ochrany minimalizováno.
Na základě vyhodnocení možných vlivů záměru na předmětné populace živočichů a
typy evropsky významných stanovišť je možno uzavřít, že záměr "VTE Moldava" v předloženém návrhu nebude mít významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy Natura 2000.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

v Ostravě
15. prosince 2011
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Stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona 114/1992, v platném znění, Krajského úřadu Ústeckého kraje, ev.

č. Krajského úřadu Ústeckého kraje, ze dne 21. 7. 2005, složka č. 985/ZPZ/05/N-171, k původně
předloženému záměru VTE Cínovec II a VTE Pastviny. Tento byl posleze sloučen a podán pod
názvem VTE Moldava.
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