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Úvod
Studie se zabývá hodnocením vlivu zásahu „Skladový areál Eurofrost CB – Postřižín“ na zájmy
chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, podle § 67. Cílem je posoudit
přímé a nepřímé vlivy zásahu na obecně a zvláště chráněné části přírody v celém jeho průběhu
(stavba a její užívání). Součástí hodnocení je i návrh opatření k vyloučení či zmírnění negativních vlivů. Struktura textu odpovídá posloupnosti podle § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb. (Náležitosti hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny). Je-li zde citován
právní předpis, jedná se o právní předpis ve znění platném k datu vypracování posouzení.
a) Údaje o zpracovateli hodnocení
Mgr. Jan Michalička
Autorizace udělena rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ze dne 13. 6. 2016 pod č. j.
39898/ENV/16. Platnost autorizace je pět let.
Mgr. Michal Hykel, Ph.D. – přírodovědný průzkum
b) Údaje o zásahu
Název:

Skladový areál Eurofrost CB – Postřižín
k. ú. Postřižín, č. parc.: 234/2, 237/5, 237/7, 238, 239/2, 234/1, 237/6

Investor:

Mrazírny Eurofrost CB a. s.
Pražská 264, 277 45 Úžice
IČO: 05398746

Celková charakteristika zásahu, jeho rozsah a umístění
Předmětem zásahu je rozšíření stávajícího areálu mrazíren o dva skladové objekty. Plánovaná
stavba je navržena poblíž dálnice D8 v k. ú. obce Postřižín. Celková situace a umístění záměru
je na obr. 1.
Přehled navržených variant
Záměr je navržen bez variant.
Údaje o vstupech a výstupech zásahu
Podrobné údaje o vstupech a výstupech nejsou k vyhodnocení jeho vlivů na zájmy chráněné
zákonem č. 114/1992 Sb., podstatné. V následujícím textu je proto uveden jen rámcový popis
některých jejich atributů:
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Stavba areálu předpokládá zábory zemědělské půdy a opuštěné plochy s různou mírou zapojení náletových dřevin. Trvalý zábor zemědělského půdního fondu činí 56687 m2.
Při výstavbě bude docházet ke spotřebě technologické vody, a to zejména na kropení materiálu a betonu, čištění spár a techniky. Areál bude napojen na vodovodní řad přípojkou z dálkového přivaděče Odolena Voda – Postřižín PE DN 300 d 315. Vodovod bude veden vodovodní
šachtou do obou objektů. Splaškové odpadní vody budou svedeny do areálové ČOV u silnice
III/24211 a po vyčištění vypouštěny do Postřižínského potoka. Alternativou je čerpání splaškových vod do podtlakového kanalizačního systému Úžic s vyústěním do intenzifikované ČOV
Úžice. Dešťové vody budou vsakovány na pozemku areálu, bezpečnostní přepad bude vyústěn do stávající retenční nádrže v sousedním areálu.
Skladový areál bude napojen sjezdem ze silnice III/24211 z dálničního exitu Úžice. Před sjezdem bude vytvořen odbočovací pruh. Komunikace uvnitř areálu budou přivedeny k jednotlivým
objektům. Jejich rozloha je navržena s ohledem na předpokládaný pohyb převážně nákladních
vozidel, stání u objektů, otáčení a opětovného výjezdu z areálu. V areálu jsou navržena stání
pro osobní vozidla zaměstnanců a pracovních návštěv. Kolem budov jsou navrženy štěrkové
obslužné komunikace šířky 3 m s možností pojezdu a přístupu pro požární techniku.
Při výstavbě dojde pouze k dočasnému ovlivnění ovzduší, na kterém se budou podílet doprava
(převoz materiálu, činnost stavební techniky) a stavební práce. Míra zátěže závisí na technologické kázni dodavatelů stavby a na technologii výstavby. Během stavebních prací budou do
ovzduší emitovány pevné částice manipulací se sypkými hmotami a provozem mechanismů či
nákladních automobilů. Při provozu zásahu se nepředpokládá významné dotčení ovzduší.
Zhoršení hlukových poměrů v území při realizaci i provozu záměru není z hlediska možného
dotčení chráněných zájmů významné.
Výstavbou nebudou vznikat odpady, které by zapříčinily přímé znečištění půdy, změnu místní
topografie, stabilitu či erozi půdy. Stavba nebude mít negativní dopad na horninové prostředí
či nerostné zdroje a nezpůsobí ani změny hydrogeologických charakteristik území. Vzhledem
k charakteru stavby se nepředpokládá znečištění podzemních či povrchových vod ropnými ani
jinými nebezpečnými látkami.
Popis technického a technologického řešení
(podle průvodní zprávy projektu)
SO1 – Skladový objekt Eurofrost – Postřižín 1
Skladový objekt tvoří hala se sedlovou střechou obdélníkového půdorysu s rozšířením na západní straně. Půdorysné rozměry objektu jsou 150 m × 61 m, v severním rozšíření až 73,5 m.
Výška objektu v hřebeni je od převažující úrovně okolního terénu 13 m. V severním rohu je do
halové konstrukce vsazena administrativně provozní část s hloubkou traktu 6,8 m a délkou
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48,9 m. Výška 10,5 m nepřesahuje výšku haly. Skladová část je rozdělena na suchý a chlazený sklad. Vnitřní členění bude přibližně na dvě stejně velké části. Zásobování je navrženo z
východní strany cca 12 výsuvnými vraty. V administrativně-provozní části objektu je navržen
hlavní vstup, samostatný vstup pro řidiče navázaný na kancelář operátorek a WC. Dále je zde
kancelář mistrů, WC, schodiště a propojení do skladové haly. Ze severní strany jsou navrženy
vstupy do dílny (servis a drobné opravy techniky) a do strojovny. Venkovní agregáty chlazení
budou umístěny na střeše administrativní části. Ve 2. NP je přístupná elektrorozvodna. Ve 3.
NP jsou navrženy kanceláře, WC, kuchyňka a strojovna hasicího zařízení. Hala je navržena z
betonového skeletu s max. rozpětím hlavních betonových vazníků 30 m. Obvodový plášť bude
z fasádních sendvičových panelů. Na střeše bude skládané střešní souvrství na trapézovém
plechu s výškou vlny 160 mm a povlakovou krytinou z PVC folie.
SO2 – Skladový objekt Eurofrost – Postřižín 2
Druhý skladový objekt má obdélníkový půdorys 85 m × 97 m. Výška stavby v nejvyšším bodu,
kterým je hlavní hřeben sedlové střechy skladové části, bude od okolního převažujícího terénu
13 m. SO2 se skládá z haly cca 70 m × 97 m, sníženého prostoru vykládací manipulační rampy
cca 15 m × 59 m a dvou administrativních částí. Administrativní třípodlažní části mají každá
rozměr 15 m × 19 m. Skladová část bude rozdělena na dvě sekce. V jižní bude provoz výroby
mražených potravin s 2–3 výrobními linkami, skladovými prostory a zázemím provozu. V navazující části je navržen mražený sklad s regálovým systémem a obslužnými uličkami pro pojezd manipulační techniky. Prostor výroby mražených potravin i mražený sklad mají propojení
na vykládací manipulační rampu, kde bude cca 12 výsuvných zásobovacích vrat. Rohové třípodlažní části jsou navrženy zvlášť pro provoz výroby mražených potravin a zvlášť pro mražený sklad. Jejich dispoziční uspořádání je však obdobné. V 1. NP jsou navrženy vstupy, kanceláře a WC, v 2. NP šatny zaměstnanců, ve 3. NP kanceláře a elektrorozvodna. Obě rohové
administrativně provozní části mají samostatnou dílnu a strojovnu. Venkovní agregáty chlazení
jsou navrženy na snížené střeše manipulační rampy. Objekt bude mít kombinovanou konstrukci z betonového a ocelového skeletu. V části mraženého skladu budou stěnové a stropní
izolační panely umístěny uvnitř konstrukce kvůli promrzání. S ohledem na rozpětí střešní konstrukce bude využito ocelových příhradových vazníků. Na střeše bude skládané souvrství na
trapézovém plechu s finální povlakovou krytinou z PVC folie.
Harmonogram činností prováděných v rámci zásahu
Neuvedeno.
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Obr. 2: Koordinační situace s vyznačením zpevněných (šedě) a zatravněných ploch (zeleně)

c) Údaje o stavu přírody a krajiny v dotčeném území
c) 1. Popis současného stavu přírody a krajiny
Lokalita záměru se nachází v západním cípu Středolabské tabule. Z hlediska nižších geomorfologických jednotek je situována na pomezí Vojkovické roviny a Kojetické pahorkatiny. Území
má homogenní plošinný reliéf kvartérního stáří na cenomanských pískovcích a denudačních
zbytcích spodnoturonských písčitých slínovců a spongilitů (opuk), na značné části povrchu s
pokryvem spraší (Demek et Mackovčin 2006).
Dle biogeografického členění České republiky se lokalita nachází v Řipském bioregionu, který
tvoří opuková tabule s ochuzenou teplomilnou biotou 2. bukovo-dubového stupně, ve vyšších
polohách s přechody do 3. dubovo-bukového stupně. V kaňonech Vltavy a jejích přítoků, podobně jako na ojedinělých neovulkanitových elevacích, se nachází pestrá biota se zbytky teplomilné lesní a stepní vegetace. Zastoupeny jsou mezní a exklávní prvky i čeští endemité flóry
9
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a hmyzu. V současnosti dominuje orná půda, cenné jsou fragmenty travních lad a skalního
řídkolesí. Lesy jsou menší, převážně kulturní bory, ale jsou zde i zbytky dubohabřin a doubrav
(Culek et al. 2013).
Potenciální vegetace
Potenciální vegetace je ekologický koncept, který popisuje sukcesně stabilizovanou vegetaci,
která by se vyvinula za konkrétní časový úsek na určitém území, které je definované ekologickými a klimatickými podmínkami, v případě, že by do vývoje nezasahoval člověk. Potenciální
přirozená vegetace je podmíněna klimatem, půdními faktory a konfigurací terénu. Její znalost
je významná pro představu o charakteru území a původním vegetačním krytu, ochranu stávajících biotopů, při revitalizacích nebo výsadbách, u kterých umožní stanovit optimální druhovou
skladbu.
V dotčeném území je rekonstruována vegetace černýšových dubohabřin (Melampyro nemorosi-Carpinetum, Neuhäuslová 2001), jejichž dominanty tvoří dub zimní (Quercus petraea) a
habr obecný (Carpinus betulus). Častá je příměs lip (Tilia sp.), dubu letního (Q. robur), jasanu
ztepilého (Fraxinus excelsior), javoru klenu (Acer pseudoplatanus), javoru mléče (A. platanoides) a třešně ptačí (Prunus avium). Ve vyšších a inverzních polohách se vyskytuje i buk lesní
(Fagus sylvatica) a jedle bělokorá (Abies alba). Vyvinuté keřové patro je pouze v prosvětlených
porostech a tvoří jej mezofilními druhy opadavých listnatých lesů. Bylinné patro je určeno především mezofilními druhy bylin, méně trávami.
c) 2. Identifikace chráněných zájmů, které budou pravděpodobně ovlivněny
Významné krajinné prvky
Na hranici záměru se nachází VKP vodní tok a údolní niva, které tvoří polní vodoteč Dolnopostřižínský potok (ID 10182949). Údolní niva je omezena pouze na bezprostřední okolí potoka.
Ekologicko-stabilizační funkce obou VKP je slabá, neboť koryto i břehy potoka jsou silně upravené, potok často vysychá a kvalita vody pro oživení je kvůli splachům z polí nepříznivá. Silně
eutrofizovaný břehový porost tvoří hustě zapojené trnky, bez černý a svídy. Doprovodný porost
toku může tvořit polním živočichům migrační trasu a úkryt. Registrované VKP ve smyslu ustanovení § 6 dotčeny nebudou.
Územní systém ekologické stability
Podél Dolnopostřižínského potoka je v územním plánu Postřižína vymezen lokální biokoridor
LBK 162-2. Tento skladební prvek je překryt VKP vodní tok a údolní niva, tudíž jeho ekologická
definice je totožná
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Obr. 3: Skladební prvky ÚSES v okolí záměru (červeně) podle návrhu změny č. 3 ÚP Postřižín

Dřeviny rostoucí mimo les
Pro realizaci záměru bude nutné vykácet dřeviny rostoucí mimo les, které jsou chráněny dle §
7 zákona č. 114/1992 Sb. Tyto dřeviny budou vymezeny v dendrologického průzkumu.
Památné stromy
Záměrem nemohou být dotčeny.
Krajinný ráz
Území není součástí přírodního parku podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Přírodní parky nejsou vyhlášeny ani v blízkém okolí stavby.
Záměr je umístěn v rovinatém území středních Čech, které se vyznačuje vysokou mírou urbanizace a značným podílem zemědělských ploch. Estetické vnímání krajiny snižují početné průmyslové a logistické objekty a nové obytné celky navazující na příměstské vesnice (tzv. sídelní
kaše). Kulturně-historickou charakteristikou území tvoří zámky Veltrusy, Nelahozeves, Panenské Břežany, Sazená, tvrz Odolena Voda a židovské pamětihodnosti. Přírodní charakteristiku
krajinného rázu formuje především zařízlé údolí Vltavy, v širších panoramatech z vyhlídkových
míst se uplatňují dálkové pohledy do Českého Středohoří (na Milešovku) a na krajinnou dominantu Říp. Přírodní hodnoty v okolí záměru charakterizují drobné VKP (lesíky, polní vodoteče)
či přírodní rezervace Dřínovská stráň.
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Zvláště chráněná území
V místech záměru se nenachází zvláště chráněná území podle části třetí zákona č. 114/1992
Sb.
c) 3. Údaje o termínech, obsahu a rozsahu přírodovědného průzkumu
Terénní šetření na lokalitě zásahu bylo provedeno 23. června 2020 při slunečném a bezvětrném počasí. Přírodovědný průzkum byl zaměřen na identifikaci ohrožených nebo zvláště chráněných rostlin a živočichů a zhodnocení stavu ostatně potenciálně dotčených chráněných zájmů. Výsledky průzkumu jsou doplněny o recentní údaje z Nálezové databáze ochrany přírody
(© NDOP, AOPK ČR, 2020).
Botanický průzkum
Při botanickém průzkumu byl evidován soupis všech zjištěných taxonů cévnatých rostlin. Pozornost byla věnována hlavně vzácným a ohroženým druhům (z Červeného seznamu České
republiky; Grulich 2012) a zvláště chráněným rostlinám. Monitorován byl i výskyt nepůvodních
a invazivních druhů. Pro determinaci taxonů byl použit klíč Kaplana et al. (2019), nepůvodní a
invazivní druhy byly určovány podle Pyška et al. (2012), názvosloví vychází z Danihelky et al.
(2012). Vymezení biotopů a vegetace je podle Chytrého et al. (2010).
Zoologický průzkum
Bezobratlí byli detekováni přímým pozorováním, případně byli zjišťováni pod ležícími kameny,
v mrtvém dřevě a suti. Entomologickou sítí (o průměru 40 cm, délka hole 1,5 m) byla v prostoru
záměru smýkána vegetace a sklepávány větve dřevin.
Obratlovci byli zjišťováni vizuálně (pomocí dalekohledu Olympus 8 × 42), akusticky podle hlasových projevů a pozorováním jejich pobytových znaků (nory, stopy, okusy, trus či kadávery).
Na dotčených dřevinách byly zjišťovány dutiny, úkrytové škvíry a hnízda. Menší obratlovci (primárně plazi) byli na vhodných stanovištích vyhledáváni pod kameny, v suti a dřevní hmotě.
Pro zařazení rostlin a živočichů do kategorií ohrožení byly použity následující zkratky.
Tyto taxony jsou v textu označovány za ochranářsky cenné či významné.
Druhy zvláště chráněné zákonem (uvedené ve vyhlášce č. 395/1992 Sb.)
• O – Ohrožený druh
• SO – Silně ohrožený druh
• KO – Kriticky ohrožený druh
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Druhy živočichů zapsaných v červených seznamech (Chobot et Němec 2017, Hejda et al.
2017):
• CR – Kriticky ohrožený
• EN – Ohrožený
• VU – Zranitelný
• NT – Téměř ohrožený
• NE – Nevyhodnocený
• DD – Nedostatečné údaje
Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství:
• I – Druh zapsaný v příloze I Směrnice 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků
• II – Druh zapsaný v příloze II Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť,
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – Druhy živočichů a rostlin v zájmu
Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany
• IV – Druh zapsaný v příloze IV Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť,
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – Druhy živočichů a rostlin v zájmu
Společenství, které vyžadují přísnou ochranu
• V – Druh zapsaný v příloze V Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť,
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – Druhy živočichů a rostlin v zájmu
Společenství, jejichž odchyt a odebírání ve volné přírodě a využívání může být předmětem určitých opatření na jejich obhospodařování
Druhy rostlin zapsané v červeném seznamu (Grulich 2012):
• C1 – Kriticky ohrožený
• C2 – Silně ohrožený
• C3 – Ohrožený
• C4a – Vzácnější taxon vyžadující další pozornost – méně ohrožený
• C4b – Vzácnější taxon vyžadující další pozornost – dosud nedostatečně prostudovaný
o

r – taxon je vzácný a jeho populace nevykazují žádný významný negativní trend

o

t – taxon ustupuje

o

b – taxon je vzácný a vykazuje trend v mizení
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Výsledky botanického průzkumu
Většinu plochy zásahu zaujímá zemědělská půda, na které byla v době průzkumu vyseta pšenice setá (Triticum aestivum). Menší prostor mezi stávajícím skladovým areálem a polem tvoří
plocha ponechaná ladem, která zarůstá především trávami a keřovým náletem. V zapojeném
travnatém porostu dominují třtina křovištní (Calamagrostis epigejos) a ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius). Lokálně se zde tvoří i porosty kopřivy dvoudomé (Urtica dioica) a ostružiníku
křovitého (Rubus fruticosus agg.). Z bylin se solitérně objevují např. bolehlav plamatý (Conium
maculatum), kozlík lékařský (Valeriana officinalis agg.) nebo čičorka pestrá (Securigera varia).
Západní část byla opuštěna zřejmě teprve nedávno, tudíž se zde uplatňují především rostliny
narušovaných stanovišť – bodlák obecný (Carduus acanthoides), pcháč obecný (Cirsium vulgare), ostropes trubil (Onopordum acanthium), durman obecný (Datura stramonium) a komonice (Melilotus sp.). Podíl invazních neofytů na lokalitě je poměrně nízký a zastupují jej pouze
solitérně rostoucí turan roční (Erigeron annuus) a zlatobýl kanadský (Solidago canadensis).
Keřový porost, jehož zapojení v závislosti na době opuštění plochy roste od západu na východ,
tvoří svída krvavá (Cornus sanguinea), růže šípková (Rosa canina), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna) a mladí jedinci ořešáku královského (Juglans regia).
Doprovodný porost Dolnopostřižínského potoka formují hustě zapojené trnky (Prunus sp.), bez
černý (Sambucus nigra), růže šípková a hloh jednosemenný. Bylinný podrost je jen slabě rozvinut a je určen především kopřivami.

Obr. 4: Pole a doprovodný porost Dolnopostřižínského potoka z lokality záměru
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Obr. 5: Opuštěná plocha s rozvolněnými křovinami ve východní části

Obr. 6: Ruderalizující porost v západní části
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Tab. 1: Soupis zaznamenaných rostlin (řazeno abecedně podle latinských názvů)
Český název
Ovsík vyvýšený
Kozinec sladkolistý
Sveřep měkký
Třtina křovištní
Opletník plotní
Kokoška pastuší tobolka
Bodlák obecný
Pcháč rolní
Pcháč zelinný
Pcháč obecný
Bolehlav plamatý
Svlačec rolní
Svída krvavá
Hloh jednosemenný
Srha laločnatá
Mrkev obecná
Durman obecný
Přeslička rolní
Turan roční
Kostřava luční
Jasan ztepilý
Svízel bílý
Svízel přítula
Kakost pyrenejský
Kakost smrdutý
Medyněk vlnatý
Třezalka tečkovaná
Vlaštovičník větší
Merlík bílý
Ořešák královský
Hluchavka nachová
Hrachor hlíznatý
Jílek vytrvalý
Štírovník růžkatý
Tolice dětelová
Tolice vojtěška
Komonice bílá
Komonice lékařská
Ostropes trubil
Mák vlčí
Rdesno peprník
Jitrocel kopinatý
Lipnice roční
Truskavec ptačí
Mochna nátržník
Třešeň ptačí
Višeň obecná
Slivoň slíva
Střemcha obecná
Trnka obecná
Růže šípková
Ostružiník křovitý
Šťovík tupolistý
Šťovík kadeřavý
Bez černý
Čičorka pestrá

Latinský název
Arrhenatherum elatius
Astragalus glycyphyllos
Bromus hordeaceus
Calamagrostis epigejos
Calystegia sepium
Capsella bursa-pastoris
Carduus acanthoides
Cirsium arvense
Cirsium oleraceum
Cirsium vulgare
Conium maculatum
Convolvulus arvensis
Cornus sanguinea
Crataegus monogyna
Dactylis glomerata
Daucus carota
Datura stramonium
Equisetum arvense
Erigeron annuus
Festuca pratensis
Fraxinus excelsior
Galium album
Galium aparine
Geranium pyrenaicum
Geranium robertianum
Holcus lanatus
Hypericum perforatum
Chelidonium majus
Chenopodium album
Juglans regia
Lamium purpureum
Lathyrus tuberosus
Lolium perenne
Lotus corniculatus
Medicago lupulina
Medicago sativa
Melilotus albus
Melilotus officinalis
Onopordum acanthium
Papaver rhoeas
Persicaria hydropiper
Plantago lanceolata
Poa annua
Polygonum aviculare agg.
Potentilla erecta
Prunus avium
Prunus cerasus
Prunus insititia
Prunus padus
Prunus spinosa
Rosa canina
Rubus fruticosus agg.
Rumex obtusifolius
Rumex patientia
Sambucus nigra
Securigera varia

Status, ochrana
invazní, archeofyt

naturalizovaný, archeofyt
naturalizovaný, archeofyt
invazní, archeofyt

invazní, archeofyt
naturalizovaný, archeofyt

invazní, neofyt

naturalizovaný, archeofyt

naturalizovaný, archeofyt
naturalizovaný, archeofyt

naturalizovaný, neofyt
naturalizovaný, archeofyt
naturalizovaný, archeofyt

naturalizovaný, archeofyt
naturalizovaný, archeofyt

naturalizovaný, archeofyt
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Starček obecný
Hulevník lékařský
Zlatobýl kanadský
Ptačinec prostřední
Pšenice setá
Heřmánkovec nevonný
Podběl lékařský
Kopřiva dvoudomá
Kozlík lékařský
Divizna malokvětá
Rozrazil rolní
Vikev ptačí

Senecio vulgaris
Sisymbrium officinale
Solidago canadensis
Stellaria media
Triticum aestivum
Tripleurospermum inodorum
Tussilago farfara
Urtica dioica
Valeriana officinalis agg.
Verbascum thapsus
Veronica arvensis
Vicia cracca

naturalizovaný, archeofyt
naturalizovaný, archeofyt
invazní, neofyt
kultura
naturalizovaný, archeofyt

naturalizovaný, archeofyt

Výsledky zoologického průzkumu
Bezobratlí
Na lokalitě výstavby dominovaly běžné a biotopově nevyhraněné druhy bezobratlých. Taxony
zvláště chráněné dle § 50 zákona č. 114/1992 Sb., zastupovali čmelák skalní (Bombus lapidarius, O) a zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta, O):
Čmelák skalní (Bombus lapidarius, O) – obecně všudypřítomný druh. Při průzkumu byla pozorována cca desítka dělnic sbírající potravu na květnaté vegetaci. Vhodné podmínky pro tvorbu
hnízd (pukliny, škvíry v zemi, nory hlodavců, kupy kamení) se na území záměru vyskytují spíše
omezeně. Stanovení početnosti dotčené části populace je obtížné a je zřejmé, že kolísá v závislosti na potravních a klimatických podmínkách. Lze odhadovat cca jednu kolonii.
Zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta, O) – v současnosti tento brouk v České republice široce
expanduje. Podle Horáka et al. (2009) není významně ohrožen a má dokonce potenciál způsobovat zemědělské škody. Vývoj larev probíhá v nejrůznějším substrátu (mrtvé dřevo, půda,
tmavý hnůj, listová padanka). Na lokalitě byla na květech bodláků nalezena tři imaga. Typický
materiál pro vývoj larev nebyl na území stavby zjištěn. Larvální vývoj patrně probíhá v nedalekých zahrádkách (komposty, kupy štěpky apod.).

Tab. 2: Soupis zjištěných bezobratlých při průzkumu
Český název

Latinský název

Máloštětinatci
Žížala obecná
Měkkýši
Hlemýžď zahradní
Páskovka keřová
Stejnonožci
Stínka obecná
Stínka zední
Svinka obecná
Mnohonožky
Uzlenka čpavá
Stonožky
Stonožka škvorová
Zemivka dlouhorohá

Oligochaeta
Lumbricus terrestris
Molusca
Helix pomatia
Cepaea hortensis
Isopoda
Porcellio scaber
Oniscus asellus
Armadillidium vulgare
Diplopoda
Unciger foetidus
Chilopoda
Lithobius forficatus
Geophilus flavus

Zákonná
ochrana

Červený
seznam

Směrnice
EU

V
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Pavoukovci
Běžník obecný
Čelistnatka sp.
Křižák obecný
Listovník štíhlý
Lovčík hajní
Sekáč rohatý
Škvoři
Škvor obecný
Rovnokřídlí
Kobylka křovištní
Kobylka zpěvavá
Saranče luční
Saranče měnlivá
Polokřídlí
Klopuška sp. (cca 3 druhy)
Kněžice kuželovitá
Kněžice obecná
Kněžice pásovaná
Lovčice oválná
Mšice maková
Ruměnice pospolná
Vroubenka smrdutá
Brouci
Blýskáček řepkový
Dřepčík polní
Dřepčík zelený
Hrotař špičatý
Kvapník plsnatý
Páteříček obecný
Páteříček sněhový
Stehenáč zelenavý
Střevlíček sp.
Střevlíček měděný
Slunéčko sedmitečné
Slunéčko východní
Zlatohlávek tmavý
Blanokřídlí
Čmelák skalní
Mravenec černolesklý
Mravenec obecný
Sršeň obecná
Včela medonosná
Vosa obecná
Žlabatka růžová
Motýli
Babočka paví oko
Babočka síťkovaná
Bělásek řepkový
Bělásek řepový
Bělásek zelný
Jetelovka hnědá
Kovolesklec gama
Okáč poháňkový
Soumračník čárečkovaný
Píďalka kopřivová
Travařík cf. obecný
Vlnopásník kostkovaný
Vřetenuška obecná

Arachnida
Xysticus cristatus
Tetragnatha sp.
Araneus diadematus
Tibellus oblongus
Pisaura mirabilis
Phalangium opilio
Dermaptera
Forficula auricularia
Orthoptera
Pholidoptera griseoaptera
Tettigonia cantans
Chorthippus dorsatus
Chorthippus biguttulus
Hemiptera
Miridae
Aelia acuminata
Carpocoris purpureipennis
Graphosoma italicum
Nabis rugosus
Aphis fabae
Pyrrhocoris apterus
Coreus marginatus
Coleoptera
Brassicogethes aeneus
Phyllotreta undulata
Altica oleracea
Mordella aculeata
Pseudoophonus rufipes
Cantharis rustica
Cantharis fusca
Oedemera virescens
Pterostichus melanarius
Poecilus cupreus
Coccinella septempunctata
Harmonia axyridis
Oxythyrea funesta
Hymenoptera
Bombus lapidarius
Lasius fuliginosus
Lasius niger
Vespa crabro
Apis mellifera
Vespula vulgaris
Diplolepis rosae
Lepidoptera
Inachis io
Araschnia levana
Pieris napi
Pieris rapae
Pieris brassicae
Euclidia glyphica
Autographa gamma
Coenonympha pamphilus
Thymelicus lineola
Camptogramma bilineata
Crambus cf. lathoniellus
Scopula immorata
Zygaena filipendulae

O
O
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Dvoukřídlí
Bzikavka dešťová
Bzučivka zlatá
Kuklice plochá
Komár pisklavý
Masařka obecná
Moucha domácí
Octomilka obecná
Pestřenky (cca 2 druhy)
Tiplice zelná

Diptera
Haematopota pluvialis
Lucilia caesar
Ectophasia crassipennis
Culex pipiens
Sarcophaga carnaria
Musca domestica
Drosophila melanogaster
Syrphidae
Tipula oleracea

Ryby
Záměrem nemohou být dotčeny. Dolnopostřižínský potok neumožňuje trvalý výskyt ryb.
Obojživelníci
Při průzkumu nebyl na lokalitě zásahu výskyt obojživelníků potvrzen. Vodní biotopy umožňující
reprodukci a vývoj obojživelníků se na ploše výstavby nevyskytují. Z retenční nádrže v areálu
mrazíren pocházejí údaje (NDOP, Jeřábková, 2018) o výskytu zelených skokanů (Pelophylax
esculentus s. l., SO, NT, V). Při průzkumu bylo možné nádrž zkontrolovat pouze z poza oplocení, nicméně typicky vyhřívající se dospělci na břehu pozorováni nebyli. Na základě ortofoto
se prostředí okolo nádrže významně změnilo (rozšíření zpevněných ploch, zorání porostu mezi
nádrží a potokem, výstavba oplocení), tudíž je vysoce pravděpodobné, že skokani již retenční
nádrž nevyužívají. V případě výskytu, lze záměrem dotčené terestrické prostředí považovat za
vhodné prostředí zejména k migracím (skokani zelení obvykle ve vodním prostředí i zimují).

Plazi
Při průzkumu nebyla na lokalitě zásahu přítomnost plazů doložena. O možném výskytu nenapovídají ani údaje z faunistických databází.
Ptáci
Na lokalitě zásahu a v jejím okolí byly pozorovány zejména běžné druhy naší kulturní krajiny.
Hnízdní vazbu lze na základě průzkumu vymezit u ptáků nezapojených křovin, jako jsou pěnice
pokřovní (Sylvia curruca), strnad obecný (Emberiza citrinella) a ťuhýk obecný (Lanius collurio,
O, NT, I). Z lokality pochází záznam (NDOP, Jeřábková, 2018) o strnadu lučním (E. calandra,
KO, VU). Protože druh nebyl při průzkumu ve vhodnou dobu zaznamenán, lze konstatovat, že
zde může hnízdit spíše nepravidelně. Podle NDOP byly v širším okolí pozorovány i další druhy
zemědělské krajiny: moták pochop (Circus aeruginosus, O, VU, I), ťuhýk šedý (L excubitor, O,
VU) a koroptev polní (Perdix perdix, O, NT). Pravidelný hnízdní výskyt těchto druhů na lokalitě
stavby je ovšem nepravděpodobný (vzhledem k jejich biotopovým nárokům a termínu pozorování).
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Obr. 7: Samec ťuhýka obecného na oplocení areálu mrazíren při okraji lokality záměru

Tab. 3: Soupis ptáku zaznamenaných při průzkumu
Český název
Dravci
Káně lesní
Poštolka obecná
Hrabaví
Bažant obecný
Měkkozobí
Holub domácí
Holub hřivnáč
Hrdlička zahradní
Pěvci
Jiřička obecná
Kos černý
Pěnice pokřovní
Pěnkava obecná
Rehek domácí
Skřivan polní
Stehlík obecný
Strnad obecný
Sýkora koňadra
Sýkora modřinka
Špaček obecný
Straka obecná

Latinský název
Falconiformes
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Galliformes
Phasianus colchicus
Columbiformes
Columba livia f. domestica
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Passeriformes
Delichon urbicum
Turdus merula
Sylvia curruca
Fringilla coelebs
Phoenicurus ochruros
Alauda arvensis
Carduelis carduelis
Emberiza citrinella
Parus major
Parus caeruleus
Sturnus vulgaris
Pica pica

Status

Ťuhýk obecný

Lanius collurio

O, NT, I

Vrabec domácí

Passer domesticus

Poznámka k výskytu
1 ex. loví na polích
1 ex. loví na polích
1 samec se ozývá z okolí
cca 10 ex.; přelety v extravilánu Úžic
1 pár; přelety v extravilánu Úžic
cca 5 ex.; přelety v extravilánu Úžic

NT

6 ex.; loví hmyz v areálu a extravilánu Úžic
1 samec zpívá v extravilánu Úžic
1 ex.; samec se ozývá z keřových porostů
1 samec zpívá v extravilánu Úžic
dva páry; samci se ozývají z extravilánu Úžic
2 ex.; poletují nad polními biotopy
2 ex.; v keřových porostech
3 ex.; samci se ozývají z keřů a biokoridoru
cca 4 ex.; zpěv z lokality a jejího okolí
cca 4 ex.; zpěv z lokality a jejího okolí
2 ex.; zpěv z lokality a jejího okolí
2 ex. sbírají potravy na trávnících v areálu
1 pár a 2 juv. loví z oplocení areálu
v keřových porostech hnízdí 1 pár.
5 ex., přelety v extravilánu Úžic
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Savci
V zájmovém území se vyskytují převážně běžné druhy savců zemědělské krajiny. Předpokládat lze hlavně srnce obecného (Capreolus capreolus) a zajíce polního (Lepus europaeus, NT).
Z polí v okolí záměru pochází údaje o výskytu křečka polního (Cricetus cricetus, SO, IV). Při
průzkumu byly namátkou zkontrolovány některé části dosud nesklizeného pole, nory nalezeny
ovšem nebyly. Distribuce křečků v krajině závisí hlavně na jejich populačních cyklech a zemědělském hospodaření (vysazených plodinách, doba sklizně apod.). Potenciální výskyt jednotek
jedinců na dotčeném poli jednoznačně vyloučit nelze.

koroptev polní

moták pochop
skokan zelený

kavka obecná

strnad luční
ťuhýk obecný

moták pochop

křeček polní

ťuhýk šedý

Obr. 8: Výskyt zvláště chráněných živočichů (žluté body) na lokalitě záměru (červeně) podle recentních údajů NDOP (od roku 2010)

d) Hodnocení vlivů
d) 1. Zhodnocení dostatečnosti podkladů pro posouzení vlivu
Podkladem pro posouzení vlivu zásahu byly výsledky terénního průzkumu, které jsou popsány
v kapitole c) 3. Pro vyhodnocení byly využity i údaje veřejných informačních systémů (primárně
NDOP). Poskytnuta byla průvodní zpráva, koordinační situace a výkresy jednotlivých SO. Tyto
podklady poskytují dostatečný obraz o charakteru zásahu a jeho možných vlivech na chráněné
zájmy. Celkově lze konstatovat, že podklady pro hodnocení vlivů jsou dostatečné.
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d) 2. Identifikace a popis předpokládaných vlivů zásahu na chráněné zájmy
Významné krajinné prvky
Východní cíp záměru je navržen až k okraji Dolnopostřižínského potoka. Při realizaci výstavby
dojde k okrajovému odstranění břehových a na ně navazujících keřových porostů.
Územní systémy ekologické stability
Východní cíp záměru je navržen až k okraji Dolnopostřižínského potoka, podél kterého je vymezen lokální biokoridor LBK 162-2. Při výstavbě dojde k okrajovému odstranění břehových a
na ně navazujících keřových porostů, které tvoří úkryt a migrační trasu živočichů.
Dřeviny rostoucí mimo les
Pro realizaci stavby bude nutné vykácet mimolesní dřeviny, které zastupují nejspíše jen keřové
porosty nad 40 m2. Ekologicky ani společensky významné dřeviny nebyly nalezeny.
Památné stromy
Záměrem nemohou být dotčeny.
Krajinný ráz
K zásahu do prostorových vztahů a vizuální scény krajiny dojde jen v místech stavby. Lokálně
mohou být dotčeny přírodní hodnoty, které zastupují VKP vodní tok a jeho údolní niva, lokální
biokoridor ÚSES a zvláště chráněné druhy živočichů. Turistické trasy se v okolí zásahu nevyskytují. Výstavba nebude pozorovatelná ani z extravilánu Úžic, neboť bude stíněna stávajícím
skladovým areálem. Narušení kulturních či historických charakteristik krajinného rázu není při
realizaci stavby předpokládáno.
Zvláště chráněná území
Záměrem nemohou být dotčena.
Flóra
Lokalita zásahu zahrnuje pouze polní kultury a ruderalizované porosty. Ochranářsky hodnotná
společenstva rostlin nebo zvláště chráněné či ohrožené rostliny se zde nevyskytují.
Při narušení půdního krytu během výstavby lze očekávat vytvoření vhodných životních podmínek a zesílený přísun diaspor nepůvodních druhů. V prostoru roste dosud pouze lokálně turan
roční (Erigeron annuus) a zlatobýl kanadský (Solidago canadensis).
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Fauna
Bezobratlí
Rozšířením areálu dojde k záboru polních a ruderalizovaných ploch, které jsou biotopem převážně euryekních a běžných druhů bezobratlých. Dotčeny mohou být i zvláště chráněné druhy:
Čmelák skalní (Bombus lapidarius, O) – možný zásah do cca jedné kolonie (hnízda) při skrývce
zeminy, možnost usmrcení jednotlivých vývojových stádií, zábor potravního biotopu.
Zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta, O) – zábor potravního biotopu jednotek imag, usmrcení
imobilních vývojových stádií (vajíčka či larvy) je vzhledem k absenci vhodných mikrostanovišť
málo pravděpodobné.

Ryby
Záměrem nemohou být dotčeny.
Obojživelníci
Na základě výsledků průzkumu a zhodnocení stavu dotčených biotopů bylo shledáno, že populace zelených skokanů (Pelophylax esculentus s. l., SO, NT, V) se v retenční nádrži v areálu
mrazíren již nevyskytuje. Obojživelníci tudíž nebudou výstavbou dotčeni.

Plazi
Trvale se vyskytující populace plazů nebudou dotčeny. V případě konfliktu náhodně se vyskytujících plazů s výstavbou (např. ještěrka obecná Lacerta agilis, SO, VU, IV), lze očekávat, že
dotčení jedinci budou unikat z dosahu nebezpečí.
Ptáci
Ptáci budou realizací záměru dotčeni úbytkem hnízdních příležitostí odstraněním porostů křovin a následným záborem. Na základě terénního průzkumu a analýzy dostupných údajů budou
takto dotčeny i zvláště chráněné druhy:
Ťuhýk obecný (Lanius collurio, O, NT, I) – zábor hnízdního a potravního biotopu jednoho páru,
rušení při výstavbě.
Strnad luční (Emberiza calandra, KO, VU) – zábor potenciálního hnízdního a potravního biotopu jednoho páru, rušení při výstavbě.

Savci
Zásahem dojde k lokálnímu úbytku prostředí savců zemědělské krajiny. Zcela jednoznačně
nelze vyloučit zásah do biotopu křečka polního (Cricetus cricetus, SO, IV).
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Při stavbě budou savci využívající bezprostřední okolí záměru rušeni. Očekávat lze proto jejich
přesun do klidnějších částí krajiny. Po ukončení záměru dojde k opětovnému osídlení opuštěných míst.
d) 3. Vyhodnocení očekávaných vlivů zásahu na chráněné zájmy
Významné krajinné prvky
VKP vodní tok a údolní niva Dolnopostřižínského potoka nebudou zásadně dotčeny. Stávající
ekologicko-stabilizační funkce nedozná po ukončení stavby zásadních změn. Zábory jsou navíc situovány v místech silnice, kde jsou veškeré krajinné funkce potoka značně redukovány.
Územní systémy ekologické stability
Vlivy na lokální biokoridor LBK 162-2 je možno vyhodnotit jako nevýznamné. Ovlivnění je identické jako u VKP. Funkce biokoridoru ÚSES, jakožto migrační trasy živočichů, nebude zásadně
dotčena.
Dřeviny rostoucí mimo les
Porosty dřevin rostoucích mimo les nebudou v dotčeném území zásadně redukovány.
Probíhají-li některé stavební aktivity v blízkosti kmene nebo kořenových náběhů a hrozí jejich
mechanické poškození, je nezbytné tyto části stromu chránit. Podle ČSN 83 9061 je nutné v
těchto případech opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým min. 2 m. Zařízení
je potřeba připevnit bez poškození stromu a nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy.
Současně s ochranou nadzemních částí se aplikují opatření pro ochranu chráněného pásma
stromu před poškozením a zhutněním půdy. Půda v ochranném pásmu musí být chráněna tak,
aby nedošlo k jejímu zhutnění, znečištění látkami poškozujícími rostliny nebo půdu a aby nedošlo k zamokření vodou odváděnou ze stavby. V ochranném pásmu stromu nesmí být zakládána ohniště a současně se zde nesmí nacházet žádné zdroje tepla, které by mohly způsobit
jeho poškození.
Památné stromy
Záměrem nemohou být dotčeny.
Krajinný ráz
Výstavba zřejmě nepředstavuje závažný zásah do zákonných kritérií a znaků krajinného rázu
podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Případně by mělo být zpracováno detailní hodnocení vlivů
stavby na krajinný ráz, které je nad rámec této studie.
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Zvláště chráněná území
Záměrem nemohou být dotčena.
Flóra
Vlivy na jednotlivé populace rostlin lze s ohledem na charakter záměru a dotčených stanovišť
hodnotit jako nevýznamné. Při narušení půdního krytu během výstavby lze očekávat vytvoření
vhodných životních podmínek a zesílený přísun diaspor nepůvodních a invazních rostlin. Jejich
výskyt na lokalitě je nicméně ojedinělý, tudíž riziko neúnosné expanze (i při transportech materiálu) je slabé.

Fauna
Bezobratlí
Vlivy na populace bezobratlých lze hodnotit jako únosné a lokální. Zábory stanovišť jsou s ohledem na jejich kvalitu a dostupnost v okolí akceptovatelné. Ekologicky hodnotná společenstva
bezobratlých nejsou záměrem dotčena.
Populace zaznamenaných zvláště chráněných čmeláků skalních (Bombus lapidarius, O) a zlatohlávků tmavých (Oxythyrea funesta, O) nebudou zásadně redukovány, v okolí stavby se nachází dostatek refugií. Z hlediska zákonné ochrany dojde při stavbě záměru k zániku jimi užívaných sídel a poškození vývojových stádií. Postupováno by proto mělo být v souladu s ustanovením § 56. Populace těchto druhů nejsou aktuálně ve Středočeském kraji významně ohroženy. Jejich výskyt na lokalitě může být v období výstavby zcela odlišný, případně nemusí být
vůbec přítomny. Při narušení zemního krytu mohou imaga plochu opustit a uniknout tak z dosahu nebezpečí. Transfery dotčených chráněných bezobratlých nebývají efektivní a s ohledem
na jejich reprodukční schopnost a reálné ohrožení ani smysluplné.

Ryby
Záměrem nemohou být dotčeny.
Obojživelníci
Možnost ovlivnění byla shledána jako málo pravděpodobná.

Plazi
Možnost ovlivnění byla shledána jako málo pravděpodobná.
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Ptáci
Zábor hnízdních biotopů ptáků lze hodnotit jako lokální a únosný. Výskyt zvláště chráněných
druhů – ťuhýk obecný (Lanius collurio, O, NT, I), strnad luční (Emberiza calandra, KO, VU) –
nebude v území zásadně redukován. V okolí záměru se nachází dostatek refugií, často biotopově kvalitnějších (obr. 9). Perspektiva lokality pro oba druhy je bez správného managementu
nízká, neboť dojde k úplnému zapojení křovin a následnému zániku potravní i hnízdní příležitostí. S vhodným managementem (sečení a odstraňování křovin) není počítáno ani při nulové
variantě záměru. Z hlediska zákonné ochrany dojde u obou druhů ke zničení sídel (hnízdního
biotopu), potravního biotopu a rušení při výstavbě. Postupováno by proto mělo být podle § 56.
Pro zamezení usmrcování mláďat je nutné provést kácení dřevin a skrývku půdy mimo hnízdní
období od 1. září do 30. dubna.

Obr. 9: Distribuce ťuhýka obecného a strnada lučního (červené body) na lokalitě zásahu (žlutá
elipsa) a v jejím okolí (do 2 km) podle NDOP, záznamy od roku 2010

Savci
Dopady zásahu na savce jsou lokální a akceptovatelné. V rámci ochrany polních savců (včetně
potenciálně se vyskytujícího křečka polního Cricetus cricetus, SO, IV) je vhodné nejpozději tři
měsíce před zahájením stavebních prací odstranit rozvinutou vegetaci či polní plodiny vláčením nebo pravidelnou sečí udržovat nízký porost do výšky 10 cm. Hlavním cílem tohoto opatření je snížení atraktivity dotčené plochy pro osídlení polními živočichy. Takové území nebude
poskytovat dostatek úkrytů, tudíž dojde k jeho spontánnímu opuštění. Riziko usmrcení jedinců
26
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

„Skladový areál Eurofrost CB – Postřižín“
Hodnocení vlivu zamýšleného zásahu dle § 67 ZOPK

skrývkou půdního krytu bude tímto významně minimalizováno. Opatření by nemělo být zahajováno v hlavním reprodukčním období křečků, během května až června, kdy už je vegetace
(polní kultura) rozvinuta, a křečci se zde již vyskytují. V této době samice vychovávají mláďata
a osídlené nory již nejsou schopny opustit. Skrývku půdy je možno navrhnout od 1. září do 30.
dubna, po ukončení rozsídlování mláďat narozených na konci reprodukční sezóny. Navržené
opatření je účelnější a šetrnější než jedince primárně odchytávat a transferovat do neznámého
prostředí, kde nemají stabilní úkryty a jsou tak snadnou kořistí predátorů.
Protože výskyt křečků polních nebyl na lokalitě jednoznačně potvrzen, není nutné žádat o povolení výjimky podle § 56. Při realizaci uvedených opatření je výskyt druhu na lokalitě nepravděpodobný a dotčen může být pouze mírou srovnatelnou s běžným zemědělským hospodařením.
Synergické a kumulativní vlivy
Záměr předpokládá další rozšíření stávajícího skladového areálu. K podobným záměrům došlo v minulosti v okolí lokality několikrát (portál Cenia, ortofoto 2003–2016). Výhledově je projektováno i rozšíření dálnice D8 v úseku MÚK Zdiby – MÚK Nová Ves. Tento typ záměrů předpokládá další zábor zemědělského půdního fondu. V kumulaci s posuzovaným zásahem však
nepředstavuje závažné dotčení zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb.
d) 4. Pořadí variant zásahu z hlediska míry negativního ovlivnění chráněných zájmů
Navržený zásah je bez variantních řešení.
d) 5. Návrh opatření k vyloučení negativního vlivu zásahu na chráněné zájmy
V rámci preventivní ochrany živočichů a jejich biotopů je navrženo:
1.

Kácení dřevin bude s ohledem na ochranu ptáků provedeno od 1. října do 31. března.

2.

V rámci ochrany polních živočichů bude v dotčeném prostoru nejpozději tři měsíce před
zahájením stavebních prací provedeno odstranění vegetace vláčením, případně zde
bude pravidelným sečením udržován velmi nízký porost (do výšky 10 cm). Opatření nebude zahajováno v hlavním reprodukčním období polních živočichů během měsíců květen až červen.

3.

Skrývka půdního krytu bude provedena s ohledem na výskyt polních savců a ptáků od 1.
září do 30. dubna následujícího roku. V tomto období je nejmenší riziko zasažení rozmnožujících se jedinců.
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Ve vztahu k ochraně dřevin je navrženo:
4.

Při kácení dřevin a výstavbě bude postupováno v souladu s ČSN 83 9061 – Technologie
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

d) 6. Porovnání míry negativního vlivu zásahu bez realizace opatření
Při nedodržení opatření na ochranu živočichů mohou být jejich populace ohroženy mortalitou,
která ovšem nepovede k zásadnímu ohrožení jejich místních populací. Navržená opatření jsou
tak především preventivního charakteru.
d) 7. Závěr hodnocení z hlediska závažnosti vlivu zásahu
Na základě terénního šetření a analýzy všech dostupných podkladů lze konstatovat:
1.

Lokalita navržené stavby zahrnuje obhospodařované pole a ruderalizované porosty.

2.

Vzhledem k zarůstaní lokality lze její význam z hlediska výskytu živočichů považovat za
nízký a výhledově neperspektivní (bez adekvátního managementu). Místa obdobného
charakteru se v okolí početně vyskytují, tudíž zábor biotopů živočichů lze hodnotit jako
lokální. Celkově lze posoudit, že živočichové nebudou dotčeni mírou, která by vedla k
vymizení jejich lokálních populací.

3.

Stavba zasáhne do biotopů zvláště chráněných živočichů. Při dodržení navržených
ochranných opatření je riziko významného dotčení jejich populací mortalitou nízké.
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Návrh žádosti o výjimku podle ustanovení § 56
čmeláci rodu Bombus
–

zásah do potravního biotopu, poškození a ničení vývojových stádií a sídel při stavbě

zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta)
–

zásah do potravního biotopu

ťuhýk obecný (Lanius collurio), strnad luční (Emberiza calandra)
–

zásah do hnízdního a potravního biotopu, rušení při stavbě
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