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Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru „Farma pro chov nosnic Valov“ z hlediska
možného ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí dle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán věcně a
místně příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), vydává dle § 45i odst. 1 zákona k žádosti
společnosti Ing. Radek Píša, s. r. o., Konečná 2770, 530 02 Pardubice, IČO: 228 56 139 ze
dne 8. 11. 2017, toto stanovisko:
Záměr „Farma pro chov nosnic Valov“ nebude mít samostatně ani ve spojení s jinými
záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost jednotlivých evropsky
významných lokalit nebo ptačích oblastí v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého
kraje.
Odůvodnění: Záměr spočívá v chovu nosnic v areálu bývalého zemědělského podniku
s chovem skotu. Bude využito stávajících hal, jímek a administrativního objektu u příjezdu do
areálu. Nové haly budou vystavěny místo stávajících silážních žlabů.
Záměr je situován mimo hranice ptačích oblastí a mimo hranice evropsky významných
lokalit, resp. v dostatečných vzdálenostech od nich. Nejbližším územím soustavy NATURA
2000 je ptačí oblast Doupovské hory (CZ0411002) vzdálená od záměru cca 4,5 km,
vymezená nařízením vlády č. 688/2004 Sb. Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace
čápa černého (Ciconia nigra), včelojeda lesního (Pernis apivorus), výra velkého (Bubo bubo),
motáka pochopa (Circus aeruginosus), chřástala polního (Crex crex), lelka lesního
(Caprimulgus europaeus), žluny šedé (Picus canus), datla černého (Dryocopus martius),
pěnice vlašské (Sylvia nisoria), ťuhýka obecného (Lanius collurio) a lejska malého (Ficedula
parva) a jejich biotopy.
Mezi ohrožující faktory pro předměty ochrany ptačí oblasti a evropsky významné lokality patří
zejména nevhodné obhospodařování či jeho absence ať již vodních ploch či luk a lesů např.:
intenzivní pastva a sečení luk v nevhodnou dobu, zarůstání a zalesňování podmáčených luk
či jejich odvodňování, zarůstání stepních a lesostepních stanovišť křovinami a zarůstání
skalních stěn a bradel, stejnověkost lesních porostů nevhodného druhového složení ad.
Dalšími negativními vlivy mohou být záměry výstaveb na plochách s předměty ochrany či
vlivy znečišťující životní prostředí. U druhů včelojed lesní a výr velký pak i nezákonný lov.
Záměr nepředstavuje žádný z uvedených rizikových faktorů ani není úřadu známa jiná
nepřímá souvislost, která by mohla mít vliv na předměty ochrany zájmových lokalit.
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S ohledem na výše popsaný charakter záměru lze jednoznačně jakýkoli negativní vliv
projektu na lokality soustavy NATURA 2000 resp. předměty jejich ochrany vyloučit.
Identifikační údaje:
Název akce: Farma pro chov nosnic Valov
Kraj:
Ústecký
k. ú.:
Valov
Žadatel:
Ing. Radek Píša, s.r.o., Konečná 2770, 530 02 Pardubice
Podklady pro posouzení:
Žádost o vydání stanoviska, stručná informace o projektu se zákresem do mapy.

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí
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