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Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru „Zóna pro bydlení Dubí - Drahůnky“ 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 zákona k žádosti společnosti Environmentální a
ekologické služby s.r.p., Jiráskova 413, 43601 Litvínov ze dne 13.08.2020, toto stanovisko:
Lze vyloučit, že záměr „Zóna pro bydlení Dubí - Drahůnky“ může mít samostatně či ve spojení
s jinými významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných
lokalit nebo ptačích oblastí v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Předmětem záměru je výstavba technické infrastruktury, komunikací a zpevněných ploch pro novou
obytnou zónu – výstavba 90 nových rodinných domů v k.ú. Drahůnky a k.ú. Běhánky. Součástí
záměru jsou stavební objekty - komunikace (1537m), vodovod (1562 m), kanalizace (1393 m),
odvodnění komunikace (5 vsakovacích objektů), plynovod (1427 m), veřejné osvětlení (68ks) a
chráničky pro sdělovací kabely. Záměr je situován mimo území ptačí oblasti i mimo evropsky
významné lokality. Nejbližší evropsky významné lokality (dále EVL) Východní Krušnohoří (CZ
0424127, jejímž předmětem ochrany jsou jak níže uvedené typy přírodních stanovišť - evropská
suchá vřesoviště, druhově bohaté smilkové louky, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva
nížin, horské sečené louky, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, bučiny asociace
Luzulo – Fagetum, bučiny asociace Asperulo–Fagetum, lesy svazu Tilio–Acerion, rašelinný les,
smíšené jasanovo-olšové lesy, acidofilní smrčiny, tak i některé druhy: kovařík fialový, modrásek
bahenní a modrásek očkovaný, je vzdálena cca 600 severním směrem od záměru. K činnostem,
které by mohly znamenat ohrožení dané EVL nebo jejího předmětu ochranu patří zejména masivní
kácení porostů či zábory velkých ploch, ke kterým v souvislosti s realizací plánovaného záměru
uvnitř EVL nedojde. S ohledem na umístění záměru v návaznosti na zastavěné území obce, nelze
předpokládat, významný negativní vliv či narušení celistvosti EVL. Podobně nelze předpokládat
významný vliv ani na předměty ochrany nebo celistvost jiných, vzdálenějších EVL nebo ptačích
oblastí v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Identifikační údaje:
Název akce: Zóna pro bydlení Dubí - Drahůnky
k.ú.:
Dubí, Ústecký kraj
Žadatel:
Environmentální a ekologické služby s.r.p., Jiráskova 413, 43601 Litvínov
Podklady pro posouzení: žádost o vydání stanoviska, základní informace o záměru
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