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1. ÚVOD 
 
Přírodovědný průzkum byl proveden na základě požadavku investora a je zpracován pro 
lokalitu určenou pro stavbu průmyslového parku Jirkov u silnice č.I/13. 
Přírodovědný průzkum byl zaměřen zejména na zvláště chráněné a ohrožené druhy cévnatých 
rostlin, obratlovce a případné zjištění zvláště chráněných druhů bezobratlých živočichů.  
Zájmové území se nachází v po obou stranách silnice I/13 směrem z Chomutova na Most.. 
 

 
2. OBSAH PRŮZKUMU A ČASOVÝ ROZVRH 
 

V dané lokalitě byl proveden základní průzkum vyšších rostlin a obratlovců. Při průzkumu 
byla pozornost rovněž věnována i případnému zjištění zvláště chráněných nebo významných 
druhů bezobratlých živočichů. A to jak na lokalitě jež bude přímo stavbou dotčena, tak  na 
lokalitách nacházejících se v jejím bezprostředním okolí, a které mohou být stavbou a 
následným provozem ovlivněny. Zvláštní důraz byl kladen na zjištění zvláště chráněných 
druhů a druhů ve vazbě na soustavu NATURA 2000. 
Terénní průzkum a zpracování výsledků se uskutečnilo ve vegetačním období v roce 2012, 
kdy se opakovaně uskutečnila vizitace celého území. Do průzkumu jsou zde zahrnuty veškeré 
poznatky získané, které byly v této lokalitě nebo navazujícím území získány při terénních 
výzkumech v předchozích letech. 
Cílem průzkumu bylo: 

- určit, zda dojde k likvidaci či poškození nějaké populace zvláště chráněných a 
ohrožených druhů vyšších rostlin, obratlovců a bezobratlých; 

- zpracovat botanický průzkum (cévnaté rostliny) se zvláštním zřetelem na druhy 
zvláště chráněné, ohrožené a regionálně vzácné; 

- zpracovat zoologický průzkum (obratlovci) se zvláštním zřetelem na druhy, které 
v zájmovém území hnízdí, či jsou svým výskytem na něj přímo vázány, či sem pouze 
zaletují nebo lokalitu občasně navštěvují. 

- zhodnotit vliv stavby na vybrané skupiny bezobratlých, se zaměřením na druhy zvláště 
chráněné, ohrožené a regionálně vzácné; 

 
Předmětem průzkumu nebyla vodní nádrž Kyjice, která je od záměru výstavby oddělena 
silničním a vlakovým koridorem a výstavbou nebude ovlivněna. 
 
 

3. POPIS A VYHODNOCENÍ BIOLOGICKÝCH PRVKŮ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 
 
Zájmové území se nachází po obou stranách silnice I/13, východně od Jirkova, před 
mimoúrovňovou křižovatkou na Vrskmaň a Vysokou Pec. Tvoří jej dvě části oddělení silnicí 
I/13, na severu je ohraničeno Podkrušnohorským přivaděčem, na jihu železniční tratí. 
Zájmové území tvoří v současné době lada. Stanoviště zřejmě bývalo v minulosti využívané 
jako pole, později snad jako louka. Celá plocha je hospodářsky nevyužívaná, pravděpodobně 
však nepravidelně (každoročně?) kosena a proto se zde objevují pouze mladé jednotlivé 
dřeviny. V severní části zájmového území je malý remízek. 
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Stanoviště je převážně mezofilní, místy mírně podmáčené. V rostlinných společenstvech 
převažují vysokostébelné druhy trav, druhy ruderální a plevelné. Jedná se zejména o: ovsík 
vyvýšený (Arrhenatherum elativ), lipnici obecnou (Poa trivialis), kostřavu červenou (Festuca 
rubra), pýr plazivý (Elytrigia repens), třtinu křovištní (Calamagrostis epigejos), vratič obecný 
(Tanacetum vulgare) vikev chlupatou (Vicia hirsuta), mochnu plazivou (Potentilla reptans), 
pcháč rolní (Cirsium arvense), svízel povázku (Galium mollugo), mrkev obecnou pravou 
(Daucus carota subsp. carota), bolehlav plamatý (Conium maculatum) aj.   
Stromové patro malého remízku je tvořeno olší lepkavou (Alnus glutinosa), v keřovém patru 
je velmi hojně zastoupen bez černý (Sambucus nigra), bylinný podrost je silně 
ruderalizovaný. 
Na posuzovanou plochu nikde bezprostředně nenavazují přirozená či původní rostlinná 
společenstva s registrovaným výskytem zvláště chráněných druhů rostlin živočichů (podle 
vyhlášky č. 395/1992 Sb.). 
 
 

4. PŘÍRODNÍ PODMÍNKY ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 
 
Zájmové území se řadí ke klimatické oblasti T 2 (teplá oblast s dlouhým, teplým a suchým 
létem, velmi krátkým přechodovým obdobím s teplým až mírně teplým jarem a podzimem, 
krátkou mírně teplou a suchou až velmi suchou zimou). Průměrná roční teplota činí cca 8° C a 
průměrný roční úhrn srážek dosahuje cca 600 mm.  

 
Nadmořská výška území činí 285 - 295 m n. m. 

 
Geomorfologicky spadá zájmové území do Mostecké pánve, která je tvořena měkkými a 
nesoudržnými usazeninami třetihorního a čtvrtohorního původu (jílovité a písčité sedimenty). 
 
Podle rekonstrukčního uspořádání přirozené vegetace (MIKYŠKA et al. 1969) pokrývaly 
zájmové území dubo-habrové háje (Carpinion betuli) a acidofilní doubravy (Quercion robori-
petraeae). Podél vodních toků (Bílina, Březenecký potok a jejich drobné přítoky) se 
uplatňovaly luhy a olšiny (Alno-Padion, Alnetea glutinosae). Téměř až k Jirkovu zasahovaly i 
subxerofilní doubravy (Potentillo-Quercetum).  
 
Zajímavé je srovnání zájmového území s mapou potenciální přirozené vegetace České 
republiky (NEUHÄUSLOVÁ Z. et al. 1998). Dle této mapy pokrývaly celé posuzované území 
černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum). 
 
Širší okolí zájmového území spadá podle fytogeografického členění vypracovaného v roce 
1976 (SKALICKÝ et al. 1977) pro účely Flóry ČR do fytochorionu 1. termofytikum, do 
fytogeografického okresu 3. Podkrušnohorská pánev. Charakter květeny a vegetace je v tomto 
fytogeografickém okrese extrazonální.  
 
 

5. METODIKA 

5.1) Botanika 

V průběhu celého průzkumu byl proveden soupis na lokalitě se vyskytujících vyšších rostlin. 
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Do průzkumu jsou zahrnuty i druhy zjiš5těné v této lokalitě ve vegetačním období 
v předchozích letech.  
Nomenklatura českých a latinských názvů rostlin je převážně podle Kubáta a spol. (KUBÁT K. 
ET AL. [eds.]  2002), proto nejsou v latinském seznamu taxonů u jmen rostlin uváděny 
autorské zkratky.  
V abecedně uspořádaném přehledu taxonů vyšších rostlin jsou uvedeny druhy a poddruhy 
zjištěné v průběhu výzkumu. Druhy zvláště chráněné (podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 
Sb.) jsou v seznamu uvedeny tučně.  
 
Symbol za taxonem značí: 

§    -   druh zvláště chráněný vyhláškou MŽP ČR č. 395/1992 Sb. 
§1  -   druh kriticky ohrožený 
§2  -   druh silně ohrožený 
§3  -   druh ohrožený 

 
5.2) Zoologie 
 
Při jednotlivých návštěvách byly v celém zájmovém území sledovány všechny druhy 
obratlovců na území se vyskytující a to jak vizuálně, tak podle pobytových stop. 
Ptáci jsou vyhodnoceni pomocí standardní metody zpívajících samců. Výčet těchto druhů je 
součástí souhrnných tabulek. 
Savci byli zjišťováni přímým pozorováním a určováni determinací pobytových stop. 
Výskyt netopýrů byl zjišťován s použitím bat-detektoru, s tím, že na lokalitě byl prováděn 
detektoring vždy po dobu 20 minut, 60 minut po západu slunce. Výskyt obojživelníků a plazů 
byl zjišťován vizuálně.  
Pro odchyt hmyzu jsou použity standardní metody sběru: 

- smýkání vegetace 
- prosev detritu a jiných organických látek 
- individuální sběr pod kameny, dřevem a na rostlinách 
- odchyt pomocí síťky na létající hmyz 
-  

Důraz byl kladen  na zjištění výskytu zvláště chráněných a ohrožených druhů.  
 
 

6. PŘEHLED ZJIŠTĚNÝCH ROSTLINNÝCH TAXONŮ 

 
Latinsky Česky § 
Acer negundo juv. javor dlanitolistý  
Acer pseudoplatanus  juv. javor klen  
Aegopodium podagraria bršlice kozí noha  
Agrostis capillaris psineček obecný  
Achillea millefolium řebříček obecný  
Ajuga reptans zběhovec plazivý  
Alchemilla monticola kontryhel pastvinný  
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Latinsky Česky § 
Alnus glutinosa olše lepkavá  
Alopecurus pratensis psárka luční  
Anthriscus sylvestris kerblík lesní  
Arabidopsis thaliana huseníček rolní  
Arctium lappa lopuch větší  
Arctium tomentosum lopuch plstnatý  
Armoracia rusticana křen selský  
Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený  
Artemisia vulgaris pelyněk černobýl  
Atriplex sagittata lebeda lesklá  
Bromus sterilis sveřep jalový  
Calamagrostis epigejos třtina křovištní  
Campanula patula zvonek rozkladitý  
Campanula rotundifolia zvonek okrouhlolistý  
Capsella bursa-pastoris kokoška pastuší tobolka  
Carduus crispus bodlák kadeřavý  
Carex hirta ostřice srstnatá  
Carex muricata agg. ostřice měkkoostenná  
Cerastium holosteoides subsp. triviale rožec obecný luční  
Cirsium arvense pcháč oset  
Conium maculatum bolehlav plamatý  
Dactylis glomerata srha říznačka  
Daucus carota subsp. carota mrkev obecná pravá  
Descurainia sophia úhorník mnohodílný  
Deschampsia cespitosa metlice trsnatá  
Echinops sphaerocephallus bělotrn kulatohlavý  
Echium vulgare hadinec obecný  
Elytrigia repens pýr plazivý  
Epilobium angustifolium vrbovka úzkolistá  
Epilobium ciliatum vrbovka žláznatá  
Equisetum arvense přeslička rolní  
Erigeron acris turan ostrý  
Erysimum durum trýzel tvrdý  
Euphorbia esula pryšec obecný  
Euphorbia helioscopia pryšec kolovratec  
Festuca rubra kostřava červená  
Festuca rupicola kostřava žlábkatá  
Fragaria vesca jahodník obecný  
Fraxinus excelsior  juv. jasan ztepilý  
Galeopsis tetrahit konopice rolní  
Galium aparine svízel přítula  
Galium boreale svízel severní  
Galium mollugo agg. svízel povázka  
Geum urbanum kuklík městský  
Glechoma hederacea popenec obecný  
Heracleum sphondylium bolševník obecný  
Hieracium bauhini jestřábník Bauhinův  
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Latinsky Česky § 
Hieracium caespitosum jestřábník trsnatý  
Hieracium sabaudum jestřábník savojský  
Hieracium sp. jestřábník sp.  
Holcus lanatus medyněk vlnatý  
Humulus lupulus chmel otáčivý  
Hypericum perforatum třezalka tečkovaná  
Hypochaeris radiata prasetník kořenatý  
Chaerophyllum bulbosum krabilice hlíznatá  
Knautia arvensis chrastavec rolní  
Lamium purpureum hluchavka nachová  
Lathyrus pratensis hrachor luční  
Lathyrus tuberosus  hrachor hlíznatý  
Leucanthemum ircutianum kopretina irkutská  
Linaria vulgaris lnice obecná  
Lonicera sp.cult. zimolez sp.  
Lotus corniculatus štírovník růžkatý  
Lysimachia vulgaris vrbina obecná  
Medicago lupulina tolice dětelová  
Melilotus officinalis konopice lékařská  
Myosotis arvensis pomněnka rolní  
Neslia paniculata řepinka latnatá  
Pastinaca sativa pastinák setý  
Phleum pratense bojínek luční  
Picris hieracioides hořčík jestřábníkovitý  
Plantago lanceolata jitrocel kopinatý  
Poa pratensis lipnice luční  
Poa trivialis lipnice obecná  
Potentilla argentea mochna stříbrná  
Potentilla reptans mochna plazivá  
Prunus insititia slivoň obecná  
Ranunculus repens pryskyřník plazivý  
Rosa canina agg. juv. růže šípková  
Rosa rugosa růže svrskalá  
Rubus caesius ostružiník ježiník  
Rubus idaeus ostružiník maliník  
Rubus sp. ostružiník sp.  
Rumex acetosella šťovík menší  
Rumex crispus šťovík kadeřavý  
Rumex obtusifolius šťovík tupolistý  
Rumex thyrsiflorus šťovík rozvětvený  
Salix caprea vrba jíva  
Sambucus nigra bez černý  
Sanguisorba officinalis krvavec toten  
Scrophularia nodosa krtičník hlíznatý  
Senecio jacobaea starček přímětník  
Silene latifolia subsp. alba silenka širolistá bílá  
Sinapis arvensis hořčice rolní  
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Latinsky Česky § 
Solidago canadensis zlatobýl kanadský  
Spirea sp. cult. tavolník sp.  
Symphytum officinale kostival lékařský  
Tanacetum vulgare vratič obecný  
Taraxacum sect. Ruderalia smetanka lékařská  
Thlaspi arvense penízek rolní  
Torilis japonica tořice japonská  
Tragopogon pratensis kozí brada luční  
Trifolium arvense jetel rolní  
Trifolium campestre jetel ladní  
Trifolium hybridum jetel zvrhlý  
Trifolium pratense jetel luční  
Trifolium repens jetel plazivý  
Tripleurospermum inodorum heřmánkovec nevonný  
Trisetum flavescens trojštět žlutavý  
Tussilago farfara podběl lékařský  
Urtica dioica kopřiva dvoudomá  
Veronica chamaedrys rozrazil rezekvítek  
Vicia cracca vikev ptačí  
Vicia hirsuta vikev chlupatá  
Vicia satica vikev setá  
Vicia sepium vikev plotní  
Vicia tetrasperma vikev čtyřsemenná  
Vicia villosa vikev huňatá  
Viola arvensis violka rolní  

 
 

7. PŘEHLED ZJIŠTĚNÝCH DRUHŮ OBRATLOVCŮ 
 
Terminologie 
Zařazení druhů dle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb., v platném znění 
druh kriticky ohrožený – KO 
druh silně ohrožený  - SO 
druh ohrožený –  O 
 
Výskyt -  druh v dané lokalitě jež bude dotčena stavbou hnízdí(ptáci), nebo je na  ni přímo  
                 vázán svým trvalým výskytem (obojživelníci, plazi a savci) 
                 
Migrant - ojedinělý výskyt, migrant, druh zaletující v určitém období za potravou 
                druh vyskytující se v okolních porostech, jehož biotop není stavbou dotčen 

     
Širší vazby – druh zjištěný při průzkumu pouze v širším neovlivněném území 
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Název taxonu česky Název taxonu latinky § Výskyt Migrant Širší vazby
Obojživelníci      
     ropucha obecná  Bufo bufo O   + 
     skokan hnědý  Rana temporaria    + 
      
Plazi      
     ještěrka obecná  Lacerta agilis  SO   + 
     slepýš křehký  Anguis fragilis SO   + 
      
Ptáci      
     budníček menší  Phylloscopus collybita  +   
     červenka obecná  Erithacus rubecula    + 
     čížek lesní  Carduelis spinus   +  
     drozd kvíčala  Turdus pilaris    + 
     drozd zpěvný  Turdus philomelos  +   
     holub hřivnáč  Columba palumbus    + 
     hýl obecný  Pyrrhula pyrrhula   +  
     káně lesní  Buteo buteo   +  
     konipas bílý  Motacilla alba    + 
     konopka obecná  Carduelis cannabina    + 
     kos černý  Turdus merula  +   
     kukačka obecná  Cuculus canorus   +  
     linduška lesní  Anthus trivialis  +   
     pěnice černohlavá  Sylvia atricapilla  +   
     pěnice hnědokřídlá  Sylvia communis    + 
     pěnkava obecná  Fringilla coelebs  +   
     poštolka obecná  Falco tinnunculus   +  
     rorýs obecný  Apus apus      O  +  
     skřivan polní  Alauda arvensis  +   
     stehlík obecný  Carduelis carduelis    + 
     strakapoud velký  Dendrocopos major    + 
     strnad obecný  Emberiza citrinella    + 
     sýkora koňadra  Parus major    + 
     sýkora lužní  Parus montanus    + 
     sýkora modřinka  Parus caeruleus  +   
     špaček obecný  Sturnus vulgaris    + 
     ťuhýk obecný  Lanius collurio O   + 
     vlaštovka obecná  Hirundo rustica    O  +  
     vrána obecná  Corvus corone   +  
      
  Savci      
     hraboš polní  Microtus arvalis  +   
     krtek obecný  Talpa europea  +   
     liška obecná  Vulpes vulpes   +  
     netopýr hvízdavý  Pipistrellus pipistrellus SO   + 
     netopýr rezavý  Nyctalus noctula SO   + 
     prase divoké  Sus scrofa     +  
     rejsek obecný  Sorex araneus  +   
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Název taxonu česky Název taxonu latinky § Výskyt Migrant Širší vazby
     srnec  Capreolus capreolus    +  
     zajíc polní  Lepus europaeus    + 

 
 
9. VÝSKYT BEZOBRATLÝCH ŽIVOČICHŮ 

 
V lokalitě nebyl zjištěn výskyt žádného zvláště chráněného nebo významného druhu 
bezobratlých živočichů. Nebyly zde zjištěny ani biotopy, kde lze výskyt těchto druhů 
očekávat. 

 

 
10. SEZNAM ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ 

 
Stupeň ohrožení vyjadřuje kvalifikovaný odhad míry ohrožení lokální populace druhu 
realizací záměru:  

0 – populace nebude ohrožena 
1 – populace málo ohrožena 
2 – populace významně ohrožena 
3 – populace silně ohrožena 

 

Druh KO SO O 
Odhadovaná 

početnost 
stupeň 

ohrožení 
Komentář 

ropucha 
obecná 

  + 5 – 10 ex. 0 
výskyt a rozmnožování mimo 
zájmovou lokalitu – bez ovlivnění 

ještěrka 
obecná 

 +  1-3 ex. 0 
mimo záměr výstavby za 
převaděčem – bez ovlivnění 

slepýš křehký  +  1-2 ex. 0 
mimo záměr výstavby ve 
vzrostlejší zeleni kolem Kyjické 
nádrže – bez ovlivnění 

rorýs obecný   + 20 – 30 ex. 0 
v lokalitě nehnízdí –  do území 
zaletuje – bez přímého ovlivnění 

ťuhýk obecný   + 1 – 2 páry 0 
hnízdí v křovinách za převaděčem 
mimo záměr výstavby – bez 
ovlivnění 

vlaštovka 
obecná 

  + 20 – 40 ex. 0 
v lokalitě nehnízdí –  do území 
zaletuje - bez přímého ovlivnění 

netopýr 
hvízdavý 

 +  2 – 5 ex. 0 
detekován na lovu nad Kyjickou 
nádrží – bez ovlivnění 

netopýr rezavý 
 +  2 – 5 ex. 0 

detekován na lovu nad Kyjickou 
nádrží – bez ovlivnění 
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11. SOUHRN   
 

1. Během průzkumu v roce 2012 a průzkumu v předchozích letech bylo v zájmovém 
území, včetně širšího posuzovaného území zaznamenáno: 

                                   – 126 taxonů cévnatých rostlin 
                                    

2. Z tohoto žádný taxon nepatří mezi zvláště chráněné podle vyhlášky MŽP ČR č. 
395/1992 Sb., v platném znění   

 
3. Byly zjištěny 2 druhy obojživelníků, z nichž jeden (ropucha obecná) patří mezi zvláště 

chráněné druhy. Oba druhy byly zjištěny mimo záměr výstavby v okolí Kyjické 
nádrže a jejich populace nebudou nijak ovlivněny. V místě stavby se ani nenacházejí 
žádné vhodné biotopy pro jejich rozmnožování.  

 
4. Byly zjištěny 2 druhy plazů. Zvláště chráněné ještěrka obecná a slepýš křehký. Oba 

dva druhy se vyskytují zcela mimo záměr výstavby, ještěrka obecná za převaděčem a 
slepýš křehký v okaji zeleně podél Kyjické nádrže. Populace obou dvou druhů 
nebudou nijak nečgativně ovlivněny.  

 
5. V celém území a to včetně širších vztahů bylo zjištěno 29 druhů ptáků. 
 
6. Osmi druhů na lokalitě přímo hnízdí, většina v malém remízku. Jedná se o běžné 

druhy kulturní krajiny, které nejsou zařazeny mezi zvláště chráněné. 
 

7. Ze zjištěných druhů ptáků a to včetně širšího území, jsou 3 druhy zařazeny mezi 
zvláště chráněné (rorýs obecný, ťuhýk obecný a vlaštovka obecná).  

 
8. Ťuhýk obecný hnízdí v křovinách za převaděčem, zcela mimo záměr výstavby. 
 
9. Rorýs obecný a vlaštovka obecná do území většinou jen příležitostně zaletují za 

potravou a jejich populace v daném území nebudou nijak negativně ovlivněny. 
V lokalitě ani nejsou vytvořeny vhodné podmínky pro jejich případné zahnízdění. 

 
10. Bylo zjištěno 9 druhů savců, z nichž 2 patří mezi zvláště chráněné druhy (netopýr 

hvízdavý a netopýr rezavý).  
 

11. Detektoringem nebyl přímo v lokalitě výstavby zjištěn žádný druh netopýra. Oba dva 
druhy byly detekovány při lovu při okraji Kyjické vodní nádrže. V lokalitě se 
nenacházejí žádné vhodné ukryty pro letní nebo zimní kolonie. 
 

12. V dané lokalitě nebyl zjištěn žádný zvláště chráněný nebo ohrožený druh bezobratlých 
živočichů. Nenacházejí se zde ani žádné vhodné biotopy. 
 

 
12.  VÝJIMKY ZE ZÁKONA Č. 114/1992Sb., v platném znění 

 
Na základě zjištění není nutno požádat o výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů (podle §56 zákona).  
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U zjištěných zvláště chráněných druhů obratlovců není nutno žádat o výjimku ze základních 
podmínek ochrany, neboť všechny tyto druhy do lokality pouze příležitostně zaletují nebo se 
vyskytují v dostatečné vzdálenosti, kdy nebudou nijak negativně ovlivněny populace těchto 
druhů v daném území ani jejich biotop. 
 
 

13.  OCHRANA VOLNĚ ŽIJÍCÍCH PTÁKŮ - § 5a 

 
V území bylo zjištěno hnízdění 8 druhů ptáků. Většina zjištěných druhů hnízdí v malém 
remízku. Z tohoto důvodu je nutné provést případné odkácení zeleně mimo vegatační období.  

 
 

14.  NATURA 2000 
 
Lokalita se záměrem výstavby leží mimo vyhlášené Ptačí oblasti  a navržené Evropsky 
významné lokality.  
 
 

15. ZÁVĚR 
 

Na základě provedeného základního přírodovědného průzkumu lze konstatovat, že umístění 
stavby nebude mít vliv na zájmy ochrany přírody v daném regionu. 
Nebyly zjištěny žádné zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, u nichž by zamýšlená 
stavba mohla negativně ovlivnit jejich populace nebo biotopy v daném území. 
 
Na posuzované lokalitě byly zaznamenány zejména porosty nepůvodních silně ochuzených 
rostlinných společenstev. Z hlediska zjištěného výskytu rostlin nebude mít stavba zásadní 
negativní vliv na přirozená rostlinná společenstva v okolí zájmového území. V zájmovém 
území nebyly zaznamenány ani žádné biotopy, na kterých je možné očekávat výskyt zvláště 
chráněných druhů rostlin. 
 
Na lokalitě se nevyskytuje žádný zvláště chráněný druh rostlin a živočichů (podle vyhlášky 
MŽP ČR č. 395/1992 Sb.).  
 
Z hlediska výskytu cévnatých rostlin a živočichů není nutno žádat o výjimku v souladu se 
zákonem č. 114/92Sb., zároveň není nutno realizovat žádná minimalizační či kompenzační 
opatření. 
 
Na základě průzkumu cévnatých rostlin a živočichů provedeného na předmětné lokalitě 
nejsou z hlediska zájmů ochrany přírody k navrhované stavbě žádné námitky.  
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MAPOVÉ PODKLADY  
 
 

Lokalizace záměru 
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Lokalizace výskytu zvláště chráněných druhů 
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