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Stanovisko orgánu ochrany p řírody k zám ěru „ Těžba v lokalitě Úhošťany včetně sanace a 

rekultivace“ z hlediska možného ovlivn ění evropsky významných lokalit a pta čích oblastí dle 
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochran ě 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 Ing. Pavly Žídkové, 
Polní 293, 747 62 Mokré Lazce ze dne 1. 7. 2013, toto stanovisko: 
 
 

Nelze vylou čit, že záměr „Těžba v lokalit ě Úhoš ťany včetně sanace a rekultivace“  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. 
 
 

Odůvodnění: 
Záměr spočívá v dotěžení zásob v dobývacím prostoru Úhošťany a těžbě stanovených bloků 
zásob v nevýhradním ložisku Úhošťany – západ, které bude po vytěžení ponecháno sukcesi. 
Záměr rovněž počítá se sanací a rekultivací vytěžené části výhradního ložiska Úhošťany – 
Blzeňský vrch. V rámci rekultivace by byl za pomoci technických materiálů a inertního odpadu 
terén vytvarován tak, aby zde mohl vzniknout bikepark. Realizace záměru je plánována v místě 
stávajícího dobývacího prostoru Úhošťany a dále na pozemcích p.č. 538/1, 538/4, 552/18, 552/6, 
542 a 543 v k.ú. Úhošťany. Záměr se nachází v ptačí oblasti CZ0411002 Doupovské hory. 
Předmětem ochrany ptačí oblasti Doupovské hory 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 čeného (Dryocopus martius), pěnice vlašské (Sylvia nisoria), ťuhýka 
obecného (Lanius collurio) a lejska malého (Ficedula parva) a jejich biotop. Vzhledem ke 
skutečnosti, že se v místě realizace záměru nacházejí biotopy vhodné pro hnízdění ťuhýka 
obecného (Lanius collurio) a pěnice vlašské (Sylvia nisoria), jež jsou předmětem ochrany ptačí 
oblasti, nelze vyloučit významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost ptačí 
oblasti, neboť by stanoviště předmětných druhů v souvislosti s těžbou nevýhradního ložiska 
Úhošťany – západ zcela zanikla.  
 
S ohledem na charakter záměru, který spočívá v dotěžení zásob v dobývacím prostoru Úhošťany 
a těžbě stanovených bloků zásob v nevýhradním ložisku Úhošťany – západ a jeho umístění 
nehrozí ani nepřímé ovlivnění vzdálenějších lokalit soustavy Natura 2000, respektive předmětu 
jejich ochrany. 
 

 
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
odbor životního prost ředí a zemědělství 
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Identifikační údaje:  
Název akce: Těžba v lokalitě Úhošťany včetně sanace a rekultivace 
Kraj:  Ústecký 
k.ú.:  Úhošťany 
Žadatel:  Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce 
 
Podklady pro posouzení:  
Žádost o vydání stanoviska v souladu s § 45i zákona 
Popis záměru a jeho lokalizace v mapě 
Plná moc pro Ing. Pavlu Žídkovou 
 
 
 
 
RNDr. Tomáš Burian 
vedoucí oddělení životního prostředí 


