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1. Úvvod
1.1 Cíl hodnoc
cení
Předmětem předkláádaného natuurového hod
dnocení dle §45i zák. 1114/1992 Sb
b., o
ochraně přřírody a kraajiny, v plattném znění (ZOPK) je posouzení vlivu konceepce:
„Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje krajje Vysočina““ (dále také: Aktualizacee č. 2
ZÚR KV nebo konceepce) na evvropsky výzznamné lokaality a ptačíí oblasti. Cílem
C
předkládanného hodnoceení je zjistit, zda koncepce může mítt významný nnegativní vliiv na
předměty ochrany
o
a cellistvost evroppsky význam
mných lokalitt a ptačích obblastí.

1.2 Zad
dání
Zadavattelem hodnocení je Haskkoning DHV Czech Repu
ublic spol. s rr.o.

1.3 Posstup vyp
pracován
ní hodno
ocení
Předkládané hodnoccení je zpraccováno v sou
uladu s §45h
h,i zákona č.. 114/1992 Sb.
S o
ochraně přřírody a kraajiny, zákonaa č. 100/2001 Sb., v pllatných zněnních, směrniicí o
ptácích 79/409/EHS, směrnicí
s
o sstanovištích 92/43/EHS, metodickým
mi doporučeeními
MŽP a Evrropské komiise (viz Koleektiv 2001, 2001a,
2
MŽP
P 2007, 20111). Právní rámec,
terminologgie a pozad
dí procesu hodnocení dle §45i ZOPK
Z
jsou detailně řeešeny
v doporučeené metodicee hodnocení vvydané MŽP
P (viz MŽP 2007).
2
Naturovvé hodnocen
ní vychází z textu předlo
ožené koncep
pce – verze z prosince 2015
2
(Kolektiv 2015), stano
ovisek přísluušných orgáánů ochrany přírody vyddaných dle §45i
ZOPK, znnalosti lokaliit Natura 20000 v zájmo
ovém územíí zpracovateelem naturov
vého
hodnocení a zpracování dalších odbborných podk
kladů (viz seeznam literatuury).
Podrobnný popis jeednotlivých aspektů kon
ncepce a jeejích vlivů na dílčí složky
životního prostředí nejsou předm
mětem toho
oto hodnoceení dle §455i ZOPK. Další
D
informace lze
l získat zejjména v textu
tu koncepce a ve vyhodno
ocení SEA ddle ZPV.
Aktualizzace č. 2 Záásad územníího rozvoje kraje Vysoččina je rozděělena na tex
xtové
části a graffické přílohy
y. Pozornost hhodnocení dle
d § 45i ZOP
PK byla zam
měřena na ty části
hodnocené koncepce, které
k
uvádí nnávrhy konkrrétních změn využití územ
mí (návrhy ZÚR,
Z
změny návvrhů ZÚR), včetně vymeezení územn
ních rezerv. Některé navvrhované zám
měry
mohou pottenciálně ovllivnit území evropsky vý
ýznamných lokalit a ptaččích oblastí, resp.
jejich předm
měty ochrany
y.
Ze stannovisek příslu
ušných OOP
P vydaných dle §45i ZO
OPK vyplývvá, že hodno
ocená
koncepce může
m
mít saamostatně neebo ve spojeení s jinými významný vvliv na evropsky
významné lokality nebo
o ptačí oblassti (viz kapito
ola 4.3).
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2. Úd
daje o konce
epci
2.1 Zákkladní popis kon
ncepce
Hodnoccená Aktualiizace č. 2 Z
Zásad územ
mního rozvojje kraje Vyysočina obsaahuje
textovou část
č
a grafiické přílohyy, které bylly pro účely
y předloženného naturov
vého
hodnocení zásadním po
odkladem.
Textová čáást Aktualizace č. 2 ZÚR KV obsahujje:
- Stanovenní priorit úzzemního pláánování krajje Vysočinaa pro zajištěění udržiteln
ného
rozvoje území, včetně zohhlednění priiorit stanoveených v poolitice územ
mního
rozvoje.
- Zpřesněnní vymezení rozvojovýcch oblastí a rozvojových
h os vymezeených v pollitice
územ
mního rozvo
oje a vymezzení oblastí se zvýšenými požadavvky na změn
ny v
územ
mí, které svý
ým význameem přesahují území vícee obcí (nadm
místní rozvo
ojové
oblasti a nadmísttní rozvojovéé osy).
- Zpřesněnní vymezení specifickýchh oblastí vym
mezených v politice úzeemního rozvo
oje a
vym
mezení dalších
h specifickýcch oblastí nadmístního vý
ýznamu.
- Zpřesněnní vymezení ploch a kooridorů vymezených v politice
p
územ
mního rozvo
oje a
vym
mezení ploch
h a koridorůů nadmístníh
ho významu
u, včetně plloch a koriidorů
veřejjné infrastruk
ktury, územnního systému
u ekologickéé stability a úúzemních rezzerv,
u plooch územních
h rezerv, stannovení využiití, které má být prověřenno.
- Upřesněnní územních podmínek kkoncepce och
hrany a rozv
voje přírodní
ních, kulturníích a
civilizačních hod
dnot území kkraje Vysočin
na.
- Stanovenní cílových charakteristtik krajin, včetně
v
územ
mních podm
mínek pro jejich
zachhování nebo dosažení.
d
- Vymezenní veřejně pro
ospěšných sta
taveb, veřejně prospěšnýcch opatření, sstaveb a opaatření
k zaj
ajišťování ob
brany a bezppečnosti státtu a vymezených asanaččních území,, pro
kteréé lze práva k pozemkům a stavbám vy
yvlastnit.
- Stanovenní požadavků
ů na koordinnaci územněě plánovací činnosti obccí a na řešeení v
územ
mně plánovaací dokumenntaci obcí, zejména s přihlédnutím
m k podmín
nkám
obnoovy a rozvojee sídelní struuktury.
- Vymezenní ploch a korridorů, ve kteerých se ukláádá prověřen
ní změn jejicch využití úzeemní
studiií.
- Vymezenní ploch a ko
oridorů, ve ktterých je pořřízení a vydáání regulačníího plánu orgány
krajee podmínkou
u pro rozhoddování a o změnách
z
jejicch využití, vvčetně stanov
vení,
zda se
s bude jedn
nat o regulačnní plán z podnětu nebo na
n žádost, a lhůty pro vy
ydání
reguulačního plán
nu z podnětu..
plánu v roozsahu dle přílohy
- Zadání regulačního
r
p
č. 9 pro plochu
hu, nebo korridor
vym
mezený podle písmene J teextové části
- Stanoveníí pořadí změěn v území (eetapizace), jee-li to účelné.
- Stanoveníí kompenzaččních opatřenní podle § 37
7 odst. 8 stavebního zákonna.
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Aktualizzace č. 2 ZÚ
ÚR KV zpřessňuje vymezeení rozvojov
vých oblastí a rozvojovýcch os
vymezenýcch v politicee územního rozvoje a jssou do ní zaapracovány další požadavky
vyplývajícíí z PÚR ČR ve znění akttualizace č. 1. Jedná se např.
n
o zpřessnění plochy
y Sk2
vymezené v PÚR ČR pro
p umístěníí stavby Cen
ntrální sklad vyhořelého jjaderného paliva
Skalka a s tím souviseející úprava trasy skladeebných částíí ÚSES. V rrámci hodno
ocené
aktualizacee č. 2 ZÚR KV je dále zpřesněn koridor
k
repub
blikového výýznamu E18
8 pro
dvojité veddení 400 kV
V Hradec – Mírovka vymezený
v
v PÚR ČR a to vymezeením
koridoru E05b
E
v šířcee 300 m proo umístění stavby
s
dvojitté vedení 4000 kV Hrad
dec –
Mírovka. Aktualizace
A
č.
č 2 ZÚR KV
V zpřesňuje i koridor republikovéhoo významu E4a
E a
E20 a to vyymezením koridorů
k
územ
mních rezerv
v v šířce 600
0 m pro provvěření budou
ucího
umístění sttavby nadzem
mní vedení 4400 kV. Na základě metodického poky
kynu Ministerrstva
pro místní rozvoj se vymezené
v
úzzemní rezerv
vy podrobněj
ěji nehodnotíí. V textu to
ohoto
naturovéhoo hodnocení v kap. 4 jsouu stručně ok
komentovány
y ty územní rrezervy obsaažené
v aktualizaaci č. 2 ZÚR
R KV, kterré potenciáln
ně mohou mít
m do budooucna význaamný
negativní vliv
v na lokality soustavyy Natura 2000. Do Aktu
ualizace č. 2 ZÚR KV jsou
zapracovánny i další po
ožadavky vyyplývající z PÚR
P
ČR, jed
dná se zejm
ména o úkoly
y pro
územní pláánování obcí a kraje.
Z hledisska hodnoceení vlivů kkoncepce naa lokality soustavy
s
Naatura 2000 jsou
relevantní konkrétní
k
no
ově navrženéé jevy (návrh
hy), jež moho
ou potenciálnně ovlivnit úzzemí
evropsky významných
v
lokalit a/neebo ptačích oblastí, resp
p. jejich přeedměty ochrrany.
Jedná se o návrhy, kteeré přináší zm
měnu stávajícího funkčn
ního využití území. Všechny
nově navrhhované zám
měry jsou souuhrnně uved
deny v části I. Textová část hodno
ocené
koncepce. Tyto návrrhy mají svvůj prostorrový průmětt v jednotlivvých výkreesech
(grafickýchh přílohách), konkrétně:: Výkres veeřejně prospěšných stavveb a opatřeení a
výkres plocch a koridorrů, včetně Ú
ÚSES. Těmto
o částem Akttualizace č. 2 ZÚR KV byla
věnována podrobná
p
po
ozornost hodnnocení. Po prostudování
p
koncepce bbylo shledáno
o, že
další části Aktualizace č. 2 ZÚR K
KV, negeneru
ují potenciál významně nnegativních vlivů
v
na lokality soustavy Naatura 2000.

2.2 Navvržené varianty
v
y řešení
Konceppce byla před
dložena v jeediné varianttě (viz výše)). Kromě naavržené (akttivní)
varianty lzee definovat nulovou
n
variaantu, která zn
namená zach
hování stávajjícího stavu, tedy
absenci „A
Aktualizace č. 2 ZÚR krajje Vysočina““. Hodnocená koncepce ((Aktualizacee č. 2
ZÚR KV) je
j významný
ým dokumenntem územníh
ho plánováníí pro celý kraaj Vysočina.
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3. Úd
daje o evrop
psky význam
v
mných
h
lokaliitách a ptaččích o blaste
ech
3.1 Ide
entifikace
e dotčen
ných lok
kalit a jejich
charakkteristika
a
Dotčenýými lokalitam
mi soustavyy Natura 200
00 v rámci hodnocené A
Aktualizace č. 2
ZÚR KV jsou
j
potenciáálně všechnyy evropsky významné
v
lo
okality a ptaačí oblasti, jeež se
nachází v řešeném úzeemí, tedy vvšechny EVL
L a PO na území krajje Vysočinaa. Po
prostudováání koncepcee lze konstattovat, že vzh
hledem k lok
kalizaci navrržených opaatření
(jevů) do prostoru
p
krajee Vysočina nnebudou negativně ovlivn
něny lokalityy Natura 200
00, či
jejich předm
měty ochrany
y v okolníchh krajích či zaa hranicemi státu.
s
Vzhledeem k tomu, že
ž hodnocenáá koncepce přináší
p
ve svéé části I. Texxtová část náávrhy
konkrétníchh jevů, jež jssou geografiicky lokalizo
ovány, lze u nich vyhodnnotit očekávanou
míru ovlivvnění konkréétních lokaliit soustavy Natura 2000
0 jejich příppadnou realizací
(podrobněji viz kap. 4).
Na úzeemí kraje Vysočina se nacchází celkem
m 75 evropsk
ky významnýých lokalit (E
EVL)
a není zde vymezena žáádná ptačí obblast. Mezi plošně
p
nejrozzsáhlejší EVL
L na území kraje
k
Vysočina patří
p
následu
ující EVL: Ú
Údolí Oslavy
y a Chvojnice, Želivka, Údolí Jihlaavy a
Dářská rašeeliniště. Nao
opak mezi ploošně nejmen
nší patří EVL
L Žďár nad SSázavou – garáže,
Biskupice – kostel, Bisk
kupice – škoola a Jeřišno – Heřmaň.
V přílozze tohoto hod
dnocení je uuveden tabeláární přehled všech evrop sky významn
ných
lokalit na území kraaje Vysočinna. Podrobnéé informacee o evropskky významn
ných
lokalitách v řešeném úzzemí lze naléézt zejména v nařízení Vlády ČR 3188/2013 Sb. a jeho
přílohách, případně
p
z in
nformačních zdrojů AOP
PK ČR a MŽP
P.
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Obr. 1: Schematická mapa
m
evropskky významný
ých lokalit naa území krajee Vysočina
(podkladovvá data: AOP
PK ČR).
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tel. 605-5679055, tel. 583-034674
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Posouzení vllivu koncepce „Aktualizace č. 2 Zásad územního
ú
rozvo
oje kraje Vysoočina“ na evro
opsky
významné lokkality a ptačí ob
blasti podle §455i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v plaatném
znění

4. Ho
odnoce
ení vliivů ko
oncepc
ce na
evrop
psky význam
v
mné lo
okality
y a pta
ačí
oblassti
4.1 Hod
dnoceníí úplnosti podkla
adů pro posouz ení vlivů
ů
koncep
pce na evropsky
e
y význam
mné loka
ality a pttačí
oblasti
Podkladdy dodané zaadavatelem v podobě jedn
notlivých částí Aktualizaace č. 2 ZÚR
R KV
(textová a grafická část,
č
digitáln
lní mapová data) byly dostatečnéé pro proveedení
hodnocení. Některé čáásti hodnoceené koncepcce (návrhy rozvojovýchh oblastí a os a
veřejně proospěšných staveb
s
– vym
mezené plocchy a korid
dory) umožňňují identifik
kovat
konkrétní EVL, resp. jejich předdměty ochraany, jež mo
ohou být ddotčeny realizací
koncepce.

4.2 Vzttah hodn
nocené koncepc
ce k manageme
entu loka
alit
soustavvy Natura 2000
Hodnoccená koncepce „Aktualizzace č. 2 ZÚR
Z
kraje Vysočina“
V
nnení koncepččním
nástrojem managementu evropskyy významnýcch lokalit a ptačích obllastí. Jedná se o
koncepční dokument, jeehož cílem jee navrhnout budoucí územní rozvoj v kraji Vysoččina.
Hodnoccená koncepce v textu ře
řeší problem
matiku soustaavy Natura 22000. Konkrrétně
v kap. 5 čáásti I. Textov
vá část jsou lokality sou
ustavy Natura 2000 řazenny mezi přírrodní
hodnoty úzzemí kraje Vy
ysočina.

4.3 Su
umarizace vyjá
ádření orgánů ochran
ny příro
ody
k hodnocené koncepc
k
ci ve vzta
ahu k prrocesu n
naturové
ého
hodnoccení
Stanovisk
ka dle §45
5i ZOPK
Z doššlých stanov
visek přísluššných orgánů
ů ochrany přírody
p
dle §45i zákon
na č.
114/1992 Sb.,
S v platném
m znění (dálle: zákon) vy
yplývá, že ho
odnocená konncepce můžee mít
samostatněě nebo ve sp
pojení s jiným
mi významn
ný vliv na ev
vropsky význnamné lokallity a
ptačí oblassti. Konkrétn
ně svým stannoviskem dlee §45i zákon
na nevyloučiil významný vliv
koncepce na
n EVL a PO Krajskýý úřad krajee Vysočina (č.j. KUJI 7707/2016 OZPZ
O
52/2016 Ku
K ze dne 6.1.2016). Tennto správní orgán ve sv
vém stanovissku uvádí, že
ž se
jedná o dookument obecného charaakteru, kdy na
n základě předložených
p
h podkladů nelze
n
v této fázi objektivně posoudit
p
možžné přímé vllivy, případn
ně vzájemnouu kumulaci vlivů
v
na příznivýý stav předm
mětu ochranyy a celistvostt evropsky významných
v
lokalit a ptaačích
oblastí (Naatura 2000).
___________________________
_____________________________
______________
_________________________
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D., Eko
ogroup Czech s.rr.o., Dolany 52, 783 16, Dolany u Olomouce
tel. 605-5679055, tel. 583-034674
4, http://www.eko
kogroup.cz

8

Posouzení vllivu koncepce „Aktualizace č. 2 Zásad územního
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Další orgán
o
ochran
ny přírody – AOPK ČR
R, Regionáln
ní pracovištěě Správa CH
HKO
Žďárské vrchy
v
(č.j. 02121/ZV/20
0
015 ze dne 8.6.2015) svým stanov
oviskem vylo
oučil
negativní vliv
v
na lokaality soustavvy Natura 20
000 na územ
mí CHKO Ž
Žďárské vrchy a
CHKO Žellezné hory.
Kopie jednotlivých stanovisek oorgánů ochraany přírody dle
d §45i ZOPPK jsou přílo
ohou
tohoto natuurového hodn
nocení.

4.4 Me
etodika hodnoce
h
ení vlivů koncepce na evvropsky
y
význam
mné loka
ality a pttačí obla
asti
Cílem naturového
n
hodnocení
h
je zjistit, zda má
m koncepcee významný nnegativní vliiv na
celistvost a předměty ochrany evvropsky výzznamných lo
okalit a ptač
ačích oblastí. Za
referenční cíl pro vy
yhodnocení vlivu konccepce na EVL
E
a PO bylo v sou
uladu
s metodickkými doporučeními Evroopské komisse (viz Koleektiv 2001, Kolektiv 20
001a,
MŽP 20077, MŽP 2011) a platnouu legislativo
ou zvoleno: zachování ppříznivého stavu
s
z hlediska ochrany
o
pro předměty occhrany evrop
psky význam
mných lokalitt (typy přírod
dních
stanovišť, evropsky
e
výzznamné druhhy) a ptačích oblastí (ptaččí druhy).
Z hledisska hodnocení vlivů Akttualizace č. 2 ZÚR KV na lokality soustavy Naatura
2000 jsou relevantní
r
ko
onkrétní novvě obsažené či změněné jevy, jež moohou potenciálně
ovlivnit úzzemí evropsk
ky významnýých lokalit, resp.
r
jejich předměty ochhrany. Jedná se o
ty jevy (zám
měry), jejich
hž realizace m
může vyvolaat změnu stáv
vajících příroodních podm
mínek
v lokalitáchh soustavy Natura
N
2000 čči v jejich blíízkosti.
Jak vypplývá z rozboru obsahu hodnocené koncepce prrovedeného v kap. 2.1, bylo
stanoveno, že realizacce některýchh jevů nav
vržených v části
č
I. Texxtová část může
m
potenciálněě ovlivnit lo
okality Naturra 2000. Ty
yto návrhy mají
m svůj pro
rostorový prů
ůmět
v jednotlivýých výkressech (grafiických příllohách), ko
onkrétně: V
Výkres veřřejně
prospěšnýcch staveb a opatření a výkkres ploch a koridorů, včetně ÚSES.
Ostatní části dokum
mentu Aktuualizace č. 2 ZÚR krajee Vysočina přináší pop
pis a
analýzu stáávajícího stav
vu či návrh spíše obecný
ých zásad prro rozhodováání, jež nepřřináší
riziko konkkrétních negaativních dopaadů na lokaliity soustavy Natura 20000.
Pozornoost hodnocen
ní dle § 45ii ZOPK bylla tedy zaměěřena na vyyhodnocení vlivu
v
konkrétníchh jevů uvedeených v aktuualizovaných
h ZÚR. Technicky bylo hhodnocení řeešeno
prostorovouu GIS analý
ýzou průměttu navrhovan
ných jevů z aktualizace ZÚR ve vzztahu
k lokalitám
m soustavy Natura
N
20000 na územíí kraje Vyssočina s náslledným slov
vním
komentářem
m. Nebyl řešen pouzze přímý prostorový
p
průmět
p
navvrhovaných jevů
s plochami lokalit sou
ustavy Naturra 2000, ale pozornost byla
b
věnováána i těm jeevům
situovaným
m v blízkostii hranic EV
VL a PO, ktteré mohou generovat m
možné negaativní
ovlivnění předmětů
p
och
hrany či celisstvosti EVL//PO.
Jako koonkrétní meto
oda pro vyhoodnocení vliv
vů koncepce na lokality N
Natura 2000 bylo
zvoleno taabelární bod
dové vyhodn
dnocení všecch v koncep
pci navrženýých, potenciálně
problémovýých jevů, s doprovodným
d
m komentářem
m.
Vyhodnnocení jednotlivých jevů obsažených
h v Aktualizaace č. 2 ZÚR
R kraje Vyso
očina
je souhrnněě prezentovááno v kap. 4.55.

___________________________
_____________________________
______________
_________________________
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D., Eko
ogroup Czech s.rr.o., Dolany 52, 783 16, Dolany u Olomouce
tel. 605-5679055, tel. 583-034674
4, http://www.eko
kogroup.cz
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Význam
mnost vlivů byla hodnnocena podle následujíccí stupnice, jež vycháází z
metodickéhho doporučen
ní MŽP (viz MŽP 2007):
Popis
Hodnota Termín
-2

Významný
ý
negativní vliv
v

-1

Mírně
negativní vliv
v

0
+1

Bez vlivu
u
Mírně
pozitivní vliv
v

+2

Významn
ný
pozitivní vliv
v

?

Vliv nelzee
hodnotit

Negatiivní vliv dle odst.
o
9 §45i zá
ákona č. 114/11992 Sb., v platném zněníí
Vyluču
uje realizaci koncepce
k
(ressp. koncepci jje možné rea
alizovat pouzee
v příp
padech určený
ých dle odst. 9 a 10 §45i záákona)
Význam
mný rušivý ažž likvidační vliv
v na stanoviiště či populaaci druhu neboo
její poddstatnou část;; významné narušení
n
ekoloogických náro
oků stanovištěě
nebo ddruhu, význam
mný zásah do
o biotopu neb
ebo do přirozzeného vývojee
druhu.
Vyplývvá ze zadání koncepce,
k
nelzze jej eliminovvat (resp. elim
minace by bylaa
možná jen vypuštěn
ním problémového dílčíhoo úkolu, zám
měru, opatřenní
atd.).
významný neg
gativní vliv
Omezeený/mírný/nev
Nevylu
učuje realiza
aci koncepce.
Mírnýý rušivý vliv na stanoviště či populaaci druhu; mírné
m
narušenní
ekologiických nároků
ů stanoviště nebo
n
druhu, ookrajový zásaah do biotopuu
nebo doo přirozeného
o vývoje druhu
u.
Je možžné jej vylouččit navrženými zmírňujícím
mi opatřeními.
Konceepce, resp. jejíí dílčí úkoly nemají žádný vvliv.
m
zlepšenní
Mírnýý příznivý vliiv na stanoviiště či popullaci druhu; mírné
ekologiických nárok
ků stanoviště nebo druhu, mírný přízn
nivý zásah doo
biotopuu nebo do přirrozeného vývo
oje druhu.
ý vliv na staanoviště či ppopulaci druh
hu; významnéé
Význaamný příznivý
zlepšenní ekologických nároků staanoviště nebo druhu, význaamný příznivýý
zásah ddo biotopu neb
bo do přirozen
ného vývoje ddruhu.
Díky oobecnosti zadání koncepce (nebo jednottlivých úkolů
ů) není možnéé
hodnottit její vlivy.

Konkréttní indikátorry, jež definuují hladinu významného
v
negativního vlivu dle od
dst. 9
§45i ZOPK
K, resp. dle směrnice o stanovištícch (92/43/EE
EC) lze stannovit na zák
kladě
analogie s přístupem používaným
m při hodno
ocení míry významnostii vlivů v jin
ných
evropskýchh zemích (Peercival 2001, Bernotat 20
007).
Za významný negaativní vliv jje typicky považována
p
přímá a trvvalá ztráta části
d
či typu
u přírodníhoo stanoviště, které
k
jsou přředmětem occhrany EVL nebo
n
stanoviště druhu
PO. Za hlaavní kritérium
m (hladinu vvýznamnosti vlivu) lze ko
onkrétně povvažovat likvidaci
minimálně 1% rozlohy
y typu příroddního stanov
viště či 1% velikosti poopulace evropsky
významnéhho druhu naa území danné EVL nebo
o ptačího drruhu na úzeemí ptačí ob
blasti
(Bernotat 2007,
2
Percivaal 2001).
V předloženém hod
dnocení jsouu za indikáátory význaamně negatiivního vlivu
u na
předměty ochrany
o
a ceelistvost EVL
L/PO považovány také eventuální vvýznamné zm
měny
určujících ekologickýcch podmíneek, jež zajišťují příznivý stav přeedmětů och
hrany
(vhodná strruktura bioto
opu, dostateččná kvalita přírodního
p
prrostředí, dosttatečná počettnost
předmětů ochrany
o
apod
d.).

___________________________
_____________________________
______________
_________________________
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D., Eko
ogroup Czech s.rr.o., Dolany 52, 783 16, Dolany u Olomouce
tel. 605-5679055, tel. 583-034674
4, http://www.eko
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4.5 Pop
pis a vyh
hodnoce
ení přím
mých a nepřímýcch vlivů
koncep
pce na předměty
p
y ochran
ny a celiistvost e
evropsky
y
význam
mných lo
okalit a p
ptačích oblastí
o
Jak byloo uvedeno vý
ýše v kap. 3. 1, v zájmovéém území se nachází celkkem 75 evropsky
významnýcch lokalit (E
EVL), ptačí oblasti se v zájmovém
m území nennachází. Sezznam
lokalit souustavy Naturra 2000 nachházejících see v zájmovéém území krraje Vysočin
na je
uveden v příloze
p
tohoto
o hodnocení.
V následujícím kom
mentáři je uvvedeno vyho
odnocení vliivu jednotlivvých jevů (n
nově
Z
obsažených v Aktuualizaci č. 2 ZÚR
Z
navrženýchh, či změněných oproti přředchozím ZÚR)
kraje Vysočina, na evro
opsky význam
mné lokality
y a ptačí oblasti.

___________________________
_____________________________
______________
_________________________
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D., Eko
ogroup Czech s.rr.o., Dolany 52, 783 16, Dolany u Olomouce
tel. 605-5679055, tel. 583-034674
4, http://www.eko
kogroup.cz
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Tab. 1: Vyhodnocení vlivu jednotlivých opatření navržených v rámci Aktualizace č. 2 v jednotlivých oblastech na předměty ochrany a celistvost evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí.
Stupnice hodnocení: +2 – významný pozitivní vliv, +1 – mírně pozitivní vliv, 0 – bez vlivu, -1 – mírně negativní vliv, -2 – významný negativní vliv, ? – vliv nelze
vyhodnotit.
Identifikace jednotlivých jevů

rozšíření rozvojové oblasti OB11
nový návrh ZÚR

rozvojová osa OS5a
nový návrh ZÚR

Bodové hodnocení
vlivu navržených
opatření na lokality
Natura 2000

?
(EVL Šlapanka a
Zlatý potok)

?
(EVL Martinický
potok, EVL Želivka)

Komentář k hodnocení
Aktualizací č. 2 ZÚR KV je rozšířena rozvojová oblast OB11 o území tří obcí: Bartoušov, Šlapanov a
Vysoká dle požadavku PÚR ČR ve znění její Aktualizace č. 1. Do prostoru nově zahrnutého do rozvojové
oblasti OB11 zasahuje území evropsky významné lokality (EVL) Šlapanka a Zlatý potok, jejímž
předmětem ochrany je vydra říční (Lutra lutra).
Vzhledem k tomu, že v této fázi hodnocení nejsou k dispozici přesnější informace o rozsahu a ostatních
detailech plánovaných záměrů v této části rozvojové oblasti OB11, nelze přesněji stanovit míru
případného ovlivnění EVL Šlapanka a Zlatý potok, resp. jejího předmětu ochrany. Na základě dostupných
dat lze konstatovat očekávané rozmezí nulového až významně negativního vliv (0 až -2) na EVL Šlapanka
a Zlatý potok. Míra konkrétního vlivu na předměty ochrany a celistvost EVL Šlapanka a Zlatý potok je
zásadně závislá na technických a prostorových detailech řešení budoucích záměrů situovaných do
rozvojové oblasti OB11. Z důvodu nedostatečné podrobnosti vstupních dat o navrženém záměru proto
bylo konstatováno, že jeho vliv nyní nelze vyhodnotit. S ohledem na tuto skutečnost je nezbytné před
samotnou realizací projektů (budoucích konkrétních staveb) v prostoru rozvojové oblasti OB11 požádat
příslušný OOP o stanovisko dle §45i ZOPK, případná již vydaná stanoviska je nutné respektovat. Dále je
nezbytné respektovat závěry již zpracovaných naturových hodnocení konkrétních variant výstavby
jednotlivých staveb dle §45i ZOPK.
Aktualizací č. 2 ZÚR KV je nově vymezena rozvojová osa OS5a dle požadavku PÚR ČR ve znění její
Aktualizace č. 1. Do prostoru nově vymezené rozvojové osy zasahuje území dvou evropsky významných
lokalit (EVL). Jedná se o EVL Martinický potok, jejímž předmětem ochrany je vranka obecná (Cottus
gobio) a EVL Želivka, jejímiž předměty ochrany jsou kuřička hadcová (Minuartia smejkalii), bolen dravý
(Leuciscus aspius) a netopýr černý (Barbastella barbastellus).
Vzhledem k tomu, že v této fázi hodnocení nejsou k dispozici přesnější informace o rozsahu a ostatních
detailech plánovaných záměrů v této nově vymezené rozvojové ose, nelze přesněji stanovit míru
případného ovlivnění EVL Martinický potok a EVL Želivka, resp. jejich předmětů ochrany. Na základě
dostupných dat lze konstatovat očekávané rozmezí nulového až významně negativního vliv (0 až -2) na
EVL Martinický potok a EVL Želivka. Míra konkrétního vlivu na předměty ochrany a celistvost je
zásadně závislá na technických a prostorových detailech řešení budoucích záměrů navržených v ose OS5a.
Z důvodu nedostatečné podrobnosti vstupních dat o navrženém záměru proto bylo konstatováno, že jeho
vliv nyní nelze vyhodnotit. S ohledem na tuto skutečnost je nezbytné před samotnou realizací projektů
(budoucích konkrétních staveb) v rozv. ose OS5a požádat příslušný OOP o stanovisko dle §45i ZOPK,
případná již vydaná stanoviska je nutné respektovat. Dále je nezbytné respektovat závěry již zpracovaných
naturových hodnocení konkrétních variant výstavby jednotlivých staveb dle §45i ZOPK.

Tab. 1: pokračování
Identifikace jednotlivých jevů (veřejně
prospěšných staveb)

Bodové hodnocení
vlivu navržených
opatření na lokality
Natura 2000

zpřesnění plochy Sk2 vymezené v PÚR ČR a
vymezení plochy pro umístění stavby
Centrálního skladu vyhořelého jaderného paliva
Skalka
změna návrhu ZÚR

0

E05b – koridor pro dvojité vedení 400 kV
Hradec – Mírovka
nový návrh ZÚR

?
(EVL Želivka)

Komentář k hodnocení
Obsahem změny je zpřesnění plochy Sk2 dle požadavku PÚR ČR a vymezení plochy o výměře 120.000
m2 pro umístění stavby Centrálního skladu vyhořelého jaderného paliva Skalka. Pro tento záměr již bylo
vydáno pravomocné rozhodnutí o umístění stavby „Centrálního skladu vyhořelého jaderného paliva –
Lokalita Skalka“ č.j. Výst.: 2836/00/Še ze dne 28.3.2001, jehož platnost byla prodloužena realizací
stavebního objektu A1 – S – 11 Bazén požární vody (na základě souhlasu s provedením ohlášené stavby
„Centrální sklad vyhořelého jaderného paliva – Lokalita Skalka, stavba A1, SO – 11 Bazén požární vody“
č.j. 16654/2011/35-SÚ, MIPOX01KKABO, ze dne 26.5.2011). Návrhová plocha pro stavbu Centrálního
skladu vyhořelého jaderného paliva Skalka je v Aktualizaci č. 2 ZÚR Kraje Vysočina vymezena plně v
souladu s výše uvedeným pravomocným územním rozhodnutím polohopisně v rozsahu povrchové a
podzemního části areálu dle Dokumentace pro územní rozhodnutí CSVJP Skalka (Energoprůzkum Praha,
spol. s r.o., 06/1998).
Bez vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti – záměr nezasahuje do prostoru EVL a PO ani do
jejich bezprostřední blízkosti. Nejbližší lokality soustavy Natura 2000 jsou vzdáleny více než 3,5 km od
tohoto záměru.
Koridor pro umístění stavby dvojitého vedení 400 kV Hradec - Mírovka je vymezen z důvodu naplnění
požadavku PÚR ČR na vymezení předmětného koridoru v ZÚR dotčených krajů. Koridor je vymezen v
ose stávajícího vedení 400 kV Hradec - Mírovka, nejedná se tak o záměr zcela nové stavby v území.
Účelem stavby je zdvojení stávajícího vedení, posílení přenosové schopnosti stávajícího vedení 400 kV
označené V420, které spojuje TR Hradec (k.ú. Rokle na území obce Rokle) a TR Mírovka (k.ú. Mírovka
na území města Havlíčkův Brod). Navrhovaná přenosová schopnost nového zdvojeného vedení je
požadována ve výši 2x 2500 A.
Navržený koridor kolmo kříží území EVL Želivka, jejímiž předměty ochrany jsou kuřička hadcová
(Minuartia smejkalii), bolen dravý (Leuciscus aspius) a netopýr černý (Barbastella barbastellus).
Vzhledem k tomu, že v této fázi hodnocení nejsou k dispozici přesnější informace o rozsahu a ostatních
detailech této stavby v navrženém koridoru (např. případný posun nosných sloupů vedení, rozsah a
lokalizace stavebních prací), nelze přesněji stanovit míru případného ovlivnění EVL Želivka, resp. jejích
předmětů ochrany. Vzhledem k vedení koridoru v trase stávajícího vedení lze očekávat nulové až mírně
negativní ovlivnění této EVL. Míra konkrétního vlivu na předměty ochrany a celistvost EVL Želivka je
zásadně závislá na technických a prostorových detailech řešení budoucího záměru. Z důvodu nedostatečné
podrobnosti vstupních dat o navrženém záměru proto bylo konstatováno, že jeho vliv nyní nelze
vyhodnotit. S ohledem na tuto skutečnost je nezbytné před samotnou realizací projektů (budoucích
konkrétních staveb) v rámci koridoru E05b požádat příslušný OOP o stanovisko dle §45i ZOPK, případná
již vydaná stanoviska je nutné respektovat. Dále je nezbytné respektovat závěry již zpracovaných
naturových hodnocení konkrétních variant výstavby jednotlivých staveb dle §45i ZOPK.
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Na náslledujících ob
brázcích jsouu zobrazeny konkrétní výše
v
hodnoceené jevy a jejich
kolize s lokkalitami sousstavy Naturaa 2000.
Obr. 2: Zobrazení
Z
orrientační prrostorové ko
olize rozšíření rozvojovvé oblasti OB11
O
s lokalitam
mi soustavy Natura
N
2000 ((podkladová data: Kolekttiv 2015, AO
OPK ČR).

Obr. 3: Zobrazení
Z
orientační prrostorové ko
olize rozvojové osy OSS5a s lokaliitami
soustavy Natura
N
2000 (podkladová
(
data: Kolekttiv 2015, AO
OPK ČR).
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Obr. 4: Zobrazení
Z
oriientační pro storové koliize koridoru E05b s lokkalitami sousstavy
Natura 20000 (podkladová data: Kollektiv 2015, AOPK
A
ČR).

Dále prro úplnost upozorňujemee na možné kolize něktterých navržžených územ
mních
rezerv s koonkrétními lokalitami
l
sooustavy Nattura 2000. Tyto
T
územníí rezervy neebyly
v souladu s metodickým pokynem
m Ministerstv
va pro místníí rozvoj v Taab. 1 podrob
bněji
hodnocenyy. V budoucn
nu však budde třeba těm
mto střetům věnovat
v
náleežitou pozornost.
Před jejichh realizací bude
b
nezbyttné požádat příslušný OOP
O
o stannovisko dle §45i
ZOPK. Dáále je nezbyttné respektovvat již vydan
ná stanovisk
ka a závěry jjiž zpracovan
ných
naturovýchh hodnocení konkrétních
k
variant výstaavby jednotlivých stavebb dle §45i ZO
OPK.
Konkrétně se jedná o následující úzzemní rezervy:
 koridorr územní rezzervy pro prrověření budoucího um
místění stavbby dvojité veedení
400 kV
V Slavětice – Čebín o ššířce 600 m – koridor územní
ú
rezeervy zasahuje do
bezprosstřední blízk
kosti EVL Ú
Údolí Jihlav
vy, do budo
oucna protoo nelze vylo
oučit
význam
mně negativníí vliv na EVL
L Údolí Jihlaavy
 koridorr územní rezzervy pro prrověření budoucího um
místění stavbby dvojité veedení
400 kV
V Dasný - Slavětice
S
o ššířce 600 m – koridor územní
ú
rezeervy zasahuje do
bezprosstřední blízko
osti EVL Kouupaliště u Bo
ohuslavic a do
d území EV
VL Nová Říše, do
budoucnna proto neelze vyloučit
it významněě negativní vliv na EV
VL Koupališště u
Bohuslaavic a EVL Nová
N
Říše
U ostatnních územníích rezerv jee z důvodu dostatečné
d
vzdálenosti vvyloučeno možné
m
negativní ovlivnění
o
lok
kalit soustavyy Natura 2000.
Bylo zjiištěno, že z celkového
c
ppočtu čtyř ho
odnocených návrhových
n
jjevů obsažen
ných
v Aktualizaaci č. 2 ZÚR
R KV lze oččekávat u jed
dnoho z nich
h nulový vlivv (0 dle stup
pnice
hodnocení)) na evropsky
y významné lokality a ptačí oblasti.
V případě tří navržených jevů bylo konstatováno, že je nelze za ssoučasné sittuace
přesněji vyhodnotit
(? dle stuppnice hodno
v
ocení). Dův
vodem byla skutečnostt, že
hodnocená Aktualizacee č. 2 ZÚR
R KV nepřin
náší natolik konkrétní
k
innformace, jež by
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opravňovally stanoveníí konkrétní bližší míry vlivu na EV
VL a PO. SSpekulativněě, za
určitých okkolností, mů
ůže mít realizzace konkréétních jevů (resp. budouccích konkréttních
záměrů) zaahrnutých do
d této kateegorie negattivní vliv. Výsledné
V
koonstatování míry
možného vlivu
v
těchto opatření na lokality sou
ustavy Naturra 2000 by pproto bylo velmi
v
spekulativnní, bez oporry v textu kkoncepce. U jednotlivýcch jevů všakk bylo v bližším
komentáři v Tab. 1 up
pozorněno nna to, zda lzze v případě konkrétníchh EVL oček
kávat
možné poteenciálně mírn
ně či potenciiálně význam
mně negativn
ní vlivy na přředměty och
hrany
či celistvosst lokalit. Z provedené aanalýzy vypllývá, že celk
kem u dvou navržených jevů
bylo konstaatováno rozm
mezí možnéhho nulového až významněě negativníhho vlivu (0 ažž -2):
EVL Šlapan
rozšíření roozvojové ob
blasti OB11(E
nka a Zlatý potok), rozvvojová osa OS5a
O
(EVL Maartinický po
otok a EVL
L Želivka). U jednoh
ho vymezenného jevu bylo
konstatovánno rozmezí nulového aaž mírně neegativního vllivu (0 až --1): E05b (EVL
Želivka).
U žádnného z navržžených jevůů nebylo a priori stano
oveno mírnně či význa
amně
negativní ovlivnění
o
lokalit soustavvy Natura 20
000, resp. jejjich předměttů ochrany (-1 či
-2 dle stupnnice hodnoceení).
Celkem
m u dvou ze tří
t územníchh rezerv obsaažených v Ak
ktualizaci č. 2 ZÚR KV bylo
upozorněnoo na možné střety s lokaalitami soustavy Natura 2000. Tytoo územní rezzervy
však nebyyly v soulad
du s metodiickým poky
ynem Minissterstva proo místní ro
ozvoj
podrobněji hodnoceny.
Detaily o jednotliv
vých možnýcch vlivech navržených
n
jevů
j
na evroopsky význaamné
lokality a ptačí
p
oblastii, resp. jejichh předměty ochrany, příípadně konkkrétní doporu
učení
pro jejich budoucí
b
miniimalizaci jsoou uvedeny v Tab. 1.

4.6 Ku
umulativ
vní vlivyy ostatn
ních zná
ámých záměrů
ů a
koncep
pcí v zájjmovém
m územíí na evropsky význam
mné
lokalityy a ptačí oblasti
Konkréttní realizovaané projektyy (budoucí záměry) v rámci
r
jednootlivých aktu
uálně
hodnocenýých jevů obsaažených v Akktualizaci č. 2 ZÚR KV byly
b
či budou
ou, pokud to bude
b
vyžadováno dle zákon
na č. 100/20001 Sb., v pllatném znění (ZPV) nebbo procesem
m dle
§45h,i ZOPK, v platnéém znění, ddo budoucnaa posouzeny procesem E
EIA. V takov
vých
případech je
j nezbytné důkladně pposoudit takéé problematiku možných
ch kumulativ
vních
vlivů na úrrovni hodnoccení konkréttních záměrů
ů. Z těchto důvodů
d
lze kkumulativní vlivy
v
na úrovni hodnocené
h
ko
oncepce nynní vyloučit.

4.7 Sro
ovnání významn
v
nosti vliv
vů jedno
otlivých vvariant
koncep
pce na evropsky
e
y význam
mné loka
ality a pttačí
oblasti
Konceppce byla před
dložena v jeddné variantěě, která je vyhodnocena výše. Schválení
Aktualizace č. 2 ZÚR KV (aktivnní varianta) neznamená
n
a priori význ
znamné negaativní
ovlivnění žádné
ž
z EVL či PO, resp. jejich předm
mětů ochrany
y.
___________________________
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Z tohotoo důvodu lzze konstatovvat, že vliv realizace
r
nulové či předdložené (akttivní)
varianty kooncepce je z hlediska
h
dikcce §45i ZOP
PK shodný.

5. Ná
ávrh k onkré tních opatře
ení
k elim
minacii přípa
adnýc h negativní ch
vlivů konce
epce n
na evrropsky
y význ
namné
é
p
o
oblast i
lokaliity a ptačí
Pro vyyloučení příípadného nnegativního vlivu realiizace hodnoocené konccepce
„Aktualizace č. 2 ZÚR
R kraje Vysoočina“ na lok
kality soustaavy Natura 22000, resp. jejich
předměty ochrany
o
je potřeba
p
doddržet tato záákladní dopo
oručení, jež do značné míry
vychází zee zákonných
h povinnosttí daných platnou
p
legiislativou occhrany živottního
prostředí a ochrany přírrody:
1) Vzhleddem k tomu, že hodnoceená koncepcee nepřináší u některých navržených jevů
dostateečně podrobn
né údaje, kteeré by umožžnily aktuáln
ně přesně sttanovit konk
krétní
míru negativního
n
vlivu
v
na jednnotlivé EVL či PO, resp.. jejich předm
měty ochran
ny, je
potřebaa u tří jevů s nestanovenným vlivem (?
( dle stupnice hodnocenní), předložen
ných
v návrhhové části koncepce
k
(viiz Tab. 1), přenést požžadavek na posouzení vlivu
v
konkréétních budou
ucích záměrůů na EVL a PO dle §4
45h,i ZOPK
K do dalších fází
správníích řízení (ú
územní a stavvební řízení apod.). V uv
vedených fázzích rozhodo
ování
o využžití území jso
ou již zpraviidla k dispozzici konkrétn
ní informacee, které umožžňují
podrobbné vyhodno
ocení vlivuu záměru na
n lokality soustavy N
Natura 2000
0. U
konkréétních budoucích záměěrů je v so
ouladu s povinnostmi ddanými plaatnou
legislattivou zapotřebí požádat o stanovisk
ko příslušný orgán ochraany přírody,, zda
může daný
d
záměr, samostatně nebo ve spo
ojení s jiným
mi, významnně ovlivnit úzzemí
evropskky významné lokality neebo ptačí oblaasti (§45i ZO
OPK).
2) U těchh potenciáln
ně problemaatických zám
měrů (projek
ktů), realizoovaných v rámci
jednotllivých veřejn
ně prospěšnných staveb, kde již prroběhl procees EIA, resp
p. je
zpracovváno naturov
vé hodnocenní konkrétních záměrů dle
d §45i ZO
OPK, je nezb
bytné
respekttovat stanov
viska v proccesu EIA, resp.
r
závěry
y zpracovanných naturov
vých
hodnoccení (viz Tab
b. 1 a informaační systém EIA).
3) Při realizaci konk
krétních buudoucích op
patření navržených v ráámci hodno
ocené
Aktualizace č. 2 ZÚR KV jje nezbytné odstranit či
č minimalizzovat eventu
uální
prostorrovou kolizi záměrů s úzeemími EVL a PO, resp. s biotopy přeedmětů ochraany a
typy evvropských staanovišť.
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6. Sh
hrnutí a záv ěr
Předmětem předklád
daného hodnnocení dle §4
45i zák. 114//1992 Sb., o ochraně příírody
a krajiny, v platném znění
z
je poosouzení vliv
vu koncepcee: „Aktualizzace č. 2 Zásad
Z
územního rozvoje
r
kraje Vysočina““. Cílem přeedkládaného hodnocení jje zjistit, zdaa má
koncepce významný negativní
n
vlliv na předm
měty ochran
ny a celistvvost konkréttních
evropsky významných
v
lokalit a/nebbo ptačích ob
blastí.
Pozornoost hodnoceení dle §455i ZOPK byla
b
zaměřeena na vyhhodnocení vlivu
v
konkrétníchh navrženýcch jevů územ
mně definov
vaných jako rozvojové oblasti či osy
o a
veřejně proospěšné stavb
by. Dále bylla hodnocenaa vymezená rozvojová pllocha určenáá pro
výstavbu objektu
o
Centrrální sklad vyyhořelého jaaderného paliiva Skalka. N
Nově navrhované
záměry (jevvy) jsou sou
uhrnně uvedeeny v části I. Textová čásst hodnocenéé koncepce. Tyto
návrhy maj
ají svůj prosttorový prům
mět v jednotllivých výkreesech (graficckých příloháách),
konkrétně: Výkres veřřejně prospěššných staveb
b a opatření a výkres pploch a korid
dorů,
SES. Těmto částem Akktualizace č. 3 ZÚR KV
V byla věnnována podrobná
včetně ÚS
pozornost hodnocení.
h
Tyto
T
části hoodnocené ko
oncepce přinááší nejpodrob
obnější inform
mace
o zamýšlenných návrzích v zájmovvém území kraje Vysoččina. Bylo kkonstatováno
o, že
některé zdee obsažené jevy
j
mohou potenciálně ovlivnit lok
kality soustaavy Natura 2000,
2
resp. jejichh předměty ochrany.
o
U oostatních čásstí hodnocen
né koncepce bylo definov
váno
nulové ovliivnění lokalit soustavy N
Natura 2000, resp. jejich předmětů
p
ochhrany.
Konkréttně přináší předložená Aktualizacee č. 2 ZÚR
R KV návrrh jednoho jevu
s nulovým vlivem na lo
okality soustaavy Natura 2000.
2
V případě tří navržeených jevů bbylo konstattováno, že jeejich vliv neelze za souččasné
situace vyhhodnotit (? dle
d stupnice hodnocení). Důvodem je
j skutečnosst, že hodno
ocená
koncepce nepřináší
n
naatolik konkréétní informaace, jež by opravňovaly
o
stanovení bližší
b
míry vlivu na EVL a PO,
P resp. naa jejich předm
měty ochran
ny. Spekulatiivně, za určiitých
okolností, může mít reealizace konkkrétních jevů
ů zahrnutých
h do této kattegorie negaativní
vliv. Výsleedné konstato
ování přesné míry možnéého vlivu těch
hto opatření na EVL a PO
O by
proto byloo velmi spek
kulativní, beez opory v textu
t
koncep
pce. V textuu hodnocení (viz
komentáře v Tab. 1) jee upozorněnoo u konkrétn
ních potenciáálně problem
matických jev
vů na
to, jaké mohou genero
ovat rozmezíí vlivů. Z prrovedené analýzy vyplýv
ývá, že celkeem u
dvou navržžených jevů
ů bylo konsttatováno rozzmezí možného nulovéhho až význaamně
negativníhoo vlivu (0 až
a -2): rozšířření rozvojové oblasti OB11(EVL
O
ŠŠlapanka a Zlatý
Z
potok), rozzvojová osaa OS5a (EV
VL Martinick
ký potok a EVL Želivvka). U jedn
noho
vymezenéhho jevu bylo konstatovánno rozmezí nu
ulového až mírně
m
negativvního vlivu (0
( až
-1): E05b - koridor pro dvojité vedeení 400 kV Hradec
H
– Mírrovka (EVL Ž
Želivka).
U žádnného z navržeených jevů nebyl a prio
ori konstatován očekávaaný jednozn
načně
významný negativní vliiv (-2) na EV
VL a/nebo PO
O.
Celkem
m u dvou ze tří
t územníchh rezerv obsaažených v Ak
ktualizaci č. 2 ZÚR KV bylo
upozorněnoo na možné střety s lokaalitami soustavy Natura 2000. Tytoo územní rezzervy
však nebyyly v soulad
du s metodiickým poky
ynem Minissterstva proo místní ro
ozvoj
podrobněji hodnoceny.
U těch jevů, kde naa úrovni hoddnocené kon
ncepce nebyllo možno prrovést detailnější
vyhodnoceení rizika mo
ožných negaativních vlivů
ů na EVL a PO, a to z důvodu přílišné
obecnosti (3 opatření,, viz výše a Tab. 1), je nezbytnéé podrobně vyhodnotit vliv
konkrétníchh budoucích
h záměrů v pprocesu dalšíího posuzováání dle §45hh,i ZOPK. Po
okud
některé z konkrétních
k
záměrů
z
realizzovaných v rámci
r
těchto potenciálně problematick
kých
veřejně proospěšných staveb již prrošly procesem EIA, vččetně zpracoování naturov
vého
hodnocení dle §45h,i ZOPK,
Z
případdně k nim jižž bylo vydáno stanoviskoo v rámci pro
ocesu
___________________________
_____________________________
______________
______________________
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D., Eko
ogroup Czech s.rr.o., Dolany 52, 783 16, Dolany u Olomouce
tel. 605-5679055, tel. 583-034674
4, http://www.eko
kogroup.cz
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EIA, je zappotřebí závěěry těchto hoodnocení resspektovat (viz informačnní systém EIA a
Tab. 1).
Jednotliivé navrženéé jevy bylyy blíže kom
mentovány (v
viz Tab. 1)), případně byla
navržena konkrétní
k
do
oporučení prro eliminacii eventuálního negativnního vlivu jejich
realizace naa evropsky významné
v
lokkality a ptačíí oblasti (viz Tab. 1 a kapp. 5).
Na záklladě vyhodno
ocení předložžené koncepce v souladu
u s §45h,i zákkona č. 114/1992
Sb., v platnném znění lze
l konstatoovat, že uvedená koncep
pce nebude mít významný
negativní vliv na celiistvost a přředměty och
hrany evrop
psky význam
mných loka
alit a
ptačích ob
blastí.
V Dolanechh dne 10. 1. 2016
RNDr. Marrek Banaš, Ph.D.
P

___________________________
_____________________________
______________
______________________
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D., Eko
ogroup Czech s.rr.o., Dolany 52, 783 16, Dolany u Olomouce
tel. 605-5679055, tel. 583-034674
4, http://www.eko
kogroup.cz
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Příloha 1: Seznam evropsky významných lokalit nacházejících se v řešeném území.
Kód

CZ0610175

Typ
lokality
Soustavy
Natura
2000
EVL

Název EVL

Rozloha (ha)

Baba

82,3

CZ0613318

EVL

Babínský rybník

39,1

CZ0613695

EVL

Biskupice - kostel

0,0

CZ0613696

EVL

Biskupice - škola

0,0

CZ0613004

EVL

Břevnický potok

3,8

CZ0620194

EVL

Čepičkův vrch a údolí Hodonínky

187,4

CZ0614053

EVL

Dářská rašeliniště

390,4

CZ0612133

EVL

Dědkovo

5,6

CZ0613809

EVL

Dívka

27,8

CZ0612134

EVL

Dolní rybník u Újezda

9,2

CZ0610030

EVL

Doupský a Bažantka

11,0

CZ0613319

EVL

Ficků rybník

1,0

CZ0610025

EVL

Habrová seč

91,5

CZ0610022

EVL

Havranka

23,0

CZ0612135

EVL

Hodíškovský rybník

5,0

CZ0610029

EVL

Horní Mrzatec

6,3

CZ0610145

EVL

Hroznětínská louka

18,7

CZ0533303

EVL

Chrudimka

230,0

CZ0613321

EVL

Jankovský potok

128,3

CZ0610179

EVL

Jedlový les a údolí Rokytné

375,0

CZ0613698

EVL

Jeřišno-Heřmaň

0,0

CZ0614132

EVL

Kamenický rybník

3,7

CZ0612136

EVL

Kobylinec

0,7

CZ0613322

EVL

Koupaliště u Bohuslavic

3,0

CZ0614133

EVL

Kozének

19,9

CZ0623324

EVL

Loučka

12,1

CZ0615014

EVL

Louky u Černého lesa

19,1

CZ0610512

EVL

Lužný rybník

15,0

CZ0613003

EVL

Maršovec a Čepička

12,4

CZ0613005

EVL

Martinický potok

27,4

CZ0614054

EVL

Na Oklice

55,7

CZ0613012

EVL

Na Ostrážné

1,7

CZ0613699

EVL

Náměšť nad Oslavou - zámeček

0,1

CZ0613816

EVL

Náměšťská obora

286,5

CZ0613009

EVL

Niva Fryšávky

35,3

CZ0613327

EVL

Nová Říše

42,8

CZ0612137

EVL

Obecník

4,9

CZ0612139

EVL

Pod Kamenným vrchem

12,1

CZ0612140

EVL

Podvesník

20,6

Příloha 1: pokračování
Kód

CZ0612141

Typ
lokality
Soustavy
Natura
2000
EVL

Název EVL

Rozloha (ha)

Ptáčovský kopeček

0,8

CZ0610412

EVL

Ransko

263,9

CZ0613328

EVL

Rašelinné jezírko Rosička

0,2

CZ0613002

EVL

Roštýnská obora

49,9

CZ0612143

EVL

Rybník u Zadního Zhořce

7,7

CZ0614052

EVL

Rybníky u Rudolce

49,4

CZ0614058

EVL

Rybníky V Pouštích

25,8

CZ0612145

EVL

Rychtářský rybník

6,0

CZ0623819

EVL

Řeka Rokytná

123,7

CZ0213067

EVL

Sázava

72,8

CZ0613333

EVL

Staviště

3,4

CZ0612149

EVL

Suché skály

4,8

CZ0613013

EVL

Šilhánky

5,7

CZ0615018

EVL

Šimanovské rašeliniště

4,0

CZ0613332

EVL

Šlapanka a Zlatý potok

245,4

CZ0612147

EVL

Špilberk

0,6

CZ0614059

EVL

Štíří důl - Řeka

92,6

CZ0610056

EVL

Švařec

13,5

CZ0613334

EVL

Trnava

225,0

CZ0613335

EVL

U Borovné

17,3

CZ0610005

EVL

U Hamrů

13,3

CZ0620132

EVL

Údolí Chlébského potoka

137,0

CZ0614134

EVL

Údolí Jihlavy

861,9

CZ0614131

EVL

Údolí Oslavy a Chvojnice

2339,1

CZ0613010

EVL

Údolí Svratky u Krásného

96,5

CZ0613336

EVL

V Kopaninách

0,9

CZ0614056

EVL

V Lisovech

27,5

CZ0613338

EVL

Vatín

45,0

CZ0610159

EVL

Velký Špičák

168,8

CZ0610003

EVL

Vysoký kámen u Smrčné

242,1

CZ0615001

EVL

Zaječí skok

2,5

CZ0610170

EVL

Zhejral

154,1

CZ0614057

EVL

Znětínské rybníky

52,6

CZ0610401

EVL

Žákova hora

39,0

CZ0613700

EVL

Žďár nad Sázavou - garáže

0,0187

CZ0214016

EVL

Želivka

1329,2

Příloha 2: Kopie stanovisek orgánů ochrany přírody dle §45i ZOPK.

Příloha 3: Kopie rozhodnutí MŽP ČR o udělení autorizace k provádění posouzení podle
§45i zákona č.114/1992 Sb., v platném znění.

