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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 ZÚR
R Plzeňskéhoo kraje“ (dáále také: aktu
ualizace č. 2 ZÚR PK nebo
n
koncepce) na evropsk
ky významnné lokality a ptačí ob
blasti. Cílem
m předkládan
ného
hodnocení je zjistit, zda
z koncepcee může mít významný negativní vvliv na předm
měty
ochrany a celistvost
c
evrropsky význaamných lokaalit a ptačích oblastí.

1.2 Zad
dání
Zadavattelem hodnocení je HaskkoningDHV Czech
C
Repub
blic spol. s r..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 hodnoceníí vychází z teextu a graficckých příloh předložené kkoncepce – verze
v
z března 2017 (Koleektiv 2017),, stanovisek
k příslušnýcch orgánů oochrany příírody
vydaných dle §45i ZOPK, znnalosti lokaalit Natura 2000 v záájmovém úzzemí
zpracovatelem naturov
vého hodnoccení a zpracování dalšícch odbornýcch podkladů (viz
seznam liteeratury).
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 ZÚR
Z
PK jsoou rozdělen
ny na textov
vé části a ggrafické příllohy.
Pozornost hodnocení dle
d § 45i ZO
OPK byla zam
měřena na ty
y části hodnnocené konceepce,
které uvádíí návrhy kon
nkrétních změěn využití úzzemí (návrhy
y ZÚR, změnny návrhů ZÚ
ÚR).
Některé naavrhované změny
z
využžití území (p
plochy a ko
oridory) moohou potenciálně
ovlivnit úzzemí evropsk
ky významnných lokalit a ptačích ob
blastí, resp. jejich předm
měty
ochrany.
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).
Původnní naturové hodnocení
h
jee aktualizovááno z důvodu
u úpravy návvrhu Aktualiizace
č. 2 ZÚR PK po spoleečném jednáání. Aktualizzace návrhu koncepce zaahrnuje dopllnění
úkolů pro územní pláánování pro elektroenerrgetické zám
měry na zákkladě požadavků
vyplývajícíích ze stanov
viska MŽP zze dne 7.11..2017. Aktuaalizace dále obsahuje úp
pravu
návrhu zám
měru E19, kteerý je nově řřešen invariaantně v souladu se závaznným stanovisskem
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EIA k zám
měru „Zdvojeení stávajícíhho vedení V430
V
Hradecc – Chrást“ ze dne 10. října
2017 (č.j. MZP/2017//710/1515). V tomto staanovisku je konstatovánno, že realiizace
dvojitého vedení V430/830 v ttrase stávajjícího jedno
oduchého vvedení (původně
posuzovanáá varianta E19-1) je z poohledu vlivu
u záměru na životní prosstředí hodno
ocena
jako přijateelnější a k tétto variantě byylo vydáno souhlasné
s
závazné stanovvisko EIA.

2. Úd
daje o konce
epci
2.1 Zákkladní popis kon
ncepce
Hodnoccená Aktualizzace č. 2 ZÚ
ÚR Plzeňskéh
ho kraje je ro
ozdělena na ddvě hlavní čáásti:
I. Textoová část (výrrok) – srovnáávací text
II. Odůůvodnění
Obě čássti koncepcee obsahují gr
grafické přílo
ohy. Pro účeely předloženného naturov
vého
hodnocení je zásadním
m podkladem první část hodnocené
h
Aktualizace
A
čč. 2 ZÚR PK
K – I.
Textová čáást (výrok) – srovnávací ttext.
Textová čáást (výrok) pllatných ZÚR
R PK obsahujje:
- Stanovenní priorit územního plánoování kraje pro
p zajištění udržitelnéhoo rozvoje úzzemí,
včetnně zohledněn
ní priorit stannovených v politice
p
územ
mního rozvoj e.
- Zpřesněnní vymezení rozvojovýcch oblastí a rozvojových
h os vymezeených v pollitice
územ
mního rozvo
oje a vymezzení oblasti se zvýšenými požadavvky na změn
ny v
územ
mí, které svým
m významem
m přesahují území
ú
více ob
bcí.
- 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 a koridorů nnadmístního významu, ov
vlivňujících území více obcí,
o
včetnně ploch a koridorů veeřejné infrastruktury, územního systtému ekolog
gické
stabiility a územn
ních rezerv.
- Upřesněnní územních podmínek kkoncepce och
hrany a rozv
voje přírodní
ních, kulturníích a
civilizačních hod
dnot území kkraje.
harakteristik krajiny.
- Stanoveníí cílových ch
- Vymezenní veřejně pro
ospěšných sta
taveb, veřejně prospěšnýcch opatření, sstaveb a opaatření
k zaajišťování obrany
o
a bbezpečnosti státu a vy
ymezení asaanačních úzzemí
nadm
místního význ
namu, pro ktteré lze práva k pozemků
ům a stavbám
m vyvlastnit.
- Stanovenní požadavků
ů nadmístníhoo významu na
n koordinacci územně pllánovací činn
nosti
obcí a na řešení v územně pllánovací dok
kumentaci ob
bcí, zejména s přihlédnuttím k
podm
mínkám obno
ovy a rozvojee sídelní stru
uktury.
- 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..
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- Zadání regulačního
r
plánu v roozsahu dle přílohy
p
č. 9 pro plochu
hu, nebo korridor
vym
mezený podle písm. j).
- Stanoveníí kompenzaččních opatřenní.
Aktualizzace č. 2 ZÚR
Z
PK naavrhuje pou
uze změny v oblasti záásobování úzzemí
elektrickouu energií. Celkem
C
je v aktualizaci ZÚR navrrženo vymez
ezení tři nov
vých
koridorů pro
p dvojité vedení
v
ZVN
N 400 kV, rozšíření
r
dvou stávajícíích koridorů
ů pro
dvojité veddení ZVN 400 kV a dvě pplochy pro ro
ozšíření elekttrických stannic.
Z hledisska hodnoceení vlivů kkoncepce naa lokality soustavy
s
Naatura 2000 jsou
relevantní konkrétní nově
n
navržeené či uprav
vované plocchy a koriddory, jež mo
ohou
potenciálněě ovlivnit úzzemí evropskky významn
ných lokalit a/nebo ptačíích oblastí, resp.
jejich předdměty ochran
ny. Jedná see o návrhy plochy a ko
oridorů, kterré přináší zm
měnu
stávajícího funkčního využití úzeemí. Nově navrhované
n
či upravovaané záměry jsou
souhrnně uvedeny
u
v části I. Textováá část (výrok
k) – srovnávaací text hodnnocené konceepce.
Tyto návrhhy plochy a koridorů maají svůj prosstorový prům
mět v jednotllivých výkreesech
(grafickýchh přílohách),, souhrnně vve výkresech
h: Výkres plloch a koriddorů nadmísttního
významu a Výkres veeřejně prosppěšných stav
veb, opatřen
ní a asanacíí. Těmto částem
Aktualizace č. 2 ZÚR
R Plzeňskéhho kraje by
yla dále věn
nována podrrobná pozorrnost
hodnocení. Po prostud
dování konceepce bylo sh
hledáno, že další části A
Aktualizace č. 2
ZÚR PK negenerují
n
po
otenciál význnamně negattivních vlivů
ů 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 akktuální posu
uzované „Akktualizace č.
č 2 ZÚR PK“. Hodnnocená konccepce
(Aktualizacce č. 2 ZÚR
R PK) je výzznamným do
okumentem územního
ú
pláánování pro celý
Plzeňský kraj.
k
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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 PK jsou potenciáálně všechnyy evropsky významné
v
lo
okality a ptač
ačí oblasti, jeež se
nachází v řešeném
ř
úzeemí, tedy vššechny EVL
L a PO na území
ú
Plzeňňského krajee. Po
prostudováání koncepcee lze konstattovat, že vzhledem k lokalizaci navvržených plo
och a
kraje nebud
koridorů do
d prostoru Plzeňského
P
dou negativn
ně ovlivněnyy lokality Naatura
2000, či jejjich předměty
y ochrany v okolních kraajích či za hranicemi státuu.
Vzhledeem k tomu, že hodnoceená koncepcce přináší ve své části I. Textová část
(výrok) – srovnávací text
t
návrhy konkrétních
h ploch a ko
oridorů, jež jjsou geografficky
lokalizovánny, lze u těěchto ploch a koridorů vyhodnotit očekávanouu míru ovliv
vnění
konkrétníchh lokalit sou
ustavy Naturaa 2000 jejich
h případnou realizací
r
(poddrobněji viz kap.
4).
Na úzeemí Plzeňsk
kého kraje see nachází ceelkem 65 ev
vropsky výzznamných lo
okalit
(EVL) a dvě
d ptačí obllasti. Mezi pplošně nejro
ozsáhlejší naa území PK patří násled
dující
EVL: Šum
mava, Čercho
ovský les, K
Kohoutov a EVL Šviho
ovské hvozdy
dy. Naopak mezi
m
plošně nejm
menší patří EVL
E
Jeskyněě Inků a Liblíín – lihovar.
V přílozze tohoto hod
dnocení je uuveden tabeláární přehled všech evrop sky významn
ných
lokalit a dvou ptačícch oblastí na území PK. Podrob
bné informaace o evropsky
významnýcch lokalitách
h a ptačích oblastech v řešeném území
ú
lze naalézt zejmén
na v
nařízení Vllády ČR 318/2013 Sb., vve znění pozd
dějších předp
pisů, případnně z informaččních
zdrojů AOP
PK ČR a MŽ
ŽP.
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Obr. 1: Schematická mapa
m
evropskky významný
ých lokalit a ptačích oblas
astí na území
Plzeňskéhoo kraje (podk
kladová data:: AOPK ČR)).
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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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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 jednotlivých částí aktualizoovaných ZÚR
R PK
(textová a grafická část,
č
digitáln
lní mapová data) byly dostatečnéé pro proveedení
hodnocení. Některé čássti hodnocenné koncepce (vymezené plochy
p
a korridory) umožžňují
identifikovvat konkrétní EVL a PO
O, resp. jejjich předmětty ochrany, jež mohou
u být
dotčeny reaalizací konceepce.

4.2 Vzttah hodn
nocené koncepce k ma
anageme
entu lok
kalit
soustavvy Natura 2000
Hodnoccená koncepcce „Aktualizzace č. 2 ZÚ
ÚR Plzeňskéého kraje“ nnení koncepččním
nástrojem managementu evropskyy významnýcch lokalit a ptačích obllastí. Jedná se o
koncepční dokument, jehož
j
cílem je navrhnout budoucí územní
ú
rozvvoj v Plzeňsském
kraji.
Hodnoccená koncepce v textu ře
řeší problem
matiku soustaavy Natura 22000. Konkrrétně
v kap. 6.1 části
č
I. Texto
ová část.

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 oblasti. Konkrétně svým stanooviskem dle §45i zákonaa nevyloučilyy významný
ý vliv
koncepce na
n EVL a PO
O následujícíí orgány státn
ní správy: Krajský
K
úřad PPlzeňského kraje
k
(č.j. ŽP/11750/16 ze dne 3.8. 20116). Správa CHKO Křiv
voklátsko svvým stanovisskem
významný negativní vliiv na lokalityy soustavy Natura
N
2000 vyloučila
v
(č.jj. 003732/KV
V/16
ze dne 4.8.2016).
Kopie jednotlivých stanovisek oorgánů ochraany přírody dle
d §45i ZOPPK jsou přílo
ohou
tohoto natuurového hodn
nocení.

___________________________
_____________________________
______________
_________________________
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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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 hodnoceení vlivů Akktualizace č.
č 2 ZÚR Plzeňského kkraje na lok
kality
soustavy Natura
N
2000 jsou relevanntní konkréttní nově obssažené či zm
měněné plochy a
koridory, jež
j mohou potenciálně
p
ovlivnit úzeemí evropsky
y významnýých lokalit, resp.
jejich předm
měty ochrany. Jedná se o ty plochy a koridory, jeejichž realizaace může vyv
volat
změnu stávvajících přírodních podm
mínek v lokaalitách sousttavy Natura 2000 či v jejich
blízkosti.
Jak vypplývá z rozboru obsahu hodnocené koncepce prrovedeného v kap. 2.1, bylo
stanoveno, že realizacee některých ploch a koriidorů navržeených v částii I. Textová část
(výrok) můůže potenciáálně ovlivnit lokality Naatura 2000. Tyto
T
plochy a koridory mají
svůj prostoorový průmětt v jednotlivýých výkresecch (grafickýcch přílohách)).
Ostatní části dokum
mentu Aktuaalizace č.2 ZÚR Plzeňsského kraje 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 ploch a koridorů
k
uvvedených v aktualizovan
ných ZÚR. Technicky bylo
hodnocení řešeno prosttorovou GIS
S analýzou prrůmětu navrh
hovaných jevvů z Aktualiizace
č. 2 ZÚR PK ve vztaahu k plocháám evropsky
y významný
ých lokalit a ptačích ob
blastí
s následným
m slovním komentářem
m. Nebyl řešen
ř
pouze přímý proostorový prů
ůmět
navrhovanýých ploch a koridorů s pplochami lok
kalit soustavy
y Natura 20000, ale pozorrnost
byla věnovvána i těm plochám
p
a kkoridorům sittuovaným v blízkosti hra
ranic EVL a PO,
které mohou generovaat možné neegativní ovllivnění před
dmětů ochranny či celistv
vosti
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 Aktualizaaci č. 2 ZÚR
R PK je souh
hrnně
prezentovááno v Tab. 1.

___________________________
_____________________________
______________
_________________________
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.).
Při hoddnocení vlivů
ů obecněji ppojatých koncepcí na lok
kality soustav
avy Natura 2000,
2
včetně hoddnocené Akttualizace č. 2 ZÚR PK,, je často ob
btížné pro nněkteré navrržené
změny určiit přesnou míru
m významnnosti vlivu na lokality soustavy Natur
ura 2000, resp
p. na
jejich předdměty ochran
ny. Důvodem
m je zpravidla nedostattek podrobný
ných informaací o
těchto návrzích zejmén
na z důvoduu nejasné prostorové lok
kalizace navvržených plo
och a
koridorů a jejich rozsah
hu (často vellmi široké vy
ymezené korridory), z důvvodu varianttního
řešení zám
měrů apod. U některýchh těchto zám
měrů může dojít k nuloovému či různě
r
významném
mu negativn
nímu ovlivnnění konkréétních EVL//PO, resp. jjejich předm
mětů
___________________________
_____________________________
______________
_________________________
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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ochrany, v závislosti na
n konkrétníím proveden
ní záměru (technických
(
h a prostorov
vých
detailech řeešení). V min
nulosti bylo proto u řady
y naturových hodnocení kkoncepcí z těěchto
důvodů pouužíváno hodn
nocení „?“ („„nelze hodno
otit“).
V rámcii předloženého aktualizoovaného natu
urového hodn
nocení Aktuaalizace č. 2 ZÚR
Z
Plzeňskéhoo kraje byla kladena zvýšená pozornost
p
na
n respektoování aktuállních
metodickýcch doporučeení formulovvaných na setkání zástu
upců MŽP s autorizovan
nými
osobami dnne 14. 12. 20
017 ve Velkéém Oseku (viiz zápis z toh
hoto jednání rozeslaný MŽP).
M
Jedná se o metodická doporučení vyplývající zejména z novely staveebního záko
ona a
souvisejícícch předpisů s účinností ood 1. 1. 2018
8. Jedná se zeejména o zvýýšenou opatrrnost
při využíváání hodnocen
ní „?“ („nelz e hodnotit“) dle metodik
ky naturovéhho hodnoceníí (viz
tabulka výýše). Hodno
ocení „?“ nnebylo v přředloženém aktualizovaaném naturo
ovém
hodnocení použito. U dvou záměrrů bylo v pů
ůvodním natu
urovém hodnnocení konccepce
konstatovánno, že vliv nelze
n
hodnootit („?“)Kon
nkrétně bylo tohoto hodnnocení použito u
záměrů E19-1 a E0
09. V aktuallizovaném naturovém hodnocení byla v sou
uladu
s aktuálním
mi metodický
ými doporuččeními i na základě nových inform
mací o záměěrech
provedena detailní an
nalýza navrž
ržených jevů
ů, která um
možnila vylooučit význaamně
negativní vliv
v těchto zááměrů na lokkality soustav
vy Natura 2000.

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 65 evropsky
významnýcch lokalit (E
EVL) a dvě ptačí oblastti (PO). Sezn
nam lokalit soustavy Naatura
2000 nacháázejících se v zájmovém
m území Plzeeňského kraje je uveden v příloze to
ohoto
hodnocení.
V následující tabulcce je uvedenno vyhodnoccení vlivu jed
dnotlivých pploch a korid
dorů,
nově navržžených či změněných
z
ooproti předcchozím ZÚR
R v Aktualizzaci č. 2 Zásad
Z
územního rozvoje
r
Plzeň
ňského krajee, na evropsk
ky významné lokality a pttačí 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
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Tab. 1: Vyhodnocení vlivu jednotlivých opatření navržených v rámci Aktualizace č. 2 ZÚR Plzeňského kraje 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 ploch a
koridorů (veřejně prospěšných staveb)

Bodové hodnocení
vlivu navržených
opatření na EVL a
PO a jejich
předměty ochrany

Komentář k hodnocení

Veřejně prospěšné stavby v oblasti energetiky

E18 - koridor pro dvojité vedení ZVN 400 kV
Hradec – Mírovka

0

Obsahem změny je návrh koridoru ZVN 400 kV Hradec – Mírovka v trase stávajícího vedení 400 kV.
Navržen je koridor o šířce 300 m (150 m na každou stranu od osy vedené v aktuálních datech ÚAP
Plzeňského kraje). Rozšíření koridoru spočívá ve výměně stávajících stožárů a vodičů za kapacitnější.
Navržené řešení předpokládá nerozšiřování stávajících průseků lesními porosty, které byly realizovány
pro ochranná pásma VVN. Dle odůvodnění Aktualizace č. 2 ZÚR PK by celková šířka koridoru pro
dvojité vedení 400 kV měla zůstat neměnná (cca 70 m vč. ochranných pásem).
Tento úsek velmi okrajově zasahuje do prostoru EVL Kohoutov, jejímiž předměty ochrany jsou typy
přírodních stanovišť 8220, 8230, 9130, 9170 a 9180. Koridor (záměr) nepředpokládá zásah do okolních
porostů. Koridor prochází i územím ptačí oblasti Křivoklátsko, jejímiž předměty ochrany jsou kulíšek
nejmenší, lejsek bělokrký, lejsek malý, strakapoud prostřední, včelojed lesní, žluna šedá, výr velký a
ledňáček říční.
Příslušný orgán ochrany přírody (Správa CHKO Křivoklátsko) ve svém stanovisku dle §45i zák. 114/1992
Sb. k aktualizaci ZÚR Plzeňského kraje (č.j. 003732/KV/16 ze dne 4.8.2016) vyloučil vliv této koncepce
na lokality soustavy Natura 2000. Ve svém stanovisku uvádí, že realizací tohoto záměru Hradec –
Mírovka nedojde k negativnímu ovlivnění předmětů ochrany lokalit soustavy Natura 2000, včetně EVL
Kohoutov a PO Křivoklátsko.
Na základě výše uvedeného rozboru, s ohledem na fakt, že se jedná o zdvojení stávajícího VVN bez
nutnosti realizace nových průseků a vylučující stanovisko orgánu ochrany přírody-Správy CHKO
Křivoklátsko, je možné vyloučit negativní ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000 v souvislosti s realizací
tohoto záměru.

Tab. 1: pokračování
Identifikace jednotlivých ploch a
koridorů (veřejně prospěšných staveb)

Bodové hodnocení
vlivu navržených
opatření na EVL a
PO a jejich
předměty ochrany

EVL Kamenec
0 až -1
E19 koridor pro dvojité vedení ZVN 400 kV
modrásek bahenní
Hradec – Chrást
0 až -1
modrásek očkovaný
0 až -1

Komentář k hodnocení
Obsahem změny je návrh koridoru ZVN 400 kV Hradec - Chrást v trase stávajícího vedení 400 kV.
Navržen je koridor o šířce 300 m (150 m na každou stranu od osy vedené v aktuálních datech ÚAP
Plzeňského kraje). Rozšíření koridoru spočívá ve výměně stávajících stožárů a vodičů za kapacitnější.
Navržené řešení předpokládá nerozšiřování stávajících průseků lesními porosty, které byly realizovány
pro ochranná pásma VVN. Dle odůvodnění Aktualizace č. 2 ZÚR PK by celková šířka koridoru pro
dvojité vedení 400 kV měla zůstat neměnná (cca 70 m vč. ochranných pásem).
Tento koridor kolmo kříží EVL Berounka v blízkosti Hřešihlav a prochází územím EVL Kamenec
v blízkosti obce Kamenec. V širším okolí tohoto koridoru (cca 450 m jihovýchodně) se nachází EVL
Chlumská stráň, jejímiž předměty ochrany jsou lesní typy přírodních stanovišť 9170 a 9180*. Negativní
ovlivnění EVL Chlumská stráň je možno z důvodu absence přímého zásahu vyloučit.
Navržené sloupy zdvojeného vedení ZVN mají být umístěny v místě stávajících stožárů, které se nachází
mimo území evropsky významné lokality Berounka, (tj. nedojde k přímému zásahu do okolních porostů
lesních přírodních stanovišť či biotopu evropsky významných druhů živočichů - předmětů ochrany této
EVL).
V případě EVL Kamenec, jejímž předmětem ochrany jsou modrásek bahenní a modrásek očkovaný, nelze
negativní ovlivnění EVL apriori vyloučit, neboť jeden ze stožárů stávajícího VVN se nachází přímo na
území EVL. Nelze ani vyloučit případné pojezdy stavební techniky biotopem předmětů ochrany EVL.
Dle zpracovaného naturového hodnocení dle §45i ZOPK (Volf 2016) k záměru „Zdvojení stávajícího
vedení V430 Hradec – Chrást“ se stožáry nachází mimo biotopy s výskytem modráska bahenního a
očkovaného uvedených v inventarizačním průzkumu území EVL (Ametyst 2009). Dle tohoto průzkumu je
výskyt modrásků vázán na vlhké louky v nivě Radnického potoka – tedy mimo plochy se stávajícími
stožáry. V citovaném naturovém hodnocení bylo doporučeno několik opatření eliminujících negativní
ovlivnění předmětů ochrany této EVL (načasování prací, lokalizace příjezdových cest, aj.). Dne 10. října
2017 bylo pod č. j. MZP/2017/710/1515 vydáno MŽP závazné souhlasné stanovisko k posouzení vlivů
provedení záměru „Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec – Chrást“ na životní prostředí – souhlasné
stanovisko EIA. V tomto stanovisku je konstatováno, že negativní vlivy lze minimalizovat navrženými
opatřeními a souhrnně jsou vlivy na EVL a PO označeny za mírně negativní.
Závěr: Na základě zpracovaného naturového hodnocení záměru (Volf 2016) a výše citovaného stanoviska
je možné konstatovat, že za podmínky dodržení definovaných opatření v citovaném souhlasném
stanovisku EIA bude mít realizace záměru E19 nulový až mírně negativní vliv na EVL Kamenec.
Výsledná míra vlivu je závislá na konečném provedení stavby a míře dodržení definovaných opatření
v citovaném souhlasném stanovisku EIA.
Návrh zmírňujících opatření: Výše uvedený možný negativní vliv lze v navazující projektové fázi
účinně eliminovat respektováním doporučení uvedených v citovaném stanovisku EIA a naturovém
hodnocení záměru.

Tab. 1: pokračování
Identifikace jednotlivých ploch a
koridorů (veřejně prospěšných staveb)

Bodové hodnocení
vlivu navržených
opatření na EVL a
PO a jejich
předměty ochrany

E20 - koridor pro dvojité vedení ZVN 400 kV
Chrást - Přeštice

0

E08 rozšíření stávajícího koridoru pro dvojité
vedení ZVN 400 (Vítkov -) hranice kraje –
Přeštice ze 100 m na 300 m

0

Komentář k hodnocení
Obsahem změny je návrh koridoru ZVN 400 kV Chrást - Přeštice v trase stávajícího vedení 400 kV.
Navržen je koridor o šířce 300 m (150 m na každou stranu od osy vedené v aktuálních datech ÚAP
Plzeňského kraje). Rozšíření koridoru spočívá ve výměně stávajících stožárů a vodičů za kapacitnější.
Navržené řešení předpokládá nerozšiřování stávajících průseků lesními porosty realizovaných pro
ochranná pásma VVN. Dle odůvodnění Aktualizace č. 2 ZÚR PK by celková šířka koridoru pro dvojité
vedení 400 kV měla zůstat neměnná (cca 70 m vč. ochranných pásem). K záměru již bylo vydáno
souhlasné stanovisko EIA (10591/ENV/16 ze dne 16.2.2016.).
Bez vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti – záměr nezasahuje do prostoru EVL a PO ani do
jejich bezprostřední blízkosti.
Obsahem změny je rozšíření stávajícího koridoru ZVN 400 (Vítkov -) hranice kraje – Přeštice ze 100 m na
300 m (150 m na každou stranu od osy vedené v aktuálních datech ÚAP Plzeňského kraje). Rozšíření
koridoru spočívá ve výměně stávajících stožárů a vodičů za kapacitnější. Navržené řešení předpokládá
nerozšiřování stávajících průseků lesními porosty realizovaných pro ochranná pásma VVN. Dle
odůvodnění Aktualizace č. 2 ZÚR PK by celková šířka koridoru pro dvojité vedení 400 kV měla zůstat
neměnná (cca 70 m vč. ochranných pásem).
Tento koridor kolmo kříží EVL Hadovka, jejímž předmětem ochrany je vranka obecná.
V části trasy prostorově kolidující s EVL Hadovka mají být navržené sloupy zdvojeného vedení ZVN
umístěny v místě stávajících stožárů, které se nachází mimo území evropsky významné lokality Hadovka,
(tj. nedojde k přímému zásahu do biotopu vranky obecné – předmětu ochrany této EVL).
S ohledem na fakt, že se jedná o zdvojení stávajícího vedení a absenci přímého zásahu do prostoru EVL či
biotopu jejího předmětu ochrany je možné negativní ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000 vyloučit.

Tab. 1: pokračování
Identifikace jednotlivých ploch a
koridorů (veřejně prospěšných staveb)

Bodové hodnocení
vlivu navržených
opatření na EVL a
PO a jejich
předměty ochrany

EVL Blovice
E09 - rozšíření stávajícího koridoru pro dvojité
0 až -1
vedení ZVN 400 Kočín – Přeštice ze 100 m na
300 m
kuňka žlutobřichá
0 až -1

E30 - plocha pro rozšíření elektrické stanice
400/110 kV Chrást

0

E31 - plocha pro rozšíření elektrické stanice
400/110 kV Přeštice

0

Komentář k hodnocení
Obsahem změny je rozšíření stávajícího koridoru ZVN 400 (Vítkov -) hranice kraje – Přeštice ze 100 m na
300 m (150 m na každou stranu od osy vedené v aktuálních datech ÚAP Plzeňského kraje). Rozšíření
koridoru spočívá ve výměně stávajících stožárů a vodičů za kapacitnější. Navržené řešení předpokládá
nerozšiřování stávajících průseků lesními porosty realizovaných pro ochranná pásma VVN. Dle
odůvodnění Aktualizace č. 2 ZÚR PK by celková šířka koridoru pro dvojité vedení 400 kV měla zůstat
neměnná (cca 70 m vč. ochranných pásem).
Tento koridor prochází v blízkosti (cca 80 m) EVL Blovice a prostorově koliduje s EVL Průhonský
rybník. Předmětem ochrany EVL Blovice je kuňka žlutobřichá, předmětem ochrany EVL Průhonský
rybník je vrkoč útlý.
Koridor v původní šíři 100 m byl součástí Aktualizace č. 1 ZÚR PK. V naturovém posouzení Aktualizace
č. 1 ZÚR (Chvojková, Volf 2013), byl u tohoto koridoru konstatováno, že vliv tohoto koridoru na EVL a
PO nelze vyhodnotit (? dle metodiky hodnocení). V naturovém hodnocení bylo upozorněno, že při
realizaci záměru může dojít k přímému usmrcování kuňky žlutobřiché v blízkosti EVL Blovice.
S ohledem na fakt, že stožáry stávajícího vedení se vyskytují v dostatečné vzdálenosti od EVL Průhonský
rybník, lze negativní ovlivnění této EVL, resp. jejího předmětu ochrany vyloučit.
Závěr: Celkově lze očekávat nulové až mírně negativní ovlivnění kuňky žlutobřiché, která je předmětem
ochrany EVL Blovice. Důvodem je zejména možná kolize stavební mechanizace s migrujícími jedinci
kuňky. Přesná míra vlivu je závislá na načasování stavby a lokalizaci příjezdových cest. S ohledem na
charakter záměru a jeho lokalizaci však lze významně negativní ovlivnění této EVL vyloučit. Nelze
očekávat riziko usmrcení jedinců kuňky významnějšího rozsahu.
Návrh zmírňujících opatření: Výše uvedený možný negativní vliv na kuňku žlutobřichou (EVL
Blovice) lze v navazující projektové fázi účinně eliminovat vhodným načasováním stavby, optimálně
mimo období rozmnožování obojživelníků (nutná konzultace s příslušným orgánem ochrany přírody). V
případě realizace stavby v době rozmnožování nebo při existenci kaluží na staveništi a na přístupových
cestách je nutné zajistit přítomnost odborného biologického dozoru na stavbě a s tím spojený případný
transfer jedinců.
Obsahem změny návrh rozšíření plochy elektrické stanice jihozápadně od Chrást v souladu s PÚR ČR.
Bez vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti – záměr nezasahuje do prostoru EVL a PO ani do
jejich bezprostřední blízkosti. Nejbližší lokalitou soustavy Natura 2000 je EVL Plzeň - Zábělá vzdálená
cca 1800 m západně od navržené plochy.
Obsahem změny návrh rozšíření plochy elektrické stanice severně od Přeštic v souladu s PÚR ČR. Bez
vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti – záměr nezasahuje do prostoru EVL a PO ani do
jejich bezprostřední blízkosti. Nejbližší lokalitou soustavy Natura 2000 je EVL Přeštice – V Hlinkách
vzdálená cca 1600 m severozápadně od navržené plochy.
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Bylo zjiištěno, že z celkového
c
poočtu 8 navržeených ploch a koridorů v Aktualizacii č. 2
ZÚR lze očekávat
o
u šeesti z nich n
nulový vliv (0 dle stupn
nice hodnoceení) na evropsky
významné lokality a ptaačí oblasti.
U dvouu koridorů by
ylo konstatovváno, že jejiich realizacee bude mít nnulový až mírně
m
negativní vliv
v (0 až -1
1 dle stupnicce hodnoceníí) na evropsk
ky významnéé lokality a ptačí
p
oblasti: E09 (EVL Blov
vice), E19 (E
EVL Kameneec).
U žádnéého navrženéého koridoruu nebylo konstatováno, žee jeho vliv nnelze za souččasné
situace přessněji vyhodn
notit (? dle sstupnice hodn
nocení).
U žádnného z navržžených záměěrů (ploch či
č koridorů) nebylo a ppriori stanov
veno
významně negativní ovlivnění lookalit soustaavy Natura 2000, resp. jejich předm
mětů
ochrany -2 dle stupnicee hodnocení) .
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 ploch a koridorů
k
obssažených v Aktualizaci
A
č.
č 2 ZÚR PK
K byly či bu
udou,
pokud to bude
b
vyžado
ováno dle záákona č. 100
0/2001 Sb., v platném znnění (ZPV) nebo
n
procesem dle
d §45h,i ZOPK,
Z
v plattném znění, do budoucn
na posouzenyy procesem EIA.
V takovýchh případech je nezbytnné důkladně posoudit také
t
problem
matiku možn
ných
kumulativnních vlivů na
n úrovni hoodnocení ko
onkrétních zááměrů. Z těcchto důvodů
ů lze
kumulativnní vlivy na úrrovni hodnoccené koncepcce nyní vylou
učit.
V rámcii předloženého aktualizzovaného naturového
n
hodnocení
h
bbyly podrob
bněji
řešeny vzáájemné kum
mulativní a synergické vlivy záměrrů obsaženýých v hodno
ocené
Aktualizaci č. 2 ZÚR Plzeňského
P
kkraje i v půvo
odních ZÚR
R Plzeňského kraje. Dále byly
řešeny takéé vzájemné kumulativní
k
a synergické vlivy ostatn
ních koncepcíí a záměrů mimo
m
rámec sam
motných posu
uzovaných Z
ZÚR, které by mohly případně
p
gennerovat negaativní
vlivy. K tééto analýze byla využitaa databáze zpracovanýc
z
ch naturovýcch hodnocen
ní na
úrovni konncepcí (zejm
ména v Plzeňňském krajii, např. Plán odpadovéého hospodáářství
Plzeňskéhoo kraje pro období 201 6-2026, Aktualizace Prrogramu rozv
zvoje Plzeňsk
kého
kraje) a konnkrétních zám
měrů s možnným negativn
ním vlivem na
n konkrétní EVL.
Kumulaativní a syneergické vlivyy na EVL Blovice
B
byly
y hodnocenyy v souvislossti se
záměrem zdvojkolejněn
z
ní a směrovéé rektifikace železniční trrati č. 190 Pllzeň – Nepom
muk,
který byl obsažen v pův
vodních ZÚR
R z roku 200
08 a u něhož bylo naturovvým hodnoceením
(Chvojkováá 2008) kon
nstatováno rizziko možnéh
ho negativního vlivu na EVL Blovicce (?
dle stupnicce hodnoceníí). Nebylo shhledáno, že by v kumulaaci či synerggii měl mít tento
t
záměr význnamně negativní vliv na E
EVL Blovicee.
Uvažovvány byly i potenciální
p
kkumulativní a synergickéé vlivy se zááměrem zdvo
ojení
vedení 4000 kV Kočín – Přeštice, kkterý byl obsažen v Aktu
ualizaci č. 1 ZÚR a u něhož
n
bylo naturrovým hodno
ocením (Chvvojková, Vo
olf 2013) ko
onstatováno riziko možn
ného
negativníhoo vlivu na EVL Blovice (? dle stupn
nice hodnoceení) – zejménna při staveb
bních
pracích, ktteré by mo
ohly způsobbit přímé ussmrcování kuňky
k
žlutob
obřiché, kterrá je
předmětem
m ochrany EVL
E
Blovicee. Předmětem
m aktuálně hodnocené
h
A
Aktualizace č. 2
___________________________
_____________________________
______________
______________________
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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ZÚR PK jee pouze rozššíření tohotoo koridoru z původních 100 m na akktuálních 300 m.
Nejedná see tedy o další záměr a neggeneruje tak žádné kumulativní či synnergické vliv
vy.
Stejně taky byly vyloučeny
v
kkumulativní a synergické vlivy shhodného zám
měru
(zdvojení vedení
v
400 kV
k Kočín – Přeštice – resp. rozšířen
ní tohoto korridoru ze 10
00 na
300 m, kteeré je předm
mětem Aktuualizace č. 2 ZÚR PK) na EVL Prrůhonský ryb
bník.
Navržené rozšíření vy
ymezeného kkoridoru nebude genero
ovat v kumuulaci či syn
nergii
s jinými zááměry význam
mně negativnní ovlivnění EVL Průhon
nský rybník.
U ostattních lokalit soustavy N
Natura 2000, které jsou potenciálně dotčeny zám
měry
obsaženým
mi v Aktualizzaci č. 2 ZÚ
ÚR PK, neby
yly zjištěny žádné jiné zzáměry obsaažené
v platných ZÚR Plzeň
ňského kraj e, které by
y generovaly
y významnéé kumulativn
ní či
synergické vlivy.
Po provvedené analý
ýze informačnního systému
u EIA/SEA a tam uvedeených naturov
vých
hodnocení a dotčených lokalit sousttavy Natura 2000 nebylo
o shledáno, žže by posuzovaná
Aktualizace č. 2 ZÚR Plzeňskéhoo kraje měla v kumulaci či synergii s jinými zám
měry
obsaženým
mi v ZÚR Plzzeňského kraaje nebo v daalších koncepcích či zám
měrech generrovat
významné negativní vllivy na EVL
L Kohoutov, PO Křivokllátsko, EVL Berounka, EVL
E
Kamenec, EVL Hadov
vka, EVL Bllovice, EVL
L Průhonský rybník ani na další lok
kality
soustavy Natura
N
2000.

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 jeddiné variantěě, která je vy
yhodnocena vvýše. Kroměě této
navržené (aktivní) variianty lze deefinovat nulo
ovou variantu, která znaamená zacho
ování
stávajícího stavu, tedy absenci aktuuální posuzo
ované „Aktuaalizace č. 2 Z
ZÚR Plzeňsk
kého
kraje“. Schhválení Aktuaalizace č. 2 Z
ZÚR PK v předložené (aktivní) variaantě neznameená a
priori význnamné negativní ovlivněnní žádné z EV
VL či PO, ressp. jejich přeedmětů ochraany.
Z tohotto důvodu lzze konstatovvat, že vliv realizace nu
ulové či předdložené (akttivní)
varianty kooncepce je z hlediska
h
dikcce §45i ZOP
PK shodný.
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_____________________________
______________
______________________
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D., Eko
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tel. 605-5679055, tel. 583-034674
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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
lokaliity a ptačí
p
o
oblast i
Pro vyyloučení příípadného nnegativního vlivu realiizace hodnoocené konccepce
„Aktualizace č. 2 Zássad územníhho rozvoje Plzeňského
P
kraje“ na lookality sousstavy
Natura 20000, resp. jejicch předměty ochrany je potřeba
p
dodržet tato záklladní doporučení,
jež do znaačné míry vychází
v
ze zákonných povinností daných plattnou legislattivou
ochrany živvotního prosttředí a ochraany přírody:
1) U dvoou záměrů (jevů)
(j
– E9 a E19 s možným
m
negativním vlivvem na EVL je
doporuučeno v navaazující projekktové fázi reespektovat konkrétní
k
zm
mírňující opaatření
uvedenná v komentááři k jednotliivým záměrů
ům (jevům) v hodnotící ttabulce (viz Tab.
1).
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 PK 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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B
Ph.D., Eko
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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
Plzeňského krajee“. Cílem předkládaného
o 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 navržených
h ploch a kooridorů územ
mně definovaaných jako vveřejně prosp
pěšné
stavby – vššechny byly navrženy v ooblasti energ
getiky. Nověě navrhovanéé záměry (plochy
a koridory)) jsou souhrn
nně uvedenyy v části I. Teextová část (výrok) hodnnocené konceepce.
Tyto plochy a korid
dory mají ssvůj prostorrový průměět v jednotliivých výkreesech
(grafickýchh přílohách). Tyto části hhodnocené ko
oncepce přináší nejpodroobnější inform
mace
o zamýšlenných návrzícch v zájmovvém území Plzeňského
P
kraje.
k
Bylo kkonstatováno
o, že
některé zdee obsažené plochy
p
a korridory moho
ou potenciáln
ně ovlivnit llokality sousstavy
Natura 20000, resp. jejicch předměty ochrany. U ostatních částí hodnocenné koncepce bylo
definovánoo nulové ov
vlivnění lokkalit soustav
vy Natura 2000,
2
resp. jejich předm
mětů
ochrany.
Konkréttně přináší předložená
p
A
Aktualizace č. 2 ZÚR PK návrh 6 pploch a koriidorů
s nulovým vlivem na lo
okality soustaavy Natura 2000.
2
U dvouu koridorů by
ylo konstatovváno, že jejiich realizacee bude mít nnulový až mírně
m
negativní vliv
v (0 až -1
1 dle stupnicce hodnoceníí) na evropsk
ky významnéé lokality a ptačí
p
oblasti: E09 (EVL Blov
vice), E19 (E
EVL Kameneec).
U žádnéého navrženéého koridoruu nebylo kon
nstatováno, žee jeho vliv nnelze za souččasné
situace vyhhodnotit (? dlle stupnice hhodnocení).
U žádnného z navržžených záměěrů (ploch či
č koridorů) nebyl a prriori konstatován
očekávaný významný negativní
n
vlivv (-2) na EVL a/nebo PO
O.
Pokud některé
n
z kon
nkrétních zám
měrů realizov
vaných v rám
mci hodnocenných potenciálně
problematických veřejjně prospěššných staveeb již proššly procesem
m EIA, vččetně
o hodnocení dle §45h,i ZOPK, případně k nim již bylo vydáno
zpracováníí naturového
stanovisko v rámci pro
ocesu EIA, jee zapotřebí závěry
z
těchto
o hodnocení respektovatt (viz
informačníí systém EIA
A a Tab. 1).
Jednotliivé navržené plochy a kooridory byly blíže
b
komenttovány (viz T
Tab. 1), případně
byla navržeena konkrétn
ní doporučenní pro elimin
naci eventuálního negativvního 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 27. 2. 2018
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

19

Posouzení vllivu koncepce „Aktualizace čč. 2 Zásad úzzemního rozvojje Plzeňského kraje“ na evro
opsky
významné lokkality a ptačí ob
blasti podle §455i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v plaatném
znění – aktuaalizace únor 201
18

Sezn am po
oužité
é litera
atury,
ace a dalšíc
ch pod
dkladů
ů
doku menta



Ametysst (2009): Plán
n péče a invenntarizační průzzkum EVL Kaamenec.
Bernotaat D. (2007): Practical
P
expeerience of app
propriate assesssment in Gerrmany. Bundeesamt
für Natturschutz, Presentation at – a workshop: „European Exchange
E
of E
Experience on the
Assessm
ment of Planss and Projectss Significantly
y Affecting Natura
N
2000 SSites Accordin
ng to
Article 6 (3) and (4) of
o the Habitatts Directive (9
92/43/EEC), 29.-30.3.2007, Berlin.
 Hákováá A., Klaudiso
ová A., Sádloo J. (eds.) (20
004): Zásady péče o nelesnní biotopy v rámci
r
soustavvy Natura 2000
0. Planeta XIII, 8/2004. MŽP ČR.
 Chvojkoová E. (2008
8): ZÚR Plzeeňského krajee – Hodnocen
ní vlivů konccepce na evro
opsky
význam
mné lokality a ptačí oblastti podle §45i zák. č. 114/1992 Sb., o oochraně příro
ody a
krajiny,, v platném zn
nění. 78 s.
 Chvojkoová E., Volf. O. (2013): A
Aktualizace č. 1 ZÚR Plzeň
ňského kraje – Hodnocení vlivů
koncepcce na evropsk
ky významné lokality a ptaačí oblasti pod
dle §45i zák. čč. 114/1992 Sb.,
S o
ochraněě přírody a kraajiny, v platnéém znění. 19 s.
s + přílohy.
 Chytrý M. et al. (200
01): Katalog biiotopů České republiky. AO
OPK ČR, 307 s.
 Kolektiv (2001): Péčče o lokality soustavy Naatura 2000: Ustanovení čláánku 6 směrnice o
stanovišštích 92/43/EH
HS, edice Planneta, IX/ 4.
 Kolektiv (2001a): Hodnocení
H
pláánů a projektů
ů, významně ovlivňujícíchh lokality soustavy
Natura 2000: Metod
dická příručkaa k ustanoveníí článků 6(3) a 6(4) směrnnice o stanoviištích
92/43/E
EHS, edice Plaaneta, XII/1.
 Kolektiv (2017): Akttualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraaje. Verze z břřezna
2017.
 MŽP (22007): 15. Meetodika hodnoocení významn
nosti vlivů přii posuzování ppodle §45i záákona
č. 114/11992 Sb., o ochraně
o
příroddy a krajiny, ve
v znění pozd
dějších předpiisů. Věstník MŽP,
M
částka 11,
1 s. 1 – 23.
 MŽP (22011): Příručk
ka k hodnocenní významnostti vlivů na přeedměty ochranny lokalit soustavy
Natura 2000. Zpracov
valo: Občanskké sdružení Ametyst, poboččka Prusiny prro MŽP, 97 s.
 Percivaal S. M. (2001): Assessmentt of the Effectts of Offshore Wind Farms on Birds. Eco
ology
Consultting, 96 p.
 Polák P.,
P Saxa A. (eeds). (2005): Priaznivý staav biotopov a druhov euróópského význ
namu.
ŠOP SR
R, Banská Bysstrica, 736 s.
 Směrnicce Rady č. 92/43/EEC
9
z 221.5.1992 o ochraně
o
příro
odních stanovvišť, volně žijjících
živočichhů a planě rosstoucích rostlinn (NATURA 2000).
 Volf O.
O (2016): Ho
odnocení vlivuu záměru „Z
Zdvojení stávaajícího vedenní V430 Hrad
dec –
Chrást““ na evropsky
y významné llokality a ptačí oblasti – Příloha
P
č. 9 D
Dokumentace EIA
k záměrru „Zdvojení stávajícího
s
veedení V430 Hrradec – Chrástt“, 51 s.
 Zákon ČNR
Č
ČR č. 11
14/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,, ve znění pozzdějších předpisů.
 Zákon č.
č 100/2001 Sb
b., o posuzováání vlivů na ŽP,
Ž ve znění po
ozdějších předdpisů
Dále byla pooužita spisováá agenda týkajjící se posuzov
vané koncepce a internetovvé zdroje:
http://www.natura2000.czz, http://www .mzp.cz, http://www.cenia.cz

___________________________
_____________________________
______________
______________________
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

20

Posouzení vllivu koncepce „Aktualizace čč. 2 Zásad úzzemního rozvojje Plzeňského kraje“ na evro
opsky
významné lokkality a ptačí ob
blasti podle §455i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v plaatném
znění – aktuaalizace únor 201
18

Příloh
hy


Přílohaa 1: Seznam evropsky výýznamných lokalit a ptačích oblastí nacházejícícch se
v zájmovém území



y přírody dle § 45i ZOPK
K
Přílohaa 2: Kopie staanovisek orggánů ochrany



Přílohaa 3: Kopie ro
ozhodnutí M
MŽP ČR o udělení
u
autorrizace k provvádění posou
uzení
podle §45i
§
zákona č.114/1992 S
Sb., v platném
m znění

___________________________
_____________________________
______________
______________________
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

21

Příloha 1: Seznam evropsky významných lokalit a ptačích oblastí nacházejících se
v řešeném území.

Kód

Typ
lokality
soustavy
Natura
2000

Název

CZ0323142

EVL

Berounka

CZ0323143

EVL

Blovice

CZ0323144

EVL

Bonětice

CZ0323145

EVL

Bradava

CZ0320023

EVL

Čepičná

CZ0320180

EVL

Čerchovský les

CZ0323147

EVL

Darmyšl - pískovna

CZ0323826

EVL

Dobřany

CZ0323636

EVL

Dolany - kostel

CZ0322055

EVL

Drahotínský les

CZ0323825

EVL

Hadovka

CZ0320030

EVL

Haltravský hřeben

CZ0325001

EVL

Hrádecká bahna

CZ0325002

EVL

Hůrky

CZ0320140

EVL

Chejlava

CZ0320029

EVL

Chlumská stráň

CZ0323638

EVL

Jeskyně Inků

CZ0323149

EVL

Kakejcov

CZ0323150

EVL

Kamenec

CZ0324025

EVL

Kaňon Střely

CZ0323151

EVL

Kateřinský a Nivní potok

CZ0323812

EVL

Klabava

CZ0320053

EVL

Kohoutov

CZ0323639

EVL

Liblín - lihovar

CZ0323155

EVL

Lopata

CZ0323640

EVL

Manětín - kostel

CZ0322057

EVL

Maňovický rybník

CZ0323156

EVL

Mešenský potok

CZ0320037

EVL

Na požárech

CZ0325003

EVL

Netřeb

CZ0324026

EVL

Niva Nemanického potoka

CZ0323158

EVL

Osek - rybník Labutinka

CZ0323824

EVL

Ostružná

CZ0322058

EVL

Pastviště u Fínů

CZ0320043

EVL

Pavlova Huť

CZ0323159

EVL

Plzeň - Zábělá

Příloha 1: pokračování
CZ0323160

EVL

Pocinovice

CZ0322059

EVL

Pohorsko

CZ0320013

EVL

Prameniště Přešínského potoka

CZ0323163

EVL

Průhonský rybník

CZ0323641

EVL

Předslav - kostel

CZ0323161

EVL

Přešínský potok

CZ0323162

EVL

Přeštice - V Hlinkách

CZ0323164

EVL

Rabí

CZ0323165

EVL

Radbuza

CZ0323166

EVL

Radbuza - Nový Dvůr - Pila

CZ0323642

EVL

Radnice - kostel

CZ0323167

EVL

Rokycany - vojenské cvičiště

CZ0323646

EVL

Stříbro - štoly Dlouhý tah

CZ0323169

EVL

Stříbro - vojenské cvičiště

CZ0320437

EVL

Svaté Pole

CZ0323644

EVL

Štola Loreta

CZ0323637

EVL

Štola Rohatiny I

CZ0323645

EVL

Štola Věra

CZ0314024

EVL

Šumava

CZ0320022

EVL

Švihovské hvozdy

CZ0324029

EVL

Těchonická draha

CZ0210062

EVL

Teslíny

CZ0323478

EVL

Třebýcinka u Bezděkova

CZ0324032

EVL

V Morávkách

CZ0320005

EVL

V Úličkách

CZ0322060

EVL

Vlkonice

CZ0323647

EVL

Všeruby - kostel

CZ0323170

EVL

Zlatý potok

CZ0323648

EVL

Žihobce - zámek

CZ0211001

PO

Křivoklátsko

CZ0311041

PO

Šumava

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.

