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V Olomouci dne 26. 6. 2018
Dle rozdělovníku

Stanovisko s vyloučením významného vlivu na lokality soustavy Natura 2000
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbo r životního p rostředí a zemědělství, jako o rgán o chrany
přírody, příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o o chraně přírody a krajiny
pod Sušinou“ žadatele
zastoupený společností
„CASKA INVEST, a.s., Masarykovo n áměstí 20/19, 789 01 Zábřeh“ vydává v souladu s § 45 i
odst. 1 výše uvedeného zákona toto stanovisko:
Záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi významný
vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti
Zdůvodnění: Předmětem záměru je výstavba 4 ks jedno a dvoupodlažních chat s využitým
podkrovím pro hromadné ubytování o celkové ploše 313 m2 pro celkem 25 až 30 osob. Součástí
záměru je i technické zázemí pro ob jekty vč. p řípojek komunikací. Záměr je umístěn n a
pozemcích parc.
Všechny objekty jsou umístěny dle územního p lánu v ploše Rh – h romadná rekreace. Záměr
zasahuje na území ptačí oblasti CZ0711016 Králický Sněžník, jejímž předmětem ochrany je
chřástal polní (Crex crex) a jeho biotop. Záměr se nalézá v zastavěné oblasti a na pozemky
s trvalým travním porostem, které jsou po tenciálním biotopem chřástala polního, zasahuje
částečně. Na základě dostupných dat (NDOP, AOPK ČR) se na zájmové ploše a ni v blízkém okolí
chřástal polní nevyskytuje. Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že záměr nemůže mít
významný negativní vliv na populaci chřástala polního. Z výše uvedených dů vodů tak záměr
významně neovlivní příznivý stav předmětu ochrany jmenované lokality soustavy NATURA 2000.
otisk úředního razítka
Bc. Ing. Renata Honzáková
vedoucí oddělení ochrany přírody
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