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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 ochrany
přírody, p říslušný podle § 77 a odst. 4 p ísm. n) zákona č. 114 /1992 Sb., o o chraně přírody a krajiny
ve znění poz
po po souzení záměru „Přístupová
ek
přes Stříbrnický potok“ žadatele
zastoupený „Projekční kanceláří PRIS spol.
s r.o., Osová 20, 625 00 Brno“ vydává v souladu s § 45i 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
Odůvodnění: Předmětem záměru je výstavba nové přístupové komunikace včetně 14
parkovacích stání a mostu p řes Stříbrnický potok, a to n a pozemcích p arc. č.
Záměr leží na území ptačí oblasti Králický Sněžník
CZ0711016, jejímž předmětem ochrany je chřástal polní (Crex crex) a jeho b iotop. Záměr se
nachází v zastavěném území a částečně zasahuje na pozemky s trvalým travním porostem, které
jsou potenciálním biotopem chřástala. Na základě dostupných d at (NDOP, AOPK ČR) nebyl na
území plánované stavby výskyt chřástala polního zaznamenán. Vzhledem k tomu, že se jedná o
velmi malý zásah do po tenciálního b iotopu chřástala v již rekreačně využívané části menované
j
ptačí oblasti, lze konstatovat, že záměr nemůže mít významný negativní vliv na předmět ochrany
jmenované ani jiné lokality soustavy NATURA 2000, a to včetně možných kumulativních vlivů.

otisk úředního razítka
Bc. Ing. Renata Honzáková
vedoucí oddělení ochrany přírody
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