
 
 

KRAJSKÝ ÚŘAD 
Pardubického kraje 

odbor životního prostředí a zemědělství 
 
Naše značka: 54182/2018/OŽPZ/Pe 
Vyřizuje:  M. Pešata   
Telefon:  466 026 480  
Email:   michal.pesata@pardubickykraj.cz 
 
V Pardubicích dne  6. 8. 2018 
 
Záměr: „DP Lohenice IV“ – stanovisko 
 
Krajskému úřadu Pardubického kraje (dále též Krajský úřad) byla doručena žádost o vydání 
stanoviska dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon), k záměru „DP Lohenice IV“. 

V předmětné věci vydává Krajský úřad Pardubického kraje jako orgán příslušný dle ustanovení § 77a 
odst. 4 písm. n) zákona toto stanovisko: 
 
Předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky 
významné lokality (platí pouze pro lokality, v nichž je Krajský úřad věcně a místně příslušným 
orgánem ochrany přírody; dále též předmětné evropsky významné lokality a ptačí oblasti). 
 
Upozornění:  
 
Krajský úřad upozorňuje žadatele, že před realizací záměru bude 
 nutné postupovat v souladu se zněním § 67 odst. 1 zákona („Ten, kdo v rámci 
výstavby nebo jiného užívání krajiny zamýšlí uskutečnit závažné zásahy, které by se 
mohly dotknout zájmů chráněných podle částí druhé, třetí a páté tohoto zákona, je 
povinen předem zajistit na svůj náklad provedení hodnocení vlivu zamýšleného 
zásahu na tyto chráněné zájmy“). Dle názoru Krajského úřadu mohou být dotčeny 
následující zájmy ochrany přírody: významný krajinný prvek – les, krajinný ráz a 
zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin. 
 
Odůvodnění stanoviska dle § 45i zákona: 
 
Předmětem záměru je vymezení stanovení dobývacího prostoru DP Lohenice IV (k. ú. Lohenice) a 
následná těžební činnost v ploše I. etapy. Celková plocha první etapy je 63.6 ha (z toho je 62,8 ha 
lesních ploch).  
 
Podkladem pro vydání tohoto stanoviska jsou: 
 
Žádost žadatele a mapové podklady, které byly součástí podané žádosti.  
 
Záměr je dle názoru Krajského úřadu možné považovat za takový, jehož realizace a provoz nemohou 
mít významný vliv na širší okolí; potencionální negativní vliv je tedy pouze lokální, omezený pouze na 
místo realizace záměru a jeho blízké okolí (maximálně desítky metrů).  
 
Nejbližší (cca 3,2 km) předmětná evropsky významná lokalita je lokalita Černý Nadýmač (předmětem 
ochrany jsou puchýřka útlá a přirozené vodní stanoviště, typ stanoviště: přirozené eutrofní vodní 
nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition) a nejbližší (cca 21,5 km) předmětná 
ptačí oblast je Komárov (předmětem ochrany jsou zde zimující populace kalouse pustovky a motáka 
pilicha). Další vzdálenější evropsky významné lokality a ptačí oblasti mají obdobné nároky na ochranu 
před nežádoucími vlivy; jejich ohrožení spočívá zejména v přímém rušení předmětů ochrany; 
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poškozování jejich biotopů – míst pro rozmnožování, zimování či hibernaci; ničení či poškozování 
přírodních stanovišť, migračních koridorů apod. Pro vydání tohoto stanoviska tedy považuje Krajský 
úřad hodnocení vztahu negativních vlivů záměru k nejbližším lokalitám (a jejich předmětům ochrany) 
za dostatečné.  
 
Vzhledem k charakteru záměru (otvírka dobývacího prostoru a těžební činnost v lokalitě vzdélené od 
lokalit soustavy Natura 2000), charakteru předpokládaných nežádoucích vlivů (potenciální znečištění a 
hluk), ploše ovlivněné možnými negativními vlivy (maximálně desítky metrů) a ke vzdálenosti od 
nejbližších předmětných evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (kilometry), považuje Krajský 
úřad uvedené za dostatečné pro to, aby mohl být vyloučen významný negativní vliv záměru na 
všechny předmětné evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 
 
Toto stanovisko je platné výhradně pro rozsah záměru, který byl předmětem tohoto stanoviska; 
jakékoliv doplnění je v takovém případě nutné vnímat jako změnu záměru a je nutné je opětovně ke 
stanovisku dle § 45i odst. 1 zákona předložit příslušným orgánům ochrany přírody. 
 
Krajský úřad Pardubického kraje posoudil záměr, jeho umístění a rozsah a dospěl k závěru, že výše 
uvedený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality 
v jeho působnosti, jak ve svém stanovisku uvádí. 
 
Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska, vyjádření či rozhodnutí, vydávaná podle ustanovení jiných 
paragrafů zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo jiných zákonů. 
 
 
otisk úředního razítka 
                                                                                                          
 

 
 
 
 
 

Ing. Martin Vlasák 
vedoucí odboru 

v zastoupení RNDr. Vladimír Vrána 
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