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1. Úvvod
1.1 Cíl hodnoc
cení
Předmětem předklád
daného natuurového hodn
nocení dle §4
45i zák. 1144/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v pllatném zněnní (ZOPK) je posouzeníí vlivu konccepce: „Územ
mní plán
Zdice“ (dáále též: návrh ÚPD či kkoncepce) naa lokality soustavy Natuura 2000. Ho
odnocená
koncepce je ve fázi náávrhu územníího plánu. Cílem
C
předkládaného hoddnocení je zjjistit, zda
návrh ÚPD
D může mít významný
v
nnegativní vliv
v na předměěty ochrany a celistvost evropsky
významnýcch lokalit a ptačích
p
oblasttí.

1.2 Zad
dání
Zadavattelem hodnocení je obec Zdice, resp. HaskoningD
DHV Czech rrepublic s.r.o
o.

1.3 Posstup vyp
pracován
ní hodno
ocení
Předkládané hodnocení je zpraacováno v souladu s §4
45h,i zákonaa č. 114/199
92 Sb. o
ochraně přřírody a krajiny, zákona č. 100/2001
1 Sb., v platn
ných zněníchh, směrnicí o ptácích
79/409/EH
HS, směrnicíí o stanovišštích 92/43//EHS, meto
odickými dooporučeními MŽP a
Evropské komise (vizz Kolektiv 22001, 2001aa, MŽP 200
07, MŽP 22011). Právn
ní rámec,
terminologgie a pozadí procesu hodnocení dle §45i ZOPK jssou detailněě řešeny
v doporučeených metod
dikách hodnoocení vydan
ných Ministeerstvem živootního prosttředí (viz
MŽP 2007, MŽP 2011)).
Vliv hoodnocené kon
ncepce na lookality sousttavy Natura 2000 nebyl vyloučen naa základě
stanoviska orgánu och
hrany přírodyy – KÚ Střeedočeského kraje kraje dle §45i ZO
OPK (č.j.
101166/2013/KUSK zee dne 11.7. 22013). Ve sttanovisku je uvedeno, žee v řešeném území se
nachází evropsky význ
namná lokaliita Stroupínsský potok CZ
Z00214039, jejímž předm
mětem je
rak kamenááč a vranka obecná. Na základě této skutečnosti krajský úřadd dospěl k závěru,
z
že
předloženáá koncepce může
m
mít výýznamný vliiv na příznivý stav předdmětů ochraany nebo
celistvost evropsky
e
výzznamných lokkalit nebo pttačí oblasti.
Naturovvé hodnocení vychází z ttextových a mapových podkladů
p
návvrhu územníího plánu
obce dodaných zadavaatelem posoouzení (viz HaskoningD
H
DHV 2014), terénního průzkumu
p
zájmovéhoo území (říjen
n 2013), dat nnálezové dattabáze ochrany přírody (N
NDOP), verzze květen
2014 [cit. 2014-05-16
6] (AOPK Č
ČR 2014), poskytnutých
p
h Agenturouu ochrany přírody
p
a
krajiny a zpracování
z
dalších
d
tištěnných a digitáálních dat o sledovaném
m území (vizz seznam
literatury). Terénní prů
ůzkum územíí byl zacílen na všechny plochy navrržených změěn využití
území, jež zasahují do prostoru EV
VL Stroupínsský potok, čii se nacházejjí v její bezp
prostřední
blízkosti. Pro
P účely přeedloženého nnaturového hodnocení
h
by
ylo zachovánno číslování ploch,
p
jež
je uvedeno v návrhu ÚP
PD (viz HaskkoningDHV 2014).
Pozornoost hodnocen
ní dle §45i Z
ZOPK byla zaměřena
z
naa návrhovou část koncep
pce, která
obsahuje návrhy konkréétních záměrrů, tedy změn funkčního využití územ
mí. Nelze vy
yloučit, že
některé naavrhované změny
z
využžití území mohou potenciálně ov
ovlivnit územ
mí EVL
Stroupínskýý potok, resp
p. jeho předm
měty ochrany
y.
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Podrobnný popis jed
dnotlivých asspektů konceepce a jejích
h vlivů na ddílčí složky životního
ž
prostředí nejsou
n
předm
mětem tohotoo hodnocení dle § 45i ZOPK.
Z
Další informace lze
l získat
zejména v textu
t
návrhu
u ÚP a ve vyhhodnocení SEA dle ZPV.

2. Úd
daje o konce
epci
2.1 Zákkladní popis kon
ncepce
Zájmovvým územím předloženéhho naturovéh
ho hodnocen
ní je prostor města Zdicee, jenž se
nachází 100 km jihozáp
padně od Berrouna. Městto Zdice ležíí ve Středočeeském kraji v okrese
Beroun. Zddice sousedí s obcemi Krrálův Dvůr, Tmaň,
T
Chodo
ouň, Bavorynně, Chlustinaa, Hředle,
Svatá a Trrubín. Katasttr obce má rrozlohu 13,7
79 km2 a dělíí se na tři kaatastrální úzzemí: k.ú.
Zdice, k.ú. Černín u Zd
dic a k.ú. Knnížkovice. S počtem
p
3 99
93 stálých obbyvatel (k ro
oku 2011)
je město Zdice
Z
čtvrtým
m největším m
městem v ok
krese Beroun
n. Správní úz
území obce Zdice
Z
leží
v průměrnéé nadmořské výšce 268 m
m.
Obr. 1: Siituační mapaa polohy záj mového úzeemí obce Zd
dice (podkladdová data:
Geoportal CENIA).
C

Následuující popis hodnocené kooncepce vych
hází z textu návrhu ÚPD
D a hlavního
o výkresu
návrhu ÚPD
D (viz Hasko
oningDHV 22014).
Obsahem
m návrhu územního pláánu města Zdice
Z
je vym
mezení 61 noových zastavitelných
ploch a 244 ploch přesstavby, 56 zzměn v krajin
ně a tří koridorů změn pro umístěn
ní vedení
dopravní a technické in
nfrastrukturyy. Nejvíce plo
och je vymezzeno v k.ú. Z
Zdice – 103 ploch,
p
33
ploch je vyymezeno v k.ú.
k Černín u Zdic a 14
4 ploch v k.ú. Knížkoviice. Převážná většina
zastavitelnýých ploch jee navržena ppro plochy bydlení
b
21 ploch,
p
15 plooch je vymeezeno pro
smíšenou obytnou
o
zástaavbu, 11 plooch pro veřejná prostranství a dále takké plochy prro výrobu
a skladovánní (6 ploch), systém sídeelní zeleně (4
4 plochy), ob
bčanské vybaavení (2 plocchy) a po
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jedné plošee pro rekreacci a technickoou infrastruk
kturu. Nejvíce ploch přesttavy je vymeezeno pro
veřejná proostranství (12 ploch), dáále pro smíšenou obytno
ou zástavbu (4 plochy), dopravní
infrastruktuuru (3 ploch
hy), bydleníí (2 plochy)) a po jedn
né ploše proo rekreaci, občanské
vybavení, a výrobu a sk
kladování. U ploch změn
n v krajině jee vymezeno 333 ploch přírrodních a
23 ploch leesních.
Podrobnnější informaace o návrhuu jednotlivých změn využžití území jsoou k dispozici v textu
návrhu ÚPD
D (viz Hasko
oningDHV 22014).
Pozornoost je dále v textu naturoového hodno
ocení věnováána těm rozvvojovým aktivitám –
změnám využití
v
územ
mí, které byy potenciálně mohly ov
vlivnit územ
mí nejbližšícch lokalit
soustavy Natura
N
2000. Po proveddeném screen
ningu - prosstudování kooncepce, do
oručených
vyjádření orgánů veřeejné správy a analýzou
u dalších podkladů
p
byylo konstatováno, že
podrobnějšší pozornostt hodnocení bude věno
ována těm funkčním
f
pllochám (rozzvojovým
aktivitám), které navrh
hují novou záástavbu či vý
ýznamnou fu
unkční změnnu stávajících
h biotopů
na území evropsky vý
ýznamné lokkality (EVL) Stroupínsk
ký potok, čii v její bezp
prostřední
blízkosti. Ostatní
O
lokaliity soustavy N
Natura 2000
0 nebudou náávrhem ÚP Z
Zdice dotčeny
y.
Na těcchto plochácch byl v řříjnu 2013 proveden terénní
t
průzzkum zaměěřený na
vyhodnoceení aktuálníh
ho stavu biootopů a zjišštění možného ovlivněnní předmětů ochrany
lokalit soustavy Naturaa 2000 - EV
VL Stroupínský potok. Dále
D byly proo naturové hodnocení
h
využity poodklady o případném
p
vvýskytu přeedmětů ochrrany EVL SStroupínský potok z
nálezové databáze
d
och
hrany přírodyy (NDOP), verze
v
květen
n 2014 [cit. 2014-05-01]] (AOPK
ČR 2014).. Zkoumané plochy bylly pro účely
y terénního průzkumu oočíslovány v souladu
s návrhem ÚPD (viz HaaskoningDH
HV 2014).
Na základě úvodní prostorové analýzy by
ylo vytipován
no následujíících pět po
otenciálně
kolizní návvrhů změn vy
yužití území::
- plochaa Z19 – VL (výroba
(
a sklladování – leehká výroba)
- plochaa P2 – OS (plocha občansského vybav
vení – tělovýcchovná a spoortovní zařízeení)
- plochaa P11 – SM (plocha
(
smíš ená obytná – městská)
- plochaa P13 – PV (p
plocha veřejnných prostraanství)
- koridoor X1 – TI.k (koridor techhnické infrasstruktury)
Všechnyy výše uved
dené navrženné plochy zm
měn využití území se nnachází na území či
v blízkosti,, tj. do 200 m od hranicee, EVL Strou
upínský potok
k. Těchto pěět ploch je přředmětem
bližšího hoodnocení.

2.2 Navvržené varianty
v
y řešení
Návrh územního
ú
plánu města Zdice je přředložen v jeediné varianntě. Kromě navržené
(aktivní) vaarianty lze definovat
d
nullovou varian
ntu, která znaamená absennci nového územního
ú
plánu a zacchování stávaajícího, pro rrozvoj městaa již nevyhov
vujícího územ
mního plánu.
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3. Úd
daje o evrop
psky význam
v
mných
h
lokaliitách a ptaččích o blaste
ech
3.1 Zákkladní ch
harakterristika zá
ájmovéh
ho územ
mí a
identifikkace jeh
ho poten
nciálně dotčenýc
d
ch částíí
Zájmovvým územím předloženéhho naturovéh
ho hodnocen
ní je prostor města Zdicee, jenž se
nachází 100 km jihozáp
padně od Berrouna. Městto Zdice ležíí ve Středočeeském kraji v okrese
Beroun. Zddice sousedí s obcemi Krrálův Dvůr, Tmaň,
T
Chodo
ouň, Bavorynně, Chlustinaa, Hředle,
Svatá a Trrubín. Katasttr obce má rrozlohu 13,7
79 km2 a dělíí se na tři kaatastrální úzzemí: k.ú.
Zdice, k.ú. Černín u Zd
dic a k.ú. Knnížkovice. S počtem
p
3 99
93 stálých obbyvatel (k ro
oku 2011)
je město Zdice
Z
čtvrtým
m největším m
městem v ok
krese Beroun
n. Správní úz
území obce Zdice
Z
leží
v průměrnéé nadmořské výšce 268 m
m.
Řešené území se nachází
n
na roozhraní dvou čtverců zo
oologického síťového mapování,
m
konkrétně č.
č 6049 a 614
49 (http://ww
ww.biolib.cz/cz/toolKFM
ME/).
Geologiický podklad
d většiny úzzemí tvoří břidlice, pískovce, pracovvce a vložky
y bazaltů
(Geologickká mapa ČR 1 : 500 000)..
Z hledisska geomorfo
ologického ččlenění leží zájmové
z
územ
mí města Zddice v provincii Česká
vysočina, subprovincii
s
Poberounskáá soustava, oblasti
o
Brdsk
ké, dále se záájmové územ
mí dělí do
dvou celkůů: celku Křivoklátská vrchhovina s pod
dcelkem Zbirrožská vrchoovina (okrsky
y Brdatky
a Hudlickáá vrchovina).. Druhým ceelkem je Hořřovická paho
orkatina s poodcelkem Hořovická
H
brázda (okrrsek Zdická brázda)
b
a po dcelkem Karrlštejnská vrcchovina (geooportal.ceniaa.cz).
Klimatoologicky se většina zájm
mového územ
mí nachází v mírně tepllé klimatick
ké oblasti
MT11, inttravilán Zdicc pak v tepllé oblasti T2.
T Mírně teeplá klimaticcká oblast MT11
M
se
vyznačuje průměrnýmii teplotami v lednu -2 ažž -3 °C a v červenci 17 až 18 °C. Srážky
S
ve
vegetačním
m období činíí 350 až 400 mm a v zim
mním období 200 až 250 m
mm. Počet dní
d v roce
se sněhovoou pokrývkou
u se pohybujje od 50 do 60 a počet dní
d s mrazem
m se pohybujje od 110
do 130. Proo teplou klim
matickou oblaasti T2, je ch
harakteristick
ká průměrnáá roční v ledn
nu -2 až 3 °C a v čeervenci 18 ažž 19 °C. Srážžky ve vegetaačním obdob
bí činí 350 ažž 400 mm a v zimním
období 2000 až 300 mm
m. Počet dní v roce se sněěhovou pokrý
ývkou se pohhybuje od 40
0 do 50 a
počet dní s mrazem se pohybuje
p
odd 100 do 110 (Quitt 1971)).
o
o zejména vo
odním tokem
m Litavka, kt
který protékáá kotlinou
Zájmovvé území je odvodňováno
Zdic od jihhu, dále územ
mím protéká Červený a Stroupínský
S
potok
p
od jihoozápadu. Celý katastr
náleží do povodí
p
řeky Labe.
L
Z hledisska pedolog
gické klasifikkace v zájm
mové oblasti převládají pelické kam
mbizemě,
v severozáppadním okraj
aji pak kambiizemě eutroffní, v jihovýcchodní části kambizemě arenické,
podél vodnních toků jsou
u vyinuty moodální fluvizzemě.
Dle bioogeografickéého členění patří zájm
mové území do provinccie středoev
vropských
listnatých lesů,
l
hercynsské podprovvincie a dále do dvou bio
oregionů – sseverozápadn
ní část do
bioregionu 1.19. Křivok
klátského a jjihovýchodníí část do biorregionu 1.188 Karlštějsnsk
kého.
Floristiccky území náleží
n
severrozápadní čáást katastru do oblasti mezofytika,, obvodu
Česko-morravského mezofytika a okkresu č. 32 Křivoklátsko
K
o, jihovýchoddní část územ
mí náleží
do termofyytika, obvodu
u českého terrmofytika, ok
kresu č.8 Česský kras (geooportal.ceniaa.cz).
Potenciáální přirozen
nou vegetací je na většin
ně území černýšová duboohabřina (Me
Melampyro
nemorosi-C
Carpinetum).. Vegetace jee tvořena stiinnými dubohabřinami s dominantním
m dubem
zimním (Q
Quercus petra
aea) a habrem
m (Carpinus betulus), s častou
č
příměssí lípy (Tilia
a cordata,
na vlhčíchh stanovištích
h Tilia plattyphyllos), dubu
d
letního
o (Quercus rrobur) a staanovištně
náročnějšícch listnáčů, konkrétně
k
jaasanu ztepiléého (Fraxinu
us excelsior)), javoru kleenu (Acer
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pseudoplattanus), javoru
u mléče (Aceer platanoidees) a třešně (Cerasus aviuum). Ve vyššších nebo
inverzních polohách see též objevuuje buk lesn
ní (Fagus syylvatica) a jeedle bělokorrá (Abies
alba). Keřřové patro bývá
b
dobře vvyvinuto pou
uze v prosvěětlených poro
rostech a zprravidla je
tvořeno mezofilními
m
druhy
d
opadaavých listnattých lesů. Charakter
C
byylinného pattra určují
mezofilní druhy, před
devším bylinny (Hepaticca nobilis, Gallium
G
sylvvaticum, Ca
ampanula
persicifoliaa, Lathyrus versus,
v
atd.), méně často trávy
t
(Festucca heterophyylla, Poa nem
moralis).
V nejvyyšších poloháách v severozzápadní části katastru paak potenciálnní přirozenou
u vegetaci
tvoří bikovvé bučiny (L
Luzulo-Fagettum). Bikovéé bučiny se vyznačují
v
jeddnoduchou vertikální
v
strukturou – jsou tvořeny převážžně jen stro
omovým a bylinným
b
paatrem. Keřo
ové patro
představujee jen zmlazeení buku. Meechové patro
o bývá potlaččeno bohatým
ým opadem bukového
b
listí, vyskyytuje se jen na
n místech, kkde je opad odvíván. Strromové patroo bývá tvořeno pouze
bukem lesnním (Fagus sylvatica). JJako příměs se vyskytujje v nižších polohách dub
d zimní
(Quercus petraea),
p
řid
dčeji dub lettní (Q. robur), popřípad
dě lípa srdčittá (Tilia corrdata). V
bylinném patru
p
tvoří do
ominanty bikka hajní (Luzzula luzuloidees), metlice ttrsnatá (Descchampsia
flexuosa), méně
m
pak bru
usnice borůvvka (Vacciniu
um myrtillus)) (Neuhäusloová et al. 199
98).
Aktuálnně je zájmov
vé území mě sta tvořeno zejména zástavbou Zdicc obklopenou
u polními
kulturami a trvalými travními poorosty, severrozápadní čáást katastru tvoří souviislé lesní
porosty.
Při úvoddním screeningu předložženého návrh
hu ÚPD bylo
o konstatovááno, že v příp
padě pěti
navrženýchh záměrů lzee vyslovit riiziko potencciálního ovlivnění lokaliit Natura 20
000, resp.
jejich předdmětů ochran
ny. Důvodem
m je skutečn
nost, že se tyto
t
plochy nachází na území či
v blízkosti,, tj. do 200 m od hranicce, EVL Strroupínský po
otok. Tyto zzáměry jsou uvedeny
v kapitole 2.1.
2
V následující části této kapitolly jsou prezzentovány výsledky teréénního průzk
kumu na
těchto hoddnocených plochách, včeetně informaací o případ
dném výskyttu předmětů ochrany
lokalit souustavy Naturaa 2000 (EVL
L Stroupínsk
ký potok) dlle terénního průzkumu, databáze
AOPK a daalších inform
mačních zdrojjů (viz kap. 1.3 – Metodiika prací).
Komentářř k jednotlivý
ým potenciáálně kolizním
m plochám a záměrům::
Z19 – VL – výroba a skladování
s
– lehká výro
oba (3,629 ha)
Návrhová plocha
p
je um
místěna v průůmyslové zó
óně Západ, územní
ú
plánn stanovuje koeficient
k
zeleně na rostlém
r
terén
nu (KZ) na ttéto ploše minimálně
m
0,4
40. Jižní okrraj plochy see nachází
nejblíže vee vzdálenostii cca 20 m sseverně od území
ú
EVL Stroupínský
S
potok. Dle typologie
t
biotopů sensu Chytrrý et al. (2001) odp
povídá poro
ost biotopuu X5 – In
ntenzivně
obhospodařřované louky
y a X2 – Inteenzivně obho
ospodařovan
ná pole. Výskkyt předmětů
ů ochrany
EVL Strouupínský potok
k, což jsou ddva druhy vo
odních živoččichů, na tétto ploše je možné
m
pro
nevhodnostt biotopu vylloučit.
V souvislosti s realizací této plochyy lze potenciiálně očekáv
vat nulové ažž negativní ovlivnění
o
předmětů ochrany
o
EVL Stroupínskký potok, a to zejménaa potenciálníími splachy či jiným
znečištěným
m toku Strou
upínského pootoka během výstavby či provozu navvržené ploch
hy výroby
a skladovánní (podrobněěji viz dále).
P13 – PV – plocha veřřejných prosstranství (0,,163 ha)
Plocha je umístěna
u
v průmyslové
p
zzóně Západ, je určena k výstavbě čáásti nově navrhované
samostatněě vedené cy
yklostezky, resp. stezky
y pro chodcce a cyklistty v levobřeežní nivě
Červeného a Stroupínsského potokka. Plocha see nejblíže nachází ve vvzdálenosti cca
c 60 m
severně odd EVL Stroupínský pottok. Dle typ
pologie bioto
opů sensu C
Chytrý et al. (2001)
odpovídá vegetace
v
bio
otopu X1 – Urbanizovaané území. Výskyt předdmětů ochraany EVL
Stroupínskýý potok na ploše
p
je možnné pro nevho
odnost biotop
pu vyloučit.
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V souvislosti s realizací této plochyy lze potenciiálně očekáv
vat nulové ažž negativní ovlivnění
o
předmětů ochrany
o
EVL Stroupínskký potok, a to zejménaa potenciálníími splachy či jiným
znečištěným
m toku Strou
upínského pootoka během výstavby (podrobněji vizz dále).
Obr. 2: Plochy Z19 a P13 na koorrdinačním vý
ýkresu ÚP (p
podkladová ddata: Haskon
ningDHV
2014).

P13

Z19

EVL Stroupínský pootok

Foto 1: Na
N větší částii návrhové pplochy Z19 se nachází intenzivní aagrocenóza. V pozadí
vzrostlá linniová zeleň podél
p
EVL Sttroupínský potok.
p
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Foto 2: Pohled
P
na jižní
j
část nnávrhové plo
ochy Z19 v polní kultuuře v blízko
osti EVL
Stroupínskýý potok.

anského vyb
bavení – tělo
ovýchovná a sportovní zzařízení (0,2
277)
P2 – OS – plocha obča
P11 – SM – plocha sm
míšená obytn
ná – městská (0,142)
Plocha P2 je
j navržena pro rozvoj spportovních zařízení
z
ve vazbě na stávvající areál městského
m
koupaliště a tenisových
h kurtů. Ploccha P11 pro výstavbu sm
míšené městtské zástavby
y. Plocha
P2 se nachhází cca 90 m severovýchhodně od EV
VL Stroupínsský potok, pllocha P11 ccca 150 m
od této EV
VL. Dle typologie biotopůů sensu Chyttrý et al. (200
01) odpovídáá porost bioto
opu X1 –
Urbanizovaané území. Výskyt
V
předm
mětů ochran
ny EVL Strou
upínský potook na ploše je
j možné
pro nevhoddnost biotopu
u vyloučit.
Návrhové plochy jsou od Stroupínnského poto
oka odděleny
y areálem sttávajícího ko
oupaliště.
V souvislosti s realizací těchto plocch lze proto očekávat
o
nulové ovlivněění předmětů
ů ochrany
EVL Strouupínský poto
ok. Z tohoto důvodu nejjsou tyto dv
vě návrhovéé plochy dálle v textu
hodnocení řešeny.
Obr. 3: Pllochy P2 a P11
P na koorddinačním vý
ýkresu ÚP (p
podkladová ddata: Haskon
ningDHV
2014).
P11

P2

EVL Sttroupínský potok
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X1 – TI.k - koridor technické infrrastruktury (50,005 ha)
oridor pro veedení přeložk
ky nadzemníího vedení V
VVN jako nááhrady za
Jedná se o rozsáhlý ko
m
kde
rušené veddení. Jihozápaadní část ploochy protíná území EVL Stroupínskýý potok. V místě,
koridor prrotíná územ
mí EVL see nachází polopřírodní
p
koryto Sttroupínského
o potoka
s doprovoddnými břehov
vými travinoobylinnými a dřevinnými porosty. Prrostor EVL je
j z obou
stran obkloopený poli a trvalými
t
travvními porosty
y.
Vzhledem k tomu, že navržený
n
korridor přímo zasahuje
z
do prostoru EV
VL Stroupínsský potok
lze očekávaat potenciáln
ně nulové ažž negativní ovlivnění
o
přeedmětů ochraany EVL Strroupínský
potok, a too zejména potenciálním
p
mi zásahy do
o břehové veegetace a přřípadnými sp
plachy či
jiným zneččištěním toku
u Stroupínskéého potoka během
b
výstav
vby (podrobnněji viz dále)).
k
m výkresu ÚP
P (podkladov
vá data: HaskkoningDHV 2014).
Obr. 5: Ploocha X1 na koordinačním

Foto 3: Travinobylin
T
nné porosty v pravobřeežní nivě Stroupínskéhoo potoka v prostoru
navrženéhoo koridoru VVN
V
(X1).
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Foto 4: Chharakter toku EVL Strouppínský potok
k v prostoru navrženého
n
kkoridoru VVN
N (X1).

3.2 Ide
entifikace dotče
ených lo
okalit soustavy Natura 2000,
resp. předmětů
p
ů ochran
ny a jejic
ch chara
akteristikka
Do jihozzápadní částti zájmovéhho území ob
bce Zdice zaasahuje územ
mí EVL Strroupínský
potok. Prostorové detaaily polohy hhranice kataastru obce vee vztahu k hhranici lokalit Natura
2000 jsou k dispozici na
n Obr.6.
Z rozbooru provedeného v předchhozích kapito
olách vyplyn
nulo, že v příípadě pěti naavržených
změn využžití území (zááměrů) lze vyyslovit riziko
o potenciálníího ovlivnění
ní lokalit Natu
ura 2000,
resp. jejichh předmětů ochrany. Důvvodem je sku
utečnost, že se tyto plochyy nachází naa území či
v blízkosti,, tj. do 200 m od hranicce, EVL Strroupínský po
otok. Tyto zzáměry jsou uvedeny
v kapitole 2.1.
2 a blíže komentovány
k
y jsou v kapiitole 3.1. Po provedeném
m screeningu
u byly pro
další hodnoocení ponech
hány pouze ttři návrhové plochy: Z19
9 – VL – výýroba a skladování –
lehká výrooba, P13 – PV
P – plocha veřejných prostranství
p
í, X1 – TI.kk - koridor technické
infrastruk
ktury, u nichžž bylo vyslovveno konkréétní riziko mo
ožných negattivních vlivů
ů.
Z tohotoo důvodu by
yla podrobná pozornost předloženého
p
o naturového hodnocení věnována
v
vyhodnoceení vlivu náv
vrhu ÚPD nna EVL Stro
oupínský po
otok, resp. nna její dva předměty
p
ochrany – vodní
v
druhy živočichů. V
Vzhledem kee značné vzdáálenosti ostat
atních lokalit soustavy
Natura 20000 od navržených změnn využití úzeemí v rámci hodnocenéhho návrhu ÚPD
Ú
obce
Zdice lze konstatovat
k
jeejich nulové ovlivnění a nejsou
n
tudíž dále v textu řešeny.
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Obr. 6: Situační
S
map
pa polohy zzájmového území
ú
obce Zdice ve vvztahu k lokaalitám
soustavy Natura
N
2000 (zdroj:
(
Portáll veřejné spráávy ČR).

hranice katastru obce

EVL
L Lounín
EVL Stroup
pínský potok

3.2.1 Ch arakteristtika evrop
psky význ amné lokality Strooupínský potok
p
a
jejích př edmětů occhrany
p
Stroup
pínský potok
k
Základní popis
Evropskky významnáá lokalita Str
troupínský potok (CZ021
14039) byla vyhlášena nařízením
n
Vlády ČR č. 132/2005 Sb. Nacházíí v k.ú. Brou
umy, Březováá u Hořic, B
Bzová u Hořic, Hředle
ho potoka
u Zdic, Toččník a Zdice. Rozloha tétto EVL činí 5,9 ha. Jedná se o úsek SStroupínskéh
od místa, kde
k potok op
pouští intraviilán obce To
očník, po sou
utok s Červeeným potokeem (1 km
JZ od Zdiic) spolu s levostranným
mi přítoky Bzovským
B
(od
( silnice K
Křižovatky-B
Bzová) a
Lučním pootokem (od soutoku s Pařezovým
m potokem) a jeho levvostranným přítokem
Pařezovým
m potokem. Celková
C
délkaa vodních toků je 16 km.
Předmětem ochran
ny evropskyy významn
né lokality je populaace raka kamenáče
k
ná (Cottus gobio)
g
a jejiich biotop. Pařezový
(Austropotaamobius torrrentium), vrranky obecn
potok je významný jednou z nejsilnějších populaccí vranky obecné v regionu.
Na Stroupinském poto
oce a jeho přítocích Bzovském a Kublovském
m potoce see nachází
stabilizovanná populace raka kamenááče. Zjištěnáá věková stru
uktura nasvěddčuje, že zdee dochází
k pravidelnné a úspěšnéé reprodukcii. Pokud ned
dojde k negaativním zásaahům do bio
otopu, lze
předpokláddat její další existenci
e
a prrosperitu (zd
droj: AOPK ČR).
Č
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Obr. 7: Schematická mapa
m
polohy hranice EVL
L Stroupínský potok (zdro
roj: AOPK ČR)
Č

Foto 5: Charakter
C
tok
ku v prostoruu EVL Stro
oupínský pottok
v blízkosti řešených zm
měn využití úúzemí.
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Základní popis schop
pnosti jednootlivých předmětů och
hrany EVL Stroupínsk
ký potok
snášet antrropogenní zátěž,
z
jejich výskyt v zá
ájmovém úzeemí a možnné ovlivnění realizací
koncepce:
p
životních nároků a zranitelno
osti vranky obecné
o
(Cottttus gobio):
Základní popis
Vranka obecná obýv
vá horské a podhorské potoky
p
v úsecích, vyznaččujících se dostatečně
členitým štěrkovým
š
nebo štěrkop ískovým dn
nem s dostateečným množžstvím kam
menů, pod
nimiž se poo většinu dn
ne ukrývá. Jeejí přítomnosst indikuje vysokou kvallitu vody - jeedná se o
tzv. bioinddikační druh
h. Není výrrazně citliváá na středníí obsah nerrozpuštěných
h látek a
krátkodobéé zákaly. Vranka
V
je ryybou se speecifickým zp
působem poohybu. Díky
y absenci
plynového měchýře jee totiž špatný
ným plavcem
m a pohybuje se krátkým
mi přískoky
y. Živí se
zejména zooobentosem. Vranka obeccná dorůstá maximální velikosti
v
koleem 15 cm a dožívá
d
se
7 až 8 let.
Areál vranky
v
obecn
né zahrnuje většinu Evropy. Východ
dní hranici rrozšíření tvo
oří pohoří
Ural, na severu zasahuje do povoodí Pečory a na jihu na krymský poloostrov. V ČR je
rozšířena na
n celém územ
mí na odpovvídajících stan
novištích horrských a poddhorských toků.
Ohroženní vranky ob
becně spočívvá v její vyso
oké citlivosti na znečištěění toků a needostatek
kyslíku vee vodě. Dallší ohrožení vzniká v důsledku niičení a nevvhodného up
pravování
obývanéhoo biotopu jako jsou meeliorace a prrotipovodňov
vá opatření a negativníí vliv na
početnost druhu
d
má rov
vněž predačnní tlak ze strrany lososov
vitých ryb, ktterý může vzznikat po
jejich nadm
měrném vysaazení.
Mezi hllavní ohrožujjící faktory ppatří zejménaa (zdroj: MŽP
P 2011):
Přerušení říčního
ř
kontin
nua:
Stavba migračních bariér bez pplně funkčníích rybích přřechodů zneemožňuje pro
otiproudé
migrace. Nad
N bariéram
mi se navíc ttvoří pro živ
vot vranek nevhodné
n
roozlehlé stojatté plochy
hostící vyššší abundanci predátorůů a díky šp
patným schopnostem plaavání vranek
k se zde
zvyšuje prravděpodobn
nost predace . Bývá zde také menšíí nabídka úkkrytů (u střředních a
nižších úseeků toku, kd
de je množsttví sedimenttů a vzdutí se rychle neezanáší splav
veninami
hrubých čáástic substráttu, na kamennitých substrátech ve vyššších částechh povodí se nejedná
n
o
závažný prroblém). V naadjezích se vvoda také vícce prohřívá, v letních mě sících může docházet
ke kritickém
mu snížení obsahu
o
rozpuuštěného kysllíku, což záv
visí na lokalittě a struktuřee nadjezí.
Výsledkky některých studií ukkazují, že migrační
m
prropojení nenní ve střed
dnědobém
horizontu pro
p vranku zásadní.
z
Na základě mo
odelování je možné ale určit negativ
vní vlivy
fragmentacce v dlouhod
dobém měříítku. Potřebu
u výstavby rybího přecchodu je nu
utné řešit
individuálnně, ale vždy podle
p
platné legislativy (zejména
(
zák
kona o vodácch). Paramettry rybích
přechodů jsou
j
odvisléé od mnohaa faktorů, musí
m
být naavrženy zkuušeným projektantem
spolupracuj
ujícím s ichty
yology, projjekt by měl projít Kom
misí pro rybíí přechody. Vždy je
upřednostňňována výstav
vba přírodě bblízkých přechodů, zejména bypassů..
Technické úpravy toků:
Význam
mný vliv na populaci
p
vrannky obecné má
m zejména likvidace růůznorodých stanovišť,
s
dláždění dna,
d
hrazení toků, těžbba kamenitéh
ho a štěrko
ového substrrátu. Takovéé zásahy
zapříčiňují ztrátu vhod
dných podmíínek pro život druhu, zeejména díky omezení úk
krytových
kapacit a míst
m pro rozm
množování.
Znečištění vody:
Aktuálnně je největšíím problémeem především
m znečištění vody pocháázející z hnojjení půdy
v povodí a vypouštění komunálnícch odpadů. Zvláštní
Z
přípaad představuují čistírny odpadních
o
vod bez důůkladně zpraccovaného haavarijního pláánu, které jso
ou při povoddních vyplachovány a
znečištěné sedimenty zanášejí ppřirozená sttanoviště vrranek. Nezaanedbatelné je také
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splachovánní ornice zee zemědělskéé půdy, kdy
y dochází k fatálním zm
změnám ve struktuře
substrátu dna
d toků.
Nakládání s vodami pro
o energetickéé účely a odb
běry vody pro zasněžení:
Význam
mné odběry vody
v
z toku ((MVE, zavlaažování, zasn
něžování), kkdy dochází ke
k změně
charakteru vodního bio
otopu (v extréémním přípaadě nedodržo
ováním minim
málního zůsttatkového
průtoku) jssou aktuálně jedním z nejjvýznamnějšších problém
mů působícíchh na populacce vranky
obecné. Přříjezové elek
ktrárny předsstavují menšší negativní vliv díky aabsenci deriv
vovaných
úseků. Proo volbu typ
pu MVE alle hraje roli mnoho paarametrů, nuutná je kom
munikace
s investorem
m ve stádiu záměru.
z
Rybářské hospodaření:
h
Nadměrrné vysazov
vání lososovvitých ryb (pstruha
(
obeecného), můůže populacee vranek
ovlivňovat predačním tlakem.
t
Vlivv takového ho
ospodaření je ale význam
mný pouze v místech,
která jsou postižena
p
daalšími negatiivními jevy (technické
(
úp
pravy, odběrry vody, frag
gmentace
apod.).
o
Příklady zááměrů, které mohou mít vvliv na popullaci vranky obecné:
- výstavvba nebo obn
nova příčnýcch bariér,
- regulaace toků (pro
otipovodňováá ochrana),
- těžba substrátu dn
na,
- nové zdroje znečištění (včetněě ČOV),
- výstavvba nebo rek
konstrukce m
malých vodníích elektráren
n,
- zasněěžování a zav
vlažování,
- zarybbňovací plány
y.
Ochranaa vranky obecné
o
zahrrnuje kontro
olu čistoty vody a zzamezení neecitlivých
technickýchh zásahů do
o koryta tokku a jeho su
ubstrátu. Z ry
ybářského ppohledu není obvykle
stávající hospodaření
h
překážkou.. V úvahu je však třeba brát vvelikost a početnost
p
nasazovanýých lososovittých ryb (zdrroj: AOPK ČR).
Č
Dle dosstupných infformací se vvranka obecn
ná vyskytujee v toku Strooupínského potoka a
jeho přítoccích v rámcii celé EVL Stroupínský
ý potok, včetně úseku, který se nachází
n
v
blízkosti navržených
n
změn
z
využitíí území. Z tohoto důvod
du je daném
mu předmětu
u ochrany
dále věnovvána pozorn
nost hodnoceení.
ků a zraniteelnosti raka
a kamenáčee (Austropottamobius
Základní popis živottních nárok
torrentium
m):
Těžiště rozšíření dru
uhu leží ve sstřední a jiho
ovýchodní Ev
vropě (Machhino a Füred
der 2005).
Rak kamennáč se mimo uvedené obllasti nacházíí také v Turecku (Harliooğlu a Günerr 2007) či
na Ukrajinně (Holdych 2002, Machhino a Füred
der 2005). Na území Česské republik
ky je jeho
výskyt dolložen z vícee než 30 tokků. Nejvýzn
namnější pop
pulace se naacházejí v západních
z
Čechách (především
(
v povodí Úhlavy, Ússlavy a Braadavy), střeedních Čech
hách (na
Křivoklátskku), v Krkon
noších a Českkém středoho
oří (AOPK ČR).
Č
Rak kam
menáč se mů
ůže dožívat aaž 8 let (Brew
wis a Bowlerr 1982 in Strreissl a Hödl 2002a) a
dorůstat veelikosti přess 10 cm. Poohlavní zralo
osti dosahuje okolo třettího roku žiivota, při
velikosti 5cm (Huber et Schubart 2005). Pářeení probíhá na podzim, kdy samečeek přilepí
samičce pood zadeček spermatofory
s
y. Poté samiččka naklade vajíčka, kterrá nosí přich
hycena na
peleopodecch až do jejicch vylíhnutí nna konci jaraa. Vajíček bý
ývá 40 až 1000 kusů.
Stejně jako u ostatních druhů raaků dochází i u raka kamenáče ke svllékání. Prvníí svlékání
bývá většiinou začátk
kem sezony,, v květnu. Další je pak závisléé na individuálních
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podmínkácch, hlavně na
n rychlosti růstu jedin
nce. Svlečku
u rak požíráá jen výjim
mečně při
nedostatku vápníku v těěle.
Rak kam
menáč je sch
hopen se živvit rostlinou i živočišnou
u stravou. R
Rostlinou složku tvoří
řasové nároosty, ale i vo
odní makrofyyta, živočišno
ou pak mršin
ny, larvy voddního hmyzu
u, blešivci
a další vodnní organismy
y přiměřené vvelikosti (Reenz et Breithaupt 2000).
Rak kam
menáč se vy
yskytuje v m
malých tocícch s relativn
ně mírným ssklonem (Maachino et
Füreder 20005, Bohl 198
87), ale jsou známy přípaady, kdy byll nalezen v ppoměrně velk
kém toku,
nebo rychlle proudícím
m úseku. Bohhl (1987) uv
vádí souvisllost hustoty populací s členitostí
toku. Důležžitá je struktu
ura dna. Jediinci totiž vyh
hledávají úkrryty v substráátu dna (Vorrburger et
Ribi 1999). Byl prokázán vztah mezzi velikostí a tvarem kam
menů a velikoostí jedinců, kteří byli
pod nimi ukkryti (Streisssl et Hödl 20002b).
Důležitýým parametrrem je také kkvalita vody.. Výskyt rakaa kamenáče jje popsán vee vodách,
které mají tyto rámcov
vé chemické a fyzikální vlastnosti: leetní teplota 11 – 26°C, pH 5,7 –
8,6, kondukktivita 80 – 700
7 μS/cm, vvápník 7 – 70
7 mg/l, hořččík 2,6 – 21,,0 mg/l, železzo do 1,2
mg/l, chlorridy do 16,7 mg/l, dusitaany do 0,05 mg/l, dusičn
nany do 10 m
mg/l a saprob
bní index
1,4 – 2,6 (B
Bohl 1987).
Stávajíccí populace jsou ohrožeeny řadou faaktorů. Mezi nejvýznam
mnější patří račí mor
(Kozubíkovvá et al. 2008), predacee norkem am
merickým a nevhodné aantropogenníí aktivity
(Fisher et al.
a 2004).
Račí moor je onemo
ocnění způsoobované oom
mycetou Aphanomyces asstaci. Plíseň
ň prorůstá
kutikulou a napadá cen
ntrální nervovvou soustavu
u (Söderhäll et Cerenius 1999 in Kozubíková
et al. 2008). Jedinci rak
ka kamenáčee při nakažen
ní v drtivé většině
v
případdů do několiika týdnů
umírají (Voorburger et Ribi
R 1999).
Norek americký
a
byll v Evropě cchován jako kožešinové zvíře. Kvůlii občasným únikům
ú
z
chovů a nááslednému množení
m
došllo ve volné přírodě
p
ke vzzniku samosstatných pop
pulací. Ty
následně vyytvářejí nepřřirozený preddační tlak naa okolí. Fisch
her et al. (20004) odhadujee, že na 7
kilometrovvém úseku Padrťského potoka by
ylo během jednoho
j
rokku uloveno norkem
americkým
m 8000 – 36000 jedinců raaka.
Nemalou měrou ohro
ožují raka kamenáče i ostatní nevhodné anntropogenní aktivity.
Především se jedná o úpravy
ú
přiro zených kory
yt, mající za následek usm
mrcení jedin
nců, nebo
snížení atraaktivity kory
yta, intenzivnní chov ryb, eutrofizace
e
vody
v
a zanášeení koryta v důsledku
znečištění toků
t
zeměděělstvím a prům
myslem (Fisscher et al. 20
004).
Dle dosstupných info
ormací se rakk kamenáč vyskytuje
v
v toku
t
Stroupínnského potoka a jeho
přítocích v rámci celé EVL Strouppínský potok
k, včetně úseeku, který see nachází v blízkosti
navrženýchh změn vyu
užití území. Z tohoto důvodu
d
je danému
d
předdmětu ochraany dále
věnována pozornost
p
hodnocení.
h
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4. Ho
odnoce
ení vliivů ko
oncepc
ce na evrop
psky
význa
amné lokali ty a ptačí
p
oblasti
o
i
4.1 Hod
dnoceníí úplnosti podkla
adů pro posouz ení vlivů
ů
koncep
pce na evropsky
e
y význam
mné loka
ality a pttačí obla
asti
Hodnoccení koncepcce nebylo proováděno mettodou ex antte (tedy souččasně se zpraacováním
samotné kooncepce – návrhu
n
ÚPD
D). Podklady
y dodané zad
davatelem (vviz kap. 1.3
3, kap.7),
provedený terénní prů
ůzkum, konnzultace i zp
pracování ostatních
o
diggitálních a tištěných
podkladů byly
b
dostatečné pro proveedení hodnoccení.

4.2 Vzttah hodn
nocené koncepc
ce k manageme
entu loka
alit
soustavvy Natura 2000
Hodnoccená koncepcce „Územní plán Zdice“ není konccepčním násttrojem manaagementu
evropsky významných
v
h lokalit a pptačích oblaastí. Jedná se
s o dokum
ment, jehož cílem je
navrhnout budoucí
b
rozv
voj města Zddice.
Hodnoccená koncepcce řeší v poppisných částeech textu pro
oblematiku ssoustavy Nattura 2000
– eviduje existenci
e
EVL
L Stroupínskký potok na katastru
k
obcee.
Jak byllo rozebráno
o v kap. 3. 1, některé v koncepci navržené zm
měny využiití území
potenciálněě mohou ovllivnit územíí EVL Strou
upínský potok, resp. její předměty ochrany
o
–
vrnaku obeecnou a raka kamenáče.

4.3 Me
etodika hodnoce
h
ení vlivů koncepce na evvropsky
y
význam
mné loka
ality a pttačí oblasti
Cílem naturového
n
hodnocení
h
je obecně zjisttit, zda má ko
oncepce význ
znamný negaativní vliv
na celistvoost a předm
měty ochranyy evropsky významnýcch lokalit a ptačích ob
blastí. Za
referenční cíl
c pro vyhod
dnocení vlivvu koncepce na
n evropsky významné lookality a ptaačí oblasti
bylo v soulladu s metod
dickými dopooručeními Ev
vropské kom
mise (viz Kollektiv 2001, Kolektiv
2001a) a platnou
p
legisslativou zvolleno: zachov
vání příznivéého stavu z hhlediska och
hrany pro
předměty ochrany
o
evro
opsky význam
mných lokaliit a ptačích oblastí
o
(typy přírodních stanovišť,
s
evropsky významné
v
druhy,
d
ptačí druhy). Jak
ko konkrétní metoda proo vyhodnoceení vlivů
koncepce bylo
b
zvoleno slovní vyhoodnocení všecch potenciáln
ně relevantníích vlivů kon
ncepce.
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Význam
mnost vlivů byla hodnnocena pod
dle následujjící stupnicee, jež je navržena
metodickým
m doporučen
ním MŽP ČR
R (viz MŽP 2007):
2
Hodnota Termín
Popis
-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
vyhodnotit

Negatiivní vliv dle odst. 9 § 45
5i zákona č. 114/1992 Sb
b., v platném
m
znění
Vyluču
uje realizaci koncepce
k
(ressp. koncepci jje možné rea
alizovat pouzee
v příp
padech určený
ých dle odst. 9 a 10 § 45i zzákona)
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 problémo
ového dílčíhoo úkolu – zám
měru, opatření
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.
v (jedná se o
Z obeecného zadáníí koncepce není možné vyyhodnotit vliv
nedostaatečnost dat na
n straně konceepce, resp. jí pplánovaných úkolů,
ú
která jee
způsobbena obecnou povahou dílčíího úkolu/opattření).

Konkréttní indikátory
y, jež definuj
ují hladinu vý
ýznamného negativního
n
vvlivu dle odsst. 9 § 45i
ZOPK, ressp. dle směrrnice o stannovištích (92
2/43/EEC) lzze stanovit na základě analogie
s přístupem
m používaným
m při hodnoccení míry vý
ýznamnosti vlivů
v
v jinýchh evropských zemích
(Percival 2001, Bernotaat 2007).
má a trvalá zztráta části stanoviště
s
Za význnamný negattivní vliv je typicky považována přím
druhu či tyypu přírodníh
ho stanovištěě, které jsou předmětem
p
ochrany
o
EVL
L nebo PO. Za
Z hlavní
kritérium (hladinu
(
výzznamnosti vvlivu) lze ko
onkrétně pov
važovat likvvidaci minim
málně 1%
rozlohy typpu přírodního
o stanoviště či 1% veliko
osti populacee evropsky vvýznamného druhu na
území danéé EVL nebo ptačího
p
druhhu na území ptačí
p
oblasti (Bernotat 20007, Percivall 2001).
V předloženém hod
dnocení jsou za indikátorry významně negativníhho vlivu na předměty
p
ochrany a celistvost EV
VL Stroupínnský potok považovány
p
také
t
eventuáální významn
né změny
určujících ekologických podmínekk, jež zajišťu
ují příznivý stav
s
předměttů ochrany (případná
(
kontaminacce vodního prostředí v toku Stroup
pínského potoka, vhodnná struktura biotopu,
dostatečná kvalita příro
odního prostřředí apod.).
V případě EVL Stro
oupínský potook, jež zasah
huje do zájmového územíí katastru obce Zdice,
byly proveedeným screeeningem ideentifikovány oba předměěty ochrany - vranka obecná
o
a
rak kamen
náč, jenž by mohly být reealizací navrržené ÚPD potenciálně
p
nnegativně ov
vlivněny.
Oba tyto přředměty och
hrany se dle ddostupných informací
i
vy
yskytují i v téé části EVL,, která by
mohla být potenciálně
p
dotčená
d
realiizací navržen
ných ploch změn využití území.
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4.4 Pop
pis a vyh
hodnoce
ení přím
mých a nepřímýcch vlivů
koncep
pce na evropsky
e
y význam
mné loka
ality a pttačí obla
asti
Na záklladě provedeené identifikaace potenciáálně dotčených lokalit sooustavy Natu
ura 2000,
resp. předm
mětů ochrany
y (viz kap. 3..1, 3.2) byla pozornost ho
odnocení dlee §45i ZOPK
K detailně
zaměřena na
n posouzen
ní vlivu návrrhů změn fun
nkčního vyu
užití ploch siituovaných na
n území
EVL Strouupínský poto
ok či do její bezprostřed
dní blízkosti. Provedenýým screening
gem bylo
nejprve zjištěno, že se jedná o pět potenciálně problémových změn vyuužití území (záměrů),
(
jež se nachhází na územ
mí EVL Strooupínský potok, či v blízzkosti do 2000 m od hraanice této
EVL. Po provedeném
m podrobnějšším screenin
ngu těchto ploch
p
byly pro další hodnocení
h
ponechány pouze tři náávrhové plochhy:
Z19 – VL – výroba a skladování
s
– lehká výro
oba,
P13 – PV – plocha veřřejných prosstranství,
X1 – TI.k - koridor technické infrrastruktury
U těchtoo návrhovýcch ploch byloo vysloveno
o konkrétní riziko možnýých negativn
ních vlivů
na předmětty ochrany čii celistvost E
EVL Stroupín
nský potok.
V případě dvou zbý
ývajících zám
měrů, tj.: plocha P2 – OS
S (plocha obbčanského vy
ybavení –
tělovýchovvná a sportov
vní zařízení)), plocha P11 – SM (plocha smíšenná obytná – městská)
bylo zjištěnno, že se nacchází v areáluu stávajícího
o městského koupaliště a od EVL Strroupínský
potok jsou odděleny stávající zástaavbou. V příp
padě realizacce těchto plooch lze tedy očekávat
nulové ovllivnění obou předmětů occhrany EVL..
Bližší popis
p
charak
kteru biotopuu v prostoru
u jednotlivýcch návrhovýých ploch jee uveden
v kap. 3.1.
Ostatní navržené zm
měny funkččního využitíí ploch v záájmovém úzeemí obce Zdice (viz
HaskoningDHV 2014) nebudou míít žádný vliv
v na lokality soustavy Naatura 2000. Důvodem
D
je skutečnoost, že se nacchází mimo úúzemí EVL Stroupínský
S
potok, v dosstatečné vzdáálenosti a
jejich realizzace nemůžee ovlivnit anii žádné jiné lokality
l
sousttavy Natura 2000.

4.4.1 Vyyhodnocen
ní nepřím
mých a p římých vlivů
v
konccepce na území
evropskyy významn
né lokalityy Stroupín
nský poto
ok, resp. nna její předměty
ochrany – vranku obecnou a raka kam
menáče
Jak bylo konstatovááno výše, obba předměty
y ochrany EVL Stroupínnský potok, tedy rak
kamenáč a vranka obeccná, mohou bbýt potenciáálně ovlivněn
ny realizací pploch Z19, P13
P a X1.
Ostatní návvrhové ploch
hy se nacházíí ve značné vzdálenosti
v
od
o toku Strouupínského po
otoka.
Při buddoucích, nev
vhodně provvedených staavebních prracích, eventtuálně při nevhodně
n
realizovanéém provozu v některýchh z návrhový
ých ploch by
y mohlo dojjít ke znečištění toku
Stroupínského potoka - změnám
m fyzikálních
h či chemicckých vlastnností vody (splachy
z prostoru staveb) a záásahům do břřehových po
orostů toku. Tyto zásahyy by mohly negativně
n
ovlivnit poopulace raka kamenáče a vranky obeecné. Je však
k nutné dodat
at, že se jedn
ná spíše o
hypotetick
kou situaci, které lze úúčinně zabráánit v průběhu stavebníích prací či provozu
budoucích záměrů vhodně zvolenýými opatřením
mi (viz dále)). Samotná lookalizaci náv
vrhových
ploch v rám
mci hodnoceného návrhhu ÚP nezn
namená a priori
p
negattivní ovlivnění EVL
Stroupínskýý potok.
Pokud rozebereme
r
jednotlivé náávrhové ploch
hy, zjistíme následující
n
ssituaci.
Plocha X1 navržen
ná pro přeloožku vedeníí VVN 110 kV
k svou trassou přímo prrotíná tok
Stroupínského potoka, tedy prostoor EVL Strroupínský po
otok (viz O
Obr. 5). Při výstavbě
v
vysok
kého napětí by mohlo dojít k negativním zássahům do břehových
přeložky vedení
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porostů podél toku Stro
oupínského ppotoka (káceení dřevin), významnějším
v
ímu narušeníí půdního
povrchu naa březích tok
ku, zakalení vvodního slou
upce při pohybu vodní teechniky přím
mo v toku
či k úniku paliv a maziiv z pracovnních strojů. Jeedná se však
k o hypoteticckou situaci, které lze
účinně zabbránit v průběěhu stavebníích prací vho
odně zvolenými opatřenními (viz kap
p. 5). Lze
proto konsstatovat nulové až mírrně negativn
ní ovlivnění obou předdmětů ochraany EVL
Stroupínskýý potok (dle způsobu proovedení budo
oucí stavby).
Zbývajíící dvě navrh
hované potennciálně kolizní plochy (Z
Z19 – VL – vvýroba a sk
kladování
– lehká výýroba, P13 – PV – ploch
ha veřejných
h prostranství) se nacháází v blízkossti EVL a
nelze protoo zcela vyloučit ovlivněění vodního prostředí, reesp. na vodnní prostředí vázaných
v
předmětů ochrany.
o
Přii budoucí výýstavbě obo
ou záměrů by mohlo doojít k význam
mnějšímu
narušení půůdního povrcchu v levobřeežní nivě či dokonce
d
na břehu
b
toku, nnavazujícímu
u splachu
půdního materiálu
m
do toku
t
a zakaleení vodního sloupce. Taktéž by při nnevhodné manipulaci
m
se stavebníími mechaniismy mohlo dojít či k ún
niku paliv a maziv z praacovních stro
ojů. Dále
nelze zcelaa vyloučit rizziko kontam
minace vodníh
ho prostředí v toku Strouupínského potoka při
provozu pllochy Z19 – výroba a sskladování. Na ploše bu
udou emitovvány odpadn
ní vody z
provozu, včetně
v
vod srrážkových zee zpevněnýcch ploch. Při jejich nedosstatečné či nesprávné
n
likvidaci by
b mohlo do
ocházet ke spplachům do toku Stroup
pínského pottoka a k jeh
ho možné
kontaminacci. Jedná se však
v
spíše o hypotetické situace, kterrým lze účinnně zabránit v průběhu
stavebních prací a přři provozu vvhodně zvollenými opattřeními (viz kap. 5). Lze
L proto
konstatovatt nulové až mírně negattivní ovlivněění obou přeedmětů ochraany EVL Strroupínský
potok (dle způsobu provedení budooucí stavby a řešení provo
ozu).
Na záklladě výše prrovedeného rrozboru lze proto
p
konstaatovat, že hoodnocený návrh ÚPD
bude mít na
n raka kameenáče a vrank
nku obecnou – předměty ochrany EV
VL Stroupínsský potok
celkově nu
ulový až mírně
m
negatiivní vliv (0
0 až -1 dle stupnice hoodnocení). Vznesená
V
potenciálníí rizika ve vztahu k přředmětům ochrany EVL
L Stroupínskký potok jssou spíše
hypotetickáá a lze je reálně
r
a účinnně minimaalizovat za použití
p
konkkrétních zmíírňujících
opatření (vviz kap. 5).

4.5 Hod
dnoceníí vlivů ko
oncepce
e na celistvost e
evropsky
y
význam
mných lo
okalit a p
ptačích oblastí
o
4.5.1 Mettodika hod
dnocení výýznamnos ti vlivů na
a celistvostt lokalit
Úvodem
m je vhodnéé uvést, že ccelistvostí u EVL/PO ob
becně rozum
míme udržen
ní kvality
lokality z hlediska
h
napllňování jejíchh ekologický
ých funkcí vee vztahu k přředmětům occhrany. V
dynamickéém pojetí jde o schopnostt ekosystémů
ů nadále fung
govat způsobbem, který jee příznivý
pro předm
měty ochrany
y z hlediskka zachován
ní, popř. zlepšení jejicch stávajícíh
ho stavu.
Celistvost lokality je zachována,
z
ppokud má lokalita vysok
ký potenciál pro zabezpeečení cílů
ochrany, má
m zachovány ekologickéé funkce, saamočisticí a obnovné schhopnosti v rámci
r
své
dynamiky (MŽP
(
2007).
V soulaadu s metodicckým doporuučením MŽP
P (viz MŽP 2007)
2
se hoddnocení vlivů
ů záměru
na celistvost EVL Strou
upínský potook zaměřilo na
n zjištění, zd
da koncepce :
• způsobbuje změny důležitých
d
ekkologických funkcí
f
• význam
mně redukujee plochy výskkytu předměětu ochrany EVL
E
• redukuj
uje diverzitu lokality
l
• vede kee fragmentacci lokality
• vede ke
k ztrátě nebo redukci klíčových charakteristik
c
k lokality, nna nichž záávisí stav
předměětu ochrany
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•

narušujje naplňován
ní cílů ochranny lokality

4.5.2 Výssledky hod
dnocení výýznamnostti vlivů na
a celistvostt lokalit
Relevanntní argumen
nty pro vyhoodnocení vliv
vů záměru na
n celistvostt lokalit (eko
ologickou
integritu) jsou
j
obsažen
ny již v předdchozím hod
dnocení vliv
vů záměru nna předměty ochrany
EVL Strouupínský potok
k. Pro detailn
lní popis eko
ologických so
ouvislostí je tedy vhodnéé odkázat
na zmíněnéé hodnocení (viz kap. 4.44).
Vyhodnocení eventuállního vyvoláání změn dů
ůležitých eko
ologických fu
funkcí EVL a PO:
Na zákkladě podro
obného vyhhodnocení vlivů
v
realizzace hodnoocené konceepce lze
konstatovatt, že nedojd
de k význam
mné změně ekologickýcch funkcí ookolních přiirozených
biotopů a tíím pádem k negativnímuu ovlivnění předmětů och
hrany EVL Sttroupínský potok.
p
Vyhodnocení eventuá
ální význam
mné redukcee ploch výsk
kytu předměětů ochrany
y EVL a
PO:
Lze konnstatovat, že realizací přředložené ko
oncepce nedo
ojde k význaamné redukci rozlohy
biotopu druuhů, jež jsou předmětem ochrany EV
VL Stroupínsk
ký potok.
né redukce diverzity
d
EV
VL a PO:
Vyhodnocení eventuállní významn
Za význnamně negattivní redukcii diverzity EVL
E
a PO lzze považovatt případnou eliminaci
výskytu či výrazné snížžení početnoosti některéh
ho ze stávajíccích předměttů ochrany (evropsky
(
významnýcch druhů čii ptačích drruhů), resp. diagnostick
kých, typickkých či och
hranářsky
významnýcch druhů naa plochách vvýskytu typů
ů přírodních
h stanovišť – předmětů ochrany
v důsledkuu realizace ko
oncepce.
Realizacce koncepcee nebude znaamenat elim
minaci výskytu či sníženní početnosti žádného
z předmětůů ochrany na území EVL Stroupínský
ý potok.
Vyhodnocení eventuállní významn
né fragmenttace EVL a PO:
P
V důsleedku realizacce předloženné koncepce nedojde k významné fraagmentaci sttávajícího
přirozenéhoo prostředí jeednotlivých ppředmětů occhrany EVL Stroupínský
S
potok.
né ztráty neb
bo redukce klíčových chharakteristiik EVL a
Vyhodnocení eventuállní významn
PO, na nicchž závisí sta
av předmětů
ů ochrany:
Realizacci předložen
né koncepcee lze hodno
otit jako neevýznamnouu z hlediska redukce
klíčových charakteristik EVL, na nnichž závisí udržení příznivého stavvu předmětů
ů ochrany
EVL Strouupínský potok
k.
ušení cílů occhrany EVL
L a PO:
Vyhodnocení eventuállního význa mného naru
Lze konnstatovat nulové až nevýýznamné naarušení cílů ochrany
o
EV
VL Stroupínský potok
v důsledkuu realizace ko
oncepce.
Závěrečnéé shrnutí hod
dnotící míru
u ovlivnění celistvosti
c
lo
okalit:
Z proveedeného hod
dnocení vypllývá, že needojde k výzznamně neggativnímu ovlivnění
o
ekologickéé integrity EV
VL Stroupínsský potok v důsledku
d
nav
vržených změ
měn využití úzzemí.
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4.6 Kum
mulativn
ní vlivy o
ostatních
h známý
ých zám
měrů a
koncep
pcí v zájmovém území na
n evrop
psky výzznamné
lokalityy a ptačí oblasti
Obecně lze konstattovat, že v zzájmovém území
ú
lze očekávat
o
pokkračování sttávajícího
zemědělskéého, sídelníh
ho, dopravnního a rekreeačního využívání krajinny. V kap. 4.4 byla
podrobněji zhodnocen
na očekávanná míra ov
vlivnění raka kamenáčee a vranky
y obecné
v důsledkuu realizace hodnoceného
h
o návrhu ÚP
PD. Lze dův
vodně předpookládat, že navržené
změny vyuužití území nebudou v kumulaci se
s stávajícím
m využívání
ním území znamenat
z
významně negativní ov
vlivnění předdmětů ochran
ny či celistvosti EVL Strooupínský pottok.
Z analýzzy databáze informačníhho systému EIA/SEA
E
(v
viz http://ww
ww.cenia.cz) vyplývá,
že v prostooru Zdic nejssou známy ddalší realizov
vané či přip
pravované zááměry, které by měly
aktuálně výýznamně ovlivnit EVL ST
Troupínský potok.
p
Konkréttní navrženéé záměry naavíc budou posouzeny procesem E
EIA, pokud to bude
vyžadováno dle ZPV nebo
n
procesem
m dle § 45h,,i ZOPK. Také z těchto ddůvodů lze významné
v
kumulativnní vlivy nyní 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 obla
asti
Realizacce nulové varianty znam
mená zachov
vání současn
ného stavu úúzemí, tedy existence
stávajícího územního plánu obce Zdice. Tatto skutečnosst by však zznamenala výraznou
v
překážku dalšího
d
rozvo
oje obce.
Provedeení aktivní varianty (ppředložené koncepce)
k
neznamená
n
významné negativní
ovlivnění území
ú
EVL Stroupínský
S
ppotok ani dallších lokalit soustavy Nat
atura 2000.
Lze teddy konstatov
vat, že význnamnost vliv
vů obou variant na lokaality Natura 2000 je
srovnatelnáá.

5. Ná
ávrh k onkré tních opatře
ení
k min
nimaliz
zaci p
případ ných negati
n
ivních
h
vlivů konce
epce n
na evrropsky
y význ
namné
é
p
o
oblast i
lokaliity a ptačí
Pro minnimalizaci rizika případnného negativ
vního vlivu realizace
r
hoddnocené kon
ncepce na
lokality souustavy Naturra 2000 (EVL
L Stroupínsk
ký potok) je žádoucí
ž
v buudoucnu, při výstavbě
či při provoozu konkrétn
ních stavebníích objektů, respektovat
r
následující
n
ddoporučení:
 Při buddoucí realizaaci stavebnícch prací na plochách
p
P13, Z19 a X11 je třeba elliminovat
jakékolliv splachy materiálu
m
z p rostoru staveenišť do toku
u Stroupínskéého potoka. Taktéž je
zcela nevhodné
n
jak
kkoliv zasahoovat do břeho
ových porosttů či do koryyta toku.
 V přípaadě plochy Z19
Z je nutnéé již v rámci výstavby realizovat dosstatečně dimeenzovaný
systém
m retence, od
dvodu a čišttění srážkov
vých a dalšíích odpadnícch vod emiitovaných
z prostoru budoucíích staveb vvýroby a sk
kladování a související infrastrukturry. Voda
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emitovvaná z prosto
oru plochy Z19 by v žádném
ž
případě nemělaa vést ke zh
horšování
kvalityy vodního pro
ostředí v tokuu Stroupínsk
kého potoka.
Při buddoucí realizaaci plochy X
X1 je vhodnéé umístit opěěrné sloupy VVN mimo
o břehové
porostyy a břehy Strroupínského potoka (vhodné umístěníí je řádově m
minimálně v desítkách
d
metrů od břehu). Při realizacci stavebních
h prací nezzasahovat doo břehových
h porostů
Stroupíínského poto
oka a zamezzit pohybu stavební
s
tech
hniky ve voddním toku a v jeho
bezprostředním oko
olí.

6. Sh
hrnutí a záv ěr
Předmětem předkládaného hodnnocení dle §45i
§
zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
p
a
krajiny, v platném
p
zněn
ní je posouzzení vlivu ko
oncepce - „Ú
Územní plánn Zdice“ na evropsky
významné lokality a ptačí oblassti. Zájmovo
ou lokalitou
u je území obce Zdicee. Cílem
předkládanného hodnoceení je zjistit,, zda má kon
ncepce význaamný negatiivní vliv na předměty
p
ochrany a celistvost
c
kon
nkrétních evvropsky význ
namných lokaalit a/nebo pttačích oblasttí.
Bylo zjiištěno, že reealizace návrrhů uvedenýcch v hodnoccené koncepcci ve výrazn
né většině
nepřináší rizika negativ
vních vlivů nna lokality soustavy
s
Natura 2000 – eevropsky vý
ýznamnou
lokalitu Sttroupínský potok, resp . na její předměty
p
occhrany. Převvážná většin
na ploch
s navrženouu změnou využití
v
územ
mí je situováána mimo území
ú
EVL Stroupínský potok a
zároveň se nachází ve značné vzdáálenosti od tééto EVL. Čty
yři navržené plochy změěn využití
území se nachází
n
v blízzkosti této EV
VL, jedna plocha (koridor X1) svou trasou protíná území
EVL Strouupínský poto
ok. V případdě návrhový
ých ploch P2
2 a P11 byllo z důvodu značené
vzdálenostii a existenci stávající zásstavby mezi prostorem těchto
t
ploch a EVL konsstatováno
nulové ovliivnění předm
mětů ochranyy a celistvostti EVL. U zb
bývajících tří
ří návrhových
h ploch –
X1, P13 a Z 19 bylo ko
onstatováno riziko potenciálního nulo
ového až mírrně negativn
ního vlivu
na raka kam
menáče a vraanku obecnoou (potenciáln
ní ovlivnění kvality vodyy v toku či břehových
ekosystémůů při nevho
odně provádděných budo
oucích staveebních pracíích či při provozu).
p
Vznesená potenciální
p
rizika
r
ve vzta
tahu k předm
mětům ochran
ny a celistvoosti EVL Strroupínský
potok jsou spíše hypottetická a lze je reálně a účinně minimalizovat zaa použití kon
nkrétních
zmírňujícícch opatření (viz kap. 5). Samotná lokalizaaci návrhovvých ploch v rámci
hodnocenéhho návrhu ÚP
Ú neznamenná a priori negativní ovliv
vnění EVL Sttroupínský potok.
p
Na zákkladě vyhodn
nocení předlložené konceepce v souladu s § 45h,ii zákona č. 114/1992
Sb., v plattném znění lze konstattovat, že uv
vedená koncepce, při dodržení přředložené
specifikacee, nebude mít
m význam
mný negativn
ní vliv na celistvost
c
a předměty ochrany
evropsky významných
v
h lokalit a pttačích oblasstí.
V Olomoucci dne 30. kv
větna 2014
RNDr. Marrek Banaš, Ph.D.
P
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