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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
Sudoměřice“ (dále tééž: návrh Ú
ÚPD či kon
ncepce) na lokality
l
souustavy Natura 2000.
Hodnocenáá koncepce je ve fázi návvrhu územníího plánu. Cílem předkláádaného hodnocení je
zjistit, zda návrh ÚPD může mít výýznamný neg
gativní vliv na předmětyy ochrany a celistvost
c
evropsky významných
v
lokalit a ptaččích oblastí.

1.2 Zad
dání
Zadavattelem hodnocení je Obecc Sudoměřicce, resp. AR projekt s.r.oo., zpracovateel návrhu
ÚP.

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
k
(viz Kolektiv 2 001, 2001a, MŽP 2007
7). Právní ráámec, termin
nologie a
pozadí procesu hodnoccení dle §45ii ZOPK jsou
u detailně řeššeny v doporručených meetodikách
hodnocení vydaných Ministerstvem
M
m životního prostředí
p
(vizz MŽP 2007, MŽP 2011).
Vliv hoodnocené kon
ncepce na lookality sousttavy Natura 2000 nebyl vyloučen naa základě
stanoviska orgánu ochrrany přírodyy – KÚ Jiho
omoravského kraje dle §445i ZOPK (č.j.
(
JMK
83453/20144 ze dne 23.7
7.2014). Druuhý příslušný
ý orgán ochraany přírody – Správa CH
HKO Bílé
Karpaty vlliv koncepcee na lokalityy soustavy Natura
N
2000 vyloučila svvým stanoviskem zn.
1646/BK/14/Bu ze dne 30.7.2014.
Ú JMK je uvvedeno, že návrh
n
ÚP má
m svou věcnnou povahou
u vysoký
Ve stannovisku KÚ
potenciál způsobit
z
přím
mé, nepřímé čči sekundárn
ní vlivy na ceelistvost a přříznivý stav předmětů
p
lokalit sousstavy Naturaa 2000. Dle sttanoviska KÚ
Ú JMK jsou tyto lokalityy sice v návrh
hu zadání
zařazeny jako limity využití
v
územ
mí, která maají být respeektovány, lzze však oček
kávat, že
nebudou respektovány
r
y úplně vzhhledem k dallším požadaavkům, jež má ÚP Sudoměřice
prověřit (nnapř. vymezeení koridoruu vodní cesty Baťův kanál včetně nnávrhové plochy pro
plavební koomoru a souv
visející zařízzení, vymezeení koridoru pro
p vedení V
VVN atd.).
Předložené naturov
vé hodnocenní vychází z textových a mapovýcch podkladů
ů návrhu
územního plánu
p
obce dodaných
d
zaddavatelem po
osouzení (vizz AR projektt 2016).
Naturovvé hodnoceníí pracuje s výýsledky aktu
uálního terénního průzkum
mu zájmového území
(červenec 2016),
2
náhled
du do dat nállezové datab
báze ochrany přírody (ND
DOP) - verzee z června
2016 [cit. 2016-06-10]
2
, dat mapováání biotopů z let 2001-2005 [cit. 20 15-06], posk
kytnutých
Agenturou ochrany přírrody a krajinny, konzultacce s místními znalci - praacovníkem Krajského
K
úřadu Jihom
moravského kraje a Spráávy CHKO Bílé
B Karpaty
y a zpracovánní dalších tišštěných a
digitálních dat o sledo
ovaném územ
mí (viz sezn
nam literaturry). Terénní průzkum území
ú
byl
zacílen na ty plochy navržených změn využžití území, které
k
se vysskytují na území PO
Bzenecká doubrava
d
– Strážnické
S
P
Pomoraví a EVL
E
Čertoryjje, či v jejichh blízkosti. Pro
P účely
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předloženéého naturovéh
ho hodnocenní bylo zacho
ováno číslování ploch, jeež je použito v návrhu
ÚP.
Pozornoost hodnocen
ní dle §45i Z
ZOPK byla zaměřena
z
naa návrhovou část koncep
pce, která
obsahuje návrhy
n
kon
nkrétních zááměrů, tedy změn funk
kčního využ
užití území. Některé
navrhovanéé změny vyu
užití území m
mohou poten
nciálně ovlivn
nit území EV
VL či PO, reesp. jejich
předměty ochrany.
o
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 a ve vyhodnnocení SEA dle ZPV.

2. Úd
daje o konce
epci
2.1 Zákkladní popis kon
ncepce
Zájmovvým územím
m návrhu ÚP Sudoměřicee je administrativní obvood obce Sud
doměřice,
jež leží ccaa 12 km vých
hodně od Hoodonína ve sttejnojmenném okrese v JJihomoravsk
kém kraji.
Příslušnou obcí s rozššířenou půssobností je Hodonín. Obec
O
souseddí na jihozáápadě se
Slovenskouu republikou
u, na severozzápadě s k.ú
ú. Rohatec, na
n severu a severovýcho
odě s k.ú.
Petrov u Hodonína
H
a naa jihovýchoddě s k.ú Strážžnice. Řešené území (cellé správní úzzemí obce
Sudoměřice) má rozloh
hu 9,31 km2. K datu 1.1.2014 bylo v obci evidovváno 1 258 obyvatel.
Hlavní částt zástavby ob
bce se nacháází zhruba up
prostřed kataastrálního úzzemí. Zástavb
ba v obci
leží v nadm
mořské výšcee 182 m n.m.
Katastreem obce pro
ochází silnicce I. třídy č.
č 55 z Veselí nad Moraavou do Ho
odonína a
Břeclav a krátký
k
úsek silnice
s
I. tříddy č. 70 spoju
ující silnici I/50
I
a Skalicii na území Slovenské
S
republiky.
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Obr. 1: Situační
S
map
pa polohy zzájmového území
ú
obce Sudoměřicce (podklado
ová data:
www.mapyy.cz).

Následuující popis hodnocené
h
kkoncepce vychází z texttu návrhu Ú
ÚPD (viz AR
R projekt
2016).
Hlavním
m cílem navrženého úzeemního plánu
u je vytvoření podmínekk pro budou
ucí rozvoj
řešeného území
ú
obce Sudoměřice.
S
Předmětem návrhu územ
mního plánuu obce Sudom
měřice je
vymezení 60
6 zastaviteln
ných ploch, jjedné plochy
y přestavby, dvou koridorrů pro VPS technické
t
infrastruktuury – elektriccké vedení V
VVN, jednoh
ho koridoru pro
p VPS doprravní infrastruktury –
vodní cesttu, jednoho koridoru prro VPS dop
pravní infrasstruktury, jeednoho koridoru pro
umístění prrotierozních opatření, dvvou územních rezerv a 21 nezastavite
telných ploch
h (plochy
přírodní, pllochy zeměd
dělské TTP). Výše uveden
né koridory VPS
V a protieerozních opattření jsou
navrženy v případech, kdy teprvee v navazujíícím řízení bude
b
řešena a upřesněn
na poloha
jednotlivýcch záměrů.
V prostooru obce Su
udoměřice jssou v návrhu
u územního plánu (AR
R projekt s.r..o. 2016)
vymezeny následující plochy
p
s rozddílným způso
obem využitíí:
a) zastaviteelné plochy
Označení
plochy
Z01
Z02
Z03
Z04
Z05
Z07
Z08
Z09
Z10
Z11
Z12
Z13

Funkčn
ní využití plocchy
DU
D
O
OT
D
DZ
D
DU
O
OT
T
TO
V
VS
V
VS
V
VS
O
OA
S
SO
U
UP

Plochy
y dopravní infrrastruktury-úččelové komuniikace
Plochy
y občanského vvybavení – sp
port
Plochy
y dopravní infrrastruktury – drážní
d
doprava
Plochy
y dopravní infrrastruktury-úččelové komuniikace
Plochy
y občanského vvybavení – sp
port
Plochy
y technické inffrastruktury – nakládání s odpady
Plochy
y výroby a sklaadování
Plochy
y výroby a sklaadování
Plochy
y výroby a sklaadování
Plochy
y občanského vvybavení – archeopark
Plocha smíšená obyttná
Plochy
y veřejných proostranství -míístní komunikace a veřejná prostranství
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Z14
Z15
Z17
Z18
Z19
Z20
Z21
Z22
Z23
Z24
Z25
Z26
Z27
Z28
Z29
Z30
Z31
Z32
Z33
Z34
Z35
Z36
Z37
Z38
Označení
plochy
Z39
Z40
Z41
Z42
Z43
Z44
Z45
Z46
Z47
Z48
Z49
Z50
Z51
Z52
Z53
Z54
Z55
Z56
Z57
Z58
Z59
Z60
Z61
Z62

SO Plocha smíšená obyttná
S
Plocha vodní a vodoohospodářská
N
NV
Plochy
y veřejných proostranství -míístní komunikace a veřejná
U
UP
Plochy
y bydlení - v rrodinných dom
mech
B
BR
Plochy
y veřejných proostranství -míístní komunikace a veřejná
U
UP
Plocha smíšená obyttná
S
SO
Plocha občanského vvybavení – veeřejná infrastru
uktura
O
OE
Plocha smíšená obyttná
S
SO
Plochy
y občanského vvybavení – hřřbitovy
O
OE
Plochy
y veřejných proostranství – veřejné (parkov
vé) zeleně
U
UZ
Plochy
y technické inffrastruktury – nakládání s odpady
T
TO
Plochy
y bydlení - v rrodinných dom
mech
B
BR
Plocha smíšená obyttná - venkovsk
ká
S
Sov
Plocha smíšená obyttná
S
SO
Plochy
y veřejných proostranství -míístní komunikace a veřejná
U
UP
Plochy
y veřejných proostranství -míístní komunikace a veřejná
U
UP
Plocha smíšená obyttná
S
SO
Plochy
y veřejných proostranství -míístní komunikace a veřejná
U
UP
Plochy
y bydlení - v rrodinných dom
mech
B
BR
Plochy
y bydlení - v rrodinných dom
mech
B
BR
Plochy
y veřejných proostranství -míístní komunikace a veřejná
U
UP
Plochy
y bydlení - v rrodinných dom
mech
B
BR
Plochy
y bydlení - v rrodinných dom
mech
B
BR
Plochy
y dopravní infrrastruktury-úččelové komuniikace
D
DU
F
Funkční
využžití plochy
BR
B
U
UZ
U
UZ
V
VD
B
BR
B
BR
U
UP
B
BR
V
VS
V
VS
S
SO
O
OV
S
SVs
R
RI
R
RI
R
RI
R
RI
R
RN
U
UP
U
UP
U
UP
U
UP
U
UP
D
DU

Plochy
y bydlení - v rrodinných dom
mech
Plochy
y veřejných proostranství – veřejné (parkov
vé) zeleně
Plochy
y veřejných proostranství – veřejné (parkov
vé) zeleně
Plochy
y výroby a sklaadování – výrroba drobná
Plochy
y bydlení - v rrodinných dom
mech
Plochy
y bydlení - v rrodinných dom
mech
Plochy
y veřejných proostranství -míístní komunikace a veřejná
Plochy
y bydlení - v rrodinných dom
mech
Plochy
y výroby a sklaadování
Plochy
y výroby a sklaadování
Plocha smíšená obyttná
Plochy
y občanského vvybavení
Plochy
y smíšené výroobní – vinné sklepy a rekreaace
Plochy
y rekreace – reekreace individ
duální
Plochy
y rekreace – reekreace individ
duální
Plochy
y rekreace – reekreace individ
duální
Plochy
y rekreace – reekreace individ
duální
Plochy
y rekreace – naa plochách příírodního charaakteru
Plochy
y veřejných proostranství -míístní komunikace a veřejná
Plochy
y veřejných proostranství -míístní komunikace a veřejná
Plochy
y veřejných proostranství -míístní komunikace a veřejná
Plochy
y veřejných proostranství -míístní komunikace a veřejná
Plochy
y veřejných proostranství -míístní komunikace a veřejná
Plochy
y dopravní infrrastruktury-úččelové komuniikace

prostranství
prostranství

prostranství
prostranství
prostranství
prostranství

prostranství

prostranství
prostranství
prostranství
prostranství
prostranství

b) koridoryy pro veřejněě prospěšné sstavby a opattření
Označení
plochy

Funkčn
ní využití plochy
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K-DV01
KTEE01
KTEE09
K-DC01
K-PEO

K
Koridor
pro veeřejně prospěššné stavby dopravní infrastrruktury – voddní cestu
K
Koridor
pro veeřejně prospěššné stavby tecchnické infrasttruktury – elekktrické veden
ní VVN
K
Koridor
pro veeřejně prospěššné stavby tecchnické infrasttruktury – elekktrické veden
ní VVN
Koridor pro veeřejně prospěššné stavby dopravní infrastrruktury - cykllostezku
K
k
koridor
pro um
místění protierrozních opatřeení

c) plochy přestavby
p
Označení
plochy
P01
V
VS

Funkčn
ní využití plochy
Plochy
y výroby a sklaadování

V územ
mním plánu jsou dále vyymezeny plo
ochy přírodníí (NP), konkkrétně ploch
hy N01 –
N04, N06 – N18, kteréé zahrnují zeejména příro
odní rezervaaci, území N
Natura 2000 a plochy
ÚSES a plochy N05 a N19
N – N21 ppro plochy zemědělské
z
– TTP, které jjsou navržen
ny v trase
regionálníhho biokoridorru pro zatravvnění.
Součásttí návrhu ÚP
P je vymezenní i dvou úzeemních rezerv
v. Rezerva R 01 je vymeezena pro
možné buddoucí využitíí jako plochha pro bydlen
ní, rezerva RR RDS18-A
A pro možnéé budoucí
umístění silnice I. tříd
dy I/55 Petrrov – Strážn
nice – Vnorrovy (přeložžka s obchvaaty sídel,
varianty A jižně Petrova). Tyto úzzemní rezerv
vy nejsou v souladu s m
metodickým pokynem
p
MŽP a MM
MR podrobněěji hodnocenny.
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
0. Po prosttudování koncepce bylo
o konstatovááno, že podrobnější
pozornost hodnocení
h
bu
ude věnovánna plochám a koridorům Z01-Z05, Z111, Z62, K-D
DV01, KTEE01, K--TEE09 a K--DC01, kteréé se nachází na území pttačí oblasti B
Bzenecká do
oubrava –
Strážnické Pomoraví a plochám Z
Z53-Z56, kteeré se nacházzí na území evropsky významné
v
lokality Čeertoryje.
Na těchhto plochácch byl v čerrvenci 2016
6 proveden terénní průůzkum zaměěřený na
vyhodnoceení aktuálníh
ho stavu biootopů a zjišštění případn
ného výskytu
tu předmětů ochrany
lokalit sousstavy Naturaa 2000. Terénnnímu průzk
kumu byly po
odrobeny i ddalší návrhov
vé plochy
v rámci hoodnocené ko
oncepce, avššak bez pottenciálu mo
ožného význnamnějšího ovlivnění
o
lokalit Nattura 2000. Výsledky
V
teerénního prů
ůzkumu dalšších ploch jjsou uveden
ny v SEA
vyhodnoceení návrhu ÚP
Ú Sudoměřicce. Zkouman
né plochy by
yly pro účelyy terénního průzkumu
p
očíslovány v souladu s návrhem ÚP
PD (viz AR projekt 2016
6).
Popis náávrhových ploch
výsledků terrénního průzzkumu, je
p
a koriddorů, včetně zapracování
z
k dispozici v kap. 3.1 tohoto natuurového hod
dnocení. Pod
drobný popiis všech náv
vrhových
ploch, tj. včetně
v
dalších
h aspektů živvotního prosstředí je uved
den v hodnoocení SEA náávrhu ÚP
obce Sudom
měřice.

2.2 Navvržené varianty
v
y řešení
Návrh územního
ú
pláánu obce Suudoměřice je předložen v jediné variaantě. Kromě navržené
(aktivní) vaarianty lze definovat
d
nullovou varian
ntu, která znaamená absennci nového územního
ú
plánu a zacchování stávaajícího, pro rrozvoj obce již
j nevyhovu
ujícího územnního 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
Lokalizacee zájmového území:
Obec Sudoměřice leží
l
cca 12 kkm východn
ně od Hodon
nína ve stejnnojmenném okrese v
Jihomoravsském kraji. Příslušnou
P
obbcí s rozšířenou působno
ostí je Hodon
onín. Obec so
ousedí na
jihozápadě se Sloven
nskou repubblikou, na severozápadě
s
ě s k.ú. Roohatec, na severu a
P
u Hoodonína a naa jihovýchod
dě s k.ú Stráážnice. Řešen
né území
severovýchhodě s k.ú. Petrov
(celé správvní území ob
bce Sudoměřřice) má rozzlohu 9,31 km
m2. K datu 1.1.2014 bylo v obci
evidováno 1 258 obyvaatel. Zástavbaa v obci leží v nadmořskéé výšce 182 m n.m.
Katastreem obce pro
ochází silnicce I. třídy č.
č 55 z Veselí nad Moraavou do Ho
odonína a
Břeclav a krátký
k
úsek silnice
s
I. tříddy č. 70 spoju
ující silnici I/50
I
a Skalicii na území Slovenské
S
republiky.
Geologickéé a geomorfo
ologické pom
měry:
Zájmovvé území obce Sudooměřice ležží převážněě v geomorrfologické provincii
Západopannonská pánev
v, subprovinncii Vídeňsk
ká pánev, ob
blasti Jihomooravská páneev, celku
Dolnomoraavský úval, podcelku
p
Dyyjsko-moravsská niva. Jih
hovýchodní ookraj katastrru v okolí
nádrže Mlýýnky náleží provincie Z
Západní Karrpaty, subpro
ovincie Vnějjší Západní Karpaty,
oblasti Slovvensko-moraavské Karpat
aty, celku Bíllé Karpaty, podcelku
p
Žallostinská vrcchovina a
do okrsku Sudoměřický
S
ý stupeň (geooportal.ceniaa.cz).
Geologiický podklad
d území tvoříí štěrky, písk
ky, jíly, vápn
nité jíly, ligniit, jílovce, píískovce a
serpulové vápence
v
(Geo
ologická mappa ČR 1 : 50
00 000).
Klimatickéé a hydrologiické poměry::
Zájmovvé území se nachází
n
na ppomezí klimatické oblastti T2 (jihovýýchodní část území) a
T4 (severoozápadní částt území). Proo teplou oblaast T2 je typ
pická průměrrná lednová teplota v
rozmezí -22 až -3 ºC, průměrná teeplota v čerrvenci činí 18
1 až 19 °C
C. Srážkový úhrn ve
vegetačním
m období činíí 350–400 m
mm, v zimním
m období pak
k 200–300 mm
m.
Pro tepllou oblast T4
4 je typická pprůměrná led
dnová teplotaa v rozmezí --2 až -3 ºC, průměrná
p
teplota v čeervenci činí 19 až 20 °C.. Srážkový úhrn
ú
ve vegetačním obdoobí činí 300–
–350 mm,
v zimním období
o
pak 200–300 mm (Quitt 1971).
Celé řeššené území spadá do obblasti povodí řeky Dyje, resp. Moravvy. Nejvýznaamnějším
vodním tokkem v širší oblasti
o
je řekka Morava – západní čáást k.ú. Sudooměřice leží v údolní
nivě řeky Moravy. Řeešeným územ
mím protéká Radějovka (částečně spplavněná jak
ko Baťův
kanál) a Suudoměřický potok. Dále pak méně významné
v
vo
odní toky, naapř. Skalický
ý potok a
bezejmenná svodnice (odpad 01). Na Sudom
měřickém pottoce je vybuudována vod
dní nádrž
Mlýnky, v katastru obce se nachází několik rybn
níků.
V západdní části dotččeného územ
mí je vymezeena chráněnáá oblast přiroozené akumu
ulace vod
(CHOPAV
V) Kvartér řek
ky Moravy.
Pedologickké poměry:
Podle taaxonomickéh
ho klasifikaččního systém
mu půd Česk
ké republiky (TKSP) v zájmovém
území převvažují modáln
ní černozem
mě v západní části katastru
u doplněné ppelickými čerrnicemi a
___________________________
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glejovou fluvizemí
f
v nivě řeky M
Moravy. Vee svažité vý
ýchodní částti katastru převažují
p
vyluhovanéé pelické kam
mbizemě (geeoportal.ceniaa.cz).
Biogeograffické poměry
y:
Podle Culka
C
a koll. (1996) see zájmové území
ú
obce Sudoměřicee nachází v provincii
středoevroppských listnaatých lesů a ppodprovinciii karpatské v bioregionuu – 3.3 Hluck
kém.
Řešenéé území se nachází vve čtverci zoologického
z
o síťového mapování č. 7169
(http://www
w.biolib.cz/ccz/toolKFME
E/).
Fytogeograafická klasifiikace a potennciální přirozzená vegetacee:
Z fytoggeografickéh
ho hlediska náleží zájm
mové území do oblasti termofytika,, obvodu
Panonského termofytik
ka a dvou fyt
ytogeografick
kých okresů. Severozápaadní část do okresu č.
18b Dolnoomoravský úval a jihoovýchodní část
Bílé Karpatty stepní
č
do okreesu č. 19 B
(geoportal.cenia.cz).
Potenciáální přirozen
nou vegetacíí v zájmovém
m území jso
ou jilmové jaaseniny, prvo
osenkové
dubohabřinny, mochnov
vé doubravy a karpatskéé ostřicové dubohabřiny
d
y (Neuhäuslo
ová et al.
1998).
Při úvodním screen
ningu předložženého návrrhu ÚPD byllo konstatovváno, že v přřípadě 15
ploch a kooridorů navrržených v ráámci hodnocceného návrhu ÚP Sudooměřice lze vyslovit
riziko možžného ovlivn
nění lokalit N
Natura 2000
0. Důvodem je skutečnoost, že se tytto plochy
nachází na území PO Bzenecká
B
douubrava – Stráážnické Pomoraví či EVL
L Čertoryje.
Výsledkky terénního
o průzkumuu na potencciálně kolizn
ních návrhoových plochách jsou
prezentováány níže, včeetně informaací o identifiikaci biotopů
ů a případnéém výskytu předmětů
p
ochrany lokkalit soustav
vy Natura 20000 či dalších
h významnýcch druhů dlee terénního průzkumu
p
a databáze AOPK. Pod
drobné výsleddky analýzy střetů návrh
hových plochh s dalšími ho
odnotami
životního prostředí
p
na hodnocenýchh plochách jsou
j
k dispozzici v hodnoccení SEA náávrhu ÚP
obce Sudom
měřice.
ým potenciáálně kolizním
m plochám a záměrům::
Komentářř k jednotlivý
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Obr. 2: Pllochy Z01 – 05 na hlavvním výkresu
u ÚP a letecckém snímku
ku (zdroj: AR
R projekt
2016, ČÚZ
ZK).
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Z01, Z04 (DU)
(
– Ploch
hy dopravníí infrastrukttury – účelové komunikkace
Z03 (DZ) – Plochy dop
pravní infraastruktury – drážní dop
prava
Plocha Z01
Z je nově navržená pllocha pro dop
pravní obslu
uhu technickéé památky Výklopník
V
a cyklotrassu, popř. cyk
klostezku veddenou podél Baťova kanáálu. Plocha Z
Z04 je nově navržená
plocha proo výstavbu cyklostezky
c
ppřes Baťův kanál. Ploch
ha Z03 je nnově navržen
ná plocha
určená proo výstavbu železniční zzastávky a související dopravní,
d
teechnické a občanské
vybavenostti. Nová zasttávka poslouuží k dalšímu
u zatraktivněění Baťova kkanálu s přísstavištěm
Sudoměřice a technicko
ou památkouu Výklopníkeem. Záměr výstavby
v
novvé železniční zastávky
byl posouzzen procesem
m EIA.V závvěru zjišťovaacího řízení (č.j. JMK 130053/2014 ze dne
17.12.20144) je konstattováno, že zzáměr dále nebude
n
posuzzován podlee zákona č. 100/2001
Sb., o posuuzování vliv
vů na životníí prostředí, ve
v znění pozzdějších předdpisů, bez po
odmínění
realizace koonkrétních zmírňujících
z
opatření.
Výše uvvedené návrrhové plochyy se nacházzí se v PO Bzenecká
B
dooubrava – Strážnické
Pomoraví. V místě plocchy Z01 se nnachází stávaající zpevněn
ná komunikaace a okraj in
ntenzivně
obhospodařřovaného po
ole (biotop X
X1, X2). Plocha Z04 na dvou místtech kříží Radějovku
R
(Baťův kannál) a dále je vedena poo okraji intenzivně obho
ospodařovanéého pole (biiotop X1,
X2). V mísstě plochy Z03
Z se nachhází okraj kulturního
k
lučního porosstu u železniční tratě
(biotop X11, X5). Na plochách see nenachází vhodné bio
otopy pro přředměty och
hrany PO
Bzenecká doubrava
d
– Strážnické
S
Poomoraví.
Realizacce ploch Z01 a Z04 budde do budou
ucna pravděpodobně geneerovat nárůsst pohybu
vozidel a osob
o
v bezprrostřední blíízkosti Baťova kanálu, a tím i zvýššené rušení živočichů
ž
v širším okkolí. Z hledisska předmětůů ochrany PO
O Bzenecká doubrava – Strážnické Pomoraví
P
však není důvodné očekávat jeji ch významn
nější ovlivněění (absencee výskytu vhodných
v
biotopů přeedmětů ochraany).
Foto 1: Pohhled na severní část plocchy Z01 ze sttávající komu
unikace.
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Foto 2: Pohled na přřístaviště Suudoměřice, jíímž bude prrocházet navvržená cyklo
ostezka plocha Z044.

port
Z02 (OT) – Plochy občanského vyybavení – sp
Jedná see o nově vym
mezenou ploochu navazující na přístav
viště Sudoměěřice a Výkllopník. Je
určena proo rozšíření nabídky
n
sporrtovního vyžžití turistů. Plocha
P
se naachází na území
ú
PO
Bzenecká doubrava
d
– Strážnické P
Pomoraví. Vzhledem
V
k poloze v záp
áplavovém území a v
ptačí oblastti není dle teextu návrhu Ú
ÚP na ploše přípustná vý
ýstavba budoov, či oplocení a větší
terénní úprravy, které by
y mohly zhorršit odtokovéé poměry. V místě plochy
hy se nacházíí mozaika
zahrádek, ovocného
o
sadu, drobná vvodní plochaa a okraj inteenzivně obhoospodařovan
ného pole
(mozaika biotopů
b
X1, X2 a X13)). Na ploše se nenacházzí vhodné bbiotopy pro předměty
p
ochrany PO
O Bzenecká doubrava
d
–S
Strážnické Po
omoraví.
Foto 3: Pohhled na ploch
hu Z02 ze sttávající komu
unikace.
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Z05 (OT) – Plochy občanského vyybavení – sp
port
Jedná se
s o nově naavrženou ploochu pro vy
yužití venkov
vního prostrranství ke sp
portovněrekreačním
m účelům. V minulosti byyla plocha čáástečně využžívána jako sstřelnice. Vzh
hledem k
poloze v zááplavovém území
ú
a v ptaačí oblasti neení dle návrhu ÚP na plošše přípustná výstavba
budov, či oplocení a větší terénnní úpravy, které by mohly
m
zhoršiit odtokové poměry.
V západní části plochy
y se nacházíí starý, převážně švestko
ový ovocný sad s prosychajícími
stromy a menšími
m
duttinami, na zzbytku ploch
hy sečené nivní
n
louky (s výskytem
m krvavce
totenu) a urbanizovan
u
é plochy (ddrobné stavb
by a částečn
ně zpevněnéé plochy) – mozaika
biotopů X11, X5, X13. Plocha se nachází na území PO Bzenecká
B
dooubrava – Strážnické
Pomoraví. Starý ovocn
ný sad předsttavuje potencciálně vhodn
ný biotop proo strakapoudaa jižního,
který je přeedmětem ochrany této pptačí oblasti. Aktuálně zd
de výskyt dru
ruhu zjištěn nebyl
n
ani
není v dosttupných dataabázích udávván (viz ww
ww.birds.cz, NDOP), nellze jej však vyloučit.
Vegetace na
n této plošee představujje v kontextu
u okolních, převážně int
ntenzivně zem
mědělsky
využívanýcch kultur biologicky relattivně cennou
u plochu.
Foto 4: Pohhled na zápaadní část plocchy Z05 se sttarými ovocn
nými stromyy.

hodní část ploochy Z05 s kulturním
k
luččním porosteem.
Foto 5: Pohhled na vých
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Obr. 3: Pllochy Z11 a Z62 na hlavvním výkressu ÚP a leteckém snímkku (zdroj: AR
R projekt
2016, ČÚZ
ZK).

Z11 (OA) – Plochy občanského vyybavení – arrcheopark
Z62 (DU) – Plochy dopravní infraastruktury – účelové ko
omunikace
Nově naavržená ploccha pro zřízeení archeoparrku u Baťov
va kanálu a ssouvisející pllocha pro
její dopravvní obsluhu. Severní okrraj plochy Z11a
Z
téměř celá
c
plocha Z
Z62 zasahujje do PO
Bzenecká doubrava
d
– Strážnické P
Pomoraví. V místě ploch
h se aktuálnně nachází in
ntenzivně
obhospodařřované pole (biotop X2) oseté kukuřřicí. Podél seeverní a ve vvýchodní čássti plochy
se nachází porost nálettové zeleně (javor babyka, trnovník
k akát, vrba křehká, jasaan ztepilý
aj.). Na ploochách se nenachází vhoddný biotop pro
p předměty
y ochrany PO
O Bzenecká doubrava
– Strážnickké Pomoravíí. Realizace ttéto plochy bude do bud
doucna pravdděpodobně generovat
g
nárůst návvštěvnosti tétto doposud relativně kllidové oblastti, která můůže způsobit zvýšené
rušení živoočichů v širšíím okolí plocchy. Z hledisska předmětů
ů ochrany PO
O Bzenecká doubrava
– Strážnickké Pomoravíí však není ddůvodné očeekávat jejich významnějšší ovlivnění (absence
výskytu přeedmětů ochrany a umístěění převážně vně, resp. naa hranici PO)).
Foto 6: Pohhled na ploch
hu Z11 od záápadu, na plo
oše se aktuállně nachází kkukuřičné po
ole.
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Obr. 4: Kooridor doprav
vní infrastrukktury K-DV0
01 na hlavním
m výkresu Ú
ÚP (zdroj: AR
R projekt
2016).

o veřejně prrospěšné sta
avby dopravní infrastruuktury – vod
dní cestu
K-DV01 - Koridor pro
Jedná see o koridor pro
p dopravní infrastruktu
uru (prodloužžení vodní ceesty - "Baťův
v kanál"),
tento záměěr je převzat z návrhu ZÚ
ÚR Jihomoraavského kraje. Vodní tokk řeky Moraavy je dle
zákona č. 114/1995 Sb.,
S
o vnitroozemské plaavbě ve zněění pozdějšícch předpisů, od ústí
vodního tokku Bečvy po
o soutok s voodním tokem Dyje, včetněě průplavu O
Otrokovice – Rohatec,
vymezen jaako dopravn
ně významnáá využitelná vodní cesta. ZÚR JMK vymezují prro rozvoj
rekreace a turistiky naadmístního vvýznamu s nabídkou reekreační plavvby po řecee Moravě
koridor vodní cesty. Úsek
Ú
Rohatecc – Hodonín
n sleduje pro
odloužení voodní cesty z prostoru
výklopníkuu Rohatec (p
původně proo potřeby přřepravy lignitu) do turissticky atrakttivnějšího
Hodonína. Pro dosažen
ní plavebníchh podmínek v tomto úsek
ku je třeba pprodloužit vo
odní cestu
Otrokovicee – Rohatec vodním tokeem Radějovk
ka až k ústí do řeky Mooravy. Prodloužení je
podmíněnoo vybudován
ním plavebnní komory u stávajícího
o jezu na R
Radějovce, úp
pravou a
prohloubenním koryta Radějovky.
R
H
Hladina řeky Moravy je od
o ústí Radějjovky k jezu Hodonín
vzdouvána stávajícím jezem Hodonnín a řeka je v tomto úsek
ku splavná.
Šířka vyymezeného koridoru
k
je 770 m, poloha vodní cesty (plavební koomory a souv
visejících
zařízení) a cyklostezky v rámci vym
mezeného ko
oridoru bude upřesněna v navazujícím
m řízení.
Koridorr se nachází na území pptačí oblasti Bzenecká doubrava
d
– SStrážnické Pomoraví.
P
Baťův kanáál je biotopeem řady druhhů rostlin a živočichů,
ž
vččetně druhů zvláště chráněných –
viz nálezovvá databáze NDOP AOP
PK ČR (jed
dná se např. o vydru říčční, ledňáčkaa říčního,
bobra evroopského, škeebli rybničnoou a další). V trase vym
mezeného kkoridoru se prakticky
p
nenachází vhodný bio
otop pro přeedměty och
hrany PO Bzenecká douubrava – Strážnické
Pomoraví. Ani při aktu
uálním průzku
kumu a excerrpci archivnícch nálezovýcch dat nebyl potvrzen
recentní výýskyt předměětů ochrany P
PO.
Celá traasa koridoru
u DV01 bylaa hodnocenaa v rámci Vy
yhodnocení vlivů ZÚR JMK na
lokality Naatura 2000 (v
viz Volfová Chvojková, Volf 2016) a v SEA hoddnocení náv
vrhu ZÚR
JMK (Kubbešová, Krajííček 2016). V naturovém
m hodnocení byl konstatoován mírně negativní
vliv na tytoo lokality: PO
P Soutok-T
Tvrdonicko, EVL
E
Soutok
k-Podluží, EV
VL Kútsky les, EVL
Kačenky, EVL March
h-Thaya-Aueen, PO Záhorské Pomo
oravie a PO
O March-Thaaya-Auen
z důvodu narušení
n
biottopu ptáků, vodních dru
uhů, změn vodního
v
režim
mu (např. přírodního
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stanoviště 3260, bioto
opu čolka ppodunajskéh
ho), technick
kých úprav toku (bioto
op bobra
evropskéhoo), narušení migrace. Z
Záměr prodlo
oužení splav
vnosti vodníí cesty Otro
okovice Rohatec byyl v roce 2007 posouzenn procesem EIA (viz EIIA dokumenntace - Mertll 2007) a
bylo k něm
mu vydáno so
ouhlasné stannovisko (č.j. 3592/N/07 ze dne 9.5. 22007). Ve sttanovisku
EIA je deffinována řadaa podmínek k realizaci záměru,
z
která musí být rrespektovánaa. Jednou
z podmínekk je i realizacce nových plloch biokoridoru podél vodního
v
tokuu, což je před
dloženým
návrhem ÚP
Ú respektovááno (viz navrržené přírodn
ní plochy podél Radějovkky).
Realizacce tohoto záměru budee znamenat kácení částii břehovýchh porostů, záásahy do
břehových a dnových biotopů apood. Do budo
oucna lze taaké očekávatt nárůst náv
vštěvnosti
území, kterrá může způ
ůsobit zvýšenné rušení živ
vočichů v ok
kolí plochy. Z hlediska předmětů
p
ochrany PO
O Bzenecká doubrava – Strážnické Pomoraví
P
vššak není důvvodné očekáv
vat jejich
významnější ovlivnění (absence výsskytu předm
mětů ochrany)).
Foto 7: Pohhled na Baťů
ův kanál.

K-TEE01 (400kV), K--TEE09 (1100kV)
Obě traasy vedení vysokého
v
naapětí jsou do
o návrhu ÚP
P převzaty z návrhu ZÚ
ÚR JMK,
koridor K-T
TEE01 je ob
bsažen i v PÚ
ÚR ČR. V rám
mci zapracov
vání koridorůů VVN do náávrhu ÚP
byla zpřesnněna jejich šířka
š
na 250 m u koridorru K-TEE01 a na šířku 150 m u korridoru KTEE09. Koridory částtečně procháází územím CHKO Bíllé Karpaty ((IV. zóna CHKO)
C
a
územím ptaačí oblasti Bzenecká Douubrava – Stráážnické Pom
moraví.
Západníí část korido
orů (od Baťovva kanálu) jee vedena sou
uběžně s trassou stávajícíh
ho vedení
VVN. Výcchodní část trrasy je vedenna cca 200 m od stávajícího vedení VN. Tyto nové trasy
vedení VV
VN mohou potenciálněě negativně ovlivnit přředměty ochhrany PO Bzenecká
B
Doubrava – Strážnickéé Pomoraví.. Elektrické vedení v PO
P zejména představuje závažné
riziko možžných střetů letících ptákků s elektrov
vodem (čáp bílý,
b
moták pochop). Ko
oridor KTEE01 i K-TEE09
K
byly
y hodnocenyy v rámci Vy
yhodnocení vlivů
v
ZÚR JM
MK na územ
mí Natura
2000 (Volffová Chvojk
ková, Volf 22016) a v SE
EA hodnocen
ní návrhu ZÚ
ÚR JMK (K
Kubešová,
Krajíček 20016). V naturovém hodnoocení byl ko
onstatován mírně negativnní vliv na lok
kalitu PO
Bzenecká doubrava – Strážnické Pomoraví z důvodu riizika střetů některých předmětů
p
ochrany s vedením
v
VV
VN. Blízký took Moravy přředstavuje vý
ýznamnou taahovou cestu
u, která je
koridory VVN
V
křížena.
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Obr. 5: Kooridory K-T
TEE01 a K-T
TEE09 na vý
ýkresu ÚP tecchnické infraastruktury (zzdroj: AR
projekt 20116).

o umístění d
dopravní inffrastruktury
y
K-DC01 – koridor pro
Koridorr o šířce 20 m je navrženn pro výstav
vbu cyklostezzky podél Baaťova kanálu
u. Poloha
komunikacce v rámci vymezenéého koridoru
u bude up
přesněna v navazujícím
m řízení.
Komunikacce bude před
dnostně umíístěna na nezemědělské půdě. Koriddor procházíí územím
ptačí oblassti Bzeneckáá doubrava – Strážnick
ké Pomoravíí. V místě kkoridoru se aktuálně
nachází inntenzivně obhospodařovaané pole (biiotop X2) a porosty nááletové zeleně podél
Baťova kannálu (javor babyka,
b
trnovvník akát, vrrba křehká, jaasan ztepilý aj.). V trase koridoru
se nenacháází vhodný biotop
b
pro ppředměty occhrany PO Bzenecká
B
dooubrava – Strážnické
Pomoraví.
Obr. 6: Kooridor K-DC
C01 na hlavnním výkresu ÚP
Ú (zdroj: AR
A projekt 20016).
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Z53 (RI) – Plochy rek
kreace – rekrreace individuální
Plocha je
j dle textu návrhu
n
ÚP ppřevzata z platného územ
mního plánu oobce na rozm
mezí II. a
III. zóny CHKO Bíléé Karpaty a na územíí EVL Čerttoryje. S ohlledem na regionální
biokoridor RBK 141 prrocházející v bezprostřed
dní blízkosti plochy
p
je v nnávrhu ÚP umožněno
u
oplocení pozemku
p
pou
uze ze stranny od stávající komunik
kace. V místtě plochy see nachází
mezofilní ovsíková lou
uka – příroddní stanovišště 6510, kteeré je předm
mětem ochraany EVL
Čertoryje. V době průzkumu byl lučční porost po
osečen. Dle oficiální
o
vrsttvy mapován
ní biotopů
AOPK ČR
R z roku 2010
0 je luční porrost kvalitní a zachovalý
ý (RB-V, DG
G-1, RH-2,R-B, Z-B).
Podél cestyy je na ploše vysázena aleej mladých ořešáků
o
králo
ovských. Z jiihovýchodní strany je
plocha lem
mována břeh
hovým poro stem Sudom
měřického potoka. Plochha Z53 zasahuje do
ochrannéhoo pásma lesaa.
Foto 8: Pohhled na vých
hodní část ploochy Z53.

Foto 9: Pohhled na zápaadní část plocchy Z53 navaazující na stáávající rekreaační objekt.

kreace – rekrreace individuální
Z54 (RI) – Plochy rek
Plocha je
j dle textu návrhu
n
ÚP ppřevzata z platného územ
mního plánu oobce na rozm
mezí II. a
III. zóny CHKO
C
Bílé Karpaty a nna území EV
VL Čertoryjee. Oproti plaatnému ÚP je
j plocha
z východu zmenšena o zbývající čáást lučního porostu.
p
V místě
m
plochy se nachází mezofilní
m
ovsíková louka – příro
odní stanoviiště 6510, které
k
je před
dmětem ochrrany EVL Čertoryje.
Č
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V době průůzkumu byl luční porostt posečen. Dle
D oficiální vrstvy mapoování biotop
pů AOPK
ČR z rokuu 2010 je lu
uční porost kvalitní a zachovalý (RB-V, DG--1, RH-2,R-B, Z-B).
V severní části
č
plochy se nachází llesní plášť s dominantní trnkou obecnnou. Na něj navazuje
porost teploomilné doub
bravy s dominnantním dub
bem letním – přírodní staanoviště 91I0
0, které je
předmětem
m ochrany EV
VL Čertoryjee. Dle oficiáln
ní vrstvy maapování biotoopů AOPK ČR
Č z roku
2010 je lesnní porost kvaalitní a zachoovalý (RB-V
V, DG-1, RH--1,R-B, Z-A)).
Foto 10: Pohled na výcchodní část pplochy Z54.

Foto 11: Pohled na záp
padní část ploochy Z54 nav
vazující na stávající rekreeační objekt.

Z55 (RI) – Plochy rek
kreace – rekrreace individuální
Nově vymezená
v
plocha individduální rekreaace na rozhraní II. a IIII. zóny CH
HKO Bílé
Karpaty a na území EVL Čertoryjje. V místě plochy
p
se naachází částeč
ečně oplocen
ný sečený
luční porosst, který je již v současnnosti rekreaččně využíván
n. Jižní okraj
aj plochy zassahuje do
okraje lesa s javorem babykou,
b
javoorem klenem
m, vrbou jívo
ou, lípou srdččitou a dubem
m letním.
Tento poroost je dle dat mapování bbiotopů klasiifikován jak přírodní stannoviště 9170
0, které je
předmětem
m ochrany EV
VL Čertoryjee.
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Foto 12: Pohled na plochu Z55 navvazující na sttávající rekreeační objekt.

kreace – na plochách přřírodního ch
harakteru
Z56 (RN) – Plochy rek
Plocha určená pro venkovní spportovní akttivity bez výstavby a ooplocení je přebírána
p
z platného územního plánu obcee. Nachází se v bezprrostřední bllízkosti regiionálního
biokoridoruu RBK 141 a nadregionnálního bioko
oridoru NRB
BK 155, ve IIII. zóně CH
HKO Bílé
Karpaty a její
j severozáp
padní okraj zzasahuje do prostoru
p
EVL Čertoryje. Na ploše see aktuálně
nachází inntenzivně seečený trávníík na fotbaalovém hřištti a jeho ookolí. Ploch
ha je již
v současnoosti rekreačně využíványy. Na ploše se nenacházzí přírodní sstanoviště, které
k
jsou
předměty ochrany
o
EVL
L Čertoryje.
Foto 13: Pohled na plochu Z56 od zzápadu ze stávající komu
unikace.
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3.2 Ide
entifikace
e dotčen
ných lok
kalit sous
stavy Na
atura 20
000,
resp. předmětů
p
ů ochran
ny a jejic
ch chara
akteristikka
Do výcchodní částii zájmovéhoo území zassahuje evrop
psky význam
mná lokality
y (EVL)
Čertoryje (CZ0624072
(
), do severnní části katasstru EVL Strrážnická Moorava (CZ0624072) a
severozápaadní část kaatastru je sooučástí PO Bzenecká
B
doubrava – SStrážnické Pomoraví
P
(CZ06210225). Prostorové detaily polohy hrranice katasttru obce vee vztahu k hranicím
uvedených lokalit sousttavy Natura 22000 jsou k dispozici na Obr. 3.
Na územ
mí PO Bzeneecká doubravva – Strážniccké Pomorav
ví se nacházíí 11 ploch a koridorů
navrženýchh v rámci ÚP
P. Na územíí EVL Čerto
oryje čtyři plochy
p
navržžené v rámcii ÚP (viz
výše v kaap. 3.1). Z tohoto
t
důvoodu byla podrobná pozo
ornost předlloženého naaturového
hodnocení věnována vy
yhodnocení vlivu návrhu
u ÚPD na předměty ochhrany a celisstvost PO
d
– Strážnické
S
Poomoraví (CZ
Z0621025) a EVL
E
Čertoryyje (CZ0624072).
Bzenecká doubrava
Vliv na ostatní lokallity soustavyy Natura 2000
0 je možné vyloučit.
v
Možný vliv na EV
VL Čertoryj e, nacházejíící se na území CHKO
O Bílé Karp
paty, byl
zpracovatelem naturového hodnoceení řešen i přesto,
p
že Sp
práva CHKO
O Bílé Karpaaty svým
stanoviskem
m dle §45i ZOPK
Z
možnný vliv hodn
nocené konceepce na lokaality soustav
vy Natura
2000 vylouučila.
Obr. 7: Poloha řešeného území ve vztahu k evropsky významným
m lokalitám soustavy
Natura 20000 (podkladová data: ČÚZ
ZK, AOPK).

___________________________
_____________________________
______________
_____________________________
______
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D., Eko
ogroup Czech s.rr.o., č.p. 52, 783 16
1 Dolany
21
tel. 605-5679055, pevná 583-034
4674, http://www
w.ekogroup.cz

Posouzení vlivvu koncepce „Úzzemní plán Sudom
měřice“ na evrop
psky významné lokality a ptačí ooblasti podle §45i zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platnném znění

3.2.1 Ch
harakteristika ptaččí oblasti Bzenecká
á doubravva – Strá
ážnické
Pomoravví a jejích předmětů
ů ochrany
Základní popis
p
PO :
PO Bzzenecká dou
ubrava – Sttrážnické Pomoraví (kó
ód:CZ06210025) byla vyhlášena
v
nařízením Vlády ČR č.
č 682/2004 Sb. Sb. na ploše 11 725 ha. Územ
mí se nacházíí na jižní
Moravě, v Dolnomorav
vském úvaluu, mezi obceemi Bzenec, Veselí nad Moravou, Strážnice,
S
Ratíškovicee a Miloticee. Rozsáhlé úúzemí zaujím
má 17 km na
n délku a 1 2 km na šířřku. Ptačí
oblast Bzennecká Doubrrava - Strážnnické Pomoraaví, jak již název
n
napovíídá, je tvořen
na dvěma
výrazně oddlišnými stan
novišti - succhými borov
vými lesy a nivou řekyy Moravy. Bory
B
byly
vysázeny v polovině 19. století naa místě původních doubrav, které byl
yly zničeny intenzívní
pastvou a neřízenou
n
těžžbou v 14.-166. století. Z původních
p
liistnatých porrostů zůstala jen torza
mozaikovittě rozložená v ploše boorové monok
kultury, často
o se jedná j en o solitérn
ní staleté
duby, kterré postupně odumírají. Paradoxně se uvnitř tzzv. „Moravsské Sahary““ nachází
množství malých
m
trvalle podmáčenných mokřad
dů, lemovaný
ých menším
mi porosty vrrb, olší a
bříz. Lesy jsou intenzívně malopllošně těženy
y i v dnešní době, tato činnost má kladný i
záporný doopad na popu
ulace ptáků v oblasti, sttejně jako těěžba písku vee dvou písko
ovnách u
Bzence-Příívozu. Bylin
nné patro tvooří především
m nesouvisléé porosty tuhhé trávy (bika, třtina
apod.), rozpptýlené v sou
uvislých plo chách mechů
ů (častý je běělomech) a vvřesu. Velké plochy v
porostu, hlavně v místeech písečnýcch dun, jsou porostlé řídce pouze trsyy trávy a po
okryté jen
jehličím a opadanou
o
bo
orkou a různěě velkými věětvemi z boro
ovice.
Předmětem ochrany
y je zde 6 ddruhů ptáků: čáp bílý (Ciconia cicoonia), moták
k pochop
(Circus aeeruginosus), strakapoudd jižní (Den
ndrocopos syriacus),
s
sttrakapoud prostřední
p
(Dendrocoppos medius)), lelek lesnní (Caprimu
ulgus europ
paeus) a skkřivan lesní (Lullula
arborea).
Obr. 8: Schematická mapa
m
hranice ptačí oblastii Bzenecká doubrava
d
– SStrážnické Po
omoraví
– žlutý polyygon (zdroj: AOPK ČR)..
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V následující tabulcce je uvedenýý přehled všeech předmětů
ů ochrany a nna základě ak
ktuálního
terénního průzkumu je
j stanovenoo riziko po
otenciálního dotčení jeddnotlivých předmětů
p
ochrany hoodnocenou ko
oncepcí.
Tab. 1: Riziko
R
dotčeení jednotliivých předm
mětů ochra
any PO Bzeenecká dou
ubrava –
Strážnickéé Pomoraví
předmět occhrany
čáp bílý
(Ciconia cicconia)

moták pocchop (Circus
aeruginosuss)

strakapoud
d jižní
(Dendrocoppos syriacus)
strakapoud prostřední
p
(Dendrocoppos medius)

lelek lesní (Caprimulgus
(
europaeus)
skřivan lessní
arborea)

(Lullula

možné dottčení hodnoceenou koncepccí
ano – druh
h se na návrrhových ploch
hách aktuálnně nevyskytujje, nelze
však vylou
učit jeho občasný výskyt na plochách či v bezprosstředním
okolí napřř. při migra
aci či lovu potravy.
p
Navvržené vedení VVN
představujje riziko poteenciální kolizze čápů s voddiči či riziko zasažení
jedinců el.. proudem na
a stožárech VVN.
ano – mották příležitosttně využívá širší
š
okolí inttravilánu Sud
doměřic.
Ojediněle jej lze pozorrovat na přeletu či při sbběru potravy
y v okolí
intravilánu
u obce. Něktteré navrženéé plochy se nnachází v pottenciálně
vhodném p
potravním biiotopu pro teento druh. Naavržené vedeení VVN
představujje riziko po
otenciální ko
olize motákůů s vodiči či
č riziko
zasažení jeedinců el. pro
oudem na stožárech VVN..
ano – na ploše Z05 nachází
n
poten
nciálně vhoddný biotop pro tento
druh.
ne – druh je vázaný přředevším na lesní porosty s vhodnými staršími
dřevinami. Aktuálně neb
byl v zájmovém
m území pozoorován ani nen
ní výskyt
udáván. Výýskyt je v dan
ném území (v
v prostoru návvrhových plocch) velmi
nepravděpoodobný, ojediinělý výskyt je možný m
mimo hnízdní období.
Negativní oovlivnění toho
oto druhu je možno
m
vyloučiit.
ne - druh se na návrh
hových ploch
hách nevyskyytuje, ani se na nich
nenachází potenciálně vhodný
v
bioto
op pro tento druh. Tento druh je
vázaný přeedevším na lesní
l
porosty s vhodnými
mi staršími dřřevinami.
Negativní oovlivnění toho
oto druhu je možno
m
vyloučiit.
ne - druh se na návrh
hových ploch
hách nevyskyytuje, ani se na nich
nenachází potenciálně vhodný
v
bioto
op pro tento druh. Tento druh je
vázaný přeedevším na lesní
l
porosty s vhodnými
mi staršími dřřevinami.
Negativní oovlivnění toho
oto druhu je možno
m
vyloučiit.

Bližší pop
pis potenciá
álně dotčen
ných předm
mětů ochran
ny PO Bzeenecká dou
ubrava –
Strážnickéé Pomoraví:
čáp bílý (C
Ciconia cicon
nia)
Čápi hnnízdí na většině území ČR převážn
ně v lidských
h sídlištích, asi pětina celostátní
c
populace hnízdí
h
v něko
olika kolonií ch v lužních
h lesích jižní Moravy. Neegativní vliv
v má stále
větší tlak ze
z strany člo
ověka na vyuužívání krajiiny na hnízd
dištích, migrračních trasáách (např.
úhyny na stožárech
s
elektrického veedení) a zimo
ovištích. Ztrááty na mláďaatech, způsobované v
některých letech chlad
dným počasíím v VI. a VII. a pády
y hnízd, nejjsou z dlouh
hodobého
hlediska výýznamné. Na
N Břeclavskku a Hodoníínsku hnízdíí čápi také v sídlech a otevřené
krajině v okkolí rybníků a i zde dochhází k poklesu počtu párů
ů.
Nelze vyloučit
v
výsk
kyt tohoto drruhu v trase plánovaného
o vedení VV
VN, které přeedstavuje
riziko přím
mé kolize čáp
pů s vodiči čči riziko zasaažení jedinců
ů el. proudem
m na stožárech VVN.
Z tohoto důůvodu je uveedený druh dále předmětem hodnocení.
moták pochhop (Circus aeruginosus)
a
)
Moták pochop je druhem
d
s vyyššími prosto
orovými nárroky na hnízzdní biotop, potravní
základnu i míru rušivý
ých vlivů. H
Hnízdí na zem
mi a pro hníízdění u nás vyhledává nejčastěji
n
dostatečně rozlehlé kllidové plochhy v prostřed
dí s mělkým
mi stojatými
mi vodami a bohatým
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porostem ráákosu obecn
ného (Phragm
mites australlis), méně čassto orobince Typha sp. V ČR jsou
takové ploochy většin
nou zastoupeeny ve věttších rybničn
natých oblasstech. Poch
hopi loví
v otevřeném
m terénu v okolí
o
hnízdišště i ve většších vzdáleno
ostech. Je obbvyklé, že z hnízdišť
v mokřadecch zaletují i na vzdálennější pole lo
ovit hraboše. Obecně meezi hlavní ohrožující
o
faktory proo tento druh
h náleží v sooučasnosti úbytek
ú
vhod
dných stanovvišť v době hnízdění,
rušivé vlivvy v teritoriícch hnízdícíchh párů, odstřřel jedinců v hnízdních oblastech, v místech
tahu i na zimovištích,
z
ale přistupuují rovněž faktory
f
jako ničení hnízdd pro předp
pokládané
škody na drrobné zvěři apod.
a
Potenciáálně vhodné potravní biootopy se nacchází nejen na
n území ptaččí oblasti, alle i mimo
ptačí PO v blízkosti in
ntravilánu obbce. Některéé z návrhový
ých ploch naacházející see na orné
půdě tak mohou
m
být motáky přííležitostně využívány
v
jaako součást potravního teritoria.
Z důvodu zásahu
z
někteerých ploch ddo potenciáln
ního potravn
ního biotopu a riziku přím
mé kolize
pochopů s vodiči či riziiku zasažení jedinců el. proudem
p
na stožárech VV
VN je uvedeený druh
dále předm
mětem hodn
nocení.
strakapoudd jižní (Dendrrocopos syriiacus)
Strakapoud jižní obý
ývá hlavně zzahrady, sady
y, parky a menší listnaté lesíky v oko
olí sídel v
nižších pollohách. Hnízzdí v dutinácch stromů, ktteré sám vyttesává. Dutinny bývají praavidelněji
používány 2–4x. Tento
o druh je ohhrožen předev
vším ztrátou
u hnízdního a potravního
o biotopu
(kácení starrší stromové zeleně, na kkterou je hnízzdně i potrav
vně vázán).
Na plošše Z05 se nachází
n
starýý švestkový
ý sad, který představuje potenciálněě vhodný
biotop pro tento druh. Z tohoto důvvodu je uvedený druh dá
ále předměteem hodnoceení.

3.2.2 Ch
harakteristika evro psky význ
namné lokality Čeertoryje a jejích
předmětů
ů ochrany
y
Základní popis
p
EVL Čertoryje:
Č
EVL Čeertoryje (CZ0
0624072) byyla vyhlášenaa nařízením Vlády
V
ČR č.. 132/2005 Sb.
S Sb. na
ploše 4855 ha. Jedná see o rozsáhlý komplex luk
k a lesů v jihozápadní čássti Bílých Kaarpat, cca
9 km jihovvýchodně od
d Strážnice, mezi státní hranicí a ob
bcemi Radějjov, Tvarožn
ná Lhota,
Kněždub a Vrbka.
Předmětem ochrany
y jsou následuující typy příírodních stan
novišť:
- 3140 Tvvrdé oligo-m
mezotrofní voody s bentickou vegetací parožnatek
p
- 6210 Polopřirozené
P
é suché trávvníky a faciie křovin naa vápnitých podložích (Festuco(
Brom
meliata)
- 6210* Polopřirozen
né suché tráávníky a faccie křovin naa vápnitých podložích (Festuco(
Brom
meliata), výzznačná naleziiště vstavačo
ovitých
- 6410 beezkolencové louky na váppnitých, rašelinných nebo
o hlinito-jílovvitých půdácch
- 6430 vlhkomilná
v
vysokobylinn
v
ná lemová společenstva nížin a horrského až allpínského
stupnně
- 6510 extenzivní sečené louuky nížin až
a podhůří (Arrhenatheerion, BracchypodioCenttaureion nem
moralis)
- 7220 peetrifikující prrameny s tvorrbou pěnovcců (Cratoneurion)
- 9130 buučiny asociacce Asperulo-F
Fagetum
- 9170 duubohabřiny asociace Galiio-Carpinetu
um
- 91E0 smíšené jasan
novo-olšové lužní lesy temperátní a boreální E
Evropy (Alno
o-Padion,
Alnioon incanae, Salicion
S
albaae)
- 91G0 paanonské dubohabřiny
- 91I0 eurrosibiřské steepní doubravvy
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a následdující evropsky významnné druhy:
- bourovvec trnkový
- mečík bahenní
- ohnivááček černočáárný
- roháč obecný
- střevíččník pantoflíčček
- tesaříkk obrovský
- žluťásek barvoměn
nný
- přástevvník kostivallový
- srpice karbincolistá
Obr. 9: Schematická mapa
m
hranice evropsky vý
ýznamné lokality Čertoryyje – žlutý po
olygon
(zdroj: AOPK ČR).

V následující tabulcce je uveden přehled všecch předmětů
ů ochrany a nna základě ak
ktuálního
terénního průzkumu,
p
analýzy
a
dosttupných arch
hivních dat a znalosti eekologie jedn
notlivých
předmětů ochrany
o
je stanoveno riziiko potenciállního dotčení j konkrétníích předmětů
ů ochrany
EVL Čertooryje hodnoceenou konceppcí.
Tab. 2: Rizziko dotčeníí jednotlivýcch předmětů
ů ochrany EVL
E
Čertoryyje
předmět occhrany
stanoviště 3140
stanoviště 62210*
stanoviště 62210
stanoviště 64410

možné dottčení hodnoceenou koncepccí
ne – tentoo typ přírodního stanovištěě se
v jejich okkolí nevysky
ytuje. Negativní
stanoviště jje možno vylo
oučit.
ne – tentoo typ přírodního stanovištěě se
v jejich okkolí nevysky
ytuje. Negativní
stanoviště jje možno vylo
oučit.
ne – tentoo typ přírodního stanovištěě se
v jejich okkolí nevysky
ytuje. Negativní
stanoviště jje možno vylo
oučit.
ne – tentoo typ přírodního stanovištěě se
v jejich okkolí nevysky
ytuje. Negativní
stanoviště jje možno vylo
oučit.

na návrrhových ploch
hách ani
ovlivněnní tohoto přřírodního
na návrrhových ploch
hách ani
ovlivněnní tohoto přřírodního
na návrrhových ploch
hách ani
ovlivněnní tohoto přřírodního
na návrrhových ploch
hách ani
ovlivněnní tohoto přřírodního
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stanoviště 64430
stanoviště 6510
6
stanoviště 72220
stanoviště 9130
stanoviště 9170
9
stanoviště 91E0
stanoviště 91G0
stanoviště 91I0
9
bourovec trnnkový
mečík bahennní
ohniváček černočárný
roháč obecnný
střevíčník paantoflíček
tesařík obrovvský
žluťásek barrvoměnný
přástevník kostivalový
k
srpice karbinncolistá

ne – tentoo typ přírodního stanovištěě se na návrrhových ploch
hách ani
v jejich okkolí nevysky
ytuje. Negativní ovlivněnní tohoto přřírodního
stanoviště jje možno vylo
oučit.
ano – tentto typ přírod
dního stanov
viště se vyskyytuje na náv
vrhových
plochách Z
Z53 a Z54.
ne – tentoo typ přírodního stanovištěě se na návrrhových ploch
hách ani
v jejich okkolí nevysky
ytuje. Negativní ovlivněnní tohoto přřírodního
stanoviště jje možno vylo
oučit.
ne – tentoo typ přírodního stanovištěě se na návrrhových ploch
hách ani
v jejich okkolí nevysky
ytuje. Negativní ovlivněnní tohoto přřírodního
stanoviště jje možno vylo
oučit.
ano – tentoo typ přírodn
ního stanoviště se vyskytuuje na návrho
ové ploše
Z55
ne – tentoo typ přírodního stanovištěě se na návrrhových ploch
hách ani
v jejich okkolí nevysky
ytuje. Negativní ovlivněnní tohoto přřírodního
stanoviště jje možno vylo
oučit.
ne – tentoo typ přírodního stanovištěě se na návrrhových ploch
hách ani
v jejich okkolí nevysky
ytuje. Negativní ovlivněnní tohoto přřírodního
stanoviště jje možno vylo
oučit.
ano – tentoo typ přírodn
ního stanoviště se vyskytuuje na návrho
ové ploše
Z54
ne - druh se na návrh
hových ploch
hách nevyskyytuje, ani se na nich
nenachází ppotenciálně vh
hodný biotop pro tento druhh.
ne - druh se na návrh
hových ploch
hách nevyskyytuje, ani se na nich
nenachází ppotenciálně vh
hodný biotop pro tento druhh.
ne - druh se na návrh
hových ploch
hách nevyskyytuje, ani se na nich
nenachází ppotenciálně vh
hodný biotop pro tento druhh.
ne - druh se na návrh
hových ploch
hách nevyskyytuje, ani se na nich
nenachází ppotenciálně vh
hodný biotop pro tento druhh.
ne - druh se na návrh
hových ploch
hách nevyskyytuje, ani se na nich
nenachází ppotenciálně vh
hodný biotop pro tento druhh.
ne - druh se na návrh
hových ploch
hách nevyskyytuje, ani se na nich
nenachází ppotenciálně vh
hodný biotop pro tento druhh.
ne - druh se na návrh
hových ploch
hách nevyskyytuje, ani se na nich
nenachází ppotenciálně vh
hodný biotop pro tento druhh.
ne - druh se na návrh
hových ploch
hách nevyskyytuje, ani se na nich
nenachází ppotenciálně vh
hodný biotop pro tento druhh.
ne - druh se na návrh
hových ploch
hách nevyskyytuje, ani se na nich
hodný biotop pro tento druhh.
nenachází ppotenciálně vh

ně dotčených
h předmětů ochrany EV
VL Čertoryjje:
Bližší popiis potenciáln
(
erion, Bracchypodio6510 exteenzivní seččené louky nížin až podhůří (Arrhenathe
Centaureioon nemoraliss):
Dané příroodní stanovišště se vyskyttuje na územ
mí EVL Čertoryje roztrouušeně (103,7
72 ha) na
lokalitách extenzivně hnojených, jjedno- až dvojsečných
d
luk v aluviiích řek, na svazích,
náspech, v místech bývalých pollí, na zatrav
vněných úho
orech a v oovocných saadech od
planárního do montánn
ního stupně, vvětšinou v bllízkosti sídel.
Obecně hlaavním ohrožžením pro totto stanovištěě je změna charakteru
c
biiotopu, změn
na péče o
porosty (uppuštění od kosení
k
či paastvy), jeho fyzická likv
vidace (např.. zastavění) či hrubá
disturbancee.
Výskyt tohhoto typu přírrodního stanooviště byl zjiištěn na něktterých plocháách navržený
ých změn
využití úzeemí, konkrétn
ně: Z53 a Z5 4.
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Vzhledem k překryvu některých
n
naavržených plloch změn využití územíí a daného stanoviště
s
je uvedenýý typ přírodního stanovviště dále přeedmětem ho
odnocení.
ociace Galioo-Carpinetum
m:
9170 Duboohabřiny aso
Jedná se o přírodní sttanoviště, ktteré je plošn
ně nejrozsáhllejším příroddním stanov
vištěm na
území EVL
L Čertoryje, kde se vysskytuje hojně (1 277 haa) na živinam
mi bohatých
h půdách,
obvykle hluubších, na sv
vazích a ploššinách v nadm
mořských vý
ýškách do 4500 m, vzácnějji výše.
Obecně hlaavním ohrožením pro totto stanovištěě je změna ch
harakteru biootopu či jeho
o fyzická
likvidace (změna
(
přiro
ozeného druhhového složžení porostu,, holosečný způsob hosp
podaření,
zastavění apod.).
a
Výskyt tohhoto typu přírrodního stanooviště byl zjiištěn přímo na
n ploše navrržených změěn využití
území Z555. Z těchto důvodů je uvedený ty
yp přírodního stanovišště dále přeedmětem
hodnoceníí.
91I0 Eurosibořské stepní doubravvy:
Dané příroodní stanovišště se vyskyttuje na územ
mí EVL Čertoryje roztrouušeně (142,2
29 ha) na
lokalitách mírných
m
svazzích nebo rovvinatých teréénech, příp. mělkých
m
teréénních snížen
ninách na
měkkých horninách,
h
neejčastěji zvětrralinách kříd
dových slínů a slínovců, nneogénních jílovitých
j
sedimentecch, paleogénn
ních flyšovýcch jílovcích a sprašových
h hlínách.
Obecně hlaavním ohrožžením pro tooto stanovišště je výsadb
ba borovýchh monokultu
ur, invaze
trnovníku akátu (Robiinia pseudaccacia), oborrní chov zvěěře a přezvěěření i mim
mo obory,
tracheomykkózy a eutroffizace.
Výskyt tohhoto typu přřírodního staanoviště byll zjištěn na ploše navržžených změn
n využití
území - Z54.
Z těchto důůvodů je uveedený typ přřírodního sta
anoviště dálle předmětem
m hodnocen
ní.

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 – náávrhu ÚPD).. Podklady dodané
d
zadav
vatelem (viz kap. 1.3), provedený
terénní průůzkum i zp
pracování osstatních digitálních a tištěných poodkladů (vizz seznam
literatury) byly
b
dostateččné pro provvedení hodno
ocení.

4.2 Vzttah hodn
nocené koncepc
ce k manageme
entu loka
alit
soustavvy Natura 2000
Hodnoccená koncep
pce „Územ
mní plán Sudoměřice“
S
není konncepčním nástrojem
n
managemenntu evropsky
y významnýých lokalit a ptačích oblaastí. Jedná sse o dokumeent, jehož
cílem je naavrhnout budoucí rozvoj oobce Sudoměřice.
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Hodnoccená koncepcce řeší v poppisných částeech textu pro
oblematiku ssoustavy Nattura 2000
– eviduje existenci EV
VL Strážnickká Morava, EVL Čertorryje a PO B
Bzenecká do
oubrava –
Strážnické Pomoraví. Některé
N
v ko ncepci navržžené změny využití územ
mí potenciáln
ně mohou
ovlivnit úzzemí Čertory
yje a PO B
Bzenecká do
oubrava – Sttrážnické Poomoraví, ressp. jejich
předměty ochrany
o
(viz kap. 4.4).

4.3 Me
etodika hodnoce
h
ení vlivů koncepce na evvropsky
y
význam
mné loka
ality a pttačí obla
asti
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.
Význam
mnost vlivů byla hodnnocena pod
dle následujjící stupnicee, jež je navržena
metodickým
m doporučen
ním MŽP ČR
R (viz MŽP ČR
Č 2007):
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
ů stanoviště nebo
n
druhu, ookrajový zásaah do biotopuu
ekologiických nároků
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
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s přístupem
m používaným
m při hodnoccení míry vý
ýznamnosti vlivů
v
v jinýchh evropských zemích
(Percival 2001, Bernotaat 2007).
Za význnamný negattivní vliv je typicky považována přím
má a trvalá zztráta části stanoviště
s
druhu či typpu přírodníh
ho stanoviště,, které jsou předmětem
p
ochrany
o
EVL
L nebo PO. Za
Z jedno z
významnýcch kritérií (hladina výýznamnosti vlivu) lze konkrétně považovat likvidaci
minimálně 1%, resp. řádově nižšícch jednotek % rozlohy ty
ypu přírodníího stanovišttě či 1%,
resp. řádovvě nižších jeednotek % veelikosti popu
ulace evropssky významnného druhu na
n území
dané EVL nebo ptačíh
ho druhu na území ptačí oblasti (Berrnotat 2007, Percival 2001, MŽP
2011).
V předloženém hod
dnocení jsou za indikátorry významně negativníhho vlivu na předměty
p
ochrany a celistvost EV
VL Čertoryjje a PO Bzeenecká doubrrava – Strážžnické Pomo
oraví dále
považoványy zejména eventuální
e
vý
významné zm
měny určujíccích ekologicckých podm
mínek, jež
zajišťují příznivý
p
stav
v předmětů ochrany (n
např. vytvoření nových významnýcch bariér
bránících migraci
m
či jinak ohrožuujících ptačí druhy, likv
vidace význaamných hnízzdních či
potravních biotopů).
Vzhledeem k výskyttu potenciálnně vhodného
o biotopu strrakapouda jiižního na plloše Z05,
riziku možžné kolize čápů
č
a pochoopů s navržeeným veden
ním VVN (K
K-TEE01 K-TEE09),
zásahu do potenciálníh
ho potravníhho biotopu pochopů
p
a záboru
z
typů přírodních stanovišť
6510, 91700 a 91I0 něk
kterými vymeezenými plochami je dálle hodnocen pouze vliv koncepce
k
na tři předdměty ochran
ny PO – straakapouda jižžního, čápa bílého, motááka pochopaa a na tři
předměty ochrany
o
EVL
L Čertoryje:
- 6510 extenzivní sečené louuky nížin až
a podhůří (Arrhenathherion, BracchypodioCenttaureion nem
moralis)
- 9170 Dubohabřiny
D
y asociace Gaalio-Carpineetum
- 91I0 eurosibořské
e
stepní doubrravy

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 výše pro
ovedeného roozboru byla pozornost ho
odnocení dlee §45i ZOPK
K detailně
zaměřena na
n eventuální vliv návrhuu ÚP Sudom
měřice na tři předměty
p
ochhrany a celisstvost PO
Bzenecká doubrava – Strážnickéé Pomoraví a tři předm
měty ochranny a celistvost EVL
Čertoryje. Důvodem jee skutečnost, že u těchto tří předmětů
ů ochrany PO
O Bzenecká doubrava
– Strážnickké Pomoraví – strakapoudda jižního, čápa bílého a motáka pochhopa a u tří předmětů
p
ochrany EV
VL Čertoryjje – typ přírrodního stan
noviště 6510
0, 9170 a 911I0 bylo přeedchozím
screeningem
m konstatovááno možné rriziko jeho neegativního ov
vlivnění.
Dále jsoou komentov
vány a hodnooceny ty náv
vrhové ploch
hy, které se nnachází na území
ú
PO
Bzenecká doubrava
d
– Strážnické P
Pomoraví a EVL Čertorryje a mají ppotenciál neg
gativního
ovlivnění výše
v
uveden
ných předměětů ochrany či celistvostti těchto lokkalit soustav
vy Natura
2000. Konkkrétně se jed
dná o plochyy: Z05, Z53, Z54 a Z55 a koridory K
K-TEE01 a K-TEE09.
K
Ostatní navvržené změn
ny funkčníhoo využití plo
och v zájmov
vém území oobce Sudoměěřice (viz
AR projekkt 2016) neb
budou mít n
negativní vlliv na předm
měty ochranyy či celistvo
ost lokalit
soustavy Natura
N
2000. Důvodem jje skutečnosst, že se nachází v dostaatečné vzdáleenosti od
lokalit sousstavy Naturaa 2000 a/neboo nemají pottenciál způso
obit negativnní ovlivnění předmětů
p
ochrany.
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4.4.1 Vyh
hodnoceníí nepřímýých a přím
mých vlivů
ů koncepcee na územ
mí ptačí
oblasti Bzenecká doubravva – Str ážnické Pomoraví,
P
, resp. na
n její
předmětyy ochrany
čáp bílý (C
Ciconia cicon
nia):
Nelze vyloučit
v
výskyt tohoto druhu nap
př. při migrraci nebo llovu potravy
y v trase
plánovanéhho vedení VV
VN (koridoryy K-TEE01 a K-TEE09)). Vedení VV
VN představu
uje riziko
přímé koliize čápů s vodiči
v
či rizziko zasažen
ní jedinců el.
e proudem na stožárecch VVN.
S ohledem na výše uveedená rizika llze konstatov
vat nulový až
a mírně neggativní (0 ažž -1) vliv
na čápa bílého
b
a jeeho biotop realizací ho
odnocené koncepce.
k
Pr
Pro eliminacci tohoto
potenciálníího vlivu je v kap. 5 tohhoto hodnoccení navržen
no konkrétníí zmírňující opatření.
Opatření zahrnuje
z
reaalizaci konkrrétních tech
hnických opaatření vedouucích k min
nimalizaci
rizika zraněění či usmrceení jedinců ččápa bílého na
n sloupech či
č drátech veedení. Tato op
patření je
třeba realizzovat ve fázzi konkrétníhho záměru po
p předchozím projednánní technickéh
ho řešení
sloupů a voodičů VVN s příslušným orgánem ochrany přírod
dy.
us):
moták pocchop (Circuss aeruginosu
Některéé z návrhových ploch naccházející se na
n orné půděě mohou býtt motáky přílležitostně
využívány jako součásst potravníhoo teritoria. Hnízdění drruhu na návr
vrhových plo
ochách či
v jejich bezzprostřední blízkosti
b
je pprakticky vy
yloučeno vzh
hledem k nevvhodnému ch
harakteru
biotopu. Potenciálně vhodné
v
potraavní biotopy
y pro moták
ka pochopa se nachází nejen na
území ptaččí oblasti Bzenecká
B
dooubrava-Strážžnické Pom
moraví, ale i mimo ptačí oblast
v blízkosti intravilánu obce
o
(např. pplochy Z08, Z10,
Z Z11, Z2
28). Z dostuppných dat vy
yplývá, že
moták pochhop využíváá širší okolí intravilánu Sudoměřic,
S
tj.
t i mimo úz
území ptačí oblasti
o
ke
sběru potraavy (Čamlík
k 2015, Pavvláček 2016)). Nicméně vzhledem k tomu, že předměty
p
ochrany PO
O by měly být primárně hnízdně i po
otravně saturrovány biotoopy na územ
mí PO, tak
lze zábor části
č
jejich potenciálního
p
o potravního
o biotopu miimo území PPO nově nav
vrženými
plochami hodnotit
h
jako
o málo význaamný. Celko
ově je vliv zááboru části ppotenciálních
h biotopů
motáka pochopa náv
vrhovými pplochami hodnocen v rozmezí nuulového ažž mírně
negativníh
ho vlivu (0 ažž -1).
Zároveňň nelze vylo
oučit příležittostný výsky
yt tohoto drruhu v trase plánovanéh
ho vedení
VVN (napřř. při migracii nebo lovu),, které předsttavuje riziko
o přímé kolizze pochopů s vodiči či
riziko zasaažení jedinců
ů el. proudem
m na stožáreech VVN. S ohledem naa výše uvedeená rizika
lze konstattovat nulový
ý až mírně n
negativní (0 až -1) vliv na
n motáka ppochopa a jeh
ho biotop
realizací hoodnocené ko
oncepce. Proo eliminaci tohoto
t
poten
nciálního vlivvu je v kap. 5 tohoto
hodnocení navrženo ko
onkrétní zmíírňující opatřření. Opatřen
ní zahrnuje realizaci kon
nkrétních
technickýchh opatření vedoucích
v
k minimalizacci rizika zran
nění či usmrrcení jedinců
ů motáka
pochopa naa sloupech či drátech veddení. Tato op
patření je třeeba realizovaat ve fázi kon
nkrétního
záměru po předchozím
m projednáníí technického
o řešení slou
upů a vodičů
čů VVN s přříslušným
orgánem occhrany přírod
dy.
strakapoud jižní (Den
ndrocopos syyriacus):
Na ploše Z05 se nachází staarý švestkov
vý sad, s něěkterými prrosychajícím
mi stromy
s dutinami,, který předsstavuje potennciálně vhodný biotop prro tento druhh. S ohledem
m na dobu
průzkumu (červenec) nebyl
n
výskytt tohoto druh
hu na ploše aktuálně zjiištěn, nebyly
y zjištěny
ani hnízda druhu. Výsskyt není uddáván ani v dostupných
d
nálezových databázích, nelze jej
však vylouučit. V blízkém okolí pllochy Z05 see nachází do
ostatek biotoopů – starýcch dřevin
vhodných pro
p tento dru
uh.
S ohledem na záborr části potennciálně vhod
dného biotop
pu pro tento druh lze ko
onstatovat
nulový až mírně negattivní (0 až -11) vliv na strrakapouda jižžního a jeho biotop. Pro eliminaci
tohoto vlivvu je v kap. 5 tohoto hoddnocení navrženo konkréétní zmírňujíccí opatření zahrnující
z
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zachování maximálníh
ho množstvíí stávajících
h perspektivn
ních ovocnýých dřevin v sadu a
pokračovánní v údržbě (sečení) nivníích lučních porostů.
p

4.4.2 Vyyhodnocen
ní nepřím
mých a p římých vlivů
v
konccepce na území
evropskyy významn
né lokalityy Čertoryjee, resp. na
a její předdměty ochrrany
6510 Exttenzivní seččené louky nížin až podhůří (Arrhenathe
(
erion, BracchypodioCentaureioon nemoraliss):
Z proveedeného terén
nního průzkuumu a analýzzy dat AOPK
K ČR (viz kaap. 3.1) vyplynulo, že
v porostechh tohoto typ
pu přírodníhoo stanoviště se nachází celkem dvěě plochy s navrženou
n
změnou vyyužití území. Konkrétně se jedná o plochy Z53
3 a Z54 v bllízkosti vodn
ní nádrže
Mlýnky. Na
N základě terrénního průzzkumu lze so
ouhlasit s údaaji AOPK ČR
R (viz data mapování
m
biotopů, kap.
k
3.1), žee porosty nna inkrimino
ovaných plo
ochách jsou poměrně kvalitní
k
a
reprezentattivní. Detailn
ní průzkum sstruktury a druhového slo
ožení luk všaak nemohl bý
ýt v době
hodnocení proveden z důvodu needávného po
osečení luk. Nelze protto vyloučit případný
výskyt někkterých zvlááště chráněnných či jinaak významn
ných druhů rostlin na řešených
návrhovýchh plochách.
Při realiizaci navržen
ných změn vvyužití územíí lze očekávaat zastavění ččásti ploch přírodního
stanoviště 6510 a diisturbanci ookolí (naruššení vegetaččního a půůdního krytu
u, riziko
ruderalizacce a synan
ntropizace ookolních plloch apod.) v důsledkuu stavebnícch prací.
V předložeeném naturov
vém hodnoceení byl uplatn
něn princip předběžné
p
oppatrnosti a oččekávaný
zábor plochhy přírodnícch stanovišť byl spočten
n pro celou rozlohu
r
jednnotlivých náv
vrhových
ploch. Reáálně lze před
dpokládat, žže skutečná míra zastavěění, resp. naarušení poro
ostů bude
nižší.
Celkovýý rozsah očekávaného zzáboru stávaajících porostů stanovišt
ště 6510 náv
vrhovými
plochami v katastru ob
bce Sudoměřřice byl při použití
p
výše popsaného pprincipu stan
noven na
cca 0,7 ha. Při vztaženíí zjištěného rrozsahu oček
kávaného záb
boru plochy přírodního stanoviště
s
6510 na ceelé území EVL Čertoryjje, kde plocha stanoviště 6510 činilla dle oficiáálních dat
AOPK ČR
R v době vyh
hlášení EVL 103,7216 ha,
h odpovídáá plocha záb oru hodnotěě 0,68 %.
Tato hodnoota (0,68 %) by mohla při součtu ostatních
o
záb
borů ploch ppřírodního stanoviště
s
6510 na území ostatníích obcí, ressp. záměrů zasahujících
z
do EVL Čeertoryje (kum
mulativní
dnotu 1%. H
Hodnotu 1%
%, resp. řádo
ově nižší jeednotky pro
ocent, lze
vliv) překrračovat hod
považovat za indikativn
ní z hlediskaa stanovení hladiny
h
význaamně negativvního vlivu na
n úrovni
celé EVL (viz
(
kap. 4.3
3). V době hhodnocení vššak nejsou k dispozici koonkrétní info
ormace o
jiných zám
měrech v EV
VL Čertoryjje, které by
y opravňovaaly hodnotittele ke kon
nstatování
kumulativnního záboru plochy přírrodního stan
noviště 6510
0 překračujíccího limit významně
v
negativníhoo vlivu (-2).
Na základě výše provedeného
p
rozboru a analýzy dosstupných datt lze konstaatovat, že
realizace návrhových
n
ploch
p
v navržženém rozsaahu by vedla k mírně neegativnímu ovlivnění
o
(-1 dle stuupnice hodno
ocení) příroddního stanov
viště 6510. Je
J však třebaa připomeno
out, že se
jedná dle dostupných
d
dat
d o poměrrně kvalitní a cenné lučn
ní porosty ppřírodního stanoviště
s
6510. Vzhhledem k tom
mu, že se zjištěná hodnota záborru plochy ppřírodního stanoviště
s
v kumulacii blíží k hran
nici konstatoování význam
mně negativ
vního vlivu a z důvodu možného
výskytu cennných druhů
ů rostlin na náávrhových plochách,
p
bud
de do budouccna potřeba konkrétní
k
záměry na plochách Z5
53 a Z54 vyhhodnotit proccesem dle §45
5i ZOPK (žáádost o stano
ovisko dle
§45i ZOPK a případ
dné zpracovvání naturov
vého hodnocení na úroovni záměru
u). Není
vyloučeno,, že takové případné naaturové hodn
nocení na úrrovni záměruu, kdy budo
ou známy
přesné detaaily řešení a lokalizace evventuální vý
ýstavby, můžže vliv vyhoddnotit jako významně
v
negativní.
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9170 Duboohabřiny aso
ociace Galio--Carpinetum
m:
Z proveedeného terén
nního průzkuumu a analýzzy dat AOPK
K ČR (viz kaap. 3.1) vyplynulo, že
v porostechh tohoto typu
u přírodníhoo stanoviště se
s nachází jeedna plocha s navrženou
u změnou
využití úzeemí. Konkrétně se jedná o plochu Z55
5 v blízkosti vodní nádržee Mlýnky. Porosty na
inkriminovvané ploše jso
ou poměrně kvalitní a rep
prezentativní, což je blížže popsáno v kap. 3.1.
Lesní porost zasahuje do
d plochy okkrajově.
Při realizaci navržeených změn využití územ
mí v plném rozsahu
r
lze očekávat vy
ykácení a
zastavění části
č
plochy přírodního sstanoviště 91
170 a disturb
banci okolí v důsledku sttavebních
prací (naruušení půdního
o a vegetačnního krytu, riziko ruderallizace a synaantropizace vegetace,
v
apod.). V předloženém
p
m naturovém hodnocení byl uplatněn
n princip pře
ředběžné opaatrnosti a
očekávaný zábor ploch
hy přírodnícch stanovišť byl spočten
n pro celou rozlohu jedn
notlivých
návrhovýchh ploch. Reeálně lze přeedpokládat, že skutečnáá míra zastaavění, resp. narušení
porostů budde nižší.
Celkovýý rozsah očekávaného zzáboru stávaajících porostů stanovišt
ště 9170 náv
vrhovými
plochami v katastru obce Sudoměřiice byl stano
oven na cca 0,0153
0
ha. Přři vztažení zjištěného
z
rozsahu oččekávaného záboru ploochy přírodn
ního stanoviiště 9170 nna celé úzeemí EVL
Čertoryje, kde
k plocha stanoviště
s
91170 činila dle oficiálních
h dat AOPK ČR v době vyhlášení
v
EVL 1276,,9785 ha, od
dpovídá plochha záboru ho
odnotě <0,00
01 %. Lze důůvodně před
dpokládat,
že tato hoodnota (<0,0
001 %) nebbude ani přii součtu osttatních záboorů ploch přírodního
stanoviště 9170 na úzzemí ostatníích obcí, reesp. záměrů zasahujícíchh do EVL Čertoryje
Č
(kumulativvní vliv) přeekračovat hoodnotu 1%. Hodnotu 1%, resp. řáádově nižší jednotky
procent, lzze považovatt za indikatiivní z hlediska stanoven
ní hladiny výýznamně neg
gativního
vlivu na úrovni celé EV
VL (viz kap. 4.3).
Na záklladě výše prrovedeného rozboru lze konstatovatt, že realizacce návrhový
ých ploch
v navrženém rozsahu by
b vedla k m
mírně negativ
vnímu ovliv
vnění (-1 dlee stupnice ho
odnocení)
přírodního stanoviště 9170.
9
Pro m
minimalizaci rizika negatiivního vlivuu návrhu ÚP na tento
předmět occhrany byla navržena
n
konnkrétní zmírň
ňující opatřen
ní (viz kap. 55).
91I0 Eurossibořské step
pní doubravyy:
Z proveedeného terén
nního průzkuumu a analýzzy dat AOPK
K ČR (viz kaap. 3.1) vyplynulo, že
v porostechh tohoto typu
u přírodníhoo stanoviště se
s nachází jeedna plocha s navrženou
u změnou
využití úzeemí. Konkréétně se jednáá o plochu Z54
Z v blízko
osti vodní náádrže Mlýnk
ky. Lesní
porosty navazující ve svahu nna inkrimino
ovanou plochu jsou ppoměrně kv
valitní a
reprezentattivní (viz kap
p. 3.1), navícc se při okraaji lesa nachází hodnotnýý pás keřů, nabízející
n
vhodné proostředí pro av
vifaunu a dallší organismy
y,
Při realizaci navržeených změn využití územ
mí v plném rozsahu
r
lze očekávat vy
ykácení a
zastavění části
č
ploch přírodního
p
sttanoviště 91I0 a disturbaanci okolí v důsledku sttavebních
prací (naruušení půdního
o a vegetačnního krytu, riziko ruderallizace a synaantropizace vegetace,
v
apod.). V předloženém
p
m naturovém hodnocení byl uplatněn
n princip pře
ředběžné opaatrnosti a
očekávaný zábor ploch
hy přírodnícch stanovišť byl spočten
n pro celou rozlohu jedn
notlivých
návrhovýchh ploch. Reeálně lze přeedpokládat, že skutečnáá míra zastaavění, resp. narušení
porostů budde nižší.
Celkovýý rozsah očekávaného zzáboru stávaajících porostů stanovišště 91I0 náv
vrhovými
plochami v katastru obce Sudoměřiice byl stano
oven na cca 0,0931
0
ha. Přři vztažení zjištěného
z
rozsahu oččekávaného záboru ploochy přírodn
ního stanoviště 91I0 nna celé úzeemí EVL
Čertoryje, kde plocha stanoviště
s
911I0 činila dlee oficiálních
h dat AOPK ČR v době vyhlášení
v
EVL 142,22923 ha, odp
povídá plochha záboru hodnotě 0,07 %.
% Lze důvoodně předpok
kládat, že
tato hodnoota (0,07 %) nebude ani při součtu ostatních záb
borů ploch ppřírodního stanoviště
s
91I0 na úzzemí ostatních obcí, ressp. záměrů zasahujících
z
do EVL Čeertoryje (kum
mulativní
vliv) překrračovat hod
dnotu 1%. H
Hodnotu 1%
%, resp. řádo
ově nižší jeednotky pro
ocent, lze
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považovat za indikativn
ní z hlediskaa stanovení hladiny
h
význaamně negativvního vlivu na
n úrovni
celé EVL (viz
( kap. 4.3)).
Na záklladě výše prrovedeného rozboru lze konstatovatt, že realizacce návrhový
ých ploch
v navrženém rozsahu by
b vedla k m
mírně negativ
vnímu ovliv
vnění (-1 dlee stupnice ho
odnocení)
přírodního stanoviště 91I0.

4.5 Ho
odnocen
ní vlivů koncep
pce na celistvo
ost evro
opsky
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 celistvoost EVL Čertoryje a PO Bzenecká doubrava
d
– Strážnické
S
PPomoraví zam
měřilo na
zjištění, zda koncepce:
• způsobbuje změny důležitých
d
ekkologických funkcí
f
• význam
mně redukujee plochy výskkytu předměětu ochrany EVL
E
či PO
• 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
• 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) jssou obsaženy
y již v předcchozím hodn
nocení vlivů záměru
z
na ppředmět ochrrany EVL
Čertoryje a PO Bzeneccká doubravaa – Strážnick
ké Pomoraví. Pro detailnní popis ekollogických
souvislostí je tedy vhod
dné odkázat nna zmíněné hodnocení
h
(v
viz kap. 4.4)..
ůležitých eko
ologických fu
funkcí EVL a PO:
Vyhodnocení eventuállního vyvoláání změn dů
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 tím pádem
m k význam
mnému negaativnímu ovllivnění předdmětů ochraany EVL
Čertoryje a PO Bzeneck
ká doubravaa – Strážnickéé Pomoraví.
Vyhodnocení eventuá
ální význam
mné redukcee ploch výsk
kytu předměětů ochrany
y EVL a
PO:
Lze konnstatovat, žee realizací ppředložené koncepce
k
ned
dojde k význnamné reduk
kci ploch
výskytu tyypů přírodních stanovišťť ani k redu
ukci rozlohy
y biotopu evvropsky výzznamných
druhů, kterré jsou předm
mětem ochraany EVL Čerrtoryje a PO Bzenecká ddoubrava – Strážnické
Pomoraví.
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Vyhodnocení eventuállní významn
né redukce diverzity
d
EV
VL a PO:
Obecně lze za význ
namně negat
ativní redukcci diverzity EVL
E
a PO ppovažovat případnou
p
eliminaci výskytu
v
či vý
ýrazné snížeení početnostti některého ze stávajícícch předmětů
ů ochrany
(evropsky významnýcch druhů čii ptačích druhů),
d
resp
p. diagnosticckých, typicckých či
ochranářskky významný
ých druhů naa plochách výskytu
v
typů přírodních sstanovišť – předmětů
p
ochrany v důsledku
d
reaalizace konceepce.
Realizacce koncepcee nebude znaamenat elimiinaci výskytu či snížení početnosti předmětu
p
ochrany naa území EVL
L Čertoryje a PO Bzeneck
ká doubrava – Strážnickéé Pomoraví.
Vyhodnocení eventuállní významn
né fragmenttace EVL a PO:
P
V důsleedku realizacce předloženné koncepce nedojde k významné fraagmentaci sttávajícího
přirozenéhoo prostředí předmětu oochrany EV
VL Čertoryjee a PO Bzzenecká dou
ubrava –
Strážnické Pomoraví.
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 předmětu
u ochrany
EVL Čertooryje a PO Bzzenecká doubbrava – Strážžnické Pomo
oraví.
ušení cílů occhrany EVL
L a PO:
Vyhodnocení eventuállního význa mného naru
Lze konnstatovat neevýznamné nnarušení cíllů ochrany EVL
E
Čertorryje a PO Bzenecká
B
doubrava – Strážnické Pomoraví
P
v ddůsledku reaalizace konceepce.
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 či PO v ddůsledku nav
vržených změěn využití úzzemí.
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4.6 Ku
umulativ
vní vlivvy ostattních známých
z
h zámě
ěrů a
koncep
pcí v zá
ájmovém
m územ
mí na evropsk
e
ky významné
lokalityy a ptačí oblasti
Obecně lze konsttatovat, že v zájmovém
m území obce
o
Sudom
měřice lze očekávat
pokračovánní stávajícíh
ho zeměděls kého, sídeln
ního, lesnick
kého, doprav
avního a rek
kreačního
využívání krajiny.
k
V kaap. 4.4 byly podrobněji zhodnoceny
z
očekávané m
míry ovlivněn
ní plochy
přírodních stanovišť 65
510, 9170, 991I0, motákaa pochopa, čápa
č
bílého a strakapoud
da jižního
v důsledkuu realizace hodnoceného
h
o návrhu ÚP
P. Bylo konsstatováno, žže realizace navržené
koncepce bude
b
znamen
nat mírně neegativní ovliivnění (-1 dlle stupnice hhodnocení) přírodních
stanovišť 9170,
9
91I0 a 6510. Dále bylo konstattováno nulov
vé až mírněě negativní ovlivnění
o
(0 až -1 dlee stupnice ho
odnocení) čáppa bílého, motáka pochop
pa a strakapoouda jižního..
Z analýzzy databáze informačníhho systému EIA/SEA
E
(v
viz http://ww
ww.cenia.cz) vyplývá,
že v prostooru Sudoměřřic nejsou akktuálně znám
my další realizované či ppřipravovanéé záměry,
které by měly
m
v kumulaci s dalším
mi vlivy aktu
uálně význam
mně ovlivnitt řešené úzeemí, resp.
EVL Čertooryje a PO Bzzenecká doubbrava – Strážžnické Pomo
oraví.
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
p
obce S udoměřice. Tato
T
skutečn
nost by však znamenala výraznou
v
překážku dalšího
d
rozvo
oje obce.
Provedeení aktivní vaarianty (předdložené konccepce) v plnéém rozsahu bby hypotetick
ky mohlo
znamenat negativní
n
ovlivnění územ
mí EVL Čerttoryje a PO Bzenecká dooubrava – Strážnické
Pomoraví, resp. jejich
h předmětů ochrany. Nebyl
N
však a priori koonstatován významně
v
negativní vliv
v na žádný
ý z předmětůů ochrany lo
okalit Natura 2000. Navííc byla navržžena sada
zmírňujícícch opatření definovaných
d
h v kap. 5 toh
hoto hodnoceení, při jejichhž respektování by do
budoucna měl
m být vliv ve většině přřípadů minim
malizován.
Lze teddy konstatov
vat, že význnamnost vliv
vů obou variant na lokaality Natura 2000 je
srovnatelnáá.
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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
předměty ochrany a celistvost
c
E
EVL Čertory
yje a PO Bzenecká douubrava – Strážnické
Pomoraví je
j při budo
oucí realizacci záměrů na návrhovýcch plocháchh žádoucí zaapracovat
následující konkrétní do
oporučení:
Z05:
Při buddoucím využžití plochy ddoporučujeme ponechat po ošetření maximální množství
stávajících perspektivn
ních ovocnýcch dřevin vee starém sad
du. Dále dopporučujeme zachovat
alespoň čáást stávajícícch nivních llučních poro
ostů na plošše a pokraččovat v jejich
h údržbě
(pravidelnéé sečení).
K-TEE01, K-TEE09:
Ve fázii konkrétníh
ho budoucíhho záměru VVN
V
realizovat po přeedchozím prrojednání
s příslušným
m orgánem ochrany přírrody konkréttní technickáá opatření veedoucí k min
nimalizaci
rizika zrannění či usmrrcení jedincůů čápa bíléh
ho, motáka pochopa a ddalších živo
očichů na
sloupech čii drátech elek
ktrického veddení (např. in
nstalace chráániček, zvidiitelnění vodiččů).
Z53:
Vzhledeem k tomu, že
ž se zjištěnáá hodnota záboru plochy přírodního sstanoviště v kumulaci
blíží k hraanici konstattování význaamně negatiivního vlivu
u a z důvoddu možného výskytu
cenných drruhů rostlin na návrhovéé ploše, bud
de do budouccna potřeba konkrétní zááměry na
ploše Z53 vyhodnotit procesem ddle §45i ZO
OPK (žádost o stanoviskko dle §45i ZOPK a
případné zppracování naaturového hoodnocení na úrovni
ú
záměrru).
Z54:
Vzhledeem k tomu, že
ž se zjištěnáá hodnota záboru plochy přírodního sstanoviště v kumulaci
blíží k hraanici konstattování význaamně negatiivního vlivu
u a z důvoddu možného výskytu
cenných drruhů rostlin na návrhovéé ploše, bud
de do budouccna potřeba konkrétní zááměry na
ploše Z54 vyhodnotit procesem ddle §45i ZO
OPK (žádost o stanoviskko dle §45i ZOPK a
ú
záměrru).
případné zppracování naaturového hoodnocení na úrovni
Při buddoucí realizaaci plochy ddoporučujem
me vyloučit zásahy do sseverně nav
vazujících
lesních porrostů (přírodn
ní stanovištěě 91I0).
Z55:
Při budooucí realizacci plochy dopporučujeme vyloučit zásahy do jižněě navazujícícch lesních
porostů (přřírodní stanov
viště 9170).
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6. Sh
hrnutí a záv ěr
Předmětem předkládaného hodnnocení dle §45i
§
zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
p
a
krajiny, v platném znění je posoouzení vlivu
u koncepce „Územní pllán Sudoměěřice“ na
evropsky významné
v
lok
kality a ptaččí oblasti. Záájmovou lokaalitou je územ
mí obce Sud
doměřice.
Cílem předdkládaného hodnocení
h
j e zjistit, zdaa má koncep
pce významn
mný negativn
ní vliv na
předměty ochrany
o
a celistvost
c
koonkrétních ev
vropsky výzznamných lookalit a/nebo
o ptačích
oblastí.
Bylo zjištěno, že reealizace návrrhů uvedených v hodnoccené koncepcci ve většiněě případů
nepřináší rizika
r
negativních vlivůů na lokality
y soustavy Natura 20000 a jejich předměty
p
ochrany. Převážná
P
většina
v
plocch s navržen
nou změnou
u využití úúzemí je situována
s
v bezprostřřední blízkosti stávající zástavby v dostatečné vzdálenosti od lokalit soustavy
Natura 20000. Bylo zjišttěno, že navrržené plochy
y a koridory Z01-Z05, Z111, Z62, K-D
DV01, KTEE01, K-TEE09
K
a K-DC01
K
se nachází na území ptaččí oblasti B
Bzenecká dou
ubrava –
Strážnické Pomoraví a plochy Z533-Z56 se naachází na úzeemí evropskky významnéé lokality
Čertoryje.
Na těchhto, ale i dalšších návrhovvých plochácch mimo lok
kality Naturaa 2000 byl v červenci
2016 provveden terénn
ní průzkum zaměřený na
n vyhodnoccení aktuálnního stavu biotopů
b
a
zjištění příípadného vý
ýskytu předm
mětů ochran
ny lokalit soustavy Natuura 2000 a možností
jejich ovlivvnění. Využiita byla též dostupná náálezová data a konzultacee s místnímii znalci –
pracovníkyy státní ochraany přírody.
Bylo koonstatováno,, že realizacce navržené koncepce bude
b
znamennat mírně negativní
n
ovlivnění (-1 dle stup
pnice hodno cení) přírod
dních stanovišť 9170, 9 1I0 a 6510 zejména
z důvodu záboru
z
části plochy
p
příroddních stanov
višť. Dále byllo konstatovváno nulové až mírně
negativní ovlivnění (0 až -1 dlee stupnice hodnocení)
h
čápa
č
bílého,, motáka po
ochopa a
strakapoudda jižního. Přři respektováání vznesený
ých zmírňujíících opatřenní k budoucí realizaci
záměrů na plochách (v
viz kap. 5) jje možné vlliv jednotlivých ploch a koridorů ve většině
případů miinimalizovat. V případě návrhových ploch Z53 a Z54 bylo z důvodu zv
výšeného
rizika kolizze s cenným
mi přírodnímii segmenty doporučeno mimo jiné aplikovat prroces dle
§45i ZOPK
K na úrovni konkrétních
k
bbudoucích zááměrů.
Na zákkladě vyhodn
nocení předlložené konceepce v souladu s § 45h,ii zákona č. 114/1992
Sb., v plattném znění lze konsttatovat, že uvedená koncepce při
ři dodržení opatření
definovanýých v kap. 5 nebude m
mít významn
ný negativníí vliv na ceelistvost a předměty
p
ochrany evvropsky výzznamných lookalit a ptaččích oblastí.
V Dolanechh dne 27.7.2016
RNDr. Marrek Banaš, Ph.D.
P
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