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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
Buchlovicee“ (dále téžž: návrh Ú
ÚPD či kon
ncepce) na lokality
l
souustavy Naturra 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 hodno
ocení je Ing. arch. Vladim
mír Dujka, Kamenná
K
38858, Zlín, zp
pracovatel
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 přírody – Krajského
o úřadu Zlínského kraje ddle §45i ZOP
PK ze dne
15.5. 20144 (č.j. KUZL
L 26286/20114). Ve stan
novisku je upozorněno,
u
že některé návrhové
plochy se nachází
n
v pottenciálně vhoodném bioto
opu pro jeden
n předmět occhrany EVL Chřiby –
ohniváčka černočárného.
vé hodnocenní vychází z textových a mapovýcch podkladů
ů návrhu
Předložené naturov
územního plánu
p
městysse dodanýchh zadavatelem
m posouzení. Konkrétně se jedná o teextovou a
grafickou část
č návrhu ÚP
Ú z listopaddu 2015 a ak
ktualizovanou verzi z leddna 2016, včetně jeho
vektorové podoby
p
(form
mát .dgn) (viiz Dujka 2015, 2016).
Naturovvé hodnoceníí pracuje s výýsledky aktu
uálního terénního průzkum
mu zájmového území
(listopad 20015), náhled
du do dat nál ezové databááze ochrany přírody (ND
DOP) - verzee prosinec
, dat mapováání biotopů z let 2001-2010 [cit. 20 15-12], posk
2015 [cit. 2015-12-01]
2
kytnutých
Agenturou ochrany přřírody a krajjiny, inventaarizačních průzkumů EV
VL Chřiby a návrhu
plánu péčee o PP Chřib
by poskytnuttých Krajský
ým úřadem Zlínského
Z
krraje (Ing. No
ovotná) a
zpracováníí dalších tištěěných a digiitálních dat o sledovaném
m území (viiz seznam literatury).
Vliv hodnnocené koncepce na ohhniváčka čerrnočárného byl
b konzultoován se speecialistou
entomologeem – Mgr. Josefem Kaašákem, Ph.D. z Mendeelovy univerrzity v Brně.. Terénní
průzkum území
ú
byl zaacílen zejmééna na ty plochy navržeených změn využití územ
mí, které
zasahují doo prostoru EVL
E
Chřiby,, či se nacháázejí v její blízkosti.
b
Proo účely před
dloženého
naturovéhoo hodnocení bylo
b
zachovááno číslován
ní ploch, jež je použito v nnávrhu 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
___________________________
_____________________________
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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 návrhu ÚP B
Buchlovice je
j administraativní obvodd městyse Bu
uchlovice,
jenž se naachází cca 10 km západdně od bývaalého okresn
ního města U
Uherské Hraadiště ve
Zlínském kraji, na sp
pojnici Uherrského Hrad
diště s Brnem
m (silnice II/50), která prochází
západním okrajem Bu
uchlovic. N
Na severu sousedí
s
Bucchlovice s kk.ú. Staré Hutě,
H
na
severovýchhodě s k.ú. Břestek,
B
na výýchodě s k.ú. Tupesy, na jihovýchoděě a jihu s k.ú
ú. Boršice
u Buchloviic, Stříbrnicee a Medlovicce, na západě s k.ú. Osvětimany a naa severozápaadě s k.ú.
Stupava. Katastr
K
obce má rozlohu 31,96 km2. Intravilán
I
Bu
uchlovic ležíí v nadmořsské výšce
cca 235 m. Nejvyšším bodem
b
katasstru obce je Holý
H
kopec s nadmořskouu výškou 548
8 m.
Obr. 1: Situační mapa polohy záájmového úzzemí městysse Buchlovicce (podklado
ová data:
ČÚZK).

Následuující popis ho
odnocené konncepce vych
hází z textu návrhu ÚPD ((viz Dujka 2016).
Urbanisstická koncepce a navržžené uspořád
dání ploch vytváří
v
podm
mínky pro obnovu
o
a
rozvoj sídeelní struktury
y a bydlení. Územní pláán stanovuje koncepci roozvoje územ
mí, včetně
urbanistickké koncepce, a to s ohleddem na hodn
noty, podmín
nky a charakkter území. Územním
Ú
plánem jsou stanoveny podmínky vvyužití územíí jednotlivých typů plochh.
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______________
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Celkem
m je v územn
ním plánu vyymezeno 125
5 ploch změn
n využití úzzemí, z toho 3 plochy
přestavby. V návrhu úzzemního plánnu jsou obsaaženy i tři plochy, které jjsou již v současnosti
stabilizovanné a nejsou tak součásttí hodnocení vlivů ÚP na
n životní prrostředí (plochy 126128). V úzeemním plánu
u nejsou navrrženy žádné územní rezervy.
V prostooru městysee Buchlovicce jsou v návrhu
n
územ
mního plánuu (viz Dujk
ka 2015)
vymezeny následující plochy
p
s rozddílným způso
obem využitíí:
BI – plochyy individuáln
ního bydlení
RI – plochyy rodinné rek
kreace
OV – plochhy občanskéh
ho vybavení – veřejná vy
ybavenost
OH – plochhy občanskéh
ho vybavení – veřejná po
ohřebiště a so
ouvisející sluužby
OS – plochhy občanskéh
ho vybavení – tělovýchov
va a sport
D – plochyy dopravní in
nfrastruktury
T* - plochyy technické infrastrukturyy
TE – plochhy technické infrastrukturry – energetika
TV – plochhy technické infrastrukturry – vodní ho
ospodářství
PV – plochhy veřejných prostranstvíí s převahou zpevněných ploch
PZ – plochhy veřejných prostranství s převahou nezpevněnýc
n
ch ploch
SP – plochyy smíšené vý
ýrobní
WT – vodnní toky a plocchy
K – plochyy krajinné zelleně
P – plochy přírodní
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
bude
b
věnovánna těm funkčním plocháám (rozvojovvým aktivitám), které
navrhují novou zástav
vbu či význaamnou funk
kční změnu stávajících bbiotopů na území či
v blízkosti EVL Chřiby
y.
Na těchhto plochách byl v listtopadu 2015
5 proveden terénní průůzkum zaměěřený na
vyhodnoceení aktuálníh
ho stavu biootopů a zjišštění případn
ného výskytu
tu předmětů ochrany
lokalit soustavy Naturaa 2000. Pozddní podzimn
ní termín teréénního průzkkumu vycházzí z doby
zadání hoddnocení, přičemž je evideentní, že se nejedná
n
o do
obu vegetačnního optima.. V rámci
terénního průzkumu tedy nemohhl být aktu
uálně prověřřen případnný výskyt některých
n
konkrétníchh předmětů ochrany – zejména oh
hniváčka čerrnočárného, kterého lze v terénu
detekovat přibližně v období dubeen-září. V případě
p
tohoto druhu, i dalších živ
vočišných
předmětů ochrany
o
EVL
L Chřiby, lzee však vycháázet z recentn
ních inventarrizačních prů
ůzkumů a
návrhu pláánu péče o PP
P Chřiby, kt
které přináší dostatek důlležitých infoormací pro hodnocení
h
(viz Mott MacDonald
M
Praha,
P
spol. s r. o. 2010, Schneider 2011, databázze NDOP, ko
onzultace
se specialistou entomo
ologem – M
Mgr. Josefem
m Kašákem, Ph.D. z Menndelovy univerzity v
Brně).
Terénníímu průzkum
mu byly poodrobeny i další návrh
hové plochy v rámci ho
odnocené
koncepce, které
k
jsou vššak bez potennciálu možného ovlivněn
ní lokalit Nat
atura 2000. Jeedná se o
plochy, kteeré se nacházzí mimo EVL
L Chřiby a nemají
n
přímý
ý ani nepřímýý potenciál tu
uto EVL,
resp. její přředměty ovliivnit. Výsleddky terénního
o průzkumu těchto
t
dalšícch ploch jsou
u uvedeny
v SEA vyhhodnocení návrhu ÚP B
Buchlovice. Zkoumané plochy
p
byly pro účely terénního
t
průzkumu očíslovány v souladu s návrhem ÚPD
Ú
(viz Duj
ujka 2015). PPřehled hodn
nocených
navrženýchh změn využití území ilusstruje násled
dující tabulkaa.
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Tab. 1: Seznam blížee hodnocenýých navržený
ých změn využití územ
mí v prostoru městyse
Buchlovicee (zdroj: Dujk
ka 2015).
Plocha č.
12
13
14
15
16
23
27
28
40
41
42
43
44
91
95
96
97
98
99
118
119
120
122
123
124
125

Charakteristika
BI – ploch
hy individuálnního bydlení
BI – ploch
hy individuálnního bydlení
BI – ploch
hy individuálnního bydlení
BI – ploch
hy individuálnního bydlení
RI – ploch
hy rodinné rekkreace
D – plochy
y dopravní inffrastruktury
PV – ploch
hy veřejných pprostranství
s převahou
u zpevněných ploch
PV – ploch
hy veřejných pprostranství
s převahou
u zpevněných ploch
WT – vodn
ní plochy a tooky
WT – vodn
ní plochy a tooky
WT – vodn
ní plochy a tooky
WT – vodn
ní plochy a tooky
WT – vodn
ní plochy a tooky
TV – ploch
hy technické iinfrastruktury
y
– vodní ho
ospodářství
TV – ploch
hy technické iinfrastruktury
y
– vodní ho
ospodářství
TV – ploch
hy technické iinfrastruktury
y
– vodní ho
ospodářství
TV – ploch
hy technické iinfrastruktury
y
– vodní ho
ospodářství
TV – ploch
hy technické iinfrastruktury
y
– vodní ho
ospodářství
TV – ploch
hy technické iinfrastruktury
y
– vodní ho
ospodářství
D – plochy
y dopravní inffrastruktury
D – plochy
y dopravní inffrastruktury
TV – ploch
hy technické iinfrastruktury
y
– vodní ho
ospodářství
TV – ploch
hy technické iinfrastruktury
y
– vodní ho
ospodářství
TV – ploch
hy technické iinfrastruktury
y
– vodní ho
ospodářství
TV – ploch
hy technické iinfrastruktury
y
– vodní ho
ospodářství
TV – ploch
hy technické iinfrastruktury
y
– vodní ho
ospodářství

Výměra
v ha
0,1757
0,2162
0,2307
0,3024
0,0297
0,9163
0,1176

důvod
d
zařazzení mezi hodnocené
h
plochy
p
zasahuje
z
do EV
VL Chřiby
zasahuje
z
do EV
VL Chřiby
zasahuje
z
do EV
VL Chřiby
zasahuje
z
do EV
VL Chřiby
zasahuje
z
do EV
VL Chřiby
zasahuje
z
do EV
VL Chřiby
zasahuje
z
do EV
VL Chřiby

0,0444 zasahuje
z
do EV
VL Chřiby
0,6295
2,2631
0,3391
0,8223
0,2948
0,0139

zasahuje
z
do EV
VL Chřiby
zasahuje
z
do EV
VL Chřiby
zasahuje
z
do EV
VL Chřiby
zasahuje
z
do EV
VL Chřiby
zasahuje
z
do EV
VL Chřiby
zasahuje
z
do EV
VL Chřiby

0,0953 zasahuje
z
do EV
VL Chřiby
0,0768 zasahuje
z
do EV
VL Chřiby
0,3611 zasahuje
z
do EV
VL Chřiby
0,1352 zasahuje
z
do EV
VL Chřiby
0,1522 zasahuje
z
do EV
VL Chřiby
0,0301 zasahuje
z
do EV
VL Chřiby
0,0281 zasahuje
z
do EV
VL Chřiby
0,0249 zasahuje
z
do EV
VL Chřiby
0,0065 zasahuje
z
do EV
VL Chřiby
0,0619 zasahuje
z
do EV
VL Chřiby
0,0178 zasahuje
z
do EV
VL Chřiby
0,0162 zasahuje
z
do EV
VL Chřiby

Chřiby. Pop
pis těchto
Z výše uvedených 26 ploch see všechny nachází na území EVL C
návrhovýchh ploch, včeetně zapracovvání výsledk
ků terénního
o průzkumu, je k dispoziici v kap.
3.1 tohoto naturového
n
hodnocení.
h
P
Podrobný pop
pis všech náv
vrhových plooch, tj. včetn
ně dalších
aspektů živvotního prosttředí, je uvedden v SEA ho
odnocení náv
vrhu ÚP Bucchlovice.

2.2 Navvržené varianty
v
y řešení
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Návrh územního plánu
p
městyyse Buchlov
vice je předložen v jediiné variantěě. Kromě
navržené (aktivní) variianty lze deffinovat nulov
vou variantu
u, která znam
mená absencci nového
územního plánu
p
a zach
hování stávaajícího, pro rozvoj
r
městy
yse již nevyhhovujícího územního
ú
plánu.

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:
Městys Buchlovice leží ve Zlínnském kraji cca 10 km západně odd bývalého okresního
o
města Uheerské Hradišště, na spojjnici Uhersk
kého Hradišttě s Brnem (silnice I/50), která
prochází záápadním okrrajem Buchloovic. Na sev
veru sousedí Buchlovice s k.ú. Staré Hutě, na
severovýchhodě s k.ú. Břestek,
B
na výýchodě s k.ú. Tupesy, na jihovýchoděě a jihu s k.ú
ú. Boršice
u Buchloviic, Stříbrnicee a Medlovicce, na západě s k.ú. Osvětimany a naa severozápaadě s k.ú.
Stupava. Celková
C
vým
měra řešenéhho území čin
ní 3196 ha a je tvořeno jedním katastrálním
územím - Buchlovice.
B
V jihovýchoodní části řešeného územíí leží vlastníí městys Bucchlovice s
dominantníím areálem buchlovickéého zámku. Součástí Bu
uchlovic je i rozptýlenéé osídlení
dřívějších pasek v čáástech Chrasstě, Újezda a Trnávky, volně navvazující na zástavbu
Buchlovic. Samostatno
ou částí je Sm
mraďavka (d
dříve také Leeopoldov), kkterá byla v minulosti
m
známá jakoo lázeňská lokalita (sirnné lázně). V současnosti je prostor SSmraďavky využíván
téměř výhrradně pro rek
kreační účelyy. Kromě vý
ýše uvedenéh
ho osídlení jje součástí Buchlovic
B
hrad Buchhlov s podhrradím, někollik samot (v
většinou býv
valé hájovnyy) a také třii sezónní
rekreační areály
a
v nivěě Dlouhé řekky v západn
ní polovině katastrálního
k
území. K ro
oku 2013
zde žije ccaa 2 464 obyv
vatel.
Západněě od centráln
ní části městtyse procházzí silnice I. třřídy č. 50 Uhherského Hrradiště do
Brna.
Geologickéé a geomorfo
ologické pom
měry:
Geologiický podklad
d území je pooměrně pestrrý na většiněě území se sttřídají pásy pískovců,
p
jílovců a sllepenců druh
hohorního ažž třetihorního
o stáří, v jiho
ovýchodním okraji převláádají jíly,
spraše a štěěrky třetihorn
ního až čtvrtoohorního stááří (Geologická mapa ČR
R 1 : 500 000).
Zájmovvé území ob
bce Buchlovvice leží v geomorfologi
g
ické provinccii Západní Karpaty,
ickou oblaastí jsou
subprovinccii Vnější západní K
Karpaty. Přříslušnou geomorfologi
g
Středomoraavské Karpaaty. Většina zájmového území spad
dá do geom
morfologického celku
Chřiby s poodcelkem Stu
upavská vrchhovina a okrrsky Jankovická vrchovinna a Chřibsk
ké hřbety.
Jihovýchoddní část kaatastrálního území spad
dá do geom
morfologickéého celku Kyjovská
K
pahorkatinaa a podcelků
ů Kudlovickáá pahorkatinaa a Vážanskáá pahorkatinaa (Demek 19
987).
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Klimatickéé a hydrologiické poměry::
Většina zájmové úzzemí se nacchází v klim
matické oblast MT11. Míírně teplá klimatická
oblast MT111, která je charakterizov
c
vána průměrrnou červencovou teplotoou vzduchu 17-18
1
°C,
průměrnouu lednovou teplotou
t
-2 až -3 °C, počtem
p
letníích dnů v ro
roce 40-50 a počtem
mrazovýchh dnů 110-13
30. Průměrnáá teplota v dubnu
d
a v říjn
nu činí 7-8 °°C, srážkový
ý úhrn ve
vegetačním
m období je v rozmezí 3550-400 mm. Srážkový úh
hrn v zimním
m období se pohybuje
p
mezi 200-2250 mm. Jih
hovýchodní okraj katastru obce se nachází
n
v kl
klimatické ob
blasti T2.
Teplá klim
matická oblast T2 se vyznnačuje prům
měrnou roční teplotou v llednu -2 až -3
- °C a v
červenci 188 až 19 °C. Srážky
S
ve veegetačním ob
bdobí činí 35
50 až 400 mm
m a v zimním
m období
200 až 3000 mm. Počet dní v roce sse sněhovou pokrývkou se pohybujee od 40 do 50 a počet
dní s mrazeem se pohybu
uje od 100 ddo 110 (Quittt 1971).
Nejvýznnamnějším to
okem v územ
mí je Dlouhá řeka, kteráá pramenní j ižně od Starrých Hutí
ve výšce 435
4 m n. m., zájmovým územím pro
otéká v délce cca 9 km západní a jižní částí
katastru Buuchlovic a ústí jako pravvostranný příítok do Moraavy u Nedakkonic ve 175
5 m n. m.
Intravilánem
m Buchlovic protéká B
Buchlovický potok, který
ý se jižně ood zástavby vlévá do
Dlouhé řekky. Celá zájm
mová lokalitaa náleží do po
ovodí řeky Moravy,
M
potaž
ažmo Dunaje.
Území neleží
n
v žád
dné oblasti ppřirozené aku
umulace vod
d (CHOPAV
V). Jižním sm
měrem od
obce Buchlovice je vyb
budovaná voodní nádrž Nad
N Sovínem
m, v údolí Dllouhé řeky see nachází
několik meenších vodnícch nádrží.
Pedologickké poměry:
Podle taaxonomickéh
ho klasifikaččního systém
mu půd České republiky (TKSP) v zájmovém
území převládají vylu
uhované kam
mbizemě, v okolí Holého kopce se vyskytujjí kyselé
kambizeměě, západně od Smraďavvky se nach
hází plocha modálních luvizemí. Intravilán
I
Buchlovic leží v oblastii modálních hnědozemí (geoportal.ce
(
enia.cz).
Biogeograffické poměry
y:
Podle Culka
C
(1996)) se zájmovéé území Bucchlovic nachází v provinncii středoev
vropských
listnatých lesů,
l
v podprrovincii karppatské, na po
omezí dvou bioregionů
b
– 3.2 Chřibského a 3.1
Ždánicko-L
Litenčického
o. Do Chřibskkého bioregiionu spadá nezastavěná
n
ppřevážně lessnatá část
katastru naa úpatí Chřiib. Jihovýchhodní část katastru
k
obcee s převahoou lučních porostů
p
a
zástavbou spadá
s
do bio
oregionu Ždáánicko-Litenččického.
Řešené území se naachází na roozhraní čtyř čtverců zoo
ologického sííťového map
pování č.
6970, 68700, 6969 a 686
69 (http://ww
ww.biolib.cz//cz/toolKFM
ME/).
Fytogeograafická klasifiikace a potennciální přirozzená vegetacee:
Z fytogeeografického
o hlediska úzzemí náleží do oblasti mezofytika
m
– obvodu Karrpatského
mezofytikaa, okresu č. 77c
7 Chřiby.
Potenciáální přirozen
nou vegetacíí je na většině karpatsk
ká ostřicová dubohabřinaa (Carici
pilosae-Caarpinetum). Jsou
J
pro ni ty
typické dvou
upatrové až třípatrové
t
poorosty s převládajícím
habrem (C
Carpinus bettulus) ve vlhhčích polohách a v sušších s dubem
em zimním (Quercus
petraea). Častá
Č
je i přříměs lípy (T
Tilia cordata
a) a buku (F
Fagus sylvatitica) ve strom
movém a
řidčeji i keeřovém patrru. Charakterr bylinného patra určují lesní mezoofyty. Z nich
h vysoké
dominancee dosahuje především
p
oostřice chlup
patá (Carex pilosa), naa jaře též kyčelnice
k
cibulkonossná (Dentaria
a bulbifera) aaj.
V nejvyyšších poloh
hách v seveerní části kaatastru přev
vládají ostřiccové bučiny
y (Carici
pilosae-Faggetum). Ostřřicová bučinaa je složena zejména
z
jen ze stromovéého a bylinnéého patra.
Mechové patro
p
zcela chybí, keřoové patro bý
ývá zastoupeno jen zříd
ídka a fragm
mentárně.
Stromové patro tvoří téměř výluččně listnaté dřeviny, z nich
n
jako doominant buk
k (Fagus
sylvatica) s častou přím
měsí dubu zim
mního (Querrcus petraea
a). V bylinnéém patru se vyskytuje
v
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průměrně 20
2 druhů, mezi
m
nimiž přřevažují druh
hy řádu Fag
getalia. Druhhy svazu Fag
gion jsou
zastoupenyy velmi slaběě, s vyšší stállostí jen kyčeelnice cibulkonosná a osttřice chlupatáá.
V jihovýýchodním ok
kraji katastruu se vyskytu
ují prvosenkové dubohabbřiny (Primu
ulo verisCarpinetum
m). Jsou pro
o ni typickké dvoupatro
ové nebo třípatrové por
orosty s dom
minantním
habrem (Caarpinus betu
ulus) nebo duuby (Qurcus petraea,
p
Q. robur)
r
a s výýrazným zasttoupením
teplomilných druhů. Keeřové i bylinnné patro je druhově pestré, s převláddajícími mezzofytními
hájovými druhy
d
a s řad
dou druhů sspolečných pro
p teplomiln
né doubravyy (Neuhäuslo
ová et al.
1998).
Při úvodním screen
ningu předložženého návrrhu ÚPD byllo konstatovváno, že v přřípadě 26
ploch navržžených v rám
mci hodnoceeného návrhu
u ÚP Buchlo
ovice lze vysslovit riziko možného
ovlivnění lokalit
l
Naturra 2000. Důvvodem je sku
utečnost, že se tyto plocchy nachází na
n území
EVL Chřibby. Jedenáct z těchto plooch je určen
no pro vybud
dování technnické infrastrruktury –
vodní hosppodářství (NT
T), pět pro vvodní plochy
y a toky (WT
T), čtyři proo individuáln
ní bydlení
(BI), tři prro dopravní infrastruktuuru (D), dvěě pro veřejná prostranstv
tví (PV) a jedna pro
rodinnou reekreaci (RI).
Výsledkky terénního
o průzkumu nna návrhový
ých plochách
h jsou prezeentovány níže, včetně
informací o identifikacci biotopů a případném výskytu přeedmětů ochrrany lokalit soustavy
Natura 20000 či dalšícch významnýých druhů dle
d terénního
o průzkumuu, databáze AOPK a
recentních odborných studií ze zájmového území (zejjména invenntarizační průzkumy
p
předmětů ochrany
o
EVL
L Chřiby, návvrh plánu pééče o PP Chřřiby). Podrobbné výsledky
y analýzy
střetů návvrhových ploch s dalším
mi hodnotaami životníh
ho prostředíí na všech čtyřech
hodnocenýých plochách jsou k dispoozici v SEA hodnocení
h
náávrhu ÚP Buuchlovice.
ým potenciáálně kolizním
m plochám:
Komentářř k jednotlivý
12 – BI – plochy
p
indiv
viduálního b
bydlení
13 – BI – plochy
p
indiv
viduálního b
bydlení
14 – BI – plochy
p
indiv
viduálního b
bydlení
Navrženné plochy bydlení se naachází v mísstní části Újjezda na mír
írném jihový
ýchodním
svahu mim
mo vymezenéé zastavěné úúzemí. Jednáá se o záměry
y převzaté z původního územního
ú
plánu. Reaalizací těchto
o ploch dojjde k doplněění zástavby
y do stávajíccích proluk. V místě
plochy 12 se
s aktuálně nachází
n
sečenná louka v prroluce zástav
vby lemovanná ovocnými stromy a
náletovýmii dřevinami. Na ploše 113 se nacházzí intenzivněě obhospodaařované polee s pásem
náletovýchh dřevin podéél cesty (růžee šípková, hlloh obecný, trnka
t
aj.). Naa ploše 14 see nachází
mozaika poole, zahrádek
k s ovocným
mi stromy a nááletových dřřevin. Všechnny tři plochy
y zasahují
do prostorru EVL Chřřiby, konkréttně do jejíh
ho jihovýcho
odního okrajje. Výskyt předmětů
p
ochrany EV
VL Chřiby v místě těchhto návrhový
ých ploch jee možné proo nevhodnostt biotopu
vyloučit. Tyto
T
návrhov
vé plochy pproto nejsou
u kolizní z hlediska
h
předdmětů ochraany EVL
Chřiby.
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Obr. 2: Pllochy 92, 12
2, 13, 14 naa hlavním vý
ýkresu ÚP a leteckém ssnímku (zdro
oj: Dujka
2015, ČÚZ
ZK).

území EVL
L Chřiby
Foto 1: Pohhled na ploch
hu 12 z místn
tní komunikaace.
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Foto 2: Pohhled na ploch
hu 13 od záppadu z místní komunikace.

Foto 3: Pohhled na ploch
hu 14 od záppadu z místní komunikace.

p
rodin
nné rekreacee
16 – RI – plochy
Tato droobná plocha se nachází v lokalitě Trn
návky a je součástí zastavvěného územ
mí. Plocha
bezprostředdně navazuje na stávajíící plochy hromadné
h
reekreace a pllochy sídeln
ní zeleně.
Plocha se nachází
n
na území
ú
EVL C
Chřiby, konk
krétně v její jihovýchodnní části. Dle oficiální
vrstvy mappování biotopů AOPK Č
ČR z roku 20
010 se na ploše nacházíí mozaika biiotopů se
40% podíleem degradov
vaného biotoopu T1.1 (RB
B:W). Dochází tedy k záásahu do přřírodního
stanoviště 6510, kteréé je předměětem ochran
ny EVL Ch
hřiby. Na plloše se v současnosti
nachází praavidelně seččená zahradaa s několika vzrostlými dřevinami, ddrobnými staavbami a
skládkami materiálů. Podrobné
P
hoddnocení možžných vlivů této
t
plochy nna předměty
y ochrany
EVL Chřibby je obsažen
no v kap. 4.4 .
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Obr. 3: Ploocha 16 na hlavním
h
výkrresu ÚP a leteeckém snímk
ku (zdroj: Duujka 2015, ČÚZK).
Č

území EV
VL Chřiby
p
indiv
viduálního b
bydlení
15 – BI – plochy
Tato ploocha se nach
hází v prolucee zástavby v místní části Trnávky. Poozemek je op
plocený a
je využíván jako zahraada rodinnéhho domu. Na
N ploše se nachází prav
avidelně sečeený luční
porost a vzzrostlé ovocn
né stromy. JJedná se o záměr
z
převzaatý z původnního územníh
ho plánu.
Plocha se nachází na území EVL
L Chřiby, konkrétně
k
v její jihovýcchodní části. Výskyt
předmětů ochrany EV
VL Chřiby v místě této plochy je možné pro nevhodnostt biotopu
vyloučit. Tato
T návrhováá plocha protto není kolizzní z hlediskaa předmětů oochrany EVL
L Chřiby.
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Obr. 4: Ploocha 15 na hlavním
h
výkrresu ÚP a leteeckém snímk
ku (zdroj: Duujka 2015, ČÚZK).
Č

území EVL Chřiby
Foto 4: Pohhled na ploch
hu 15 z místn
tní komunikaace.
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41 – WT – vodní ploch
hy a toky
Navrženná vodní plo
ocha je situoována na levéém břehu Dllouhé řeky nnad soutokem
m s jejím
levostrannýým přítokem
m, severozápaadně od rekrreační lokality Smraďavkka. Jedná see o záměr
převzatý z původního územního plánu. V seeverní části plochy see nachází in
ntenzivně
obhospodařřované pole (biotop X2)), v dolní (jiižní) části see nachází m
mozaika podm
máčených
biotopů – T1.5 – vlhké pcháčoové louky, M1.1
M
– rák
kosiny eutroofních stojattých vod
s přechodem
m do biotop
pu X7A – ruuderální byliinná vegetace mimo sídlla, dále se v mozaice
vyskytuje biotop
b
X12 – nálety pionnýrských dřev
vin. Plocha se
s nachází naa území EVL
L Chřiby,
konkrétně v její jihový
ýchodní částti. Jižní částt plochy, kteerá bývá praavidelně pod
dmáčena,
představujee potenciáln
ně vhodný bbiotop ohniv
váčka černo
očárného, kkterý je přeedmětem
ochrany EVL
E
Chřiby
y. Dle nálezoové databázee NDOP AOPK ČR je z blízkosti tétto plochy
udáván výýskyt raka řííčního (Hošeek 2005 in Štambergov
vá M. et al. 2009), kterrý je dle
vyhlášky 395/1992
3
Sb
b. v platném znění kriticcky ohrožen
ným druhem a výskyt ohniváčka
o
černočárnéého (9 jedincců v roce 20 10 in Veselý
ý 2010), kteerý je dle vyyhlášky 395//1992 Sb.
v platném znění
z
silně ohroženým
o
ddruhem. Pod
drobné hodno
ocení možnýých vlivů tétto plochy
na předmětty ochrany EVL
E
Chřiby jje obsaženo v kap. 4.4.
Foto 5: Pohhled na ploch
hu 41 z místn
tní komunikaace.
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Obr. 5: Ploocha 41 na hlavním
h
výkrresu ÚP a leteeckém snímk
ku (zdroj: Duujka 2015, ČÚZK).
Č
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Obr. 6: Ploochy 40, 118
8, 99 a 28 na hlavním výk
kresu ÚP (zd
droj: Dujka 22015).

40 – WT – vodní ploch
hy a toky
Navrženná vodní plo
ocha je situuována na leevém břehu Dlouhé řekky severozáp
padně od
rekreační lokality
l
Smrraďavka. Jeddná se o zááměr převzattý z původníího územníh
ho plánu.
V místě ploochy se nach
hází mozaikaa podmáčených biotopů – T1.5 – vllhké pcháčov
vé louky,
M1.1 – rákkosiny eutroffních stojatýých vod s přeechodem do biotopu X7A
A, dále se v mozaice
vyskytuje biotop
b
X12 – nálety pionnýrských dřev
vin. Plocha se
s nachází naa území EVL
L Chřiby,
konkrétně v její jihový
ýchodní částti. Jižní částt plochy, kteerá bývá praavidelně pod
dmáčena,
představujee potenciáln
ně vhodný b
biotop ohniv
váčka černo
očárného, kkterý je přeedmětem
ochrany EVL
E
Chřiby
y. Dle nálezoové databázee NDOP AOPK ČR je z blízkosti tétto plochy
udáván výýskyt raka řííčního (Hošeek 2005 in Štambergov
vá M. et al. 2009), kterrý je dle
vyhlášky 395/1992
3
Sb
b. v platném znění kriticcky ohrožen
ným druhem a výskyt ohniváčka
o
černočárnéého (9 jedincců v roce 20 10 in Veselý
ý 2010), kteerý je dle vyyhlášky 395//1992 Sb.
v platném znění
z
silně ohroženým
o
ddruhem. Pod
drobné hodno
ocení možnýých vlivů tétto plochy
na předmětty ochrany EVL
E
Chřiby jje obsaženo v kap. 4.4.
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Foto 6: Pohhled na ploch
hu 40 z místn
tní komunikaace.

118 – D – plochy
p
doprravní infrasttruktury
98 – TV – plochy technické infrasstruktury – vodní hospo
odářství
99 – TV – plochy technické infrasstruktury – vodní hospo
odářství
28 – PV – plochy veřejjných prostrranství s převahou zpev
vněných plooch
Plocha 118 je navržžena pro výsstavbu účelové komunikace pro zajišštění přístupu k ploše
40. Plochyy 98 a 99 jso
ou navrženy pro výstavb
bu stoky splaaškové kanallizace a vodo
ovodního
řadu. Na ploše
p
28 máá být vybuddována nováá místní kom
munikace, kkterá bude zajišťovat
z
dopravní obbsluhu stávaajícího autokkempu Smraď
ďavka. Důvo
odem je odkllonění cílovéé dopravy
směřující do
d autokempu ze západníí strany, kterrá nyní projííždí přes areáál Lázní Leo
opoldov a
vybudovánní nového náástupního proostoru na vý
ýchodní stran
ně autokemppu. Plochy see nachází
na území EVL Chřiby. Realizacíí plochy 28
8 dojde k drrobnému zássahu do přřírodního
stanoviště 91E0 (RB:W
W), které jee předmětem
m ochrany EVL
E
Chřibyy. Plochy 98 a 99 se
nachází v bezprostředn
b
í blízkosti toohoto přírodn
ního stanovišště. Při realizzaci ploch 28
8, 98 a 99
doporučujeeme minimallizovat zásahhy do břeho
ového porosttu podél Dloouhé řeky. Podrobné
P
hodnocení možných vliivů těchto tříí ploch (98, 99 a 28) na předměty
p
och
chrany EVL Chřiby
C
je
obsaženo v kap. 4.4. Na
N ploše 1188 se předměěty ochrany EVL
E
Chřibyy nevyskytují a proto
není koliznní z hlediska předmětů occhrany této EVL.
E
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91 – TV – plochy technické infrasstruktury – vodní hospo
odářství
95 – TV – plochy technické infrasstruktury – vodní hospo
odářství
96 – TV – plochy technické infrasstruktury – vodní hospo
odářství
97 – TV – plochy technické infrasstruktury – vodní hospo
odářství
120 – TV – plochy tech
hnické infraastruktury – vodní hosp
podářství
27 – PV – plochy veřejjných prostrranství s převahou zpev
vněných plooch
9 a 120 jsoou navrženy pro
p realizacii kanalizačníích řadů a zaařízení na
Plochy 91, 95, 96, 97
budování malého parkoviiště u stávajíící místní
kanalizačníí síti. Plochaa 27 je navržžena pro vyb
komunikacce. Všechny plochy zasahhují do EVL
L Chřiby. Naa plochách 227, 96, 97, 95 a 91 se
nachází příírodní stano
oviště 91E0 ((RB:W), kteeré je předm
mětem ochraany EVL Ch
hřiby. Při
realizaci plloch 27, 96, 95, 91 a 977 doporučujeeme minimalizovat zásahhy do lesního
o porostu
podél Dlouuhé řeky. Po
odrobné hodnnocení možn
ných vlivů těěchto ploch nna předměty
y ochrany
EVL Chřibby je obsažženo v kap. 4.4. Na plo
oše 120 se předměty oochrany EVL
L Chřiby
nevyskytují a proto nen
ní kolizní z hhlediska před
dmětů ochran
ny této EVL.
Obr. 7: Ploochy 27, 96, 97, 95, 91 a 120 na hlavním výkresu
u ÚP (zdroj: D
Dujka 2015).
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Foto 7: Pohhled na ploch
hu 27 ze stávvající komun
nikace

42 – WT – vodní ploch
hy a toky
Plocha se nachází v údolí Dlouhhé řeky v záp
padní části zájmového
z
úz
území, na jejíím levém
břehu. Zám
měr výstavby obtočné vvodní nádržee je přebíráán z původníího územníh
ho plánu.
V místě ploochy 42 se dle
d oficiální vvrstvy mapo
ování biotopů
ů AOPK ČR
R z roku 2010
0 nachází
biotop L2.22 – Údolní jasanovo-olššové luhy v degradovanéé podobě (R
RB:W). Doch
hází tedy
k zásahu doo přírodního stanovištěě 91E0, kterré je předměětem ochranny EVL Chřřiby. Dle
aktuálního průzkumu v porostu ddominuje olše lepkavá s příměsí jaavoru babyk
ky, trnky
obecné, růžže šípkové, při okrajích buku lesníh
ho a vzácně s dubem letnním a habrem. Okraj
porostu u cesty je rud
deralizován. Ruderální bylinná
b
vegeetace na okrraji cesty s výskytem
v
šťovíků hypoteticky
může předdstavovat po
h
otenciálně vhodný
v
biottop pro oh
hniváčka
černočárného, který je předměte m ochrany EVL Chřib
by. Podrobnéé hodnocení možných
vlivů této plochy
p
na přeedměty ochraany EVL Ch
hřiby je obsažženo v kap. 44.4.
Obr. 8: Ploocha 42 na hlavním
h
výkrresu ÚP a leteeckém snímk
ku (zdroj: Duujka 2015, ČÚZK).
Č
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Foto 8: Pohhled na okraj
aj jasanovo-oolšového luhu
u s ruderalizo
ovaným okraajem v severn
ní části
plochy 42.

Foto 9: Pohhled na Dlou
uhou řeku v m
místě plochy
y 42.

43 – WT – vodní ploch
hy a toky
Plocha se nachází v údolí Dlouhhé řeky v záp
padní části zájmového
z
úz
území, na jejíím levém
břehu. Zám
měr výstavby obtočné vvodní nádržee je přebíráán z původníího územníh
ho plánu.
V severním
m okraji plocchy 43 se ddle oficiální vrstvy mapo
ování biotoppů AOPK ČR
Č z roku
2010 nachhází středně kvalitní biootop L2.2 – Údolní jasaanovo-olšovéé luhy (RB:P
P, DG:2,
RH:3) (příírodní stano
oviště 91E0 – předmět ochrany EV
VL Chřiby).. V severový
ýchodní a
východní části
č
plochy lesní porost přechází do
o biotopu L5
5.1 (RB:W) (přírodní sttanoviště
9130 – přředmět ochrrany EVL C
Chřiby). V porostu dom
minuje olše lepkavá a olše
o
šedá
s příměsí jasanu ztepilého, jilmu hhorského, bu
uku lesního, na okrajích se nachází pás keřů
(růže šípkoová, hloh ob
becný a trnkka). V podrosstu se vysky
ytuje třtina cchloupkatá a mařinka
vonná. Doochází tedy k zásahu ddo přírodníího stanoviiště 91E0 a 9130, kteeré jsou
předmětem
m ochrany EVL
E
Chřibyy. Nivní louk
ka v centráln
ní části plochhy s dominan
ncí travin
je intenzivvně sečená, nachází
n
se nna ní posed a krmiště pro
p zvěř. Dlle nálezové databáze
NDOP AO
OPK ČR je z blízkosti této plochy
y udáván vý
ýskyt raka řříčního (3 jeedinci in
Klusková 2015),
2
který
ý je dle vyhllášky 395/19
992 Sb. v platném zněníí kriticky oh
hroženým
druhem. Ruderální
Ru
byllinná vegetacce na okraji cesty s výsk
kytem šťovíkků hypoteticcky může
___________________________
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______________
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představovvat potenciáln
ně vhodný b
biotop ohniiváčka černočárného, kkterý je přeedmětem
ochrany tééto EVL. Po
odrobné hoddnocení možn
ných vlivů této
t
plochy nna předměty
y ochrany
EVL Chřibby je obsažen
no v kap. 4.4 .
Obr. 9: Ploocha 43 na hlavním
h
výkrresu ÚP a leteeckém snímk
ku (zdroj: Duujka 2015, ČÚZK).
Č

Foto 10: Pohled na Dlo
ouhou řeku v místě navržžené vodní pllochy 43.

Foto 11: Pohled na lučn
ní porost na ploše 43.
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23 – D – pllochy dopra
avní infrastrruktury
44 – WT – vodní ploch
hy a toky
119 – D – plochy
p
doprravní infrasttruktury
122 – TV – plochy tech
hnické infraastruktury – vodní hosp
podářství
123 – TV – plochy tech
hnické infraastruktury – vodní hosp
podářství
124 – TV – plochy tech
hnické infraastruktury – vodní hosp
podářství
125 – TV – plochy tech
hnické infraastruktury – vodní hosp
podářství
Plocha 23 je navržžena pro výýstavbu park
koviště u hraadu Buchlovv, jedná se o záměr
převzatý z původního územního
ú
pláánu. V případ
dě plochy 44
4 se jedná o ppřevzatý, čásstečně již
realizovanýý, záměr z původního územního plánu.
p
Ploch
hy 122-125 jsou navržženy pro
realizaci kaanalizačních řadů a zařízzení na kanalizační síti (p
plocha 125 jee navržena prro ČOV).
Všechny pllochy se nachází na územ
mí EVL Chřiiby. Kanalizaační stoky 1222, 123, 124
4 a plocha
pro ČOV 125
1 zasahují do méně kvaalitního bioto
opu L3.3B (R
RB:P, DG:2 , RH:3) - přřírodního
stanoviště 9170, kterré je předm
mětem ochrrany EVL Chřiby. Ploochy 44 a 119 jsou
navrženy v silně degraadovaném poorostu ovsíkových luk (R
RB:W) – přřírodního sttanoviště
6510, kterré je předm
mětem ochraany EVL Chřiby.
C
Podrrobné hodnoocení možný
ých vlivů
těchto plocch na předm
měty ochranyy EVL Chřiiby je obsažženo v kap. 4.4. Na plo
oše 23 se
předměty ochrany
o
EVL
L Chřiby nevvyskytují a prroto není kollizní z hledisska předmětů
ů ochrany
této EVL.
Obr. 10: Plochy
P
23, 44
4, 119, 122, 1123, 124 a 12
25 na hlavním
m výkresu a leteckém snímku
(podkladovvá data: Dujk
ka 2015, ČÚZ
ZK).
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Foto 12: Pohled na inteenzivně obhoospodařovan
nou louku s alejí ovocných
ch stromů v místě
m
plochy 23.

Foto 13: Sttávající vodn
ní plocha s alltánem v mísstě plochy 44
4.

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 spráávního území městyse Buuchlovice zaasahuje jihovýchodní částt evropsky významné
v
lokality (EV
VL) Chřiby. Prostorové ddetaily poloh
hy hranice kaatastru obce ve vztahu k hranicím
uvedené lokality soustaavy Natura 20000 jsou k dispozici
d
na Obr.
O 11.
Na územ
mí EVL Chřiby se nacháází 26 ploch navržených v rámci ÚP (viz výše v kap.
k 3.1).
Z tohoto důvodu
d
byla podrobná ppozornost přeedloženého naturového hodnocení věnována
v
vyhodnoceení vlivu návrrhu ÚPD na předměty occhrany a celisstvost této EV
VL.
Vzhledeem k dostatečné vzdálenoosti ostatních
h lokalit soustavy Naturaa 2000 od naavržených
změn využžití území v rámci
r
návrhuu ÚPD Buchlovice lze ko
onstatovat jej
ejich nulové ovlivnění
o
a nejsou tuudíž dále v textu řešeny. D
Dále je řešen
n pouze přípaadný vliv návvrhu ÚP na předměty
p
ochrany a celistvost
c
EV
VL Chřiby.
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Obr. 11: Poloha řeššeného správvního územ
mí obce Buchlovice vee vztahu k evropsky
významným
m lokalitám soustavy Nat
atura 2000 (zdroj: http://g
geoportal.cennia.cz).

EVL Chřiby
C

hranice
h
zájmovvého území

3.2.1 Ch
harakterisstika evroopsky vý znamné lokality
l
C
Chřiby a jejích
předmětů
ů ochrany
y
p
EVL Chřiby:
C
Základní popis
EVL Chřibby (kód lokality CZ0724 091) má rozzlohu 19 226,5 ha a byla vyhlášena nařízením
n
vlády 132/22005 Sb. EV
VL zahrnuje převážně lessní porosty na
n území Chřřibů, které see nachází
na pomezí jižní a vých
hodní Moravyy. Jde o výraaznou vrchovinu protáhllou ve směru
u SV - JZ
mezi městyy Kroměříž, Uherské
U
Hraadiště a Kory
yčany.
Předmětem
m ochrany tétto EVL jsou nnásledující typy přírodníích stanovišťť:
pozn.: * označuje prrioritní typ sttanoviště
6210* - Polopřirozen
P
né suché tráávníky a faccie křovin naa vápnitých podložích (Festuco(
B
Brometalia),
, význačná nnaleziště vstavačovitých - prioritní staanoviště
6210
- Polopřirozen
P
né suché tráávníky a faccie křovin naa vápnitých podložích (Festuco(
B
Brometalia)
6410
- Bezkolencov
B
vé louky naa vápnitých, rašelinných
h nebo hliniito-jílovitých
h půdách
(
(Molinion
ca
aeruleae)
6430
- Vlhkomilná
V
vysokobylinnná lemová společenstvaa nížin a horrského až allpínského
s
stupně
6510
- Extenzivní
E
sečené louk
uky nížin až
a podhůří (Arrhenatheerion, BracchypodioCentaureion nemoralis)
7220* - Petrifikující
P
prameny s tvvorbou pěnovců (Cratoneurion)
8220
- Chasmofytic
C
cká vegetace silikátových
h skalnatých svahů
8310
- Jeskyně
J
nepřřístupné veřeejnosti
9130
- Bučiny
B
asociace Asperullo-Fagetum
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9170
- Dubohabřiny
D
y asociace G
Galio-Carpineetum
9180* - L
Lesy svazu Tilio-Acerion
T
n na svazích,, sutích a v ro
oklích
91E0* - Smíšené jasaanovo-olšov é lužní lesy temperátní a boreální E
Evropy (Alno
o-Padion,
A
Alnion
incan
nae, Salicionn albae)
Dále jsou předmětem
p
ochrany
o
této E
EVL následu
ující evropsk
ky významnýý druhy:
ohniváček čerrnočárný (Lyycaena dispa
ar)
teesařík alpský
ý (Rosalia alppina)*
v
vrkoč
útlý (Ve
Vertigo angusstior)
Následuující popis vy
ychází z poddkladů AOPK
K ČR (www..nature.cz). Ú
Území leží na
n pomezí
jižní a výchhodní Morav
vy. Jde o výrraznou vrcho
ovinu protáhllou ve směruu SV - JZ meezi městy
Kroměříž, Uherské Hrradiště a Kooryčany. Reeliéf je svažiitý, typické jsou úzké rozvodné
hřbety, údoolí vodních toků
t
jsou hluuboce zařezaaná. Nejvyšším bodem úúzemí je Brdo (587 m
n.m.). Jednná se o rozsááhlý soubor ppřevážně lessních společeenstev na prravém břehu Moravy,
kam ještě zasahuje typická karpat
atská lesní fauna.
fa
Vyšší polohy nebbyly praktick
ky nikdy
osídleny. Území je tvořeno paaleogenními jílovci, pískovci
p
a slepenci zlínských,
z
bělověžskýých a soláňsk
kých vrstev rračanské jedn
notky magursského flyše.
Převažuují přirozená nebo příroddě blízká lesn
ní společenstva s charakkteristickou výškovou
v
členitostí a vazbou na příslušná staanoviště L5.1, L3.3B, L2
2.2A, L4. Vý
Významné jso
ou i luční
společenstvva s teplomiilnou květennou a s řado
ou chráněnýcch druhů z ččeledi vstavaačovitých
(T1.1, T3.44D). Ve fló
óře se uplatňňují zejménaa druhy nižšších karpatskkých pohoříí, jako je
ostřice chllupatá (Carex pilosa), o. převisláá (C. pendu
ula), svízel Schultesův (Galium
schultesii), pryšec man
ndloňovitý (E
Euphorbia amygdaloidess), hvězdnateec zubatý (H
Hacquetia
epipactis). V nelesní flóře
f
se vzáccně vyskytují teplomilnéé druhy jakoo bělozářka větevnatá
v
(Anthericum
m ramosum
m), hvězdnicce chlumní (Aster am
mellus), omaan mečolisttý (Inula
ensifolia), jetel
j
alpínsk
ký (Trifolium
m alpestre). Zajímavý
Z
je řídký výskyyt druhů, kteeré jsou v
ostatních karpatských
k
pohořích čaasté, jako jee věsenka naachová (Pren
enanthes purrpurea) a
kyčelnice devítilistá
d
(D
Dentaria enneeaphyllos).
Z druhoových lokalitt je významnný Holý kopec - jedna zee dvou recenntních lokalit tesaříka
alpského (R
Rosalia alpin
na) na Moraavě. V oblastti Chřibů se nachází poččetná populace kuňky
žlutobřichéé (Bombina variegata) a kuňky ohnivé (Bo
ombina bom
mbina) (nejp
početnější
populace se
s vyskytuje u Koryčan)) a významn
ná lokalita vrrkoče útléhoo (Vertigo an
ngustior),
stanoviště je stabilní s velmi dobrrým vodním
m režimem. Z naturovýcch druhů se zde dále
vyskytuje ohniváček
o
čeernočárný (Lyycaena dispa
ar).
Hlavní vlivem půssobícím na společenstv
va přírodního komplexuu je zejmén
na běžné
y má i zvýšený stav sspárkaté zvěěře, která
lesnické hospodaření. Velký vlivv na porosty
poškozuje jak
j přirozenéé zmlazení, ttak i porosty až do věku cca
c 40 let. Přřirozená obn
nova jedle
je při současných stavech zvěře zcela vylou
učena. Neblaze se proj evuje také současná
technologiee těžby dřev
va, kdy v pprobírkách nebo
n
clonnýcch sečích ddochází k masivnímu
m
odírání koořenových náběhů
n
u str
tromů podéll přibližovaccích linek a následném
mu šíření
tracheomykkóz a jiných
h houbovýchh chorob. Ojjediněle se v území vysskytují menší sesuvy.
Eroze se projevuje
p
v rámci přirozzeného půso
obení soustřeeděně prouddící vody v korytech
(hloubkováá eroze vodn
ních toků) i mimo ně (eerozní rýhy běžných
b
rozm
měrů), což může
m
být
primárně způsobeno
z
neevhodně um
místěnými lessními cestam
mi nebo jejicch špatnou údržbou
ú
a
využíváním
m. Negativníí vliv turistůů (sešlapáván
ní, odhozenéé odpadky) sse projevuje pouze v
místech jejich větší kon
ncentrace. Neegativně se také
t
v některrých segment
ntech lučních jednotek
projevuje absence
a
kosení a následnéé zarůstání křovinami.
k
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Obr. 12: Schematická mapa
m
hranicee evropsky významné
v
lok
kality Chřibyy (zdroj: AO
OPK ČR).

Hodnoccené návrhové plochy se nachází v jihovýchodní části E
EVL Chřiby, kde se
vyskytují některé
n
předm
měty ochranyy této EVL.
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Základní popis
p
jedno
otlivých před
dmětů ochrrany EVL Chřiby,
C
jejicch schopnossti snášet
antropogenní zátěž, vý
ýskyt v zájm
movém územ
mí a možné ovlivnění
o
reaalizací konccepce:
Předměty ochrany,
o
které nemohou
u být negativn
ně dotčeny hodnoceným
h
m návrhem ÚP:
Ú
6210* – Pollopřirozené su
uché trávníkyy a facie křovvin na vápnitýých podložích (Festuco-Bro
ometalia),
význačná naaleziště vstava
ačovitých:
Zapojené ažž mezernaté, obvykle
o
druhoově bohaté tráávníky s dom
minancí kostřav
avy valiské, k.. žlábkaté,
některých kavylů,
k
válečk
ky prapořité, sveřepu vzpřřímeného a s výskytem šiirokolistých vytrvalých
v
bylin. Význnamné je tak
ké zastoupení vstavačovitý
ých. Tato spo
olečenstva se vyskytují ob
bvykle na
výslunných svazích, zpraavidla na střeedně hlubokýcch až hluboký
ých půdách, nna bazických
h, vzácněji
také na minnerálně chudšších hornináchh, především na sedimentáárních horninnách křídy, alle také na
paleogennícch a neogennícch sedimentecch a na sprašícch (zdroj: AOP
PK ČR).
Na území EV
VL Chřiby se toto prioritní přírodní stano
oviště nacházíí na ploše 0,8 ha.
Hlavní ohroožení spočívá v absenci hosppodaření na pozemcích,
p
spad atmosféricckého dusíku a následná
expanze travv ovsíku vyvý
ýšeného (Arrhhenatherum ellatius) a třtiny
y křovištní (Ca
Calamagrostis epigejos),
spojená s vymizením
v
vzzrůstově nižšších druhů ro
ostlin, zarůstáání invaznímii dřevinami pajasanem
p
žláznatým (Ailanthus
(
altissima), kustoovnicí cizí (Ly
Lycium barbarrum) a trnovnníkem akátem
m (Robinia
pseudacaciaa), výsadby bo
orovice lesní ((Pinus sylvestrris), případně b. černé (P. nnigra).
Výskyt tohooto typu příro
odního stanoviiště nebyl zjištěn přímo naa plochách naavržených změn využití
území ani v jejich bezprostřední blízkoosti. Z tohoto důvodu není uvedený typp přírodního stanoviště
s
dále předm
mětem hodnoccení.
opřirozené sucché trávníky a facie křovin
n na vápnitých
h podložích (F
Festuco-Brom
metalia):
6210 – Polop
Zapojené ažž mezernaté, obvykle
o
druhoově bohaté tráávníky s dom
minancí kostřav
avy valiské, k.. žlábkaté,
některých kavylů,
k
válečk
ky prapořité, sveřepu vzpřřímeného a s výskytem šiirokolistých vytrvalých
v
bylin. Tato společenstva
s
se vyskytují oobvykle na vý
ýslunných svazzích, zpravidlla na středně hlubokých
h
až hlubokýcch půdách, naa bazických, vvzácněji také na minerálněě chudších hoorninách, před
devším na
sedimentárnních horninách
h křídy, ale ta
také na paleog
genních a neo
ogenních sediimentech a na spraších
(zdroj: AOP
PK ČR).
Na území EV
VL Chřiby se toto přírodní stanoviště nachází na plošee 40,6 ha.
Obecně hlaavním ohrožeením pro tooto stanovištěě je absence hospodaření na pozemccích, spad
atmosférickéého dusíku a následná exppanze trav ovssíku vyvýšenéého (Arrhenattherum elatius) a třtiny
křovištní (C
Calamagrostis epigejos), sppojená s vym
mizením vzrůsttově nižších ddruhů rostlin,, zarůstání
invazními dřřevinami pajaasanem žláznaatým (Ailanthu
us altissima), kustovnicí cizzí (Lycium barbarum) a
trnovníkem akátem (Rob
binia pseudaccacia), výsadb
by borovice lesní
l
(Pinus ssylvestris), přřípadně b.
černé (P. niggra).
Nedochází k prostorovém
mu překryvu daného stano
oviště a ploch navrženýchh změn využžití území.
Nedojde takké k dálkovéému vlivu naa toto stanov
viště. Z těchto
o důvodů neení uvedené přírodní
stanoviště dále
d předměteem hodnocen
ní.
ouky na vápn
nitých, rašelin
nných nebo hlinito-jílovitý
h
ých půdách (Molinion
(
6410 – Bezzkolencové lo
caeruleae):
Druhově peestré, středněě vysoké travvino-bylinné porosty, kteeré se vyskyt
ytují na mineerálních a
slatinných půdách,
p
od ky
yselých až poo bazické sub
bstráty. Hladiina podzemníí vody v průb
běhu roku
výrazně kollísá, avšak nedochází k povvrchovým záp
plavám. Běheem léta pak ddochází k přecchodnému
vysychání. Květnaté
K
bezk
kolencové louuky se vysky
ytují nejčastějii v kontaktu se slatinnýmii loukami.
Louky jsou zpravidla jed
dnou ročně kooseny. V poro
ostech dominu
uje bezkolenecc modrý a další traviny
jako metlicee trsnatá, kostřřava luční, k. ččervená aj. (zd
droj: AOPK ČR).
Č
Na území EV
VL Chřiby se toto přírodní stanoviště nachází na plošee 2,9 ha.
absence hosppodaření na pozemcích,
Obecně hlavvním ohrožen
ním pro toto sstanoviště je odvodňování,
o
spad atmosfférického dusíku a následnéé zarůstání pozzemků.
Nedochází k prostorovém
mu překryvu daného stano
oviště a ploch navrženýchh změn využžití území.
Nedojde takké k dálkovéému vlivu naa toto stanov
viště. Z těchto
o důvodů neení uvedené přírodní
stanoviště dále
d předměteem hodnocen
ní.
___________________________
_____________________________
______________
_____________________________
______
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D., Eko
ogroup Czech s.rr.o., č.p. 52, 783 16
1 Dolany
27
tel. 605-5679055, pevná 583-034
4674, http://www
w.ekogroup.cz

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

6430 – Vlhkkomilná vysok
kobylinná lem
mová společen
nstva nížin a horského
h
až al
alpínského stu
upně:
Jednotka zahrnuje vysoko
obylinná spollečenstva v niivách planárníího až alpínskkého stupně. Jedná
J
se o
uzavřená sppolečenstva s převahou vyysokých široko
olistých bylin
n rostoucích nna březích a náplavech
horských pootoků a bystřřin, ve vlhkýcch žlabech a kotlinách v montánním sstupni, zejmén
na však v
subalpínském
m a alpínském
m stupni, patříí sem také veg
getace pravideelně zaplavovaaných luk a vllhké louky
podél řek a potoků nebo na prameništtích. Vzhled porostů je velmi rozdílný a výrazně ho
o ovlivňují
jejich domiinanty. Jedno
otka se vyskkytuje na růzzných geolog
gických podloožích od bazzických a
neutrálních až po mírně kyselé,
k
většinoou humózní, vlhké a propustné půdy (zdro
roj: AOPK ČR
R).
Na území EV
VL Chřiby se toto přírodní stanoviště nachází na plošee 4,7 ha.
Obecně hlavvním ohrožen
ním pro toto sttanoviště je odvodňování, napřimování
n
vvodních toků,, zarůstání
dřevinami, zamezení
z
prav
videlným zápplavám, dlouh
hodobé ponech
hání ladem, šííření invaznícch neofytů
aj.
Výskyt tohooto typu příro
odního stanoviiště nebyl zjištěn přímo naa plochách naavržených změn využití
území ani v jejich bezprostřední blízkoosti. Z tohoto důvodu není uvedený typp přírodního stanoviště
s
dále předm
mětem hodnoccení.
u pěnovců (Crratoneurion):
7220* Petriffikující prameeny s tvorbou
Jedná se o většinou
v
malo
oplošně rozšířřená společen
nstva vápencových prameniišť s alkalickou vodou,
která je bohhatá na kyslík
k a rozpuštěnné kationty vápníku,
v
přípaadně hořčíku.. Inkrustace, které tyto
minerální láátky vytvářejí na mechovýcch rostlinkách
h a na nadzem
mních částechh cévnatých ro
ostlin jsou
charakteristiickým znakem
m tohoto habbitatu. Pramen
ništi dominuje mechová nnebo ostřicovomechová
vegetace (zddroj: AOPK ČR).
Č
Popisované prioritní přírrodní stanovišště se vyskyttuje na územ
mí EVL Chřibby bodově s minimální
m
celkovou rozzlohou (0,23 ha)
h na lokalitáách vápencový
ých pramenišťť s alkalickouu vodou.
Obecně hlaavním ohrožen
ním pro uveddené prioritníí stanoviště je změna chaarakteru bioto
opu (např.
odvodnění, změna chemiismu prostředdí, zalesnění), jeho fyzická likvidace (naapř. zastavění) či hrubá
disturbance..
Nedochází k prostorovém
mu překryvu daného stano
oviště a ploch navrženýchh změn využžití území.
Nedojde takké k dálkovéému vlivu naa toto stanov
viště. Z těchto
o důvodů neení uvedené přírodní
stanoviště dále
d předměteem hodnocen
ní.
8220 - Chassmofytická veg
getace silikáto
tových skalnattých svahů:
Toto příroddní stanovištěě se vyskytujje na stinnýcch i slunných skalních ssrázech a ballvanových
rozpadech v údolích, drolinách vulkannických kopců
ů, vzácněji tak
ké v opuštěnýých lomech a na
n starých
zdech, kde však zpravidlla chybějí mnnohé diagnostické druhy. Podkladem
P
je nejčastěji žulla, znělec,
čedič, rula, granulit,
g
hadec, pískovec, bbuližník nebo slepenec (zdro
oj: AOPK ČR
R).
Uvedené příírodní stanoviště se vyskytuuje na území EVL
E
Chřiby vzácně
v
(7,3 ha)
a).
Obecně hlavvním ohroženíím pro uvedenné stanoviště je
j eutrofizace..
Nedochází k prostorovém
mu překryvu daného stano
oviště a ploch navrženýchh změn využžití území.
Nedojde takké k dálkovéému vlivu naa toto stanov
viště. Z těchto
o důvodů neení uvedené přírodní
stanoviště dále
d předměteem hodnocen
ní.
ně nepřístupné veřejnosti:
8310 Jeskyn
Uvedené příírodní stanoviště se vyskytuuje na území EVL
E
Chřiby bodově (0,01 hha).
Obecně hlavvním ohrožen
ním pro toto sttanoviště je změna
z
charaktteru biotopu ((např. změna chemismu
prostředí) čii hrubá disturb
bance (zdroj: A
AOPK ČR).
Nedochází k prostorovém
mu překryvu daného stano
oviště a ploch navrženýchh změn využžití území.
Nedojde takké k dálkovéému vlivu naa toto stanov
viště. Z těchto
o důvodů neení uvedené přírodní
stanoviště dále
d předměteem hodnocen
ní.
9180* - Lesyy svazu Tilio--Acerion na svvazích, sutích
h a v roklích:
Toto přírodnní stanoviště se
s vyskytuje nna strmých svaazích s výchozzy skal nebo s výrazným pů
ůdotokem,
rokle, dolnícch částech svaahů a svahovýých úpatí s ak
kumulací balvaanů nebo jinéého suťového materiálu.
Podloží je obvykle
o
tvořeeno tvrdými hhorninami, a to jak silikáty
y, tak vápencci. Půdy jsou zpravidla
hlubší, ale s vysokým obsahem skeletuu, bohaté živiinami a s velm
mi dobrou minneralizací opaadu. Často
jsou vlhké, nikoliv však
k trvale zam
mokřené. Suťo
ové lesy tvořří většinou jeen maloplošn
né porosty
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rozšířené odd pahorkatin do horských poloh, horní hranice dosah
hují v nadmoořských výškáách kolem
800–900 m (zdroj: AOPK
K ČR).
Uvedené příírodní stanoviště se vyskytuuje na území EVL
E
Chřiby vzácně
v
(4,2 ha)
a).
Obecně hlavvním ohroženíím pro uvedenné stanoviště je
j těžba, výsad
dby nepůvodnních dřevin.
Nedochází k prostorovém
mu překryvu daného stano
oviště a ploch navrženýchh změn využžití území.
Nedojde takké k dálkovéému vlivu naa toto stanov
viště. Z těchto
o důvodů neení uvedené přírodní
stanoviště dále
d předměteem hodnocen
ní.
tesařík alpskýý (Rosalia alpin
na)*:
Jedná se o druuh, který je v našich
n
podmínkáách vázán před
devším na buk, ale
a je hlášen z řřady dalších dru
uhů dřevin.
Je spíše druhem horským, ro
ozšířeným od 6600 m výše. Op
ptimum však neení dáno hypsoograficky, ale klimaticky a
fytocenologiccky. Preferuje zachovalé, bukkové lesy prallesního charaktteru, zvláště teeplé, jižní svahy. Vývoj,
minimálně třííletý, probíhá v polosuchém ažž suchém dřevě větví a kmenů buků.
Tesařík alpskký je nejvíce oh
hrožen změnam
mi skladby lesů
ů (výsadba smrrkových monokkultur), plošným
mi těžbami
starých bukovvých porostů. (v
( mladém, stejjnověkém a zdrravém bukovém
m porostu nemáá druh vhodné podmínky),
p
odstraňováním
m "nemocných" stromů, soušíí a zlomů z buk
kových lesů. Jako velmi nebezzpečný faktor jee uvažován
specifický zppůsob těžby v bukových
b
lesíchh, kdy dřevo vy
ytěžené v zimě a na jaře zůstáává v lese až do
o léta. Toto
dřevo působí na samice jako
o atraktant a jehho odvozem i s vajíčky
v
je ničen
na většina popuulace.
p
výskyytu daného druh
hu a aktivit souvisejících s navvrženými změnami využití
Nedochází k prostorovému překryvu
území. Nedojjde také k dálk
kovému vlivu na biotop toho
oto druhu. Z těěchto důvodů nnení uvedený druh dále
předmětem hodnocení.
h
vrkoč útlý (V
Vertigo angustio
or):
Jedná se o drruh, který obývá zejména vícee otevřené baziccké vlhké údoln
ní louky, mokřa
řadní biotopy a pěnovcová
luční prameniiště, kde žije v trávě, rozkládaj
ající se vegetaci v opadové vrsttvě, nebo ve vlhhkém mechu. Mohou
M
však
vylézat i na stonky rostlin (žživých či odumř
mřelých) do výšee cca 10-15 cm. Rovněž jsou zznámy lokality výskytu na
březích rybníků.
Vrkoč útlý je nejvíce ohrožeen změnami voddního režimu, trrofií a následněě vážnějšími zm
měnami vegetace.
Nedochází k prostorovému překryvu
p
výskyytu daného druh
hu a aktivit souvisejících s navvrženými změnami využití
území. Nedojjde také k dálk
kovému vlivu na biotop toho
oto druhu. Z těěchto důvodů nnení uvedený druh dále
předmětem hodnocení.
h

Předměty ochrany,
o
které mohou býýt negativně dotčeny hod
dnoceným náávrhem ÚP:
6510 Exttenzivní seččené louky nížin až podhůří (Arrhenathe
(
erion, BracchypodioCentaureioon nemoraliss):
Dané příroodní stanovišště se vyskyytuje na úzeemí EVL Ch
hřiby roztrooušeně (414,2 ha) na
luk v aluviiích řek, na svazích,
lokalitách extenzivně hnojených, jjedno- až dvojsečných
d
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:16, 44 a 1 19.
Vzhledem k překryvu některých
n
naavržených plloch změn využití územíí a daného stanoviště
s
je uvedenýý typ přírodního stanovviště dále přeedmětem ho
odnocení.
91E0* Sm
míšené jasano
ovo-olšové llužní lesy teemperátní a boreální Ev
Evropy (Alno
o-Padion,
Alnion inccanae, Salicio
on albae):
Jedná se o třípatrové až čtyřpatrrové porosty
y tvořené dominantní oolší lepkavou (Alnus
glutinosa) nebo jasaneem ztepilým
m (Fraxinus excelsior) a příměsí daalších listnááčů. Toto
prioritní přřírodní stano
oviště se vyyskytuje od nížin do po
odhůří na břřezích vodních toků,
svahových lesních pram
meništích a v terénních sn
níženinách s hladinou poodzemní vod
dy ležící v
malé hloubbce a dočasn
ně vystupujíící nad půdn
ní povrch. Místy
M
se vysskytují i měkké luhy
___________________________
_____________________________
______________
_____________________________
______
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D., Eko
ogroup Czech s.rr.o., č.p. 52, 783 16
1 Dolany
29
tel. 605-5679055, pevná 583-034
4674, http://www
w.ekogroup.cz

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

nížinných řek,
ř převážně v širokýchh nivách nížinných řek, zpravidla
z
do 200–220 m n. m., na
březích řekk a ve slepých
h říčních ram
menech.
Na území EVL
E
Chřiby se toto priorritní přírodní stanoviště nachází
n
na plooše 123,8 haa.
Obecně hlaavním ohrožením pro totto stanovištěě je změna ch
harakteru biootopu či jeho
o fyzická
likvidace (zzměna vodníího režimu nna lokalitě, zm
měna přirozeeného druhov
ového složeníí porostu,
zastavění apod.).
a
Tento typ přírodního stanoviště
s
see nachází v místě
m
ploch 27, 28, 42, 43, 91, 95, 96, 97 a
v blízkosti ploch 98 a 99. Z tohotto důvodu je uvedený typ přírodnního stanov
viště dále
předmětem
m hodnocení.
9130 Bučin
ny asociace Asperulo-Fa
A
agetum:
Jedná se o přírodní sttanoviště, ktteré je plošn
ně nejrozsáhllejším příroddním stanov
vištěm na
území EVL
L Chřiby, kd
de se vyskytuuje hojně (6 394,4
3
ha) naa svazích se sstředně hlubokými až
hlubokými, trvale provllhčenými půůdami s dobro
ou humifikačční schopnosstí.
Obecně hlaavním ohrožením pro totto stanovištěě je změna ch
harakteru biootopu či jeho
o fyzická
likvidace (změna
(
přiro
ozeného druhhového složeení porostu-zzejména výrrazná obnovaa porostů
smrkem, hoolosečný způ
ůsob hospodaaření, zastavění apod.).
Toto přřírodní stanov
viště se vyskkytuje na plo
oše č. 43, která je určenaa pro výstav
vbu vodní
plochy v lookalitě na Pile.
P
Z tohotoo důvodu jee uvedený typ
t
přírodnního stanoviště dále
předmětem
m hodnocení.
9170 Duboohabřiny aso
ociace Galio--Carpinetum
m:
Jedná se o přírodní staanoviště, kterré je druhé plošně
p
nejrozzsáhlejším přřírodním staanovištěm
na území EVL
E
Chřiby, kde se vysskytuje hojněě (3 609,3 ha) na živinam
ami 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 tohoto typu přírodního sstanoviště by
yl zjištěn přím
mo na plocháách navržený
ých změn
využití úzeemí, konkrétn
ně na plocháách 122, 123, 124 a 125. Z těchto dův
ůvodů je uvedený typ
přírodníhoo stanoviště dále předm
mětem hodno
ocení.
Ohniváčekk černočárnýý (Lycaena ddispar):
Ohniváček černočárný
ý je druh vllhkých luk a mokřadů. Dospělci see vyskytují ve dvou
generacích od dubna do
d září. Létaají za teplého počasí a sají
s nektar, m
mají poměrn
ně velkou
disperzní schopnost. Hostitelskýmii rostlinami housenek
h
jso
ou šťovíky, rrdesno hadí kořen,
k
aj.
Vývoj trváá až jeden ro
ok. Populacee žijící na jiižní Moravě je spíše eur
urytopní, častto jej lze
zastihnout i mimo jeho
o preferovanná stanovištěě, tedy i na ruderálech, v intraviláneech obcí,
okrajích poolí, apod.
Druh v souučasnosti nen
ní ohrožen. JJe prokázáno
o jeho úspěšn
né šíření z jižžních oblastí Moravy
směrem naa sever.
Tento druhh se občasně vyskytuje nna vlhkých loukách
l
a ruderální vegeetaci při okraajích cest
v údolí Dllouhé řeky. V případě realizace něěkterých plo
och by mohhlo dojít k přímému
prostorovém
mu překryvu
u výskytu dan
aného druhu a aktivit souvisejících s nnavrženými změnami
funkčního využití úzeemí – jednáá se o plocchy výstavby vodních nádrží v po
otenciálně
vhodném biotopu
b
pro tento druh (plochy 40,, 41, 42 a 43).
4
Z důvoddu možného
o výskytu
ohniváčka černočárnéh
ho na některýých plochách
h změn využžití území, jee uvedený druh
d
dále
předmětem
m hodnocení.
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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 – 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 Buchlovice“
B
není konncepčním nástrojem
n
managemenntu evropsky
y významnýých lokalit a ptačích oblaastí. Jedná sse o dokumeent, jehož
cílem je naavrhnout budoucí rozvoj m
městyse Bucchlovice.
Hodnoccená koncepcce řeší v poppisných částeech textu pro
oblematiku ssoustavy Nattura 2000
– eviduje existenci EV
VL Chřiby na katastru obce. Něktteré v konceepci navržen
né změny
využití úzeemí potenciáálně mohou oovlivnit územ
mí EVL Chřřiby, resp. jeejí předměty
y ochrany
(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

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
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-1

Mírně
negativní vliv
v

0
+1

Bez vlivu
u
Mírně
pozitivní vliv
v

+2

Významn
ný
pozitivní vliv
v

?

Vliv nelzee
vyhodnotit

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).
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). Byll tedy zjišťo
ován zábor jjednotlivých typů přírod
dních stanovvišť či části známých
biotopů ohnniváčka čern
nočárného naavrženým plo
ochami změn
n využití úzeemí a zjištěnáá hodnota
byla vždy vztažena k celkové
c
rozlloze daného stanoviště, resp.
r
k celkoové rozloze známého
biotopu ohnniváčka čern
nočárného naa území EVL
L Chřiby.
V předloženém hod
dnocení jsou za indikátorry významně negativníhho vlivu na předměty
p
ochrany a celistvost EVL
E
Chřibyy považován
ny i eventuáální významnné změny určujících
u
ekologickýých podmíneek, jež zajišťťují příznivý
ý stav předm
mětů ochranny (vhodná struktura
biotopu, dostatečná
d
kvalita
k
příroodního prosstředí, přízn
nivý hydrickký režim stanovišť,
s
významná fragmentacee prostředí appod.).

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 eventuáln
ní vliv návrhhu ÚP Buchlovice na přeedměty ochraany a celistv
vost EVL
Chřiby. Důůvodem je sk
kutečnost, žee u pěti před
dmětů ochran
ny EVL Chřřiby bylo přeedchozím
screeningem
m konstatovááno možné rriziko jeho neegativního ov
vlivnění.
Konkréttně se jednáá o prioritnní přírodní stanoviště
s
91E0*, příroddní stanovišště 9170,
přírodní staanoviště 9130, přírodní sttanoviště 6510 a ohniváččka černočárnného.
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Provedeeným screen
ningem navrržených plocch změn využití území vyskytujících se na
území EVL
L Chřiby byllo zjištěno, žže 19 z 26 ho
odnocených návrhových
n
pploch je v prrostorové
kolizi s přeedměty ochrrany EVL C
Chřiby. U ploch 12, 13, 14, 15, 23,, 118 a 120 byla při
úvodním sccreeningu vy
yloučena možžnost ovlivnění předmětů
ů ochrany EV
VL Chřiby. Důvodem
D
je skutečnoost, že tyto plochy se vvyskytují mim
mo lokality výskytu přeedmětů ochraany EVL
Chřiby a neemají tak příímý ani nepřřímý potenciiál je negativ
vně ovlivnit. Dále jsou ho
odnoceny
pouze vlivyy ploch 16, 27,
2 28, 40, 441, 42, 43, 44
4, 91, 95, 96, 97, 98, 99, 119, 122, 12
23, 124 a
125.
Ostatní navržené zm
měny funkčnního využití ploch
p
v zájm
movém územíí městyse Bu
uchlovice
(viz Dujkaa 2015) nebudou mít n
negativní vliiv na předm
měty ochranyy či celistvost lokalit
soustavy Natura
N
2000. Důvodem jje skutečnosst, že se nachází v dostaatečné vzdáleenosti od
lokalit sousstavy Naturaa 2000.

4.4.1 Vyyhodnocen
ní nepřím
mých a p římých vlivů
v
konccepce na území
evropskyy významn
né lokalityy Chřiby, resp.
r
na jeejí předměěty ochran
ny
(
erion, Bracchypodio6510 Exttenzivní seččené louky nížin až podhůří (Arrhenathe
Centaureioon nemoraliss):
Z proveedeného terén
nního průzkuumu a analýzzy dat AOPK
K ČR (viz kaap. 3.1) vyplynulo, že
v porostechh tohoto typ
pu přírodníhho stanovištěě se nacházíí celkem třii plochy s navrženou
n
změnou vyyužití území.. Konkrétně se jedná o plochy
p
44 a 119 v blízkoosti hradu Buchlov
B
a
plochu 16 nacházející se v chatovéé kolonii v lo
okalitě Trnáv
vky. Porostyy na inkrimin
novaných
plochách jsou
j
relativ
vně degradoované a v případě
p
plocchy 16 jsouu součástí mozaiky
s antropogeenními bioto
opy kategorrie X (senssu Chytrý et
e al. 2001)). Na žádn
né z výše
uvedených ploch nebyll zjištěn výskkyt kvalitních a reprezen
ntativních porrostů stanov
viště 6510
(blíže viz kap.
k 3.1). Naa návrhovýchh plochách ak
ktuálně neby
yly zjištěny ta
takové charak
kteristiky
porostů, kteeré by zásadn
ním způsobeem bránily naavrženým zm
měnám jejichh využití.
Při realiizaci navržen
ných změn vvyužití územíí lze očekávaat zastavění ččásti ploch přírodního
stanoviště 6510 a dissturbanci okkolí v důsled
dku stavebníích prací. N
Na druhou stranu je
nezbytné dodat,
d
že přii budoucí reealizaci výstaavby např. na
n ploše 16 není pravděěpodobné
celkové zaastavění a to
otální degraddace stávajících mezofilních ovsíkoových luk v prostoru
návrhové plochy.
p
V přeedloženém nnaturovém ho
odnocení všaak byl uplatnněn princip předběžné
p
opatrnosti a očekávaný
ý zábor plocchy přírodníích stanovišťť byl spočteen pro celou
u rozlohu
jednotlivýcch návrhovýcch ploch, ressp. dle relatiivního zastou
upení příroddního stanoviště 6510
v dané mozzaice.
Celkovýý rozsah očekávaného zzáboru stávaajících porostů stanovišt
ště 6510 náv
vrhovými
plochami v katastru ob
bce Buchlovvice byl stan
noven na ccaa 0,3 ha. Přři vztažení zjištěného
z
rozsahu očekávaného záboru
z
plochhy přírodního
o stanoviště 6510 na celéé území EVL
L Chřiby,
kde plochaa stanoviště 6510 činilaa dle oficiálních dat AO
OPK ČR v ddobě vyhláššení EVL
414,22 ha,, odpovídá plocha
p
záborru hodnotě 0,07 %. Lzee důvodně ppředpokládatt, že tato
hodnota (0,07 %) nebud
de ani při souučtu ostatnícch záborů plo
och přírodníhho stanovištěě 6510 na
území ostaatních obcí v EVL Chřibby (kumulatiivní vliv) přřekračovat hoodnotu 1%. Hodnotu
1%, resp. řádově
ř
nižší jednotky prrocent, lze považovat
p
zaa indikativní z hlediska stanovení
s
hladiny výzznamně negaativního vlivu
vu na úrovni celé
c EVL (viiz kap. 4.3).
Na záklladě výše prrovedeného rozboru lze konstatovatt, že realizacce návrhový
ých ploch
v plném roozsahu by vedla
v
k mírnně negativníímu ovlivněění (-1 dle stupnice ho
odnocení)
přírodního stanoviště 6510.
6
Také s ohledem na
n nízkou kv
valitu dotčenných porostů
ů je tento
vliv málo významný. Celkově
C
lze shrnout, žee realizace navržené konncepce by v důsledku
znamenala mírně negativní ovlivvnění (-1 dle stupnice hodnocení)
h
ppřírodního stanoviště
s
6510.
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91E0* Sm
míšené jasano
ovo-olšové llužní lesy teemperátní a boreální Ev
Evropy (Alno
o-Padion,
Alnion inccanae, Salicio
on albae):
Z proveedeného terén
nního průzkuumu a analýzzy dat AOPK
K ČR (viz kaap. 3.1) vyplynulo, že
se v porosttech tohoto typu přírodnního stanoviiště nacházíí celkem osm
m ploch s navrženou
n
změnou vyyužití území, další dvě ploochy se nach
hází v jeho bezprostřední
b
í blízkosti. Konkrétně
K
se jedná o plochy 42 a 43 v údolí D
Dlouhé řeky
y určené pro výstavbu voodních nádržží, dále se
jedná o ploochy v lokaliitě Smraďavvka – plochy 27 a 28 jsou určeny proo výstavbu veřejných
v
prostranstvví, plochy 95
5, 96, 97, 988 a 99 jsou určeny pro výstavbu kaanalizace. Po
orosty na
inkriminovvaných ploch
hách jsou reelativně deg
gradované, v případě ploochy 43 se jedná o
poněkud kvalitnější
k
po
orosty. Na žžádné z výše uvedených ploch však nebyl zjištěěn výskyt
kvalitních a reprezentaativních poroostů stanovišště 91E0 (blííže viz kap. 3.1). Na náv
vrhových
plochách aktuálně
a
nebyly zjištěnny takové charakteristik
c
ky porostů, které by zásadním
z
způsobem bránily
b
navržženým změnnám jejich vy
yužití.
Při reallizaci navržeených změn využití územ
mí lze na části ploch oočekávat trvaalý zábor
přírodního stanoviště 91E0 a disturbbanci okolí v důsledku sttavebních praací. Na druhou stranu
je nezbytnéé dodat, že v případě reaalizace ploch
h 95, 96, 97, 98 a 99 urrčených pro výstavbu
kanalizace dojde pouzze k dočasnéému zásahu
u do plochy přírodního stanoviště po dobu
výstavby. Po skončeníí stavebníchh prací lze očekávat
o
po
ostupné zarůůstání disturb
bovaných
ploch.
Celkovýý rozsah očekávaného zzáboru stávaajících porosstů stanovišttě 91E0 náv
vrhovými
plochami v katastru obce Buchlovi ce byl stanoven na cca 0,67
0
ha, z tohho však značčnou část
činí dočasnný zábor. Přii vztažení zjjištěného rozzsahu očekáv
vaného zábooru plochy prrioritního
přírodního stanoviště 91E0 na celé území EVL Chřiby, kde plocha stanooviště 91E0 činila dle
oficiálních dat AOPK ČR
Č v době vyyhlášení EVL
L 123,77 ha,, odpovídá pllocha záboru
u hodnotě
0,5 %. Lzee důvodně předpokládat
p
t, že tato ho
odnota (0,5 %),
% z níž je velká část navíc
n
jen
dočasným záborem,
z
neb
bude ani při součtu ostattních záborů ploch příroddního stanoviiště 91E0
na území ostatních
o
obcí v EVL Chřřiby (kumulaativní vliv) překračovat hhodnotu 1%. Hodnotu
1%, resp. řádově
ř
nižší jednotky prrocent, lze považovat
p
zaa indikativní z hlediska stanovení
s
hladiny výzznamně negaativního vlivu
vu na úrovni celé
c EVL (viiz kap. 4.3).
Na zákkladě výše provedeného
p
o rozboru lzze konstatov
vat, že realiizace ploch v plném
rozsahu byy vedla k mírně negativvnímu ovlivn
nění (-1 dle stupnice hoodnocení) přírodního
stanoviště 91E0 realizaací navržené koncepce. S ohledem na spíše nízko
kou kvalitu dotčených
d
d
záb
boru na částii ploch je ten
nto vliv méněě významný. Celkově lzee shrnout,
porostů a dočasnost
že realizacee navržené koncepce
k
by v důsledku znamenala
z
mírně
m
negatiivní ovlivněn
ní (-1 dle
stupnice hoodnocení) příírodního stannoviště 91E0
0.
9170 Duboohabřiny aso
ociace Galio--Carpinetum
m:
Z proveedeného terén
nního průzkuumu (viz kap
p. 3.1) vyply
ynulo, že v pporostech toh
hoto typu
přírodního stanoviště se
s nachází ccelkem čtyři plochy s naavrženou zm
měnou využití území.
Konkrétně jde o plochy
y 122, 123, 1124 a 125 v blízkosti hraadu Buchlovv, které jsou navrženy
pro výstavvbu kanalizacce a čistírnyy odpadních vod. Porostty na inkrim
minovaných plochách
jsou spíše méně kvalitní (RB:P, D
DG:2, RH:3
3). Na žádnéé z výše uveedených plo
och nebyl
zjištěn výskkyt kvalitnícch a reprezenntativních po
orostů stanov
viště 9170 (bblíže viz kap.. 3.1). Na
návrhovýchh plochách aktuálně neebyly zjištěn
ny takové charakteristikky porostů, které by
zásadním způsobem
z
bráánily navrženným změnám
m jejich využžití.
Při realiizaci většiny
y výše uvedeených změn využití
v
územ
mí (s výjimkoou plochy 12
25) dojde
pouze k doočasnému zássahu do tohooto přírodníh
ho biotopu. V místě kanaalizačních sto
ok budou
provedeny pouze dočassné výkopy. K trvalému záboru tohotto přírodníhoo stanoviště tak dojde
pouze na ploše 125.
Celkovýý rozsah očekávaného zzáboru stávaajících porostů stanovišt
ště 9170 náv
vrhovými
plochami v katastru obcce Buchlovicce byl stanov
ven na cca 0,02 ha (z tohho se jedná částečně o
___________________________
_____________________________
______________
_____________________________
______
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D., Eko
ogroup Czech s.rr.o., č.p. 52, 783 16
1 Dolany
34
tel. 605-5679055, pevná 583-034
4674, http://www
w.ekogroup.cz

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

dočasný záábor). Při vztažení
v
zjišttěného rozsaahu očekávaaného záborru plochy přírodního
stanoviště 9170
9
na celéé území EVL
L Chřiby, kdee plocha stan
noviště 91700 činila dle officiálních
dat AOPK ČR v době vyhlášení EV
VL 3 609,27
7 ha, odpovíd
dá plocha zááboru hodnottě <0,001
%. Navíc jee velká část plochy
p
jen ddočasným záb
borem biotop
pu. Lze důvoodně předpok
kládat, že
tato hodnotta (<0,001 %)
% nebude anni při součtu
u ostatních zááborů ploch přírodního stanoviště
s
9170 na úzzemí ostatníích obcí v E
EVL Chřiby (kumulativn
ní vliv) překrračovat hodn
notu 1%.
Hodnotu 1%, resp. řád
dově nižší jeednotky proccent, lze pov
važovat za iindikativní z hlediska
stanovení hladiny
h
význ
namně negativ
ivního vlivu na
n úrovni celé EVL (viz kap. 4.3).
Na zákkladě výše provedeného
p
o rozboru lzze konstatov
vat, že realiizace ploch v plném
rozsahu byy vedla k mírně negativvnímu ovlivn
nění (-1 dle stupnice hoodnocení) přírodního
stanoviště 9170 realizzací navrženné koncepce.. S ohledem na minimáální rozsah záboru a
poměrně nízkou kvalitu
u dotčenýchh porostů je tento
t
vliv neevýznamný. Celkově lzee shrnout,
že realizacee navržené koncepce
k
by v důsledku znamenala
z
mírně
m
negatiivní ovlivněn
ní (-1 dle
stupnice hoodnocení) příírodního stannoviště 9170
0.
ny asociace Asperulo-Fa
A
agetum:
9130 Bučin
Z proveedeného terén
nního průzkuumu (viz kap
p. 3.1) vyply
ynulo, že v pporostech toh
hoto typu
přírodního stanoviště se
s nachází ppouze jedna plocha s naavrženou zm
měnou využití území.
Konkrétně je to plochaa 43, která jee určena pro výstavbu vo
odní nádrže. Porosty na této
t
ploše
jsou relativvně degrado
ované (RB:W
W). Na návrrhové ploše aktuálně neebyly zjištěn
ny takové
charakteristiky lesníhop
porostu, kterré by zásadním způsobem
m bránily navvržené změn
ně využití
území.
Při realiizaci plochy 43 dojde k tr
trvalému záboru části toh
hoto přírodníhho stanovištěě stavbou
vodní nádrrže. Celkový
ý rozsah oččekávaného záboru stáv
vajících poroostů stanoviiště 9130
návrhovou plochou v katastru
k
obcee Buchlovicce byl stanov
ven na cca 00,06 ha. Při vztažení
zjištěného rozsahu očeekávaného zzáboru ploch
hy přírodního
o stanoviště 9130 na ceelé území
EVL Chřibby, kde plo
ocha stanoviiště 9130 čiinila dle ofiiciálních datt AOPK ČR
R v době
vyhlášení EVL 6 394,,36 ha, odpoovídá ploch
ha záboru ho
odnotě <0,0001 %. Lze důvodně
předpokláddat, že tato hodnota (<00,001 %) neebude ani přři součtu osttatních zábo
orů ploch
přírodního stanoviště 9130 na úzzemí ostatníích obcí v EVL
E
Chřibyy (kumulativ
vní vliv)
překračovaat hodnotu 1%
%. Hodnotu 1%, resp. řádově nižší jeednotky proccent, lze povaažovat za
indikativní z hlediska stanovení hlladiny význaamně negativ
vního vlivu na úrovni celé
c
EVL
(viz kap. 4..3).
Na záklladě výše pro
ovedeného roozboru lze konstatovat, že
ž s ohledem
m na minimállní rozsah
záboru a pooměrně nízko
ou kvalitu dootčených porrostů je vliv nevýznamnýý. Realizace navržené
koncepce by
b v důsledk
ku znamenalaa mírně neg
gativní ovliv
vnění (-1 dlee stupnice ho
odnocení)
přírodního stanoviště 9130.
Ohniváček
k černočárný
ý (Lycaena ddispar):
Jak ukaazují výsledky recentníchh průzkumů a studií (viz Mott MacDoonald Praha, spol. s r.
o. 2010, Scchneider 201
11) tento druuh se vyskytu
uje v okolí některých
n
plooch navržený
ých změn
využití úzeemí. Z hledisska řešených návrhových
h ploch je třeeba uvést zejm
ména výskyt druhu v
nivě Dlouhhé řeky, na vlhkých louukách a pro
osvětlených okrajích lessních cest s ruderální
vegetací s výskytem
v
šťo
ovíků v údollí tohoto toku
u.
Konkréttně se jedná se o plochy nnavržené výsstavby vodníích nádrží naa Dlouhé řece (plochy
40, 41, 42 a 43). Dle nálezové daatabáze NDO
OP AOPK ČR,
Č která v ssobě excerpu
uje údaje
z provedenného inventaarizačního llepidopterolo
ogického vý
ýzkumu v r.. 2010 (vizz Mott
MacDonaldd Praha, spo
ol. s r. o. 20010) a z náv
vrhu plánu péče
p
o PP C
Chřiby (viz Schneider
S
2011), byl v roce 2010 udáván výskkyt devíti jedinců ohnivááčka černočáárného (Veseelý 2010)
z blízkosti ploch 40 a 41. S ohleddem na zjišštěný charakter biotopu při okrajích
h cest na
plochách 42
4 a 43 bylo
o v komentář
áři k jednotliivým plocháám (viz kap.. 3.1) upozo
orněno na
___________________________
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hypotetickoou možnost výskytu ohnniváčka i naa těchto plocchách. Aktuáální terénní průzkum,
p
který proběěhl v listopad
du 2015, nem
mohl potvrdiit aktuální vý
ýskyt na plocchách 40, 41
1, 42 a 43
určených pro
p výstavbu
u vodních náádrží. Při hod
dnocení lze však vycházzet z výše ciitovaných
recentních lepidopterologických průůzkumů prov
vedených v EVL
E
Chřiby..
Dospělcci ohniváčka černočárnéhho se vyskytu
ují ve dvou, výjimečně vve třech generacích od
dubna do září (-říjnaa). Podle iinventarizačn
ního průzku
umu proveddeného firm
mou Mott
MacDonaldd v r. 2010 byl ohnivááček černoččárný potvrzzen na územ
mí EVL Ch
hřiby v 7
oblastech. Mezi nejvýzznamnější lokkality výsky
ytu v EVL Ch
hřiby patří ookolí Stupavy
y (Skelná
Huť, Na kopci,
k
Nad kostelem),
k
K
Kudlovská dolina,
d
Břestek – Kopánnky, Staré Hutě
H
– U
tábora, Osvvětimany – Vranovy, K
Košíky, Smraďavka (U
U lázní, Dlouuhá řeka) (S
Schneider
2011). Vzhhledem k chaarakteru výskkytu ohniváččka černočárrného v EVL
L Chřiby a aktuálním
a
trendu v šířření druhu moravskou
m
krrajinou je praavděpodobnéé, že se nachhází na mnoh
ha dalších
místech tam
m, kde jsou příhodné poodmínky pro
o jeho výskytt, tedy zejmé
ména dostatek
k živných
rostlin a příhodný hyd
drický režim
m luk. V cito
ovaném inventarizačním průzkumu na
n území
EVL Chřibby a v plánu péče o navrrženou PP Ch
hřiby je uved
deno, že by do budoucnaa měl být
zachován charakter
c
vlh
hkých luk a jejich údržžba mozaiko
ovou sečí a likvidace nááletových
dřevin. Dálle by mělo být
b zamezenoo změnám vodního
v
režim
mu a chemicckým, nebo některým
n
nežádoucím
m mechanick
kým zásahům
m do biotopu tohoto druhu
u.
K příméému překryv
vu ploch navrržených pro výstavbu vodních nádržíí (plochy 40,, 41, 42 a
43) a lokallit udávaného
o výskytu ohhniváčka čerrnočárného (d
dle Mott MaacDonald Praaha, spol.
s r. o. 20100 a Schneideer 2011) docchází pouze v případě návrhové plochhy 40. Realiizace této
návrhové plochy
p
by znamenala
z
záábor části doloženého
d
biotopu
b
ohniiváčka černo
očárného.
Vlastní annalýzou v prrostředí GIS
S bylo zjišttěno, že plo
ocha recentnních lokalit výskytu
ohniváčka černočárného dle návrhuu plánu péče o PP Chřiby
y činí 64,34 hha. Případná realizace
vodní nádrrže na ploše 40 by znam
menala záborr 0,63 ha, co
ož činí 0,98 % z rozlohy
y biotopu
ohniváčka černočárnéh
ho na území EVL Chřiby
y. Tato hodn
nota je pod úúrovní dopo
oručeného
limitu pro stanovení
s
lim
mitu významn
mně negativníího vlivu, kteerý je cca od 1% (řádově jednotky
procent). Celková
C
početnost druhuu byla v náv
vrhu plánu péče
p
o PP C
Chřiby odhaadnuta na
řádově stovvky jedinců se stabilní ppopulací (viz Schneider 2011). Příppadná realizaace vodní
nádrže by pravděpodo
obně znamennala zábor části biotop
pu pro řádoově jednotky
y jedinců
ohniváčka černočárnéh
ho. Tento ppočet je tak
ktéž pod hraanicí 1% z celkové odh
hadované
početnosti druhu na úzzemí EVL. N
Navíc je třeb
ba dodat, žee i v případěě eventuální výstavby
vodní nádržže by ohnivááček černočáárný mohl přii vhodně nasstavené péči o luční porosty získat
nové zajím
mavé biotopy
y na hrázích vodní ploch
hy (viz zkuššenosti z jinýých lokalit, J.
J Kašák,
ústní sdělenní).
Zásadníí pro stanoveení míry vlivvu navržené plochy
p
40 naa ohniváčka černočárnéh
ho je dále
skutečnost,, že s největtší pravděpoodobností se druh v EVL
L Chřiby akktuálně vysk
kytuje na
větším poččtu lokalit a ve
v větších poočetnostech než bylo zjišštěno v r. 20010. K tomutto tvrzení
opravňuje zkušenost s aktuálním šířením dru
uhu moravskou krajinoou a semiru
uderálním
chováním tohoto
t
motýlla (např. neddávný výskytt druhu na sídlišti v Břidl
dličné na Bru
untálsku a
poměrně častý výskyt podél cest), což dokladu
ují údaje AO
OPK ČR (naapř. analýza databáze
z
teerénních enttomologů (Josef Kašák, ústní sdělenní). Ve světtle těchto
NDOP) i zkušenosti
argumentů lze proto reaalizaci návrhhové plochy 40 vyhodnottit jako mírnně negativní ovlivnění
o
(-1) dle meetodiky hodnocení ve vztaahu k ohnivááčku černočáárnému.
V případě blízké plo
ošně rozsáhllé navržené vodní
v
nádržee – plocha 441 nejsou k dispozici
údaje o výskytu
v
ohniváčka černnočárného. V textu lepid
dopterologicckého průzk
kumu ani
v návrhu plánu
p
péče o PP Chřibyy není tento prostor řazeen mezi lokkality výskyttu druhu.
Podobně ani
a v případě navrženýcch vodních ploch č. 42
2 a 43 tytoo plochy prrostorově
nekolidují s udávaným recentním vvýskytem oh
hniváčka černočárného (vviz Mott MaacDonald
Praha, spoll. s r. o. 201
10 a Schneidder 2011). U těchto tří ploch
p
lze prooto při stávaající míře
znalostí prrakticky vyloučit možnnost negativn
ního ovlivněění ohniváčkka černočárn
ného. Do
___________________________
_____________________________
______________
_____________________________
______
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D., Eko
ogroup Czech s.rr.o., č.p. 52, 783 16
1 Dolany
36
tel. 605-5679055, pevná 583-034
4674, http://www
w.ekogroup.cz

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

budoucna však
v
výskyt druhu na pllochách nelzze vyloučit. Před
P
případnnou budoucí realizací
navrženýchh vodních náádrží na plocchách 40, 41, 42, 43 je žádoucí proovést aktuáln
ní terénní
biologický průzkum na
n plochách s důrazem na
n prověřen
ní aktuální ssituace stran
n výskytu
ohniváčka černočárnéh
ho. Pokud byy byl eventuáálně na konk
krétních plocchách zjištěn
n aktuální
výskyt ohnniváčka čern
nočárného, m
měly by bý
ýt konkrétní plochy poddrobeny natturovému
hodnocení dle §45i ZOPK (doporuččeno konzulttovat s orgán
nem ochrany přírody – viz kap. 5).
Návrhové plochy vodn
ních nádrží bby před příp
padnou realizací staveb měly být po
odrobeny
také biologgickému posouzení zám
měrů s cílem
m prověřit případný výsskyt dalších cenných
druhů rostllin a živočicchů. Zejménaa u plošně rozsáhlé
r
náv
vrhové plochhy 41, ale i u dalších
ploch navrržených v lu
učních porosstech nivy Dlouhé
D
řeky (40, 43) nnelze vyloučit výskyt
některých zvláště chrán
něných druhhů (např. mo
odrásků). Vý
ýskyt ohnivááčka černočáárného na
téměř zcella lesní ploše 42 lze pprakticky vy
yloučit. Luční porosty na hrázích případně
vybudovanných vodních
h nádrží by m
měly být sečeeny během sezóny
s
postuupně po částeech, vždy
s ponechánním neposečeených partií, což by přisp
pělo ke zlepšení stavu lookality pro ohniváčka
o
černočárnéého i další dru
uhy organism
mů, zejména hmyzu.
Na záklladě výše prrovedeného rozboru lze konstatovatt, že vliv naavržené kon
ncepce na
ohniváčkaa černočárnéého bude dlee stupnice hodnocení mírně negativnní (-1).

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 Chřib
by zaměřilo na zjištění, zda
z koncepcee:
• 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
• narušujje naplňován
ní cílů ochranny lokality
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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 Chřibby. Pro detaillní popis ekoologických souvislostí je tedy vhodnéé odkázat naa zmíněné
hodnocení (viz kap. 4.4
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 tíím pádem k významnému
mu negativním
mu ovlivnění předmětů occhrany EVL Chřiby.
ální význam
mné redukcee ploch výsk
kytu předměětů ochrany
y EVL a
Vyhodnocení eventuá
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, jež jsou
j
předměttem ochranyy EVL Chřiby
y.
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 Chřiby.
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 Chřiby.
C
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 charakteristiik EVL a P
PO, na nichžž závisí udrržení příznivvého stavu předmětů
p
ochrany EV
VL Chřiby.
ušení cílů occhrany EVL
L a PO:
Vyhodnocení eventuállního význa mného naru
Lze konnstatovat nevýznamné nnarušení cílů
ů ochrany EVL
E
Chřiby v důsledku realizace
koncepce.
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 v důsledkku navrženýcch změn využžití území.
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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 konstattovat, že v zzájmovém území
ú
lze očekávat
o
pokkračování sttávajícího
zemědělskéého, sídelníh
ho, lesnickéého a rekreačního využžívání krajinny. V kap. 4.4 byly
podrobněji zhodnoceny
y očekávané míry ovlivn
nění plochy přírodních
p
sttanovišť 91E
E0, 6510,
9130 a 91770 a ohniváččka černočárnného v důsleedku realizacce hodnocenéého návrhu ÚP.
Ú Bylo
konstatovánno, realizacee navržené kkoncepce bu
ude znamenaat mírně neggativní ovliv
vnění (-1
dle stupniice hodnoceení) přírodníích stanoviššť 9170, 9130, 91E0, 6510 a ohniváčka
o
černočárnéého.
Z analýzzy databáze informačníhho systému EIA/SEA
E
(v
viz http://ww
ww.cenia.cz) vyplývá,
že v prostooru Buchloviic nejsou znnámy další reealizované či
č připravovaané záměry, které by
měly aktuáálně významn
ně ovlivnit řeešené území,, resp. EVL Chřiby.
C
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 městtyse Buchlo
ovice. Tato skutečnost by však zn
namenala
výraznou překážku
p
dalššího rozvoje městyse.
Provedeení aktivní varianty
v
(přeedložené ko
oncepce) v plném
p
rozsahhu nebude znamenat
z
významný negativní vliiv na EVL C
Chřiby ani naa další lokalitty soustavy N
Natura 2000.
Lze teddy konstatovat, že je výzznamnost vllivů obou vaariant na lokkality Naturaa 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
o
a ceelistvost EVL
L Chřiby je při budoucí realizaci zááměrů na náv
vrhových
plochách žáádoucí zapraacovat následdující konkréétní doporučeení:
Plochy navvržených vo
odních nádržží - 40, 41, 42
4 a 43:
- Před přřípadnou bud
doucí realizaací navržených vodních nádrží
n
na ploochách 40, 41,
4 42, 43
je žádooucí do bud
doucna provvést aktuáln
ní terénní biiologický prrůzkum na plochách
s důrazzem na prov
věření aktuáální situace stran výsky
ytu ohniváčkka černočárn
ného. Na
aktuálních průzkumů
základěě výsledků provedených
p
p
naa plochách koonzultovat s orgánem
ochranny přírody – Krajským
m úřad Zlínsského kraje otázku příípadného zp
pracování
naturovvého hodnoccení na úrovvni konkrétn
ních záměrů vodních plooch dle §45
5i zák. č.
114/19992 Sb., v plaatném znění.
- Luční porosty
p
na hrrázích případdně vybudov
vaných vodníích nádrží byy měly být seečeny
během sezóny postupně po částtech, vždy s ponecháním
p
neposečenýc
ých partií, cožž by
přispělo ke zlepšen
ní stavu lokallity pro ohniv
váčka černoččárného i dallší druhy organismů,
zejménna hmyzu.
- Při eveentuální budo
oucí realizacii vodních plo
och 42, 43 do
oporučujemee minimalizo
ovat
zásahy do lesních porostů
p
(příroodní stanovišště 91E0, 913
30).
27, 28, 91, 95, 96, 97, 98,
9 99:
- Při bud
doucí realizacci ploch dop oručujeme minimalizova
m
at zásahy do břehových porostů
p
podél Dlouhé
D
řeky (prioritní příírodní stanov
viště 91E0).
122, 123, 124,
1
125:
- Při bud
doucí realizacci ploch dop oručujeme minimalizova
m
at zásahy do lesních poro
ostů
(příroddní stanovištěě 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 pplán Buchlovice“ na
evropsky významné lokality a ptačí oblastti. Zájmovo
ou lokalitouu je území městyse
Buchlovicee. Cílem před
dkládaného hhodnocení jee zjistit, zda má
m koncepcee významný negativní
n
vliv na přeedměty ochrrany a celisstvost konkrétních evrop
psky význam
mných lokalit a/nebo
ptačích obllastí.
Bylo zjištěno, že reealizace návrrhů uvedených v hodnoccené koncepcci ve většiněě případů
nepřináší rizika negativ
vních vlivů nna lokality soustavy Natu
ura 2000. Přřevážná většiina ploch
s navrženouu změnou vy
yužití územíí je situován
na v bezprosttřední blízkoosti stávající zástavby
v dostatečnné vzdálenossti od lokaliit soustavy Natura
N
2000
0. Celkem 226 návrhový
ých ploch
ze 125 obsaažených v ho
odnocené ko ncepci se naachází na úzeemí EVL Chřřiby.
Celkem
m na třech náv
vrhových ploochách byl zjištěn
z
výsky
yt předmětu ochrany EVL Chřiby
– přírodníhho stanovištěě 6510 - Exttenzivní sečené louky nížin až podhhůří (Arrhen
natherion,
Brachypoddio-Centaureion nemorallis). Na čty
yřech plocháách byl zjišttěn výskyt předmětu
p
ochrany EVL
E
Chřiby
y – přírodnního stanoviiště 9170 - Dubohabřiiny asociacee GalioCarpinetum
m, na 10 plochách byl zj ištěn výskytt předmětu ochrany EVL
L Chřiby – přírodního
stanoviště 91E0 - Smíššené jasanovvo-olšové lužžní lesy temperátní a booreální Evrop
py (AlnoPadion, Alnnion incanaee, Salicion allbae) a na jedné ploše vý
ýskyt přírodnního stanovišště 9130 Bučiny asoociace Asperrulo-Fagetum
m. V prostorru jedné z náávrhových plloch byl kon
nstatován
recentně uddávaný výsky
yt ohniváčkaa černočárnéh
ho
V případě čtyř příírodních staanovišť – 6510,
6
91E0
0*, 9170, 99130
a ohniváčka
o
černočárnéého bylo ko
onstatováno potenciálníí riziko mírrně negativnního vlivu realizací
konkrétníchh návrhový
ých ploch. M
Mírně negaativní vliv na přírodníí stanoviště spočívá
v částečném
m, místy doččasném zábooru části plocchy přírodnícch stanovišťť budoucími stavbami
místní infrrastruktury. Mírně negaativní vliv na
n ohniváčkaa černočárnéého byl kon
nstatován
z důvodu částečné
č
kolize navržené vodní ploch
hy v údolí Dllouhé řeky (pplocha 40) a recentně
udávané lookality výsk
kytu tohoto předmětu occhrany. Výsskyt ohniváččka černočárrného do
budoucna nelze
n
vylouččit ani na někkterých dalších navržených plochách vodních nád
drží. Před
případnou budoucí reaalizaci navržžených vodn
ních ploch jee proto žádooucí provéstt aktuální
biologický průzkum s důrazem nna ohniváčkaa černočárnéého a po kkonzultaci s orgánem
ochrany přřírody zpraccování přípaadného navaazujícího natturového hoodnocení kon
nkrétních
záměrů dlee §45i ZOPK
K.
Na zákkladě vyhodn
nocení předlložené konceepce v souladu s § 45h,ii zákona č. 114/1992
Sb., v platnném znění lzze konstatovaat, že uveden
ná koncepce při dodrženíí navržených
h opatření
(viz kap. 5)
5 nebude mít
m význam
mný negativ
vní vliv na celistvost a předměty ochrany
evropsky významných
v
h lokalit a pttačích oblasstí.
V Olomoucci dne 25.1.2
2016
RNDr. Marrek Banaš, Ph.D.
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