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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,
k
v pllatném zněnní (ZOPK) je posouzeníí vlivu konccepce: „ÚP sídelního
útvaru Succhdol nad Od
drou - změnna č. 7“ (dálee též: Změna č. 7 ÚP, nnávrh změny
y ÚPD či
koncepce) na lokality soustavy
s
Nattura 2000. Hodnocená
H
ko
oncepce je vve fázi návrh
hu změny
územního plánu.
p
Cílem
m předkládanného hodnoceení je zjistit, zda návrh zm
změny ÚPD může
m
mít
významný negativní vlliv na předm
měty ochrany
y a celistvostt evropsky vvýznamných lokalit a
ptačích obllastí.

1.2 Zad
dání
Zadavattelem hodno
ocení je m
městys Suchd
dol nad Od
drou, resp. Ing. arch Palacký,
zpracovatel návrhu změěny 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 och
hrany příroddy – Správ
vy CHKO Poodří
P
dle §45i ZOPK
K ze dne
PO/2013/AO
OPK. Ve staanovisku je upozorněnoo na lokalizzaci části
12.6.2013, č.j. 0971/P
zájmovéhoo území v ptačí
p
oblasti Poodří, jejjímiž předm
měty ochranyy jsou bukač velký
(Botaurus stellaris), moták
m
pochopp (Circus aeeruginosus), ledňáček řííční (Alcedo
o athis) a
kopřivka obbecná (Anass strepera) a jejich biotop
py. Významn
ný vliv na přříznivý stav předmětů
p
ochrany neebo celistvosst PO Poodříí nebyl vylo
oučen z důvo
odu lokalizacce rozvojový
ých ploch
výroby na plochách krrajinné zelenně a na zem
mědělsky obh
hospodařovanných plocháách volné
krajiny, kteeré jsou poteenciálně vhoodným biotop
pem pro motáka pochoppa – předmětt ochrany
PO Poodříí. Tento před
dmět ochranny využívá luční
l
a polníí plochy mim
mo záplavov
vé území
Odry jako své potravníí biotopy. Vee stanovisku
u je dále kon
nstatováno, žže schválením
m Změny
č. 7 v navrhhované podo
obě by došloo k výrazném
mu úbytku po
otravní základdny motáka pochopa.
Upozorněnno je i na vzznik tzv. prá
rázdné potrav
vní zóny, kd
de dravec nneuplatní svéé lovecké
taktiky (jeddná se o plo
ochy navazuující volné krajiny
k
s vizu
uálním a akkustickým pů
ůsobením
nových výrrobních objek
ktů).
Předložené naturov
vé hodnocenní vychází z textových a mapovýcch podkladů
ů návrhu
územního plánu
p
obce dodaných zaadavatelem posouzení.
p
Konkrétně
K
see jedná o teextovou a
grafickou část
č návrhu ÚP ze srpnaa 2015, včetn
ně jeho vekttorové podobby (formát .dgn) (viz
Palacký a kol.
k 2015).
Naturovvé hodnocen
ní pracuje s výsledky ak
ktuálního op
pakovaného terénního průzkumu
p
zájmovéhoo území (srpeen 2015), náhhledu do dat nálezové databáze ochraany přírody (NDOP)
(
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verze srpenn 2015 [cit. 2015-08-255], dat mapov
vání biotopů
ů z let 2001--2005 [cit. 2015-08],
2
poskytnutýých Agenturo
ou ochrany p řírody a krajiny.
Využityy byly také další odboorné podklad
dy a inform
mace, poskyytnuté zpracovatelům
Vyhodnoceení předklad
datelem konccepce, dále konzultace s orgány veřřejné správy
y (Správa
CHKO Pooodří), konzu
ultace s místnními přírodovědci (zejmééna ornitologgy-Zdeněk Polášek
P
a
kol.) a literrární a mapov
vé podklady (viz seznam
m literatury).
Terénníí průzkum úzzemí byl zacíílen zejménaa na všechny
y plochy navrržených změěn využití
území, nebboť se nach
házejí na úzeemí EVL a PO Poodří či v jejich blízkosti. Pro
P účely
předloženéého naturovéh
ho hodnocenní bylo zacho
ováno číslování ploch, jeež je použito v návrhu
změny ÚP..
Pozornoost hodnocen
ní dle §45i Z
ZOPK byla zaměřena
z
naa návrhovou část koncep
pce, která
obsahuje návrhy
n
kon
nkrétních zááměrů, tedy změn funk
kčního využ
užití území. Některé
navrhovanéé změny vyu
užití území m
mohou poten
nciálně ovlivn
nit území EV
VL či PO, reesp. jejich
předměty ochrany.
o
Podrobnný popis jed
dnotlivých asspektů konceepce a jejích
h vlivů na ddílčí složky životního
ž
prostředí nejsou
n
předm
mětem tohotoo hodnocení dle § 45i ZOPK.
Z
Další informace lze
l získat
zejména v textu
t
návrhu
u a ve vyhodnnocení SEA dle ZPV.

2. Úd
daje o konce
epci
2.1 Zákkladní popis kon
ncepce
Zájmovvým územím
m návrhu Zm
měny č. 7 ÚP
Ú sídelního
o útvaru Suuchdol nad Odrou
O
je
administrattivní obvod městyse
m
Suchhdol nad Odrrou, jenž se nachází
n
cca 110 km severo
ozápadně
od Novéhoo Jičína ve stejnojmennném okrese v Moravsko
oslezském kkraji. Příslušnou obcí
s rozšířenou působnosttí je také m
město Nový Jičín. Městtys Suchdol nad Odrou
u sousedí
s obcemi Mankovice,
M
Odry,
O
Fulnekk, Hladké Živ
votice, Kunín
n a Bernarticce nad Odrou
u. Katastr
obce má roozlohu 22,79
9 km2. Správvní území městyse
m
Suchd
dol nad Odrrou je tvořen
no dvěma
katastrálním
mi územími ( k.ú.) Suchhdol nad Odrrou (759163) a Kletné (6666190). Měěstys leží
v průměrnéé nadmořské výšce 272 m
m.
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Obr. 1: Siituační mapaa polohy zájm
mového území městyse Suchdol nadd Odrou (po
odkladová
data: ČÚZK
K).

správní území městyse
Suchdol naad Odrou

Následuující popis ho
odnocené konncepce vych
hází z textu návrhu
n
změnyy ÚPD (viz Palacký
P
a
kol. 2015).
Změna č. 7 ÚP řeší požadavkyy vyplývajícíí ze zadání ÚP.
Ú Vymezuuje nové zasstavitelné
plochy s roozdílným způ
ůsobem využžití VP – plo
ochy výroby průmyslové,, plochu DS – plochu
dopravy sillniční a ploch
hu ZK – ploochu zeleně krajinné.
k
Změna č. 7 ÚP dále vymezu
uje prvky
ÚSES, zařaazuje je do ploch
p
s rozdíílným způsob
bem využití přírodních (PP) a stanovu
uje pro ně
podmínky využití. Změěna č. 7 ÚP vymezuje i koridory tecchnické infraastruktury a koridory
rezerv pro záměry vyplývající z naadřazené územně plánovaací dokumenntace tak, aby
y územní
plán byl v souladu s touto dokuumentací a aby
a
byly zajjištěné územ
mní předpok
klady pro
budoucí reaalizaci dotčených záměrůů.
Celkem
m jsou ve zm
měně územníího plánu vy
ymezeny tři nové zastavvitelné ploch
hy, jedna
plochu kraajinné zeleněě, jeden kooridor techniické infrastruktury a třii koridory územních
ú
rezerv. Dálle jsou v územ
mním plánu vymezeny nové
n
plochy pro
p doplněníí prvků ÚSES
S.
V prostooru městysee Suchdol nnad Odrou jsou
j
v návrh
hu změny úúzemního pllánu (viz
Palacký a kol.
k 2015) vy
ymezeny nássledující plocchy s rozdílný
ým způsobem
m využití:
VP – plochhy výroby prů
ůmyslové
DS – plochhy dopravy siilniční
ZK – plochhy zeleně kraajinné
P – plochy přírodní (ÚS
SES)
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 noovou zástavb
bu či význam
mnou funkční změnu stáv
vajících biotoopů na územ
mí EVL či
PO Poodří. Na základěě metodickéého pokynu Ministerstvaa pro místní rozvoj se vymezené
v
územní rezzervy nehodn
notí – v tomtoo případě se jedná o územ
mní rezervu pro vysokorrychlostní
trať VRT (D507),
(
územ
mní rezervu pro vyveden
ní výkonu ell. Blahutovicce do sítě 40
00 kV (E
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501) a úzeemní rezervu
u pro vodovoodní přivaděč Mankovice – Nový Jič
ičín (V502). Všechny
tyto územnní rezervy jso
ou převzaty zze ZÚR Moravskoslezskéého kraje.
Na návvrhových plochách byl v srpnu 20
015 provedeen opakovanný terénní průzkum
zaměřený na
n vyhodnoccení aktuálníího stavu bio
otopů a zjištěění případnéhho výskytu předmětů
p
ochrany lokkalit soustav
vy Natura 20000. Zkouman
né plochy by
yly pro účelyy terénního průzkumu
p
očíslovány v souladu s návrhem
m změny ÚPD
Ú
(viz Palacký
P
a kkol. 2015). Přehled
hodnocenýých navržených změn vyuužití území illustruje násleedující tabulkka.
Tab. 1: Seznam blížee hodnocenýých navržený
ých změn využití územ
mí v prostoru městyse
Suchdol naad Odrou (zd
droj: Palacký a kol. 2015)).
Plocha č.
Z7.01
Z7.02
Z7.03
ZK 7.04
PZ1

Charakteristika

Výměra důvod
d
zařazzení mezi hodnocené
h
plochy
p
v ha
VP – ploch
hy výroby průůmyslové
2,60 lo
okalizace v PO
O Poodří, blízzkost EVL
Poodří
P
VP – ploch
hy výroby průůmyslové
0,85 lo
okalizace v PO
O Poodří, blízzkost EVL
Poodří
P
DS – ploch
hy dopravy sillniční
0,21 lokalizace v PO Poodří, blízkost
EV
VL Poodří
ZK – ploch
hy zeleně krajjinné
lo
okalizace v PO
O Poodří, blízzkost EVL
Poodří
P
TI – korido
or technické in
infrastruktury
lo
okalizace v EV
VL a PO Pood
dří

Z výše uvedených
u
ploch
p
se všecchny nacházíí na území PO Poodří, kooridor PZ1 zasahuje
z
i
na území EVL
E
Poodří. Bližší poppis těchto náávrhových plloch a vymeezeného koridoru TI,
včetně zappracování výsledků
v
terrénního prů
ůzkumu, je k dispozicii v kap. 3.1 tohoto
naturovéhoo hodnocení. Podrobný ppopis všech návrhových ploch, tj. vččetně dalších
h aspektů
životního prostředí,
p
je uveden v hhodnocení SE
EA návrhu Změny
Z
č. 7 ÚP sídelníh
ho útvaru
Suchdol naad Odrou.

2.2 Navvržené varianty
v
y řešení
Návrh Změny
Z
č. 7 územního pplánu sídelního útvaru Suchdol
S
nadd Odrou je předložen
p
v jediné vaariantě. Krom
mě navrženéé (aktivní) vaarianty lze definovat
d
nuulovou varian
ntu, která
znamená abbsenci této změny
z
územnního plánu a zachování stávajícího, ppro rozvoj městyse již
nevyhovujíícího územníího plánu.
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3. Úd
daje o evrop
psky význam
v
mných
h
lokaliitách a ptaččích o blaste
ech
3.1 Zákkladní ch
harakterristika zá
ájmovéh
ho územ
mí a
identifikkace jeh
ho poten
nciálně dotčenýc
d
ch částíí
Lokalizacee zájmového území:
Městys Suchdol nad Odrou lleží cca 10 km severo
ozápadně odd Nového Jičína
J
ve
stejnojmennném okrese v Moravsko slezském kraaji. Příslušno
ou obcí s rozzšířenou půso
obností je
také městoo Nový Jičín
n. Městys S
Suchdol nad Odrou soussedí s obcem
mi Mankovicce, Odry,
Fulnek, Hlaadké Životicce, Kunín a B
Bernartice naad Odrou. Kaatastr obce m
má rozlohu 22
2,79 km2.
K roku 20114 měl městy
ys 2 585 stállých obyvateel. Správní úzzemí městys e Suchdol naad Odrou
je tvořeno dvěma kattastrálními úúzemími( k.ú
ú.) Suchdol nad Odrouu (759163) a Kletné
(666190). Městys
M
leží v průměrné nnadmořské vý
ýšce 272 m.
Intraviláánem městyse prochází silnice III. třídy
t
č. 0473
38 Kunín – Suchdol nad Odrou,
západní čásstí katastru pak
p dálnice D
D1.
Geologickéé a geomorfo
ologické pom
měry:
Většina zájmového území městyyse Suchdoll nad Odrou leží v geom
morfologické provincii
Západní Karpaty,
K
sub
bprovincii V
Vnější Zápaadní Karpaty
y. Příslušnou
ou geomorfo
ologickou
oblastí je oblast
o
Západn
ní vněkarpattské sníženin
ny, celek Mo
oravská bránaa a podcelek
k Oderská
brána a okrrsky Klimkov
vická pahorkkatina a Oderrská niva.
Severozzápadní část území (zápaadně od dáln
nice D1) spadá do provinncie Česká Vysočina,
V
subprovinccie Krkono
ošsko-jeseniccké soustaavy a oblasti Jeseenické. Přříslušným
geomorfoloogickým cellkem je Níízký Jeseník
k, podcelek Vítkovská vrchovina a okrsek
Tošovická vrchovina (g
geoportal.cennia.cz).
stáří (jíly, vvápnité jíly, štěrky a
Geologiicky se jedn
ná převážně o horniny třetihorního
t
řasové váppence), překrryté kvartérnními říčními sedimenty a sprašemi. V severozápaadní části
katastru přeevažují břidllice a droby pprvohorního stáří (Geologická mapa Č
ČR 1 : 500 000).
0
Klimatickéé a hydrologiické poměry::
Většina zájmového území ležíí v mírně tep
plé klimaticcké oblasti M
MT10. Pro oblast je
typická průůměrná teplo
ota v lednu -22 až -3 °C a v červenci 17
7 až 18 °C. SSrážky ve veegetačním
období činíí 400 až 450 mm a v zim
mním období 200 až 250 mm.
m Počet dnní v roce se sněhovou
s
pokrývkou se pohybujee od 50 do 600 a počet dn
ní s mrazem se
s pohybuje od 110 do 130 (Quitt
1971).
Severozzápadní část katastru zasaahuje do mírrně teplé klim
matické oblassti MT9. Pro
o oblast je
typická průůměrná teplo
ota v lednu -33 až -4 °C a v červenci 17
7 až 18 °C. SSrážky ve veegetačním
období činíí 400 až 450 mm a v zim
mním období 250 až 300 mm.
m Počet dnní v roce se sněhovou
s
pokrývkou se pohybujee od 60 do 800 a počet dn
ní s mrazem se
s pohybuje od 110 do 130 (Quitt
1971).
Intraviláán městyse je
j odvodňovván Suchdollským potok
kem, který sse východně od obce
vlévá do řeeky Odry, ktterá protéká východní hrranice katasttru. Zájmovýým územím protéká i
řada menšíích toků – např.
n
Křivý, Kletenský a Jestřábský potok a dalšší menší bezzejmenné
toky. Ve výýchodní části katastru byyl vybudován
n Mlýnský nááhon napájenný Odrou.
V západdní části řešeeného území v místní částti Kletné se nachází
n
přehhrada Kletná..
Zájmovvé území neezasahuje ddo žádné Chráněné
C
ob
blasti přirozeené akumullace vod
(CHOPAV
V).
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Pedologickké poměry:
Podle taaxonomickéh
ho klasifikaččního systém
mu půd Česk
ké republikyy (TKSP) se zájmová
oblast dělí na 3 oblasti. Většina úzzemí leží naa oglejené lu
uvizemi, v seeverozápadn
ní části se
vyskytují modální a kyselé kkambizemě, v okolí Odry
O
pak glejové fluvizemě
f
(geoportal.cenia.cz).
Biogeograffické poměry
y:
Podle Culka
C
(1996
6) se zájm
mové území Suchdola nad
n
Odrou nachází v provincii
středoevroppských listn
natých lesů,, na pomezzí podproviincie polonsské (bioregiion 2.3b
Ostravský a 2.4 Pooderrský) a hercyynské (bioreg
gion 1.54 Nízzkojesenickýý).
Řešené území se nachází vee čtverci zoologického
z
o síťového mapování č. 6373
(http://www
w.biolib.cz/ccz/toolKFME
E/).
Fytogeograafická klasifiikace a potennciální přirozzená vegetacee:
Z fytogeeografického
o hlediska úúzemí náleží do oblasti mezofytika, obvodu karrpatského
mezofytikaa a fytogeogrrafického okrresu 76a Moravská bránaa vlastní (geooportal.ceniaa.cz).
Potenciáální přirozeenou vegetaací na větššině území je lipová dubohabřinaa (TilioCarpinetum
m). Jsou pro ni typické třřípatrové až čtyřpatrové
č
porosty
p
duboohabřiny s přřirozenou
příměsí sm
mrku (Picea abies), osikky (Populuss tremula) a jeřábu (Soorbus aucup
paria) ve
stromovém
m a často i hustém keřoovém patru. V něm se dále objevuj
ují četné hyg
grofilní a
mezofilní druhy listnaatých lesů. T
Ty jsou častté taky v drruhově pestrrém bylinnéém patru,
v němž zppravidla přev
vládá ptačinnec velkokv
větý (Stellaria holostea)), ostřice třřeslitovitá
(Carex brizzoides), pitullník žlutý (G
Galeobdolon luteum), lipn
nice hajní (Po
Poa nemoraliss), šťavel
kyselý (Oxxalis acetoseella) aj. Pokkryvnost zříídka vyvinuttého mechovvého patra zpravidla
nepřesahuje 10 % (Neu
uhäuslová et al. 1998).
V pásu podél řeky Odra přirozzeně dominu
ují střemcho
ové jaseniny (Pruno-Fra
axinetum)
v komplexuu s mokřadn
ními olšinam
mi (Alnion gllutinosae). Jsou pro ně typické třípaatrové až
čtyřpatrovéé druhově bo
ohaté porosty
ty s dominan
ntním jasanem
m ztepilým (Fraxinus exxcelsior),
řidčeji s ollší lepkavou
u (Alnus gluutinosa) neb
bo lípou srdčitou (Tilia cordata) a s častou
příměsí střeemchy (Pad
dus avium) neebo dubu lettního (Querccus robur). K
Keřové patro
o je velmi
pestré a místy
m
i velm
mi husté. N
Nejčastěji v něm domin
nuje brslen evropský (Eonymus
(
europaea), jasan ztepilý
ý (Fraxinus eexcelsior) a střemcha obeecná (Prunuss padus). V bylinném
b
patře převvažují hygro
ofyty a mezzohygrofyty – např. bršlice
b
kozí noha (Aeg
gopodium
podagrariaa), vrbina obeecná (Lysimaachia vulgarris) aj. (Neuh
häuslová et al
al. 1998).
Do sevverozápadníh
ho okraje kkatastru zassahuje oblasst strdivkovvých bučin (MelicoFagetum). Porosty jso
ou většinou tvořeny jen
n stromovým
m a bylinným
m patrem. V porostu
převažuje buk
b lesní (F
Fagus sylvattica), s nízko
ou pokryvno
ostí se vyskyytuje ještě jaavor klen
(Acer pseuudoplatanus) a habr (Carrpinus betullus), řidčeji jedle
j
(Abies alba) a jilm
m (Ulmus
glabra). Byylinné patro tvoří předevvším druhy řáádu Fagataliia, druhy svaazu Fagion jssou méně
početné. Pro
P strdivkovou bučinu je typická malá druhová pestrosst bylinného
o patra a
dominancí strdivky jedn
nokvěté (Meelica uniflora
a) (Neuhäuslová et al. 19 98).
Při úvoodním screen
ningu předloožené změny
y ÚPD (vizz Tab. 1) byylo konstato
ováno, že
v případě pěti
p ploch naavržených v rámci hodno
ocené změny
y ÚP lze vysslovit riziko možného
ovlivnění lokalit
l
soustaavy Natura 22000. Důvod
dem je skuteečnost, že se všechny tytto plochy
nachází naa území ptačí oblasti Pooodří a jedna z nich navícc na území E
EVL Poodříí (koridor
PZ1). Dvě z těchto ploch jsou určeeny pro rozšííření průmysslových plochh výroby (V
VP), jedna
pravy (DS), jedna pro plochy
p
krajin
nné zeleně (Z
ZK), jedna plocha
p
je
pro plochyy silniční dop
koridorem technické in
nfrastruktury (TI).
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V případě ostatních
h lokalit sou stavy Naturaa vyskytujících se v okoolí zájmovéh
ho území
bylo provvedeným screeningem konstatován
no vyloučen
ní možnýchh negativnícch vlivů
v důsledkuu schválení ho
odnocené zm
měny ÚP Succhdol nad Od
drou (viz kapp. 3.2).
Výsledkky terénního průzkumu nna návrhovýcch plochách jsou prezenttovány níže. Součástí
jsou také informace
i
o identifikaci biotopů a případném
p
výskytu předm
dmětů ochran
ny lokalit
soustavy Natura
N
2000 či dalších vvýznamných
h druhů dle terénního pprůzkumu a databáze
AOPK. Podrobné výsleedky analýzyy střetů návrrhových plocch s dalšími hodnotami životního
ž
prostředí na
n všech hodnocených pllochách jsou k dispozici v hodnoceníí SEA návrh
hu Změny
č. 7 ÚP síddelního útvaru
u Suchdol naad Odrou.
Jak bylo uvedeno již
j výše na hodnocenýcch zastaviteln
ných plocháách a navržeené ploše
krajinné zeeleně (plochy
y Z 7.01, Z 77.02, Z 7.03 a ZK 7.04) byl
b provedenn opakovaný
ý aktuální
terénní průůzkum. Územ
mí ovlivněnéé zdvojením
m stávajícího VVTL plynnovodu (zám
měr PZ1)
nebylo akttuálně blíže zkoumáno z důvodu do
osud neupřeesněné trasyy. Aktuálně navržený
koridor máá šíři cca 400 m – ve skuttečnosti však
k bude dočasn
ně ovlivněnoo území o šířřce v řádu
jednotek ažž maximálně nižších desíítek metrů.
Na záklladě provedeeného terénnního průzkum
mu bylo zájm
mové území navrženého rozšíření
průmyslovéého areálu a jeho nejbliižší okolí rozzděleno do deseti
d
dílčíchh ploch (veg
getačních
segmentů),, které jsou níže
n slovně chharakterizov
vány – viz následující obrrázek.
Obr. 2: Vymezené
V
díllčí vegetačnní segmenty v prostoru navrženého
n
rrozšíření prů
ůmyslové
výroby a plochy
p
zelen
ně (Z 7.01, Z 7.02, Z 7.03 a ZK 7.0
04) a navazu
zující okolí – hranice
vegetačníchh segmentů jsou označčeny žlutou linií a číselnými kódyy (podklado
ová data:
ČÚZK).
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Popis jedn
notlivých veg
getačních seegmentů v prostoru
p
nav
vrženého rozzšíření ploch
h výroby
a v okolí:
Segment 1
Sečená kulturní louk
ka s výsadboou několika řad
ř ovocnanů
ů a hlohem ((Crataegus la
aevigata)
(biotop X13 dle typolo
ogie Chytrý eet al. 2010), která se nacchází v prosttoru navržen
né plochy
výroby Z 7.02.
7
Výsad
dba dřevin jje neudržov
vaná, částečn
ně vyvrácenná a aktuáln
ně neplní
původně zamýšlenou funkci
f
izolaačního pásu dřevinné zeeleně mezi pprostorem sttávajícího
výrobního areálu a oko
olím. Výchoodně od segm
mentu se nacchází zemní val a na něěm objekt
ČOV a souuvisející nálletová dřevinnná vegetacee (viz segment č. 6). Z
Západně od plochy
p
je
situován stáávající výrob
bní areál.
Foto 1: Pohhled na jihov
východní okrraj plochy Z 7.02 od okraaje silnice.

Foto 2: Pohled
P
na pllochu Z 7.022 od silnicee severozápaadním směrrem, vlevo je
j patrné
oplocení a hala navazujjícího výrobnního areálu.
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Foto 3: Pohhled na návrrhovou plochhu Z 7.02 od severozápad
du zpět k silnnici.

Segment 2
Intenzivvně obhospod
dařované kukkuřičné polee (biotop X2 dle typologiie Chytrý et al.
a 2010),
které se nachází
n
v prrostoru návrrhové ploch
hy výroby Z 7.01. V sseverovýchodní části
stávajícího kukuřičnéh
ho pole je zm
měnou ÚP navržena
n
plo
ocha krajinnné zeleně (Z
ZK 7.04).
Segment zee severu navaazuje na těleeso železničn
ní tratě s doprrovodnou dřeevinnou vegetací a ze
západu na oplocený
o
výrrobní areál.
Foto 4: Pohhled severozzápadním sm
měrem na přecchod sečené louky a navaazující kukuřřičné
pole v místtě navržené plochy
p
Z 7.0 1.
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Segment 3
Oplocenná koňská paastvina (biottop X5 dle ty
ypologie Chytrý et al. 20010), která východně
v
navazuje na
n navržené zastavitelnéé plochy. Do
o tohoto seg
gmentu přím
mo nezasahu
uje žádná
z navrženýých ploch.
Foto 5: Poohled severníím směrem nna stávající polní cestu v místě navrržené plochy
y dopravy
Z 7.03 a navazující
n
ko
oňskou pastvvinu. V pozzadí se nach
hází kukuřiččné pole pob
blíž tratě,
severovýchhodně navazu
uje zástavba..

Segment 4
Izolačníí pás keřové a nižší strom
mové zeleněě podél polníí cesty (biotoop X12 dle typologie
t
Chytrý et al. 2010). Segment z vvýchodu lin
niově ohraničuje návrhoové plochy Z 7.01 a
Z 7.02.Segment je ro
ozdělen na dvě části. V severní části
č
se jeddná o nízk
ký pás s
dominantníí lípou srdčittou (Tilia coordata), třeššní obecnou (Prunus aviium), trnkou
u (Prunus
spinosa) a slivoní švestkou (Prunuus domestica). V jižní čáásti dominuj í vzrostlejší borovice
lesní (Pinuus sylvestris) a lípa srdčitá
tá (Tilia cord
data). Porost je ruderalizoovaný a nitro
ofilní. Na
polní cestěě mezi segm
menty č. 3 (nnavazující paastvinou) a segmentem
s
4 se nachází několik
drobných kaluží,
k
které představují ppotenciálně vhodný
v
bioto
op pro obojžiivelníky. Přiibližně na
rozhraní seeverní a jižn
ní části segm
mentu dřevin
n je ve změn
ně ÚP navržžen budoucí vjezd na
plochy průůmyslové vý
ýroby. Do jjižní části tohoto
t
liniov
vého pásu ddřevin také částečně
zasahuje náávrhová doprravní plochaa Z 7.03, seveerní část segm
mentu je bezz zásahu.
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Foto 6: Pohhled na severní část segm
mentu č. 4 s nižší
n
keřovou
u a stromovoou vegetací.

Foto 7: Poohled k jihozzápadu na pllochu Z 7.01. Zde je pás dřevin přerrušen odbočk
kou polní
cesty. Přibbližně v těch
hto místech je ve změěně ÚP nav
vržen budouucí vjezd naa plochy
průmyslovéé výroby.
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Foto 8: Pohhled na jižní část segmenntu č. 4 s převahou borov
vice lesní.

Segment 5
Areál čiistírny odpad
dních vod a související antropogenní
a
í plochy (biootop X1 dle typologie
t
Chytrý et al.
a 2010) z jiihovýchodu nnavazující na plochu Z 7.01.
7
Stavba ČOV je um
místěna na
zemním vaalu.
Foto 9: Poohled ze siln
ničního rozceestí přes objeekt ČOV na plochu Z 7..02. Plocha Z 7.02 je
pohledově oddělena zem
mním valem
m a keřovou zelení.
z
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Segment 6
Pás nižšších dřevin (biotop
(
X12 dle typolog
gie Chytrý ett al. 2010) m
mezi silnicí a areálem
čistírny odppadních vod, který částeččně pohledov
vě kryje navržené plochyy ve směru od
o silnice.
V porostu se vyskytujee vrba křehkká (Salix fra
agilis), líska obecná (Coorylus avella
ana), lípa
srdčitá (Tillia cordata),, olše lepkavvá (Alnus glutinosa), aj. Do tohoto ssegmentu nááletových
dřevin zasaahuje okraj navržené
n
plocchy Z 7.02.
Foto 10: Pohled na páss dřevin mezii silnicí a ČO
OVod okraje silnice. .

Segment 7
Vzrostlýý porost dřeevin (biotopp X12 dle typologie
t
Ch
hytrý et al. 2010) s hod
dnotnými
trouchnivějjícími vrbam
mi (Salix cf. ffragilis) a do
ominancí topolu osiky (A
Alnus glutinossa) podél
blízké silniice k domům
m, východně od návrhov
vých ploch. V porostu see dále vyskyttuje líska
obecná (Coorylus avella
ana), bez čeerný (Sambuccus nigra), vtroušeně
v
trnnovník akát (Robinia
pseudoacaccia), aj. Pás dřevin plníí izolační i optickou
o
fun
nkci mezi naavazující zásstavbou a
návrhovým
mi plochami.
Foto 11: Pohled na vzrrostlý porost dřevin podél blízké cesty
y k domům.
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Foto 12: Biologicky
B
ho
odnotné troucchnivějící vrrby v segmen
ntu č. 6.

Segment 8
Intenzivvně sečený travní
t
porostt s výsadbou
u mladých ovocných dřeevin (biotop X13 dle
typologie Chytrý
C
et al.. 2010) mezii stávajícím průmyslový
ým areálem, kukuřičným
m polem a
železnicí. Šířka segmeentu mezi opplocením výrrobního areállu a oplocenním zahrádky
y činí cca
20 m. Do toohoto segmeentu zasahujee navržená pllocha Z 7.01.
Foto 13: Severozápadn
S
ní okraj segm
mentu č. 8 s výsadbou ovocnanů.,Na
o
a průchod šiiroký cca
20 m z jižnní strany nav
vazuje výrobbní areál, ze severní stran
ny oplocená zahrada a navazující
n
kukuřičné pole
p (pohled
d směrem k jiihu).
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Segment 9
Oplocenná zahrádka při severozzápadním ok
kraji navržen
né plochy Z 7.01 (biotop
p X1 dle
typologie Chytrý
C
et al. 2010).
Segment 10
Pás vzrrostlých dřev
vin podél žeeleznice (bio
otop X12 dlle typologie Chytrý et al.
a 2010)
severně odd návrhových
h ploch. V pporostu se vy
yskytuje třeššeň ptačí (Pr
Prunus avium
m), jabloň
obecná (M
Malus sylvestris), dub lletní (Querccus robur), trnka (Prunnus spinosa)), hrušeň
polnička (Pyrus
(
pyra
aster), slivooň švestka (Prunus domestica),
d
myrobalán (Prunus
cerasifera), dřín obecný
ý (Cornus m
mas), topol ossika (Alnus glutinosa),
g
ajj. Segment zahrnuje
z
i
podmáčenýý příkop pod
d tratí s porosstem chrasticce rákosovité (Phalaris aarundinacea
a), rákosu
obecného (Phragmites
(
australis), aj. Tento po
odmáčený přříkop předsttavuje vhodn
ný biotop
pro obojživvelníky. Dlee dostupnýchh podkladů do tohoto seegmentu dřeevin ani nav
vazujících
mokřadníchh biotopů po
od tratí nebudde zasahován
no (nejsou so
oučástí návrhhových ploch
h).
Foto 14: Pohled
P
na páss vzrostlých dřevin podéél železnice, vpravo kukuuřičné pole v prostoru
plochy Z 7.01.
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Foto 15: Pohled
P
na pro
opustek pod železnicí, včč. detailu vniitřního prostooru severně od
o okraje
návrhové plochy
p
Z 7.01
1.

ým potenciáálně kolizním
m plochám a záměrům::
Komentářř k jednotlivý
Obr. 3: Ploochy Z 7.01,, 7.02, 7.03 a ZK 7.04 naa hlavním vý
ýkresu změnny ÚP (zdroj: Palacký
a kol. 20155).
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Obr. 4: Ploochy Z 7.01,, 7.02, 7.03 a ZK 7.04 naa leteckém sn
nímku (podkkladová data: Palacký
a kol. 20155, ČÚZK) se zobrazeným
m územím EV
VL a PO Poodří.

Všechnyy níže hod
dnocené ploochy jsou navrženy z důvodu pláánovaného rozšíření
stávajícího průmyslovéého areálu v jjihovýchodn
ní části městy
yse na okraj i ptačí oblassti Poodří
– viz Obr. 3 a zasahují do bezprostřřední blízkossti EVL Pood
dří.
Z 7.01 – VP
V – plochy výroby
v
prům
myslové (2,6
60 ha)
Z 7.02 – VP
V – plochy výroby
v
prům
myslové (0,8
85 ha)
Jak je detailněji
d
rozebráno výšše v místě plochy
p
Z7.01
1 se aktuálnně nachází in
ntenzivně
obhospodařřované kuku
uřičné pole, v jihozápadn
ní části ploch
hy se okrajovvě nachází in
ntenzivně
sečená travvní plocha s výsadbou
v
mlladých dřevin
n. Plocha Z7
7.01 je ze sevverozápadu lemována
l
železniční tratí
t
a z jihozzápadu stávaajícím výrobn
ním areálem.
V místěě plochy Z7
7.02 se nachhází trvalý travní
t
porost s vysázenýými několika řadami
převážně ovocných
o
dřeevin. Na ploochu Z7.02 z východu navazuje
n
čisttírna odpadn
ních vod,
z jihu je ohraničena
o
frekventovan
f
nou silnicí, ze západu stávajícím
s
ooploceným výrobním
v
areálem. Navržené
N
plocchy Z 7.01 a Z 7.02 zasaahují do vymezených veggetačních seg
gmentů 1,
2, 4, 6 a 8.
Výskyt předmětů ochrany
o
PO Poodří na těchto návrh
hových plocchách aktuállně nebyl
zjištěn, plochy jsou však součásstí potenciáálního biotopu motáka pochopa. Podrobné
P
hodnocení možných vlivů těchto plloch na před
dměty ochran
ny EVL a PO
O Poodří je obsaženo
v kap. 4.4.
Z 7.03 – DS
D – plochy dopravy
d
siln
niční (0,21 ha)
Plocha pro dopravn
ní napojení nnavržených ploch
p
průmy
yslové výrobby Z 7.01 a Z 7.02 je
navržena v místě stávaající polní ceesty při vých
hodním okraaji navrženýcch nových výrobních
v
ploch Z 7.001 a Z 7.02. Navržená koomunikace jee vedena pod
dél areálu čiistírny odpad
dních vod
___________________________
_____________________________
______________
_____________________________
______
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D., Eko
ogroup Czech s.rr.o., č.p. 52, 783 16
1 Dolany
19
tel. 605-5679055, pevná 583-034
4674, http://www
w.ekogroup.cz

Posouzení vlivuu koncepce „ÚP sídelního útvaru Suchdol nad Odrrou - změna č. 7“ na evropsky význ
znamné lokality a ptačí oblasti
podle §45i zákoona č. 114/1992 Sb.
S o ochraně přírrody a krajiny, v platném znění

a zahrnuje celou jižní část vymezzeného vegeetačního segm
mentu č. 4 s porostem keřové a
dřevinné vegetace.
v
Z východní sttrany je nav
vržená ploch
ha lemovánaa oplocenou koňskou
pastvinou (vegetační
(
seegment č. 3)), severní okrraj plochy do
o pastviny m
mírně zasahujje. Z jihu
navazuje pllocha na stáv
vající komunnikaci.
Výskyt předmětů occhrany PO P
Poodří na tétto ploše nebyl zjištěn anni není předp
pokládán,
v bezprostřřední blízkossti se však nnachází ploch
hy, které jso
ou součástí ppotenciálního
o biotopu
motáka pocchopa. Podro
obné hodnoccení možných
h vlivů této plochy
p
na přeedměty ochrrany EVL
a PO Poodřří je obsažen
no v kap. 4.4..
ZK 7.04 – ZK – plochy
y krajinné zzeleně
Plocha je navrženaa pro realizzaci pásu izzolační zeleeně na okraaji nově naavrženého
výrobního areálu. Věttšina plochy je navržena v místě sttávajícího kuukuřičného pole. Ve
východní části
č
plochy se
s nachází stáávající porosst zeleně (vymezený vegeetační segmeent č. 4).
Výskyt předmětů occhrany PO P
Poodří na této
o ploše aktuálně nebyl zj
zjištěn, ploch
ha je však
součástí pootenciálního biotopu mootáka pochop
pa. Podrobnéé hodnoceníí možných vlivů
v
této
plochy na předměty
p
och
hrany EVL a PO Poodří je
j obsaženo v kap. 4.4.
PZ1 – TI – koridor tecchnické infrrastruktury
Koridorr je navržen
n v levobřežnní nivě Odrry pro realizzaci zdvojenní stávajícíh
ho VVTL
plynovodu DN700 PN63 – Hruškyy – Příbor – Libhošť. Celý
C
koridor se nachází na
n území
EVL a PO
O Poodří. Jed
dná se o širroký koridorr, v rámci nějž bude uppřesněna trassa VVTL
plynovodu.
V navržženém korido
oru se prokaazatelně vysk
kytují konkréétní předmětyy ochrany EVL a PO
Poodří, u některých
n
přeedmětů ochraany EVL a PO
P Poodří je jejich
j
výskyt
yt pravděpodo
obný.
Tento záměr byl hod
dnocen již v rámci hodno
ocení vlivů ZÚR
Z
Moravsskoslezského
o kraje na
ptačí oblassti a evropsky význam
mné lokality v soustavěě Natura 20000 (Machaar 2010).
V uvedeném
m hodnocen
ní byl konstattován mírně negativní vlliv na populaaci a biotop ledňáčka
říčního a motáka
m
pocho
opa – předměěty ochrany PO Poodří a dále na příroodní stanoviště 91F0,
6440 a 6510 – předměty
y ochrany EV
VL Poodří.
Podrobnné hodnocen
ní možných vlivů tohoto
o koridoru na
n předměty ochrany EV
VL a PO
Poodří je obsaženo
o
v kaap. 4.4.
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Obr. 5: Kooridor technické infrastruuktury PZ1 (V
VVTL plyno
ovod) na hlavvním výkresu
u změny
ÚP (zdroj: Palacký a ko
ol. 2015).

PZ1

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
Celý jihhovýchodní okraj
o
zájmovvého území (správní úzeemí městyse Suchdol nad Odrou)
zasahuje doo prostoru ev
vropsky význnamné lokaliity (EVL) Po
oodří (CZ08114092) a ptaačí oblasti
(PO) Pooddří (CZ0811020). Prostoorové detailly polohy hranice
h
katasstru obce ve
v vztahu
k hranicím uvedených lokalit
l
soustaavy Natura 2000
2
jsou k dispozici
d
na O
Obr. 6.
oodří se nacchází čtyři plochy
p
navržené v rámci změny ÚP.. Koridor
V blízkoosti EVL Po
technické infrastruktury
y PZ1 (VVT
TL plynovod)) se nachází přímo
p
na úzeemí EVL.
Na územ
mí PO Poodřří se nacházíí čtyři plochy
y navržené v rámci změnny ÚP a jeden
n koridor
technické infrastruktury
y (viz výše v kap. 3.1).
Z těchtoo důvodů byla podrobná pozornost předloženého
p
naturového hodnocení věnována
v
vyhodnoceení vlivu náv
vrhu změny Ú
ÚPD na před
dměty ochran
ny a celistvoost EVL a PO
O Poodří.
Vzhledem k dostatečnéé vzdálenostti ostatních lokalit sousttavy Natura 2000 od naavržených
změn využžití území v rámci
r
návrhuu změny ÚPD
D městyse Su
uchdol nad O
Odrou lze ko
onstatovat
jejich nulovvé ovlivněníí a nejsou tuddíž dále v tex
xtu řešeny. Dále
D je řešenn pouze přípaadný vliv
návrhu změěny ÚP na přředměty ochhrany a celistv
vost EVL a PO
P Poodří.
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Obr. 6: Poloha lokaliit soustavy N
Natura 2000
0 ve vztahu k hranicím zájmového území –
správní úzeemí městyse Suchdol nadd Odrou (pod
dkladová dataa ČÚZK).
hranice správ
vního území

3.2.1 Ch
harakterisstika evroopsky vý znamné lokality P
Poodří a jejích
předmětů
ů ochrany
y
p
EVL Poodří:
P
Základní popis
EVL Poodřří (kód: CZ0
0814092) bylla vyhlášena Nařízením vlády
v
ČR č.1132/2005 Sb.. na ploše
5 235 ha. Jedná se o údolní
ú
nivu řeky Odry jihovýchodněě od Ostravyy v úseku Jiistebník Studénka - Mankovice, včetně jejíchh říčních teras.
Předmětem
m ochrany EV
VL jsou násleedující přírod
dní stanovišttě:
3130
- Oligo
otrofní až meezotrofní stoj
ojaté vody níížinného až ssubalpínskéh
ho stupně
kontin
nentální a aalpínské obllasti a horských poloh a jiných oblastí,
o
s
vegettací tříd Littoorelletea unifflorae nebo Isoëto-Nanoj
I
juncetea
3140
- Tvrdéé oligo-mezootrofní vody s bentickou vegetací
v
paroožnatek
3150
- Přirozzené eutrofnní vodní nád
drže s vegeetací typu M
Magnopotamion nebo
Hydro
ocharition
6510
- Exten
nzivní sečenéé louky nížin až podhůřří (Arrhenathherion, BracchypodioCenta
aureion nemooralis)
9170
- Dubo
ohabřiny asocciace Galio-C
Carpinetum
91E0* - Smíšeené jasanovoo-olšové lužžní lesy temp
perátní a borreální Evrop
py (AlnoPadio
on, Alnion inncanae, Saliccion albae)
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91F0

-

Smíšeené lužní lesyy s dubem leetním (Querccus robur), jiilmem vazem
m (Ulmus
laeviss), j. habroliistým (U. miinor), jasaneem ztepilým (Fraxinus excelsior)
e
nebo j. úzkolisttým (F. an
ngustifolia) podél
p
velkýých řek atlantské a
středo
oevropské prrovincie (Ulm
menion minoris)

Poznámka: symbol
s
* ozna
ačuje prioritníí typy přírodn
ních stanovišť

Mezi daalší předmětty ochrany E
EVL Poodří patří násled
dující evropssky významné druhy
živočichů:
svinutec tenký
t
(Anisu
us vorticulus))
kuňka ohnivá (Bombina bombina))
ohniváčekk černočárý (Lycaena disspar)
modrásekk bahenní (M
Maculinea nauusithous)
piskoř pruuhovaný (Miisgurnus fosssilis)
páchník hnědý
h
(Osmo
oderma erem
mita *)
čolek velkký (Triturus cristatus)
velevrub tupý (Unio crassus)
c
Poznámkaa: symbol * ozznačuje priorittní typy přírod
dních stanoviššť

Následuující popis přřináší pro úpplnost zevrub
bnou charaktteristiku EVL
L Poodří (přřevzato z:
Weismannoová et al. 200
04 a údajů A
AOPK ČR).
Jedná see o lužní parrkovou krajinnu, v níž se kolem mean
ndrujícího tooku řeky Odrry střídají
lužní lesy s loukami s rozptýlenou zelení remízzků a soliterrních stromůů. V území see nachází
množství luužních tůní a drobných m
meandrujícícch přítoků Od
dry, rybníkůů a rybničních
h soustav
s velkým množstvím
m
ro
ostlinstva na hladinách i v litorálech, s řadou druhhů živočichů,, zejména
ptáků a oboojživelníků.
Z hledisska geologiee je území ttvořeno kvarrtérními uložženinami, přřičemž nejsttarší jsou
glacilakustrrinní písky a jíly v naddloží, kterých
h se vyskytu
ují fluviální štěrky a písskoštěrky
wurmskéhoo stáří. Zccela na povvrchu se nachází
n
mlaadoholocenníí povodňov
vé hlíny.
Pravobřežnní terasy jsou
u tvořeny naa bázi fluviáálními štěrky
y a štěrkopíísky (mindell-riss), na
nichž leží glacilakustrin
g
nní písky, jílly a glacifluv
viální štěrkopísky sálskéého zaledněn
ní. Povrch
je tvořen sprašovými
s
hlínami wurrmského stááří o mocnossti 1-5 m. Ú
Území se naachází na
rozhraní dvvou geologických celků - Českého maasívu a Zápaadních Karpaat.
Pro biootu Poodří jee podstatný přirozeně zachovalý
z
hy
ydrologický systém řeky
y Odry s
unikátní déélkou neregu
ulovaného tooku. V nivě se uplatňujíí především společenstvaa lužních
lesů, představujících prrimární vegeetaci zaplavo
ovaných a po
odmáčených poloh, svah
hy říčních
teras a čásstečně také starých vysookých rybniičních hrází jsou porosttlé dubohabrrovými a
dubolipovýými lesy, s velmi
v
vzácnným výskytem suťových
h a roklinovýých listnatýcch lesů a
květnatýchh bučin na prrudkých svaazích jížní čáásti území v Bernarticíchh nad Odrou
u. Kromě
lesních spoolečenstev jssou význam
mně zastoupeena společenstva vodní a mokřadní. Dále se
v území vyyskytuje polo
opřirozená vvegetace různ
ných typů vllhkých, podm
máčených a mokrých
luk a křoviin (mokřadní vrbiny a vrrbové křovin
ny, na vysycchavých místtech nivy meezofilní a
xerofilní křřoviny).
Mozaikka společensttev vodních toků, lužnícch lesů, luk, rybníků, trvvalých i periiodických
tůní a močáálů vytváří velmi
v
příznivvé podmínky
y pro trvalou existenci ceelé řady chrááněných a
ohroženýchh druhů rostllin a živočichhů.
Vzhledem k blízkosti síídlišť a ohranničení oblastti hlavní trasou železnicee a čtyřproud
dou silnicí
je v území EVL poměěrně značný antropogenn
ní vliv. Tok Odry je nappřímen a up
praveným
břehem je oddělen od lesních
l
poroostů. Přirozen
né luční poro
osty byly z vvětší části přřeměněny
na ornou půdu
p
či inten
nzívně obhosspodařovanéé louky. Vod
dní plochy, ttoky a mrtváá ramena,
jsou ovlivnněné eutrofizací, napřímeením a zpevn
něním břehů.
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Obr. 7: Schematická mapa
m
EVL Pooodří (zdroj: AOPK ČR)..

dmětů ochrrany EVL Poodří,
p
jedno
otlivých před
P
jejicch schopnossti snášet
Základní popis
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
3130 Oligottrofní až mezzotrofní stojaaté vody nížin
nného až sub
balpínského sstupně kontin
nentální a
alpínské ob
blasti a horsk
kých poloh a jiných obla
astí, s vegetací tříd Littorrelletea uniflo
orae nebo
Isoëto-Nanoojuncetea:
Uvedenéé přírodní stan
noviště se vysskytuje na ob
bnažených dneech letněnýchh rybníků, perriodických
tůní a mrtvýých ramen s ko
olísající výškoou vodního sloupce, vzácněěji na říčních nnáplavech, mechanicky
m
narušených a zaplavovaný
ých místech v loukách.
Nedocháází k prostoro
ovému překryyvu daného ty
ypu přírodníh
ho stanoviště a aktivit sou
uvisejících
s výstavbou a provozem navrhovanéhoo průmyslovéého areálu a so
ouvisejících pploch dopravy
y, krajinné
u PZ1. Nedojjde také k dállkovému vlivu
u na toto stannoviště, jež se v širším
zeleně a traasy plynovodu
okolí záměruu nevyskytujee.
Hodnoceená změna úzzemního plánuu tedy nebud
de mít negativ
vní vliv na teento předmět ochrany a
tomuto příroodnímu stanov
višti proto nen
ní dále věnová
ána pozornostt hodnocení.
bentickou veg
getací parožn
natek:
3140 Tvrdéé oligo-mezotrrofní vody s b
Popisovaané přírodní stanoviště sse vyskytuje v čistých tocích, pram
meništích, perriodických
mokřadech, ale především
m ve stojatýchh vodách (různ
né hloubky vodního sloupcee).
Nedocháází k prostoro
ovému překryyvu daného ty
ypu přírodníh
ho stanoviště a aktivit sou
uvisejících
s výstavbou a provozem navrhovaného
n
o průmyslovéh
ho areálu a so
ouvisejících plloch dopravy, krajinné
u PZ1. Nedojjde také k dállkovému vlivu
u na toto stannoviště, jež se v širším
zeleně a traasy plynovodu
okolí záměruu nevyskytujee.
Hodnoceená změna úzzemního plánuu tedy nebud
de mít negativ
vní vliv na teento předmět ochrany a
tomuto příroodnímu stanov
višti proto nen
ní dále věnová
ána pozornostt hodnocení.
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3150 Přirozzené eutrofní vodní nádržee s vegetací ty
ypu Magnopo
otamion neboo Hydrocharittion:
Jedná see o porosty po
onořených neebo na hladiněě plovoucích rostlin, které se buď ve vodě
v
volně
vznášejí, neebo jsou zak
kořeněny v ssubstrátu dnaa. Osidlují eutrofní až m
mezotrofní přřirozené a
polopřirozenné stojaté neb
bo pomalu teekoucí vody s pH větším
m než 6. Neddochází k prosstorovému
překryvu daného
d
typu přírodního sstanoviště a aktivit souv
visejících s výýstavbou a provozem
navrhovanéhho průmyslov
vého areálu, soouvisejících ploch
p
dopravy
y a krajinné zeeleně a trasy plynovodu
p
PZ1. Nedojdde také k dálk
kovému vlivu nna toto stanov
viště, jež se v širším
š
okolí zzáměru nevysk
kytuje.
Hodnoceená změna úzzemního plánuu tedy nebud
de mít negativ
vní vliv na teento předmět ochrany a
tomuto příroodnímu stanov
višti proto nen
ní dále věnová
ána pozornostt hodnocení.
nzivní sečenéé louky nížiin až podhů
ůří (Arrhena
atherion, Braachypodio-Ceentaureion
6510 Exten
nemoralis):
Dané přřírodní stanov
viště se vyskyytuje na územ
mí EVL Pood
dří roztroušenně a poměrně hojně na
lokalitách extenzivně hno
ojených, jednno- až dvojseččných luk v aluviích
a
řek, na svazích, náspech,
n
v
místech bývvalých polí, naa zatravněnýchh úhorech.
Nedocháází k prostoro
ovému překryyvu daného ty
ypu přírodníh
ho stanoviště a aktivit sou
uvisejících
s výstavbou a provozem navrhovanéhoo průmyslovéého areálu, sou
uvisejících plooch dopravy a krajinné
u PZ1. Nedojjde také k dállkovému vlivu
u na toto stannoviště, jež se v širším
zeleně a traasy plynovodu
okolí záměruu nevyskytujee.
Hodnoceená změna úzzemního plánuu tedy nebud
de mít negativ
vní vliv na teento předmět ochrany a
tomuto příroodnímu stanov
višti proto nen
ní dále věnová
ána pozornostt hodnocení.
habřiny asociiace Galio-Caarpinetum:
9170 Duboh
Jedná see o lesy tvořeené habrem oobecným a dubem
d
zimním
m nebo dubem
m letním, v podúrovni
p
stromového patra s častou
u příměsí lípyy srdčité nebo
o babyky. Pod
díl hlavních dř
dřevin kolísá od
o porostů
d
Keřřové patro mů
ůže, ale nemussí být dobře vvyvinuto; tvořří je druhy
čistě habrovvých k čistě dubovým.
stromového patra a dále např.
n
líska obbecná a hlohy
y. V bylinném
m patře se pravvidelně vysky
ytují druhy
b
a dálle poměrně tep
plomilnější mezofilní lesní druhy.
listnatých leesů běžné i v bučinách
Nedocháází k prostoro
ovému překryyvu daného ty
ypu přírodníh
ho stanoviště a aktivit sou
uvisejících
s výstavbou a provozem navrhovanéhoo průmyslovéého areálu, sou
uvisejících plooch dopravy a krajinné
u PZ1. Nedojjde také k dállkovému vlivu
u na toto stannoviště, jež se v širším
zeleně a traasy plynovodu
okolí záměruu nevyskytujee.
Hodnoceená změna úzzemního plánuu tedy nebud
de mít negativ
vní vliv na teento předmět ochrany a
tomuto příroodnímu stanov
višti proto nen
ní dále věnová
ána pozornostt hodnocení.
nký (Anisus vorticulus):
v
Svinutec ten
Tento drruh obývá zejm
ména hustě zaarostlé tůně v nivách velkýcch řek, odstavvená ramena a zřejmě je
náročnější na
n obsah vápn
níku. Můžemee se s ním vý
ýjimečně shled
dat i v rybníccích či hustě zarostlých
drobných pískovnách. Ohrožení
O
druhhu spočívá přředevším v poškození
p
aneebo zániku obývaného
o
biotopu.
t
vzácnéého druhu nenní v Suchdolee nad Odrou ani
a v navazujíícím území so
ousedících
Výskyt tohoto
katastrů v ráámci EVL zn
nám. Na záklaadě prostudov
vání různých pramenů (nappř. Beran 201
11 a 2013,
Beran & Hoorsák 2000, Horsák
H
2000,, Horsák, Juřiičková & Piccka 2013 apodd.) lze říci, že
ž lokality
opakovanéhho výskytu druhu v EVL
L se nacházejjí u rybníků v okolí Stuudénky, tedy ve velké
vzdálenosti od řešeného území, a jeddná se vesměs o mělké a středně velkéé luční tůně obklopené
o
vegetací.
ně ovlivniteln
ném okolí neení zastoupen
no takové
V prostooru návrhovýcch ploch anii v potenciáln
stanoviště, které
k
by vyhov
vovalo topickkým nárokům druhu. Procháázeny přitom byly i pozemky v okolí
navrženého rozšíření prům
myslové výrobby s navazujícími parcelním
mi čísly a ploocha s poli a pastvinami
p
v
lo
okalitou se zááměrem, okollím železniční tratě, Mlýnsským náhonem
m v okolí
v prostoru vymezeném
lokality Mlýýn a Suchdolsk
kým potokem
m (Polášek in liitt.).
Nedocháází k prostorov
vému překryvvu daného dru
uhu a aktivit so
ouvisejících s výstavbou a provozem
navrhovanéhho průmyslov
vého areálu, soouvisejících ploch
p
dopravy
y a krajinné zeeleně a trasy plynovodu
p
PZ1. Nedojdde také k dálk
kovému vlivu na biotop svin
nutce tenkého
o. Hodnocená změna územn
ního plánu
tedy nebudee mít negativ
vní vliv na tennto předmět ochrany
o
a tomuto druhu prooto není dále věnována
pozornost hodnocení.
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Předměty ochrany,
o
které mohou býýt negativně dotčeny hod
dnoceným náávrhem ÚP:
91E0* Sm
míšené jasano
ovo-olšové llužní lesy temperátní a boreální Evvropy (Alno
o-Padion,
Alnion inccanae, Salicio
on albae):
Jedná se
s o prioritn
ní přírodní sttanoviště lužžních lesů v nejnižších částech alu
uvií řek a
potoků, kde jsou hlavn
ním ekologickkým faktorem pravidelné záplavy zppůsobené pov
vrchovou
vodou neboo zamokření způsobené ppodzemní vo
odou.
Do někoolika segmen
ntů tohoto ppřírodního staanoviště zasaahuje navržeený koridor technické
t
infrastruktuury PZ1 (zd
dvojení VVT
TL plynovod
du) - docházzí tedy k proostorovému překryvu
daného typpu přírodního
o stanoviště a aktivit souv
visejících s výstavbou
v
VV
VTL plynovo
odu PZ1.
Hodnoccená změna územního pplánu tedy může
m
mít negativní
n
vlliv na tento předmět
ochrany a tomuto
t
přírod
dnímu stanovvišti proto jee dále věnov
vána pozornnost hodnoceení.
91F0 Smíššené lužní leesy s dubem
m letním (Qu
uercus robur), jilmem vaazem (Ulmu
us laevis),
j. habrolisstým (U. min
nor), jasanem
m ztepilým (Fraxinus excelsior)
e
neebo j. úzkoliistým (F.
angustifoliia) podél velkých
v
řek
k atlantskéé a středoeevropské prrovincie (U
Ulmenion
minoris):
Jedná see o lužní lessy tvořené ddubem, jasan
nem a olší (tv
vrdé luhy) nna vyšších a relativně
sušších pollohách údoln
ních niv s mééně častými a kratšími po
ovrchovými zzáplavami.
Do někoolika segmen
ntů tohoto ppřírodního staanoviště zasaahuje navržeený koridor technické
t
infrastruktuury PZ1- dochází
d
teddy k prostorrovému přek
kryvu danéh
ého typu přírodního
stanoviště a aktivit souv
visejících s vvýstavbou VV
VTL plynovodu PZ1.
Hodnoccená změna územního pplánu tedy může
m
mít negativní
n
vlliv na tento předmět
ochrany a tomuto
t
přírod
dnímu stanovvišti proto jee dále věnov
vána pozornnost hodnoceení.
Modrásek bahenní (M
Maculinea naausithous):
Jedná se o typický druh podmááčených luk
k, hostitelsko
ou rostlinou housenek jee krvavec
toten. Ve čtvrtém insstaru vývojee jsou houssenky vyhleedávány dělnnicemi hosttitelských
mravenců, které je odn
náší do svýchh mravenišť, kde housenk
ky přezimujíí a kuklí se. Druh byl
hojný a dnnes ubývá v celé Ostravsské pánvi a také na územ
mí EVL Pooodří na stano
ovištích s
výskytem hostitelské
h
ro
ostliny.
Druh jee ohrožen zm
měnami anebbo zánikem biotopu
b
v míístech, kde sse může rozm
množovat
(změny hoospodaření, zastavování
z
vvolných ploch s vlhkým
mi loukami aapod.) a kterrá jsou v
dosahu jediinců z dosud
d žijících poppulací.
Existujíí starší i nověější nálezy drruhu ze Such
hdola nad Od
drou i z okoln
lních obcí, neejblíže na
území EVL
L bývají mottýli pozorovváni v lučnícch biotopech u Odry – zee Suchdola jej
j odsud
uvádí Kuraas (2010) z lu
uk vzdálenýých cca 1,5 km
k SV směreem od místa navrženého rozšíření
průmyslovéé výroby (plochy Z 7.0 1, Z 7.02). Ve
V větších vzdálenostec
v
ch jsou nalézzáni i na
vlhčích mísstech na okraaji obcí, jakoo např. v Man
nkovicích ap
pod. (NDOP,, Kuras 2010
0, 2011).
Přímo na
n lokalitě navrženého
n
rrozšíření prů
ůmyslové výrroby nebylo průzkumem
m zjištěno
stanoviště, které by v dané sezónně roku 2015
5 vyhovovallo ekologickkým nárokům
m druhu.
Známá místa výskytu druhu se v nejbližším okolí nacháázejí na louukách u Odrry a jsou
vzdálená více
v
než 1 km
m od těchto návrhových ploch. V prrostoru vymeezeného koriidoru pro
zdvojení VVTL
V
plynov
vodu se však nachází poteenciálně vho
odné biotopy pro tento drruh a jeho
výskyt nelzze vyloučit.
Hodnoccená změna územního pplánu tedy může
m
mít negativní
n
vlliv na tento předmět
ochrany a tomuto
t
druhu
u je proto je dále věnová
ána pozorno
ost hodnocenní.
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Páchník hn
nědý (Osmo
oderma erem
mita *):
Tento prioritní
p
druh
h je saproxyllofágním dru
uhem osidlujícím stromoové dutiny vrrb. Larvy
mají víceleetý vývoj v trouchu v ddutinách živý
ých listnatýcch stromů. D
Druh se vysk
kytuje na
území EVL
L roztroušeněě na vhodnýcch hostitelsk
kých jedincích
h.
Druh jee nejčastěji ohrožen
o
zániikem obývan
ného biotopu
u při kácení porostů s doupnými
d
stromy a nááslednou izolací zbylých stanovišť.
Výskyt páchníka v Poodří
P
mapooval do roku 2014 Kočárrek (in litt. a in verb.) a ve
v vztahu
k lokalitě návrhových ploch jeho poznatky vy
yhodnotil Po
olášek (in liitt.). Nejbližší známé
lokality s aktuálním
a
vý
ýskytem druhhu v EVL v okolí návrh
hových plochh průmyslov
vé výroby
leží ve vzddálenosti 1,3 km (stanoviiště páchníkaa se nacházej
ejí v oplocenné oboře vých
hodně od
záměru) a více (teprvee až 3,8 km jihozápadněě je výskyt na
n hrázích Jeesenického rybníka
r
v
Jeseníku naad Odrou). Jednotlivé
J
strromy, které lze charakterrizovat jako optimální prro výskyt
druhu, jsouu však zasto
oupeny relatiivně blízko záměru rozššíření průmyyslové výroby, a to u
Suchdolskéého potoka 0,35
0 km jižněě, u Mlýnskéého náhonu 0,63
0 km sever
erovýchodně a nejvíce
vhodných stromů se kumuluje
k
v rrozmezí 0,5--1 km na březích Odry (např. lokalita Dolní
luky).
Přímo na
n lokalitě navrženého
n
rrozšíření prů
ůmyslové výrroby není zaastoupeno sttanoviště,
které by vyyhovovalo ek
kologickým nárokům toh
hoto druhu, který se bezz propojení biotopově
b
vhodných lokalit prak
kticky nešíříí. Známá místa
m
výskyttu druhu see v nejbližším okolí
nacházejí 1,3
1 km dalek
ko, na bližšícch místech do
o 350 m je zastoupen
z
i vvhodný bioto
op. Přesto
není předppoklad výsk
kytu na plooše navržený
ých ploch průmyslové výroby. V prostoru
vymezenéhho koridoru pro zdvojenní VVTL ply
ynovodu se však
v
nacházíí potenciálněě vhodné
biotopy proo tento druh - stromy růzzného stáří a zdravotního
o stavu a jehho výskyt proto nelze
zcela vylouučit (zejménaa do budoucnna).
Hodnoccená změna územního pplánu tedy může
m
mít negativní
n
vlliv na tento předmět
ochrany a tomuto
t
druhu
u je proto je dále věnová
ána pozorno
ost hodnocenní.
Foto 16: Blízká obora Kunín
K
s prokkázaným výsskytem páchn
níka hnědéhoo.

Piskoř pru
uhovaný (Miisgurnus fosssilis):
Tento druh
d
vyhled
dává zabahnněné pomalu
u tekoucí či stojaté voddy včetně některých
n
rybníků. Žiije u dna, kd
de se zahrabáává do substtrátu. Ohrožeení populací spočívá v nesprávně
n
provedeném
m odbahňování rybníků a v přímém poškozován
ní anebo v lik
ikvidaci nenáápadných
stanovišť při
p zasypání nebo
n
úpraváách (tůně, náh
hony apod.).. Lze předpookládat, že see tak děje
častěji v místech možnéého výskytu,, kde výskyt druhu není zaevidován.
z
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Na úzeemí EVL see druh vyskkytuje roztrroušeně na vhodných sstanovištích. Nejvíce
známých lookalit je sousstředěno u řeeky Odry až do vzdálenějjší oblasti s m
mokřadními loukami,
tůněmi a ryybníky v pro
ostoru Hladkké Životice, Pustějov
P
a Bartošovice
B
((nad 3 km), kde druh
aktuálně nalézala
n
Krisstiánová (in verb. + ND
DOP) – blížže je pak drruh uváděn z tůní v
odstavenýcch ramenech v oboře v Ku
Kuníně na praavém břehu Odry.
O
V místěě navržených výrobníchh ploch nejssou vhodné plochy pro výskyt a nejbližším
n
stanovištěm
m hypotetick
ky možného vvýskytu by mohl
m
být Mlý
ýnský náhonn protékající nedaleko
místa záměěru, který byll z hlediska ccharakteru biotopu prohlédnut vizuáln
lně na konci léta 2015
(prolovení vodoteče provedeno
p
nnebylo). Neelze zcela vyloučit
v
moožný výskytt piskoře
v ramenechh poblíž tok
ku v Odry v prostoru vymezeného
v
o koridoru ppro zdvojen
ní VVTL
plynovodu.
Hodnoccená změna územního pplánu tedy může
m
mít negativní
n
vlliv na tento předmět
ochrany a tomuto
t
druhu
u je proto je dále věnová
ána pozorno
ost hodnocenní.
Ohniváček
k černočárný
ý (Lycaena ddispar):
Uvedenný druh obýv
vá vlhké loukky a mokřad
dy. Dospělci se vyskytuj í ve dvou geeneracích
od dubna do září, mají poměrněě velkou dissperzní scho
opnost. Hosttitelskými rostlinami
housenek jsou
j
v oblasti zejména ššťovíky a rd
desno hadí kořen. Druh v současnosti zřejmě
není ohrožeen, obsazuje nové lokalitty a populačn
ně je dosud na
n vzestupu.
Na územ
mí EVL se drruh vyskytujje roztroušen
ně až běžně na
n vhodných stanovištích
h. Existují
starší i novvější nálezy druhu
d
ze Succhdola nad Odrou
O
i z kattastrů okolníích obcí. Dlee různých
údajů (napřř. Czernik & Polášek 20015, Kuras 2010, NDOP a vlastní zjiištění) bývajíí nejblíže
na území EVL
E
motýli pozorováni jak u vodníích toků, nap
př. v lučníchh biotopech u Odry a
přítoků, alee také v rudeerálech v okkolí náspů lin
niových stav
veb apod. Neebližší nálezy z okolí
Odry jsou od místa naavržených zzastavitelných
h ploch vzd
dáleny 0,7 km
m JV směreem (k. ú.
Bernartice nad Odrou) a 1,5 km SV
V (k. ú. Succhdol/O). Lze předpokláddat, že druh by mohl
být zastiženn i na stanov
vištích o chaarakteru ekottonu v prosto
oru navrženýých ploch vý
ýroby či v
jeho bezprrostředním okolí
o
(včetnně okolí staaveb a okraajů pastvin),, což se neepodařilo
vzhledem k relativně extrémnímu
e
suchu na ko
onci léta (v době průzkuumu byly po
otenciálně
vlhké ploškky v řešeném
m území zcelaa suché).
Znám
mé lokality vý
ýskytu druhuu jsou od míssta návrhový
ých ploch výrroby vzdálen
ny necelý
1 km a vzzhledem k nenáročnosti
n
druhu na stanoviště,
s
kdy
k se ohnivváček vysky
ytuje i ve
vlhčích rudderálech v ok
kolí staveb, a velké disp
perzní schopn
nosti samic nnelze vylouččit výskyt
na navrženných zastaviitelných plo chách. Výsk
kyt tohoto druhu
d
nelze vyloučit an
ni v trase
navrženéhoo plynovodu PZ1.
Je možnný prostorov
vý překryv biiotopu danéh
ho druhu a aktivit souvissejících s hod
dnocenou
změnou úzzemního pláánu. Nelze pproto a priorri vyloučit negativní
n
vlliv na tento předmět
ochrany a uvedený
u
dru
uh je dále přředmětem hodnocení.
h
Kuňka ohn
nivá (Bombiina bombinaa):
Tento druh
d
tráví nap
prostou většiinu roku ve vodě, kde do
ochází k pářeení a kladení vajíček.
Žije v jezírrkách v lom
mech a pískovvnách, tůnícch, avšak nejjčastěji v rybbnících, před
devším v
mělkých, zarostlých okrajích exttenzivně ob
bhospodařovaných či nneobhospodařovaných
rybníků. Počátkem
P
podzimu žáby vodu opou
uštějí a migrrují k zimním
m úkrytům. Druh je
obecně ohrrožen poškozzováním a likkvidací bioto
opu a izolací stanovišť.
V EVL Poodří se ku
uňky vyskyttovaly velmii hojně na věětšině územíí (Zwach et Sovíková
1999). Do aktuálního zhodnocení problematik
ky výskytu v řešeném úúzemí jsou souhrnně
zahrnuty i záznamy o kuňkách žžlutobřichých (Bombina
a variegata),, které mají odlišné
ekologickéé nároky (n
nejsou tak silně vázán
ny na vodn
ní prostředíí v průběhu roku a
k rozmnožoování jim postačují
p
droobné period
dické vodní plošky) a rovněž výsledky ze
zastižení jeedinců s morrfologickýmii znaky odpo
ovídajícími přechodným
p
m populacím Bombina
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bombina x B. variegata
a, které se v šširší oblasti s lokalitami EVL
E
Poodří a EVL Kunín rovněž
vyskytují.
Dle vlastních poznaatků, údajů kkolegů a zázznamů v ND
DOP nejsou nnálezy kuněk
k z místa
navrženýchh zastavitelný
ých ploch anni z jejich blízkého okolíí v řádu do st
stovek metrů známy a
výskyty see zdají být soustředěny aaž ve větších
h vzdálenosttech nad 1 kkm, a to zejjména do
pravobřežnního prostoru
u Odry, kde jsou lokalittami výskytu
u např. stanooviště v daň
ňčí oboře
v Kuníně a v přírodní rezervaci
r
Bařřiny v Bernaarticích, ale taaké EVL Kuunín (např. Czernik
C
&
Polášek 20012, Cholew
wa, Kočvaraa, Mandák, Zwach a další, včetnně vlastních
h nepubl.
pozorováníí).
V případě navržený
ých zastavite lných ploch výroby ned
dochází k proostorovému překryvu
typického anebo dlo
ouhodoběji udržitelného
o biotopu pro
p
kuňku ohnivou a aktivit
souvisejícícch s výstavb
bou a provoozem navrho
ovaného zám
měru v přípaadě jeho reallizace. U
těchto plocch nedojde an
ni k dálkovém
mu vlivu na takový bioto
op druhu v EV
VL.
Při výsstavbě záměěrů na zastaavitelných plochách
p
výroby
v
a doopravní plošše či při
stavebních pracích na zdvojení VV
VTL plynov
vodu (koridor PZ1) všakk může dojít k tvorbě
přechodnýcch biotopů vhodných
v
ppro kuňku žllutobřichou a přechodnéé populace Bombina
bombina x B. variegata
a, které by sse na lokalitáách mohly objevit.
o
Tyto kuňky majíí značnou
migrační scchopnost a rozmnožují
r
sse s oblibou v periodický
ých vodních pploškách ve vyjetých
kolejích či v disturbovaaných plocháách např. na staveništích.
s
Z výše uvedených
u
důvodů
d
nelzee a priori vylo
oučit negativ
vní vliv na teento předmětt ochrany
a uvedený druh je dále předmětem
m hodnocen
ní.
Čolek velk
ký (Triturus cristatus)
Druh žij
ije v rybnícícch, jezírkáchh v lomech a pískovnách
h, tůních, vzáácněji i v zaatopených
příkopech, závlahových
h kanálech. Čolci setrváávají v rozm
množovací fáázi života (tzzv. vodní
fázi) přibliižně 3-4 měssíce. Dospěllí čolci pak vodu opouštějí a žijí naa souši pod kameny,
padlým dřřevem, v meechu, v úkry
rytech v zem
mi apod. Drruh je ohrožžen poškozo
ováním a
likvidací biiotopu a izolací stanovišťť.
Uvedenný druh se naa území EVL
L vyskytuje roztroušeně
r
na
n vhodných stanovištích
h. V okolí
jsou dvě obblasti výskyttu ležící seveerovýchodněě a jihovýcho
odně od místta záměru. U Odry je
druh nalézzán v tůních
h odstavenýcch říčních raamen (dle NDOP
N
v obooře Kunín cca
c 1 km
daleko). Ještě vzdáleněj
ější (nad 2 km
m) je EVL Cihelna
C
Kunín, kde se druuh vyskytujee v tůních
N
a Polášek in litt.) . V místě naavržených
pískovny a hliniště (Czzernik & Pollášek 2012, NDOP
zastavitelnýých ploch výroby
v
ani z nejbližšího
o okolí není výskyt čolkka velkého uváděn
u
a
nejsou zde ani zastoupeeny biotopy, vhodné k jeh
ho rozmnožo
ování.
V případě zastaviteelných plochh nedocházíí k prostorov
vému překryyvu biotopu
u daného
druhu a akktivit souviseejících s výsstavbou a pro
ovozem navrhovaného pprůmyslovéh
ho areálu,
souvisejícícch ploch dop
pravy a krajjinné zeleně.. Nedojde taaké k dálkovvému vlivu na
n biotop
čolka velkkého. V přípaadě výstavbby zdvojení VVTL plyn
novodu PZ1 však nelze a priori
vyloučit možný výskyt čolka velkéého, zejménaa v blízkosti toku
t
Odry. M
Možný negattivní vliv
na tento přeedmět ochran
ny a je protoo dále předm
mětem hodn
nocení.
Velevrub tupý
t
(Unio crassus):
c
Tento druh
d
obývá vodní toky od potoků po největšíí řeky. Ohro
rožení druhu
u spočívá
především v úpravách koryt
k
vodnícch toků a znečištění akvattického prosttředí.
Na územ
mí EVL Poo
odří je jeho vvýskyt udáván v Odře jaak v Suchdoole nad Odro
ou, tak na
několika místech
m
v ok
kolí včetně nnavazujících
h úseků od Mankovic, JJeseníku nad
d Odrou,
Hladkých Životic a Kunína (B
Beran 1999, 2005 a 2011).
2
Na lokalitě naavržených
v
není zastoupeno
o stanoviště, které by vvyhovovalo topickým
t
zastavitelnýých ploch výroby
nárokům drruhu. Známáá místa výskyytu druhu se v nejbližším
m okolí nacháázejí pouze na
n Odře a
jsou vzdáleená více než 0,5 km od llokality s nav
vrženými zastavitelnýmii plochami. V případě
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koridoru teechnické inffrastruktury P
PZ1 se před
dpokládá mo
ostní překonáání toku Od
dry, nelze
však a prriori vyloučiit riziko neegativního ovlivnění
o
toh
hoto druhu v průběhu výstavby
plynovodu (riziko znečištění toku O
Odry).
V případě zastaviteelných plochh nedocházíí k prostorov
vému překryyvu biotopu
u daného
druhu a akktivit souviseejících s výsstavbou a pro
ovozem navrhovaného pprůmyslovéh
ho areálu,
souvisejícícch ploch dop
pravy a krajjinné zeleně.. Nedojde taaké k dálkovvému vlivu na
n biotop
velevruba tupého. V případě výstaavby VVTL plynovodu PZ1 v blízkkosti toku Odry
O
však
nelze a priiori vyloučitt negativní vvliv na tento
o předmět ochrany a uvvedený druh
h je dále
předmětem
m hodnocení.

3.2.2 Chaarakteristika ptačí ooblasti Po odří a jejíích předm
mětů ochrany
Základní popis
p
PO Po
oodří:
PO Pooodří (kód: CZ0811020)
C
) byla vyhláššena Nařízen
ním vlády Č
ČR č. 25/200
05 Sb. na
ploše 8042 ha.
m
obcemii Ostrava-jih
h a Jeseník nad
n Odrou. Hranice ptaččí oblasti
Území se nachází mezi
jsou totožnné s hranicem
mi CHKO Pooodří, území tvoří úzký pruh
p
podél řeeky Odry, ktterý je 32
km dlouhý a 4 km širok
ký.
Předmětem ochrany
y ptačí obllasti jsou populace
p
těcchto druhů ptáků: bukaač velký
(Botaurus stellaris),
s
ko
opřivka obecnná (Anas streeperaa), ledň
ňáček říční (A
Alcedo atthiss), moták
pochop (Ciircus aerugin
nosus ) a jejiich biotop (§1 nařízení Vlády ČR).
Cílem ochrany
o
ptaččí oblasti je zachování a obnova eko
osystémů výýznamných pro
p druhy
ptáků, proo které je oblast
o
vyhláášena, v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění
podmínek pro zachováání populací těchto druhů
ů ve stavu příznivém
p
z hhlediska och
hrany (§1
nařízení Vllády ČR).
Jen s přředchozím souhlasem
s
ppříslušného orgánu
o
ochrany přírodyy, lze v ptačí oblasti,
mimo souččasně zastavěěné a zastavittelné území obcí
o (§3 naříízení Vlády Č
ČR):
a) proovádět činno
osti vyvolávaající změnu výše
v
ustálené hladiny poovrchové a podzemní
p
voddy, která by
y mohla způůsobit změn
nu biotopu druhu,
d
pro kkterý je ptaačí oblast
zřízzena,
b) měěnit druh pozzemků a způssoby jejich využití,
v
c) vsttupovat do liitorálních poorostů rybník
ků v době od
d 1.4. do 31.77., kromě vllastníků a
nájjemců pozem
mků,
d) měěnit výši vod
dní hladiny v době od 1.4
4. do 31.7. o více než 20 cm v časovéém úseku
kraatším než 14 dní na rybníících Velký Okluk,
O
Kotviice a Horní B
Bartošovický
ý,
e) přii obhospodařřování rybníkků používat hnojiva
h
a bio
ocidy,
f) odsstraňovat lito
orální porosty
ty,
g) vyttyčovat novéé turistické a cyklistické trasy,
t
h) proovádět činno
osti vykonávvané správci toků při zásazích
z
do břehů a břehových
porrostů, s výjim
mkou zásahůů v havarijn
ní situaci, kd
dy bezprostře
ředně hrozí škody
š
na
maajetku či bezp
pečnosti a zddraví osob
Mokřaddní charakterr EVL Poodřří nabízí řad
du vhodných stanovišť ppro vodní a mokřadní
m
druhy ptákků jak v době hnízdění, tak při tahu. Při jarním tahu se jakoo významný potravní
zdroj uplatňují mělce zaplavené
z
louuky v nivě Odry
O
(až 20 km
k 2). Na voddních tocích,, zejména
na meandrrujícím toku řeky Odry po celé déllce v oblastii (45 říčníchh kilometrů), nachází
výborné podmínky
p
leedňáček říčnní (Alcedo atthis) – 15
5 až 25 páárů. Na ryb
bnících s
rozsáhlejším
mi porosty rákosu
r
nebo orobince hníízdí bukač velký (Botaurrus stellaris)) – 3 až 5
hnízdících párů, další z předmětů oochrany - mo
oták pochop (Circus aeru
ruginosus) – 25 až 35
hnízdících párů neobsaazuje jen rybbníky se zach
hovalým tvrd
dými porostyy vodních ro
ostlin, ale
také louky s drobnýmii mokřady s rákosinami nebo odvodňovací kanáály s ostrovy
y rákosu i
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obilná polee. Z početnýcch druhů na ttahu je jedním
m z nejvýznaamnějších drruhů kopřivk
ka obecná
(Anas streppera) – 450 až
a 550 protahhujících jedin
nců, tento drruh v oblasti rovněž hnízdí (zdroj:
AOPK ČR)).
otlivých přeedmětů ochrany PO Poodří, jejichh schopnosti snášet
Základní popis jedno
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
Bukač velkýý (Botaurus stellaris):
s
Druh u nás hnízdí a více či ménně pravidelně také zimuje v rozsáhlejšícch rákosinách
h. Obecně
zsáhlých rákossin s vodní
hlavním ohrrožením pro teento druh je teedy změna chaarakteru jeho biotopu – rozs
hladinou, zááplavových území
ú
a mokřřadů, způsobeená zejména odvodněním,, vysekáváním
m porostů
rákosu apodd.
Bukač velký
v
nebyl naa lokalitě návvrhových plocch a v navazu
ujícím okolí aaktuálně ani v nedávné
minulosti poozorován a neejsou zde zasstoupeny ani biotopy
b
vhodn
né ke hnízděnní či zimován
ní druhu a
lovu potravyy. Těžiště pozznaného výskyytu druhu mj. i v době hnízdění se nacháázejí až ve vzd
dálenějším
okolí s příhoodnými biotop
py, nejblíže jee to v oblasti s rybniční sou
ustavou a mokkřady u Bartoššovic s PR
Bartošovickký luh – jednáá se však o úzzemí vzdálenéé cca 5 km sev
verovýchodním
ím směrem, kde bukače
zjistili předeevším ornitolo
ogové Pavelkaa a Mandák (in
n litt., Mandák
k ed. 2012).
Z uvedenného plyne, že
ž nedochází k prostorovém
mu překryvu biotopu
b
pro buukače velkého
o a aktivit
souvisejícíchh s výstavbou
u a provozem návrhových ploch
p
(záměrů
ů) v případě jeejich realizacee. Nedojde
také k dálkoovému vlivu na
n žádný takovvý biotop dru
uhu v PO. Hod
dnocená změnna ÚP tedy neebude mít
negativní vliv
v
na tento předmět ochhrany a tomu
uto druhu pro
oto není dále
le věnována pozornost
p
hodnocení.
o
(Anas strepera):
Kopřivka obecná
Kopřivkyy u nás nejčasstěji hnízdí naa lokalitách s rybníky
r
a jejicch výskyt je sooustředěn před
devším do
významnýchh rybničních oblastí. Obeccně hlavním ohrožujícím
o
faktorem
f
pro tento druh jee ztráta či
změna charrakteru jeho biotopu - ryybníků s boh
hatou pobřežn
ní vegetací ((výrazná odv
vodňování,
rozsáhlejší vysekávání
v
po
obřežní vegetaace apod.).
Kopřivka nebyla na návrhových
n
ploochách a v naavazujícím ok
kolí aktuálně aani v nedávné minulosti
pozorována a nejsou zde ani zastoupenny akvatické a mokřadní biiotopy vhodnéé pro hnízděn
ní a výskyt
oznaného výskkytu druhu se nachází ve vzzdálenějším ookolí s nejpříh
hodnějšími
druhu. Těžišště nejlépe po
biotopy – nejblíže
n
je to
o v území zzahrnující ryb
bniční soustav
vu a mokřaddy u Bartošo
ovic s PR
Bartošovickký luh a také záplavové
z
loukky u Hladkých Životic. Kopřivka je tu zj
zjišťována zcela běžně a
hnízdí na rybnících
r
(k dispozici je pozorování více ornitolo
ogů včetně vvlastních pozorování a
především údaje
ú
K. Paveelky, který see věnuje moniitoringu PO) – území je vššak vzdálené cca 5 km
severovýchoodním směrem
m. Při migracci se druh v PO
P vyskytuje i na řece Odřee a příp. na tů
ůních, a to
zejména v období
o
po záp
plavových stavvech (vlastní pozorování
p
z května roku 22010 a z dřívěějších let),
což se zřejm
mě bude týkat i úseku Suchddol-Hladké Životice, který nejblíže dosaahuje do vzdállenosti 0,5
km od navržžených zastavitelných plochh a nachází se v trase navržené trasy plynnovodu PZ1.
Ačkoliv je potenciální biotop s možnostmi pro
p přechodný
ý výskyt koppřivky vzdáleen jen ve
m
a poten
nciálně se naachází i v traase plánovan
né technické infrastruktury
y, z výše
stovkách metrů
uvedeného hodnocení
h
ply
yne, že nedochhází k prostorrovému překry
yvu biotopu ppro hnízdění kopřivky
k
a
aktivit souvvisejících s vý
ýstavbou a proovozem návrh
hových ploch (záměrů) v ppřípadě jejich realizace.
Nedojde ani k dálkovém
mu vlivu na žžádný takový biotop druhu
u v PO. Hodnnocená změnaa ÚP tedy
v na tento předmět och
hrany a tomutto druhu protto není dále věnována
nebude mítt negativní vliv
pozornost hodnocení.
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Předměty ochrany,
o
které mohou býýt negativně dotčeny hod
dnoceným náávrhem ÚP:
us):
Moták pocchop (Circuss aeruginosu
Moták pochop je druhem
d
s vyyššími prosto
orovými nárroky na hnízzdní biotop, potravní
základnu i míru rušivý
ých vlivů. H
Hnízdí na zem
mi a pro hníízdění u nás vyhledává nejčastěji
n
dostatečně rozlehlé kllidové plochhy v prostřed
dí s mělkým
mi stojatými
mi vodami a bohatým
porostem ráákosu obecn
ného (Phragm
mites australlis), méně čassto orobince Typha sp. V ČR jsou
takové ploochy většin
nou zastoupeeny ve věttších rybničn
natých oblasstech. Poch
hopi loví
v otevřeném
m terénu v okolí
o
hnízdišště i ve většších vzdáleno
ostech. Je obbvyklé, že z hnízdišť
v mokřadecch zaletují i na vzdáleněější pole lov
vit hraboše. V ptačí oblaasti Poodří jee pochop
hnízděním vázán zejmééna na podm
máčené rákoso
ové porosty. Potravu lovví v otevřené krajině v
okolí svéhho hnízdiště, především
m na travnatých plocháách a polnícch monokullturách s
dostatkem potravy, přii lovu mění strategii s ohledem
o
na aktuální
a
stavv populace hlodavců.
h
Pochopi z Poodří zaléétali nejčasttěji lovit do
o nezaplavov
vaných územ
mí na pole s porosty
obilnin, na louky o něcco méně častto, samci přittom zaletují lovit dále neež samice – průměrná
p
doletová vzzdálenost sam
mců činí 3 km
m od hnízda (Kolektiv au
utorů 2013).
Obecně mezi hlavn
ní ohrožujíccí faktory pro
p tento dru
uh náleží v současnostti úbytek
vhodných stanovišť v době hnízddění, rušivé vlivy v teriitoriích hnízzdících párů
ů, odstřel
jedinců v hnízdních oblastech,
o
v místech tah
hu i na zimo
ovištích (věttšina známý
ých úmrtí
pochopů byyla způsoben
na zastřelením
m – Cepák et
e al., eds., 20
008), ale přisstupují rovněěž faktory
jako ničeníí hnízd pro předpokládanné škody na drobné
d
zvěři apod. Poněvvadž má tentto středně
velký druhh dravce vyšší prostoroové nároky na
n areál výsskytu při hnnízdění, jako
o značně
problematický se v pro
ostoru PO Pooodří a v nav
vazujícím oko
olí ukazuje rrostoucí tlak na zábor
zemědělskéého půdního fondu (záboor biotopu), který působí oslabováníí trofických možností
pro popullaci. Konkréétně se jeddná o výsttavbu průmy
yslových zóón, frekven
ntovaných
komunikaccí, rozsáhlýcch ploch urččených pro bydlení apo
od., jež druhhotně produ
ukují tzv.
prázdné pootravní zóny. Na takto fr
fragmentovan
ných plochácch neumí poochopi dobřee uplatnit
své loveckéé taktiky (Něěmečková & Mrlík 2008)).
Na lokaalitě navržen
ných zastaviitelných ploch moták po
ochop nehníízdí a ani zde
z nebyl
pozorován.. Pro zahnízd
dění druhu zdde chybí vho
odný hnízdníí biotop (je zzde pastvina a na poli
byla v roce 2015 pěsstována kukuuřice) a potřebný klid (návrhové plochy výroby jsou
obklopeny více zdroji rušivých
r
vlivvů). Navíc se lokalita naachází v jihozzápadní částti CHKO,
tedy v mísstech, kde je možné v posledním desetiletí po
ozorovat ústtup pochopaa z dříve
obsazenýchh hnízdišť ro
ovnající se vyyznívání této
o části populaace v prostorru PO.
Navrženné zastaviteln
né plochy jssou však poteenciálním místem
m
výskyytu přeletujíccích popř.
lovících poochopů – pozzorování druhhu na plocháách zemědělsských pozem
mcích v Such
hdole jsou
totiž známáá z okolí (v minulosti
m
byyl u nedalekéého mlýna dokonce
d
vym
mezen pozoro
ovací bod
pro sledováání pochopů
ů – Němečkoová & Mrlík
k 2008). Nejb
blíže k navrž
rženým zastaavitelným
plochám, a to cca 200
0 m severně,, dosahuje jiižní okraj ro
ozlehlého poole, kde bylii pochopi
systematickky sledovánii v hnízdní ddobě 2008 a 2013 (Kollektiv autorůů 2013). Přittom bylo
Němečkovou a Pavelkou zjištěno, že na lány mezi
m
Suchdo
olem a Hl. Ž
Životicemi zaletovalo
z
ů pochopů a lovící sam
mec tu byl pozorován 17. srpna 2013.
2
Na
v roce 20008 více párů
sledované ploše
p
bylo v roce 2008 nnavíc zaznam
menáno hnízzdní chováníí jednoho páru v nivě
Křivého pootoka uprosttřed polí (ccca 2,5 km od
o záměru), tedy v místeech, která byla dříve
pravidelně obsazována jedním párem
m.
Kromě hnízdiště v nivě
n
Křivéhoo potoka je hnízdní
h
výsk
kyt druhu ve vzdálenosti do 3 km
od návrhovvých ploch výroby
v
znám
m z PR Bařin
ny. V Bařináách hnízdily až 2 páry a hnízdění
zde bylo pooprvé prokázzáno v letechh 2002-2003 (Kolektiv au
utorů 2013).. V roce 2013 pochop
v Bařináchh nehnízdil, ale
a ptáci se v hnízdní do
obě objevují nadále. Na zzákladě vyh
hodnocení
vlastních poznatků
p
a publikovanýc
p
ch či nepubliikovaných údajů
ú
od dalšších pozorov
vatelů lze
tvrdit, že ostatní známéé hnízdní lokkality druhu se nacházejí až ve většícch vzdálenostech (nad
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5 km od záměru
z
rozšííření průmysslové výroby
y) a jsou so
oučástí dvouu nejvýznamnějších a
aktuálně vyyužívaných hnízdišť v šširším okolí Suchdola. První
P
z nich je území s rybniční
soustavou a mokřady u Bartošovic,, včetně PR Bartošovický
ý luh a navaazujících záplavových
luk u Pustěějova a Hladk
kých Životicc v rámci PO
O. Druhou ob
blastí je rybnniční soustavaa u Oder,
která leží mimo
m
území PO.
P
Kromě zmíněných poznatků o hnízdění druhu
d
v okollí Suchdola je nutné zm
mínit, že
pochopi moohou alespoň
ň nepravidellně zahnízditt i mimo uveedené lokality
ty zejména v místech,
která nejsoou tak často navštěvovánna ornitology
y. Prokázanéé hnízdiště v polích u Jeseníku n.
O. sleduje Tomický (M
Mandák ed. 22012), možnéé hnízdění v okruhu nad 3 km a do 4-5 km od
navrženýchh zastavitelný
ých ploch je např. možnéé předpoklád
dat v prostoruu Jeseník naad OdrouBernartice n. O.-Šenov
v u N. Jičínaa a Kunín, kde
k byli poch
hopi porůznuu zjišťováni několika
pozorovateeli (např. Czeernik A., Jakkubec M., Maandák M., Němečková I. , Pavelka K., Polášek
Z., Tomickký R.), v rozzlehlých láneech polního biotopu
b
v jih
hozápadním prostoru Ku
unína byli
pochopi čaasto pozorovááni v hnízdníí době roku 2013
2
(Czerniik & Polášekk 2012) apod.
Lze očeekávat, že se navržené zastavitelné plochy ocittnou v dosahhu pochopů, kteří by
mohli v buudoucnu zahn
nízdit v územ
mí s těžbou štěrkopísku
š
mezi
m Suchdoolem a Mank
kovicemi.
Pro posílenní populace druhu
d
v okollí Suchdola je cílem násleedné rekultivvace území štěrkovny
š
vznik někoolik diverziffikovaných jjezer s rozssáhlými poro
osty rákosinn, skýtajících
h ideální
hnízdní moožnosti pro pochopa.
p
Dlee stanoviska CHKO Poo
odří (č.j. 09771/PO/2013/A
AOPK ze
dne 12.6.22013) by prroto měla bbýt nezaplav
vovaná územ
mí polních a lučních biotopů
b
v
nejbližším okolí proto
o v jejich stávající po
odobě chrán
něna a nezaastavována. Uvedená
štěrkovna, vzdálená od návrhovýchh ploch prům
myslové výrob
by cca 2 km jižním směrrem, však
bude pro pochopy využžitelná nejdřříve až za ccaa 20 let a pro
oto nyní nelzze perspektiv
vu tohoto
území pro motáka
m
blížee hodnotit.
Příležitoostný výskyt motáka poochopa nelzze vyloučit v lučních poorostech v čáásti trasy
koridoru naavrženého zd
dvojení VVT
TL plynovodu
u (PZ1).
Z výše uvedených důvodů nellze proto a priori vylou
učit negativvní ovlivněn
ní tohoto
předmětu ochrany.
o
Mottákovi pochoopovi je proto dále věnov
vána pozornnost hodnocení.
Foto 17: Pohled z ko
omunikace K
Kunín – Succhdol nad Odrou
O
přes pole k PP Bařiny
B
–
z minulostii známé hnízzdiště motákaa pochopa v blízkosti řešeného územíí.
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Ledňáček říční (Alced
do atthis):
Druh jee celoročně vázán
v
na příítomnost vod
dy, kde loví potravu a v jejímž okolí hnízdí.
Hnízdním biotopem
b
jso
ou břehy voddních toků i stojatých
s
vod
d s vhodným
mi místy ke hnízdění –
pro ledňáččka je nezb
bytná přítom
mnost strmýcch hlinitých
h nebo písččitých břehů
ů, kde si
vyhrabává nory k hnízd
dění.
Obecně hlavním ohrrožením pro uvedený dru
uh je tedy zm
měna charakkteru biotopu
u druhu, a
sice břehůů vodních to
oků s vhoddnými místy
y ke hnízdění – pro leedňáčka je nezbytná
přítomnost strmých hlinitých neboo písčitých břehů,
b
kde si
s vyhrabáváá nory k hnízdění. Z
trofického hlediska je ohrožujícím
m faktorem znečištění
z
vo
odních toků a stojatých vod, kde
ledňáčci loví.
Ledňáčeek říční neebyl v místěě navržených
h zastavitelných plochh a v bezprostředně
navazujícím
m okolí pozorován a nejsou zde zastoupeny
y biotopy vvhodné ke hnízdění.
Pravidelným
m místem vý
ýskytu druhuu je řeka Od
dra, kde druh
h nachází vhhodná hnízdiiště a kde
byly jednotlivé exemplláře pozorovvány na přeleetech i v dob
bě průzkumuu na konci lééta 2015.
Přesto je zřřejmé, že led
dňáčci alespooň nepravideelně využívají při průletecch krajinou a při lovu
úseky v sítii drobných vodotečí
v
v levvobřežní niv
vě Odry, jež v okolí navržžených zastav
vitelných
ploch mohoou zahrnovatt také liniovéé koridory Mlýnského
M
nááhonu a Suchhdolského po
otoka.
Z uveddeného plynee, že navržeené zastaviteelné plochy nenabízí vhhodné podm
mínky pro
reprodukci druhu a nejssou zde ani zzastoupena vhodná
v
troficcká stanovišttě. Hnízdní a potravní
výskyt druhhu je v okolíí soustředěn na koridor řeky
ř
Odry (teedy v místě kkoridoru PZ1
1), odkud
ledňáčci zaaletují do ok
kolní krajinyy s tůněmi a odstaveným
mi rameny přřípadně využívají síť
drobných vodotečí v okolí (pravvděpodobně např. i Mlý
ýnský náhonn poblíž naavržených
zastavitelnýých ploch).
Ačkolivv potenciálníí biotop s m
možnostmi prro nepravidelný výskyt lledňáčka nav
vazuje na
navržené zastavitelné plochy, z výše uved
deného hodn
nocení plynne, že nedo
ochází k
prostorovém
mu překryvu
u biotopu proo ledňáčka a aktivit souv
visejících s výýstavbou a provozem
p
na navrženných zastavittelných plocchách. V sou
uvislosti se zastavitelným
z
mi plochamii nedojde
ani k dálkkovému vlivu na hnízdiiště a pravid
delně využív
vaný biotop druhu v ráámci PO.
V případě výstavby
v
VV
VTL plynovoodu PZ1 přess řeku Odru, která je biootopem druhu
u, je však
nutné konsstatovat riziko potenciálnně negativníh
ho ovlivněníí tohoto druhhu. Z výše uv
vedených
důvodů neelze proto a priori vylooučit negatiivní ovlivněění tohoto ppředmětu ochrany a
ledňáčkovii říčnímu je dále
d věnován
na pozornosst hodnocení.

___________________________
_____________________________
______________
_____________________________
______
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 vlivuu koncepce „ÚP sídelního útvaru Suchdol nad Odrrou - změna č. 7“ na evropsky význ
znamné lokality a ptačí oblasti
podle §45i zákoona č. 114/1992 Sb.
S o ochraně přírrody a krajiny, v platném znění

4. Ho
odnoce
ení vliivů ko
oncepc
ce na evrop
psky
význa
amné lokali ty a ptačí
p
oblasti
o
i
4.1 Hod
dnoceníí úplnosti podkla
adů pro posouz ení vlivů
ů
koncep
pce na evropsky
e
y význam
mné loka
ality a pttačí obla
asti
Hodnoccení koncepcce nebylo proováděno mettodou ex antte (tedy souččasně se zpraacováním
samotné kooncepce – návrhu
n
změnny ÚPD). Po
odklady dod
dané zadavattelem (viz kap.
k
1.3),
provedený terénní prů
ůzkum i zpraacování ostaatních digitáálních a tištěěných podklladů (viz
seznam liteeratury) byly
y dostatečné ppro proveden
ní hodnoceníí.

4.2 Vzttah hodn
nocené koncepc
ce k manageme
entu loka
alit
soustavvy Natura 2000
Hodnoccená koncepce „ÚP sídeelního útvarru Suchdol nad Odrou - změna č. 7“ není
koncepčním
m nástrojem managemenntu evropsky
y významnýcch lokalit a pptačích oblasstí. Jedná
se o dokum
ment, jehož cíílem je navrhhnout budoucí rozvoj měěstyse Suchdool nad Odrou
u.
Hodnoccená koncepcce řeší v poppisných částeech textu pro
oblematiku ssoustavy Nattura 2000
– eviduje existenci
e
EVL a PO Pooddří na katasttru obce. Něk
které v konccepci navržen
né změny
využití úzeemí potenciáálně mohou ovlivnit úzeemí EVL a PO
P Poodří, rresp. jejich předměty
p
ochrany (viiz 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
v
negativní vliv

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.).
Omezeený/mírný/nev
významný neg
gativní vliv
Nevylu
učuje realiza
aci koncepce.
Mírnýý rušivý vliv na stanoviště či populaaci druhu; mírné
m
narušenní
ů stanoviště nebo
n
druhu, ookrajový zásaah do biotopuu
ekologiických nároků
nebo doo přirozeného
o vývoje druhu
u.
Je možžné jej vylouččit navrženými zmírňujícím
mi opatřeními.
Konceepce, resp. jejíí dílčí úkoly nemají žádný vvliv.
Mírnýý příznivý vliiv na stanoviiště či popullaci druhu; mírné
m
zlepšenní
ekologiických nárok
ků stanoviště nebo druhu, mírný přízn
nivý zásah doo
biotopuu nebo do přirrozeného vývo
oje druhu.
Význaamný příznivý
ý vliv na staanoviště či ppopulaci druh
hu; významnéé
zlepšenní ekologických nároků staanoviště nebo druhu, význaamný příznivýý
zásah ddo biotopu neb
bo do přirozen
ného vývoje ddruhu.
Z obeecného zadáníí koncepce není možné vyyhodnotit vliv
v (jedná se o
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).
V předloženém hod
dnocení jsou za indikátorry významně negativníhho vlivu na předměty
p
ochrany a celistvost EVL a PO P oodří považžovány zejmééna eventuállní významn
né změny
určujících ekologickýcch podmínekk, jež zajišťu
ují příznivý stav předměětů ochrany (vhodná
struktura biotopu, dostaatečná kvalitta přírodního
o prostředí, příznivý hydrrický režim stanovišť,
s
významná fragmentacee prostředí, zábor význaamné části potravního
p
čči hnízdního
o biotopu
apod.).

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 návrrhu změny ÚP
Ú sídelního
o útvaru Suc
uchdol nad Odrou
O
na
předměty ochrany
o
a celistvost
c
EV
VL a PO Poodří.
P
Důvo
odem je skuutečnost, že u devíti
předmětů ochrany
o
EV
VL Poodří a dvou před
dmětů ochran
ny PO Pooddří bylo přeedchozím
screeningem
m konstatovááno možné rriziko jeho neegativního ov
vlivnění.
Konkréttně se jedná o tyto předm
měty ochrany
y:
- příroddní stanovištěě 91F0 Smíššené lužní leesy s dubem
m letním (Que
uercus robur)), jilmem
vazem
m (Ulmus laevis), j. habroolistým (U. minor),
m
jasan
nem ztepilým
m (Fraxinus excelsior)
e
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nebo j. úzkolistým
m (F. anguustifolia) pod
dél velkých řek atlantsské a středo
oevropské
provinncie (Ulmenion minoris).
- priorittní přírodní stanoviště 991E0 - Smíššené jasanovo-olšové lužžní lesy tem
mperátní a
boreállní Evropy (A
Alno-Padion,, Alnion inca
anae, Salicion albae)
- kuňkaa ohnivá (Bo
ombina bombbina)
- čolek velký (Triturrus cristatuss)
- ohnivááček černoččárný (Lycaeena dispar)
- velevrrub tupý (Un
nio crassus)
- modráásek bahenn
ní (Maculineea nausithouss)
- páchn
ník hnědý (O
Osmoderma eeremita *)
- piskořř pruhovaný
ý (Misgurnuss fossilis)
- moták
k pochop (Circus aeruginnosus)
- ledňáčček říční (Allcedo atthis)
Provedeeným screen
ningem navrržených plocch změn využití území vyskytujících se na
území EVL
L a PO Pood
dří či v jejichh blízkosti bylo
b
zjištěno,, že navrženné zastaviteln
né plochy
(Z 7.01, Z 7.02 a Z 7.03 a částečněě plocha krajinné zeleně ZK
Z 7.04) zas
asahují do po
otenciálně
vhodného biotopu
b
pro motáka pocchopa, ohniváčka černočáárného a kuňňku ohnivou
u. Ostatní
hodnocené předměty ochrany
o
mohhou být ovliv
vněny výstav
vbou navrženného zdvojen
ní VVTL
plynovodu (PZ1).
Ostatní navržené zm
měny funkčníího využití ploch
p
v zájmo
ovém území městyse Succhdol nad
Odrou (vizz Palacký a kol. 2015) nebudou mít
m negativn
ní vliv na ppředměty occhrany či
celistvost lokalit
l
soustaavy Natura 22000. Důvod
dem je skutečnost, že se nachází v dostatečné
vzdálenostii od lokalit soustavy Naatura 2000, či
č svým charrakterem nem
mohou nijak
k ovlivnit
lokality souustavy Naturra 2000, respp. jejich předm
měty ochrany.
Na záklladě metodicckého pokynnu Ministersstva pro mísstní rozvoj sse vymezenéé územní
rezervy nehhodnotí – v tomto přípaadě se jedná o územní reezervu pro vvysokorychlo
ostní trať
VRT (D507), územní rezervu pro vvyvedení výk
konu el. Blah
hutovice do ssítě 400 kV (E
( 501) a
územní rezzervu pro vo
odovodní přřivaděč Man
nkovice – Nový Jičín (V
V502). Všecchny tyto
územní rezzervy jsou přeevzaty ze ZÚ
ÚR Moravskoslezského kraje.
k

4.4.1 Vyyhodnocen
ní nepřím
mých a p římých vlivů
v
konccepce na území
evropskyy významn
né lokalityy Poodří, resp.
r
na jejjí předmě ty ochrany
91F0 Smíššené lužní leesy s dubem
m letním (Qu
uercus robur), jilmem vaazem (Ulmu
us laevis),
j. habrolisstým (U. min
nor), jasanem
m ztepilým (Fraxinus excelsior)
e
neebo j. úzkoliistým (F.
angustifoliia) podél velkých
v
řek
k atlantskéé a středoeevropské prrovincie (U
Ulmenion
minoris):
Toto přírodní
p
stan
noviště se nnachází v trrase koridorru navrženéého zdvojen
ní VVTL
plynovodu PZ1, který překonává
p
took Odry a dálle je veden jeejí nivou ve ssměru na Maankovice.
Jedná se o záměr převzzatý ze ZÚR
R Moravskosslezského kraje – aktuálnní šířka koriidoru činí
cca 400 m a trasa plyno
ovodu v ní buude dále zpřeesňována.
Tento záměr byl hod
dnocen již v rámci hodno
ocení vlivů ZÚR
Z
Moravsskoslezského
o kraje na
ptačí oblasti a evropsky
y významné lokality v so
oustavě Natu
ura 2000 (Maachar 2010).. V tomto
hodnocení byl konstato
ován mírně neegativní vliv
v na toto příro
odní stanovišště.
V takto širokém koridoru a zejm
ména bez deetailní znalosti technickéého proveden
ní stavby
není možnéé na úrovni naturového
n
hhodnocení zm
měny ÚP provést detailní posouzení vlivů.
v
Lze
však důvoodně očekávat, že přípaadné zdvojen
ní VVTL plynovodu
p
bbude probíhaat v trase
stávajícího vedení a takto je k zám
měru v násled
dující části textu přistupoováno. S ohledem na
charakter stavby
s
lze očekávat
o
doččasné zásahy
y do biotop
pu rostlin a živočichů v průběhu
stavebních prací. Možžný vliv v ppřípadě příro
odního stano
oviště 91F00 spočívá zeejména v
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liniovém zásahu
z
do lessních porosttů o šířce jed
dnotek či nižších desítekk metrů v so
ouvislosti
s kácením lesních poro
ostů v trase pplynovodu. Určité
U
riziko spočívá v m
možnosti dílčích změn
vodního reežimu v prostoru staveb, riziku znečištění okolníího prostředíí a také v náásledném
obsazení mechanicky
m
narušených
n
pploch antropo
ofytní vegetaací po skonččení stavebníích prací.
Celkově buude po ukonččení stavebníích prací ovlivnění přírod
dního prostřeedí zanedbateelné.
Na zákkladě výše provedenéhoo rozboru lze
l
celkově konstatovat
at nulový až
a mírně
negativní vliv (0 až -1 dle stuppnice hodnocení) na přírodní stanooviště 91F0 realizací
navržené koncepce (koridoru
Z1). Negatiivní vlivy lze účinně omezit do
(
PZ
održením
zmírňujícícch opatření navržených
n
v kap. 5 tohotto hodnoceníí.
míšené jasano
ovo-olšové llužní lesy temperátní a boreální Evvropy (Alno
o-Padion,
91E0* Sm
Alnion inccanae, Salicio
on albae):
Toto přírodní stanov
viště se taktééž nachází v trase navržeeného zdvojeení VVTL pllynovodu
PZ1, který překonává to
ok Odry a dáále je veden její
j nivou vee směru na M
Mankovice. Jedná se o
záměr převvzatý ze ZÚR
R Moravskosslezského kraje – aktuáln
ní šířka koriddoru činí ccaa 400 m a
trasa plynoovodu v ní bu
ude dále zpřeesňována.
Tento záměr byl hod
dnocen již v rámci hodno
ocení vlivů ZÚR
Z
Moravsskoslezského
o kraje na
ptačí oblasti a evropsky
y významné lokality v so
oustavě Natu
ura 2000 (Maachar 2010).. V tomto
hodnocení byl konstato
ován nulový vvliv na toto stanoviště.
s
S ohledem na charaakter stavbyy lze i u toh
hoto přírodního stanovišště očekávatt dočasné
zásahy do biotopu rosstlin a živoččichů v průběhu stavebních prací. M
Možný vliv v případě
přírodního stanoviště 91E0
9
spočíváá zejména v liniovém zásahu do lessních porosttů o šířce
jednotek čii nižších desítek metrů v souvislosti s kácením leesních porosttů v trase ply
ynovodu.
Určité rizikko spočívá v možnosti dílčích změěn vodního režimu v proostoru staveeb, riziku
znečištění okolního prostředí a takké v následn
ném obsazen
ní mechanickky narušený
ých ploch
antropofytnní vegetací po
p skončení stavebních prací. Celko
ově bude po ukončení sttavebních
prací ovlivnnění přírodního prostředíí zanedbateln
né.
Na zákkladě výše provedenéhoo rozboru lze
l
celkově konstatovat
at nulový až
a mírně
negativní vliv (0 až -1 dle stuppnice hodnocení) na příírodní stanooviště 91E0 realizací
navržené koncepce (koridoru
Z1). Negatiivní vlivy lze účinně omezit do
(
PZ
održením
zmírňujícícch opatření navržených
n
v kap. 5 tohotto hodnoceníí.
nivá (Bombin
na bombina)):
kuňka ohn
V případě navrženýcch zastavitellných ploch souvisejících
s
h s rozšířením
m výroby ned
dochází k
prostorovém
mu překryvu typickéhoo anebo dlo
ouhodoběji udržitelného
u
biotopu prro kuňku
ohnivou. Při
P stavebních
h pracích naa zastavitelný
ých plochách
h (Z 7.01, Z 7.02 a Z 7.03) však
může dojítt k tvorbě přřechodných biotopů vho
odných pro kuňku
k
žlutob
obřichou a přechodné
populace Bombina
B
bom
mbina x B. vvariegata, ktteré by se na lokalitě zááměru mohly
y objevit.
Tyto kuňkky mají značčnou migračční schopnosst a rozmnožují se s obblibou v periiodických
vodních plooškách ve vy
yjetých kolej ích či v distu
urbovaných plochách
p
nappř. na staveništích.
Dále neelze vyloučitt zásah do oobdobných periodických
p
biotopů kuňňky ohnivé v případě
stavebních prací na zdv
vojení plynovvodu PZ1.
Na záklladě výše pro
ovedeného roozboru lze ko
onstatovat nu
ulový až mír
írně negativn
ní vliv (0
až -1 dle sttupnice hodn
nocení) na kuuňku ohnivo
ou realizací navržené
n
konncepce (plocch Z 7.01,
Z 7.02, Z 7.03,
7
koridorru PZ1). Neegativní vlivy
y lze účinněě omezit doddržením zmíírňujících
opatření naavržených v kap. 5 tohooto hodnocen
ní (zejména operativní ppřítomnost od
dborného
biologickéhho dozoru na
n stavbě, prrojednání deetailů technicckého řešeníí se Správou
u CHKO
Poodří).
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čolek velkýý (Triturus cristatus):
c
Tento předmět
p
och
hrany se vyyskytuje v tů
ůních a ramenech řeky Odry, tedy v místě
navržené výstavby
v
zdv
vojení plynoovodu PZ1. Negativní
N
ov
vlivnění tohooto druhu by
y hrozilo
v případě, že by staveb
bní práce příímo zasahov
valy do bioto
opu druhu (ttůní či ramen v okolí
Odry) neboo hrozilo jejicch znečištěníí.
Na záklladě výše pro
ovedeného roozboru lze ko
onstatovat nu
ulový až mír
írně negativn
ní vliv (0
až -1 dle sttupnice hodn
nocení) na čoolka velkého
o realizací naavržené konccepce (korido
oru PZ1).
Negativní vlivy lze úččinně omezitt dodržením
m zmírňujícícch opatření nnavržených v kap. 5
tohoto hodnocení (zejm
ména projednnání detailů technického
t
řešení se Sprrávou CHKO
O Poodří,
operativní přítomnost
p
odborného
o
biiologického dozoru
d
na staavbě).
velevrub tu
upý (Unio crassus):
Tento předmět
p
ochrrany se vyskkytuje v Odřee jak v Such
hdole nad Oddrou, tak na několika
místech v okolí,
o
včetněě navazujícíích úseků od
d Mankovic,, Jeseníku nnad Odrou, Hladkých
H
Životic a Kunína (Berran 1999, 22005 a 2011
1), tedy i v části potencciální trasy výstavby
zdvojení pllynovodu PZ
Z1. Překonánní řeky Odry
y bude řešen
no mostně neebo podzem
mní cestou
protlakem. Negativní ovlivnění toohoto druhu by hrozilo v případě, žže by staveb
bní práce
přímo zasaahovaly do biiotopu druhuu (toku Odry)) nebo hrozillo jeho znečiištění.
Na záklladě výše pro
ovedeného roozboru lze ko
onstatovat nu
ulový až mír
írně negativn
ní vliv (0
až -1 dle stupnice
s
hod
dnocení) na velevruba tu
upého realizaací navrženéé koncepce (koridoru
(
PZ1). Negaativní vlivy lze
l účinně om
mezit dodržeením zmírňujjících opatřeení navržených v kap.
5 tohoto hodnocení
h
(zzejména vylloučení stav
vebních zásaahů do koryyta Odry, prrojednání
detailů techhnického řešení se Správoou CHKO Poodří).
uhovaný (Miisgurnus fosssilis):
piskoř pru
Na úzeemí EVL se
s tento přředmět och
hrany vysky
ytuje roztrouušeně na vhodných
v
stanovištíchh. Nejvíce zn
námých lokaalit je soustřeeděno u řeky
y Odry až doo vzdálenějšíí oblasti s
mokřadním
mi loukami, tůněmi
t
a rybbníky v prosttoru Hladké Životice, Puustějov a Baartošovice
(nad 3 km)), druh je znáám také z tůůní v odstaveených ramenech v oboře v Kuníně naa pravém
břehu Odryy. Nelze zceela vyloučit možný výsskyt piskoře v ramenechh poblíž toku
u v Odry
v prostoru vymezeného
v
o koridoru prro zdvojení VVTL
V
plynov
vodu.
Překonáání řeky Odrry bude řešeeno mostně nebo podzem
mní cestou pprotlakem. Negativní
N
ovlivnění tohoto
t
druhu
u by hroziloo v případě, že by staveební práce ppřímo zasahovaly do
biotopu druuhu (ramen poblíž
p
Odry) nebo hrozilo
o jejich znečištění.
Na záklladě výše pro
ovedeného roozboru lze ko
onstatovat nu
ulový až mír
írně negativn
ní vliv (0
až -1 dle sttupnice hodn
nocení) na pi skoře pruhov
vaného realizzací navrženné koncepce (koridoru
(
PZ1). Negaativní vlivy lze
l účinně om
mezit dodržeením zmírňujjících opatřeení navržených v kap.
5 tohoto hoodnocení (zejjména vylouučení stavebn
ních zásahů do
d ramen pobblíž Odry, prrojednání
detailů techhnického řešení se Správoou CHKO Poodří).
ý (Lycaena ddispar):
ohniváček černočárný
Znám
mé lokality vý
ýskytu druhuu jsou vzdáleny necelý 1 km od navržžených zastavitelných
ploch výrooby a vzhledeem k nenároočnosti druhu
u na stanovišště, kdy se oohniváček vy
yskytuje i
ve vlhčíchh ruderálech v okolí stav
aveb, a velkéé disperzní schopnosti ssamic nelze vyloučit
výskyt na navržených zastavitelnýých plochácch. Výskyt tohoto
t
druhuu nelze vyloučit ani
v trase navrrženého plyn
novodu PZ1..
V místěě navržených
h zastavitelnných ploch výroby
v
(tj. mimo
m
území EVL Poodřří) by při
výstavbě došlo k záboru části pole a zatravněný
ých ploch s nevelkými
n
plo
lochami pastv
vin místy
ně degradovaaným loukám
m a k zániku
u plošek,
přecházejíccích do biotopu odpovíddajícího siln
které jsou potenciálním
p
m místem výýskytu ohnivááčka černočáárného (Lycaaena dispar)). Takové
plošky jsouu na lokalittě roztroušenně zastoupen
ny zejména v místech o charakteru ekotonu
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(např. přecchody do polle a okraje ppastvin s vyššší vegetací a místa se zaastoupením šťovíků
š
Rumex sp.)) a v době prů
ůzkumu bylyy zjevně dotččeny vysušen
ním v důsleddku teplého a suchého
léta 2015.
Druh siice nebyl aktuálním
a
prrůzkumem na
n lokalitě zjištěn,
z
jehoo výskyt vššak nelze
vyloučit. Jee možné, že lokalita dossud nebyla zkoumána
z
v době, kdy zzde panují příznivější
podmínky pro rozmn
nožování takkových hyg
grofilních drruhů motýlůů, kterým nepřekáží
n
ruderalizacce stanoviště v okolí zástaavby (včetněě cest apod.).
Obdobnně mohou bý
ýt dotčeny taaké některé biotopy dru
uhu při výstaavbě zdvojen
ní VVTL
plynovodu.
Vzhledeem k tomu, že se popuulace ohnivááčka černočáárného na M
Moravě a vee Slezsku
nadále rozšiřuje a mottýl je již rozzšířen na řadě míst v EVL Poodří, nebylo by ovlivnění
o
populace druhu
d
v rámcii EVL ani v okolí při reaalizaci návrho
ových ploch významné.
Z výše uvedených
u
důvodů
d
lze přředpokládat, že hodnocen
ná koncepcee (koridoru PZ1)
P
bude
mít nulovýý až mírně negativní
n
vlliv na ohniv
váčka černoččárného, respp. na jeho sttanoviště,
které je pottenciální sou
učástí jeho arreálu výskytu
u v EVL Poo
odří.
nědý (Osmoderma erem
mita *):
páchník hn
Nejbližšší známé lok
kality s aktuáálním výsky
ytem druhu v EVL v okoolí návrhový
ých ploch
průmyslovéé výroby ležží ve vzdálennosti 1,3 km (stanoviště páchníka
p
se nacházejí v oplocené
oboře výchhodně od zááměru) a vícce (teprve až
a 3,8 km jiihozápadně jje výskyt naa hrázích
Jesenického rybníka v Jeseníku
J
nadd Odrou). Jed
dnotlivé strom
my, které lzee charakterizovat jako
optimální pro výskyt druhu, jsoou však zasstoupeny rellativně blízkko záměru rozšíření
průmyslovéé výroby, a to u Suchdoolského potoka 0,35 km jižně, u Mlýýnského náh
honu 0,63
km severovvýchodně a nejvíce
n
vhoddných stromů
ů se kumulujje v rozmezíí 0,5-1 km na březích
Odry (napřř. lokalita Do
olní luky).
Přímo na
n lokalitě navrženého
n
rrozšíření prů
ůmyslové výrroby není zaastoupeno sttanoviště,
které by vyyhovovalo ek
kologickým nárokům toh
hoto druhu, který se bezz propojení biotopově
b
vhodných lokalit prak
kticky nešíříí. Známá místa
m
výskyttu druhu see v nejbližším okolí
nacházejí 1,3
1 km dalek
ko, na bližšícch místech do
o 350 m je zastoupen
z
i vvhodný bioto
op. Přesto
není předpooklad výskyttu na ploše nnavržených ploch
p
průmysslové výrobyy.
V prostooru vymezeeného koridooru pro zdv
vojení VVT
TL plynovoddu se však
k nachází
potenciálněě vhodné bio
otopy pro tennto druh - strromy různého stáří a zdraavotního stav
vu a jeho
výskyt protto nelze zcella vyloučit (zzejména do budoucna). Možné
M
negat
ativní ovlivněění druhu
spočívá zejjména v káceení starých dř
dřevin – poten
nciálního bio
otopu páchnííka.
Na záklladě výše pro
ovedeného roozboru lze ko
onstatovat nu
ulový až mír
írně negativn
ní vliv (0
až -1 dle stupnice
s
hod
dnocení) na ppáchníka hněědého realizací navrženéé koncepce (koridoru
(
PZ1). Negaativní vlivy lze
l účinně om
mezit dodržeením zmírňujjících opatřeení navržených v kap.
5 tohoto hodnocení
h
(zejména
(
om
mezit kácen
ní starých vzrostlých
v
dřřevin v trase VVTL
plynovodu na nejmenšší možnou m
míru, projed
dnání detailů
ů technickéhho řešení se Správou
CHKO Pooodří).
Maculinea naausithous):
modrásek bahenní (M
Jak je uvedeno
u
výšee v textu exisstují starší i novější
n
nálezzy druhu ze SSuchdola nad
d Odrou i
z okolníchh obcí, nejblííže na územ
mí EVL bývaají motýli po
ozorováni v lučních bio
otopech u
Odry – ze Suchdola jejj odsud uváddí Kuras (2010) z luk vzdálených ccaa 1,5 km SV
V směrem
od místa navrženého
n
rozšíření prrůmyslové výroby
v
(plocchy Z 7.01, Z 7.02). Vee větších
vzdálenosteech jsou nalézáni i na vvlhčích místeech na okrajii obcí, jako např. v Man
nkovicích
apod. (NDO
OP, Kuras 20
010, 2011).
Přímo na
n lokalitě navrženého
n
rrozšíření prů
ůmyslové výrroby nebylo průzkumem
m zjištěno
stanoviště, které by v dané sezónně roku 2015
5 vyhovovallo ekologickkým nárokům
m druhu.
Známá místa výskytu druhu se v nejbližším okolí nacháázejí na louukách u Odrry a jsou
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vzdálená více
v
než 1 km
m od těchto návrhových ploch. V prrostoru vymeezeného koriidoru pro
zdvojení VVTL
V
plynovodu se nacchází potencciálně vhodn
né biotopy ppro tento dru
uh a jeho
výskyt nelzze vyloučit. Možné negaativní ovlivněění druhu sp
počívá zejmééna ve změněě biotopu
druhu v důsledku stavebních prací ((skrývky zem
miny apod.).
Na záklladě výše pro
ovedeného roozboru lze ko
onstatovat nu
ulový až mír
írně negativn
ní vliv (0
až -1 dle sttupnice hodn
nocení) na m
modráska bahenního realizzací navrženné koncepce (koridoru
(
PZ1). Negaativní vlivy lze
l účinně om
mezit dodržeením zmírňujjících opatřeení navržených v kap.
5 tohoto hodnocení
h
(zzejména proojednání dettailů technického řešení se Správou
u CHKO
Poodří).

4.4.2 Vyh
hodnoceníí nepřímýých a přím
mých vlivů
ů koncepcee na územ
mí ptačí
oblasti Poodří,
P
resp. na její předměty ochrany
ledňáček říční
ř
(Alcedo
o atthis):
Ledňáčeek říční neebyl v místěě navržených
h zastavitelných plochh a v bezprostředně
navazujícím
m okolí pozorován a nejsou zde zastoupeny
y biotopy vvhodné ke hnízdění.
Pravidelným
m místem vý
ýskytu druhuu je řeka Od
dra, kde druh
h nachází vhhodná hnízdiiště a kde
byly jednottlivé exempláře pozorováány na přelettech i v doběě průzkumu nna konci léta 2015.
Hnízdníí a potravní výskyt
v
druhuu je v okolí soustředěn
s
naa koridor řekky Odry (ted
dy v místě
navrženéhoo koridoru VVTL
V
plynoovodu PZ1), odkud ledň
ňáčci zaletujíí do okolní krajiny s
tůněmi a odstaveným
mi rameny případně využívají
v
sííť drobnýchh vodotečí v okolí
(pravděpoddobně např. i Mlýnský nááhon poblíž navržených
n
zastavitelnýc
z
ch ploch).
Možné negativní
n
ov
vlivnění druhhu spočívá zeejména v riziku negativníího dotčení hnízdního
h
biotopu, pookud by při stavebních
s
ppracích na zd
dvojení VVTL plynovoduu došlo k zássahům do
břehových partií Odry nebo
n
blízkýcch ramen.
Na záklladě výše pro
ovedeného roozboru lze ko
onstatovat nu
ulový až mír
írně negativn
ní vliv (0
až -1 dle stupnice
s
hod
dnocení) na lledňáčka říččního realizaací navrženéé koncepce (koridoru
(
PZ1). Negaativní vlivy lze
l účinně om
mezit dodržeením zmírňujjících opatřeení navržených v kap.
5 tohoto hodnocení
h
(zzejména proojednání dettailů technického řešení se Správou
u CHKO
Poodří, příttomnost odborného bioloogického dozzoru v místě stavby).
us):
moták pocchop (Circuss aeruginosu
Jak je detailně uvedeno v rozzboru výše v kap. 3.2.2
2 prostor náávrhových ploch
p
pro
rozšíření průmyslové
p
výroby i čáást trasy korridoru pro zdvojení
z
VV
VTL plynov
vodu jsou
potenciálníím potravním
m biotopem ttohoto předm
mětu ochrany.
Možné ovlivnění mo
otáka pochoppa lze očekáávat zejména v důsledku rrealizace výsstavby na
navrženýchh zastaviteln
ných plochácch průmyslo
ové výroby a silničního napojení (Z
Z 7.01 –
Z 7.03). Konkrétně
K
by
y došlo k zasstavění stávaajících ploch
h s polními a travními biotopy
b
a
jejich přem
měně na průmyslový aareál s výrob
bními prosto
orami. Vlivyy lze očekáávat také
v průběhu stavebních
s
prací.
p
Ovlivněění motáka pochopa
p
v soouvislosti s výstavbou
v
zd
dvojení VVT
TL plynovod
du PZ1 se
předpokláddá ve fázi výsstavby (možnné rušení).
V následujících odstavcích jsoou podrobněěji rozebrán
ny jednotlivéé aspekty ovlivnění
o
motáka pocchopa a jeho
o biotopu náv
ávrhovými pllochami, přiččemž důraz jje kladen zejjména na
návrhové plochy
p
průmy
yslové výrobby a silničníh
ho napojení (Z 7.01- Z 7.003).
Vlivy záborru biotopu:
Záborem
m části stávajícího polee a zatravněn
ných ploch by při výstaavbě areálu rozšíření
průmyslovéé výroby do
ošlo k zánikku části plocchy otevřenéé krajiny, kkterá je poteenciálním
místem výskytu jednottlivých exem
mplářů moták
ka pochopa (Circus aeru
ruginosus) z párů, jež
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hnízdí v okkolí Suchdolla nad Odroou (blíže viz podrobný popis
p
výskyttu motáka po
ochopa v
kap. 3.2.2).
Jelikož nebyla ploccha záměru ssledována v době hnízděění, bylo přik
ikročeno k posouzení
p
vlivu záborru především
m na základě zhodnocení pozorování učiněných v terénu mim
mo časový
rámec zadání tohoto hodnocení.
h
P
Pravděpodob
bnost výskyttu druhu naa lokalitě jsm
me proto
posuzovali na základě syntézy
s
řadyy publikovan
ných i nepubllikovaných úúdajů. Ty byly jednak
získány vícce ornitology
y při pozoroováních poch
hopů na okollních lokalitáách v PO i mimo
m
PO
do roku 20015, jednak rozborem
r
fakktů a předpo
okladů plynoucích ze dvoou základnícch prací o
populaci poochopa v PO
O Poodří a jej
ejím ohrožen
ní. První z praací je studie podmínek zachování
z
lokální poppulace druhu
u v PO a annalýzy faktorrů ovlivňujíccích její stabbilitu (Němeečková &
Mrlík 20088) a druhou je studie vliivů lidských aktivit v potravní zóně pochopa na populaci
hnízdící v PO zpracované kolektivvem autorů v roce 2013 (studie poskkytnuta praccovníkem
Správy CH
HKO Poodří)). Studie rovnněž patřily mezi
m základn
ní nástroje prro vyhodnoccení vlivů
záměru na motáka poch
hopa.
Současnně jsme při hodnocení vvzali v úvahu
u skutečnostt, že po reku
kultivaci v do
obývacím
prostoru těžby štěrkopísku mezi Suuchdolem a Mankovicem
M
i by mělo doojít ke vzniku
u biotopů
vhodných pro
p hnízdění motáka pochhopa.
Na zákkladě syntézy dostupnných pozoro
ování a rozzboru relevvantních fak
ktů nyní
předkládám
me následujíccí závěry týkkající se možžnosti výskytu druhu na ploše záměrru a vlivu
realizace a provozování záměru:
1) Plocha záměru
z
(návrrhových plocch Z 7.01 – Z 7.03) se naachází v dosaahu lovících jedinců
j
z
párů, jejjichž hnízdišště byla nejbblíže zaznam
menána na dv
vou lokalitáchh v okruhu 2-2,5
2
km,
a sice v nivě Křivéého potoka, kkterá leží seeverním směěrem (mimo PO Poodří)), a v PR
Bařiny nacházejícíí se jihovýýchodně od
d záměru. Obě hnízdiiště považuj
ujeme za
nepraviddelná, je zřejjmé, že hnízddění druhu zde vyznívalo
o již v obdobbí 2008-2013
3.
2) Plocha záměru se bude
b
nacházeet v dosahu lovících jedinců z párů,, jejichž hnízdiště by
mělo v budoucnu vzzniknout cíleenou rekultiv
vací v dobýv
vacím prostooru těžby štěěrkopísků
mezi Suuchdolem a Mankovicem
M
mi v době po vytěžení.
v
3) Plocha je mimo dosah jedinnců z párů,, jež hnízd
dí dále než 5 km od záměru.
Nepředppokládáme tedy,
t
že by sem zalétalii lovit jedincci z pravidellných hnízdiišť druhu
v PO, ktterá jsou v okolí Bartošoovic, a z Oderrských rybnííků, ležících mimo PO.
4) Nepředppokládáme ani,
a že je ploocha natolik atraktivní, aby
a ji aktivnně vyhledávaali jedinci
z párů, jež možná hnízdí
h
blíže , avšak již mimo
m
komffortní max. aakční radius lovících
samců (tzn.
(
v okruhu nad 3 km ood záměru).
5) Vzhledeem k situováání lokality do prostoru
u, který je z větší části obklopen zástavbou
z
(budovyy v průmyslovém areáálu i okolíí, zpevněné plochy vččetně cest a silnice
Komensského, železznice) nelze vyloučit, že
ž plocha zááměru předsstavuje již dnes
d
tzv.
prázdnoou potravní zónou v lovveckých teriitoriích párů
ů potenciálnně hnízdících
h v okolí
záměru..
6) Ani z hllediska rozlo
ohy a charaktteru biotopu zřejmě nepřředstavuje lookalita ideáln
ní plochu,
která byy měla být častěji
č
vyhleddávána poch
hopy k lovu. Pole v rámcci záměru je jen dílčí
částí neevelké plochy
y izolovanéhho pole, na kterém
k
byla v roce 20155 pěstována kukuřice.
k
Travnatté plochy jsou intenzivnně využíván
ny a předstaavují stanoviiště málo ro
ozlehlých
pastvin a ruderalizo
ovaných lukk (pasou se zde např. ko
oně). Řešenáá plocha naavrženého
rozšířenní průmyslov
vé výroby nenní ani dle reccentní studie Kolektivu aautorů (2013)) součástí
pochopyy využívané potravní zákkladny.
7) Na zákkladě výše uvedeného
u
(bbody 1 až 6) lze tvrdit, že se ploocha záměru
u nachází
v letovéém dosahu 0-3 párů poochopů z neepravidelných hnízdišť v okolí (přříp. blíže
nespeciffikovaného počtu
p
párů, kkterá by moh
hly v budouccnu hnízdit v okolí po reekultivaci
těžebnyy štěrkopísku
u u Mankovicc). Plocha zááměru však nepředstavu
n
uje atraktivn
ní loviště
druhu, navíc nelze vyloučit, že se již dnes jeedná o prázd
dnou potravníí zónu.
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Vlivy rušen
ní:
Řešení dílčích
d
rušiv
vých vlivů plyynoucích z realizace
r
zám
měru rozšířenní průmyslov
vé výroby
při stavebnních pracích a následném
m využití arreálu po reallizaci (ruchyy a hluková zátěž) se
nejeví v tééto fázi posuzování zám
měru jako smysluplné
s
– pochop jee druhem s vyššími
prostorovým
mi nároky na
n trofický areál v doběě hnízdění. Znamená too, že by jed
dinci byli
schopni v době
d
stavby i při provozzu reagovat tak,
t
že budo
ou ještě více preferovat podstatně
p
atraktivnějšší lovecké biiotopy v okoolí. Na kvalittních potravn
ních stanovišštích je poch
hop navíc
schopen see do velké míry
m přizpůsoobit rušivým
m vlivům z okolí
o
(např. N
Němečková & Mrlík
2008, Koleektiv autorů 2013).
2
Za zásaadnější rušiv
vý vliv všaak lze povaažovat samotný zábor ppotenciálního
o loviště
pochopa a přeměnu na potenciálně nevyužitelno
ou plochu. Dnes
D
není zceela spolehliv
vě známo,
zda je ploccha druhem alespoň
a
neprravidelně vyu
užívána k lov
vu, anebo see již jedná o prázdnou
p
potravní zóónu. Každop
pádně se jednná o výsek dosud
d
volné krajiny v zoorném poli druhu
d
při
migraci kraajinou, který
ý má zafixovván ve vním
mání krajinný
ých strukturr v dosahu trrofického
areálu.
Proto jee nutno vyjíít z předpokkladu, že přii realizování záměru bud
udou muset jednotliví
j
pochopi z okolních
o
hníízdišť reagovvat změnou lovecké straategie při průůletu krajino
ou a ještě
více se zam
měřit na zach
hovaná a akktuálně dosud
d atraktivní loviště v oko
kolí Suchdolaa. Změnu
krajinné sttruktury v ro
ozsahu řešenného záměrru, ke které by došlo v akčním raadiu párů
hnízdících v okolí, je nu
utno považovvat za rušivý
ý vliv.
V případě návrhovéé plochy pro zdvojení VV
VTL plynovo
odu je možnné očekávat vizuální
v
a
akustické rušení
r
prolétáávajících jeddinců motákaa pochopa v prostoru nellesních částí koridoru
po dobu staavebních praací. Jedná se o vliv dočasn
ný, mírně neegativního roozsahu.
V kumuulaci s jiným
mi rušivými vvlivy působícími v posleedních letechh na motáka pochopa
hnízdícího v PO i v okolí je nutno popisované rušivé vlivy
y vyhodnotit ve vztahu k populaci
druhu v PO
O jako mírně negativní.
Shrnutí vliivů na moták
ka pochopa:
Návrhovvé plochy rozšíření
r
průůmyslové vý
ýroby se nacchází v dolet
etové vzdálen
nosti 0-2
(max. 3) párů
p
motáka pochopa, a to z neprav
videlně využívaných hnízzdišť v nivě Křivého
potoka, kdee v minulostii hnízdil 1 páár, a v Bařináách, kde bylo
o v minulostiti hnízdiště 1-2 párů.
Plocha záměru se bude
b
nacházzet v doletov
vé vzdálenosst blíže nesppecifikovanéého počtu
ožných budo
oucích rákossinách, jež by měly
párů, jejichž zahnízděění je očekááváno v mo
vzniknout po
p rekultivacci těžebny štěěrkopísku mezi
m Suchdoleem a Mankovvicemi.
Z hledisska možnostii stávajícíh o trofickéh
ho využití plochy zám
měru pocho
opem (a
potenciálníího využití v budoucnu) konstatujem
me, že aktuáálně není znáám rozsah využívání
v
plochy zám
měru k lovu. Jelikož je ppochop druh
hem s vyšším
mi prostorovvými nároky
y na areál
potravní záákladny, chaarakter biotoopů na lovištti a míru rušivých vlivůů, předpokládáme, že
lokalita rozzhodně nepa
atří mezi atrraktivnější loviště. Ta jsou nejblížee zastoupenaa zejména
v rozsáhlém
m komplexu
u polí mezi Suchdolem
m a Životiceemi. Řešenáá plocha naavrženého
rozšíření průmyslové výroby
v
není ani dle receentní studie Kolektivu
K
auutorů (2013)) součástí
v
po
otravní záklaadny. Také nelze
n
vylouččit, že řešenná plocha je již dnes
pochopy využívané
„prázdnou potravní zón
nou“.
Populacce druhu neb
bude rušena nna hnízdištícch. Populaci v PO je všaak nutno z vííce příčin
považovat za oslaben
nou. Předpokkládáme protto mírně neegativní ruššivý vliv v důsledku
zastavění volné
v
plochy
y, který způůsobí změny
y v prostorov
vé orientaci jedinců v trofickém
t
areálu párůů hnízdících v okolí Suchhdola.
Na záklladě předcho
ozího rozboruu je vliv náv
vrhových plo
och celkově stanoven jak
ko mírně
negativní vliv
v (-1 dle stupnice
s
hoddnocení) na motáka
m
pochopa, resp. čáást trofického
o biotopu
jeho areáluu výskytu v PO Poodří. V kumulaci s rušivými vlivy záměrrů působících
h na jiné
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páry z poppulace PO (n
např. viz Baanaš 2010), považujeme rušivý vliv plynoucí z realizace
záměru za mírně
m
negatiivní.

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 a PO
O Poodří zam
měřilo na zjišttění, zda kon
ncepce:
• způsobbuje změny důležitých
d
ekkologických funkcí
f
• význam
mně redukujee plochy výskkytu předměětů ochrany EVL
E
a PO
• redukuj
uje diverzitu lokality
l
• vede kee fragmentacci lokality
• vede ke
k ztrátě nebo redukci klíčových charakteristik
c
k lokality, nna nichž záávisí stav
předměětů ochrany
• narušujje naplňován
ní cílů ochranny lokality

4.5.2 Výssledky hod
dnocení výýznamnostti vlivů na
a celistvostt lokalit
Relevanntní argumen
nty pro vyhoodnocení vliv
vů záměru na
n celistvostt lokalit (eko
ologickou
integritu) jsou
j
obsažen
ny již v předdchozím hod
dnocení vliv
vů záměru nna předměty ochrany
EVL a PO
O Poodří. Pro
o detailní poopis ekologicckých souvislostí je tedyy vhodné od
dkázat na
zmíněné hoodnocení (vizz kap. 4.4).
ůležitých eko
ologických fu
funkcí EVL a PO:
Vyhodnocení eventuállního vyvoláání změn dů
Na zákkladě podro
obného vyhhodnocení vlivů
v
realizzace hodnoocené konceepce lze
konstatovatt, že nedojd
de k význam
mné změně ekologickýcch funkcí ookolních přiirozených
biotopů a tím
t pádem k významném
mu negativn
nímu ovlivněění předmětůů ochrany EV
VL a PO
Poodří.
Vyhodnocení eventuá
ální význam
mné redukcee ploch výsk
kytu předměětů ochrany
y EVL a
PO:
Lze konnstatovat, žee realizací ppředložené koncepce
k
ned
dojde k význnamné reduk
kci ploch
výskytu tyypů přírodních stanovišťť ani k redu
ukci rozlohy
y biotopu evvropsky výzznamných
druhů a ptaačích druhů, jež
j jsou předdmětem ochrrany EVL a PO
P Poodří.
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
(
kých, typickkých či och
hranářsky
významnýcch druhů čii ptačích drruhů), resp. diagnostick
významnýcch druhů naa plochách vvýskytu typů
ů přírodních
h stanovišť – předmětů ochrany
v důsledkuu realizace ko
oncepce.
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Realizacce koncepcee nebude znaamenat elim
minaci výskytu či sníženní početnosti žádného
z předmětůů ochrany na území EVL a PO Poodříí.
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 a PO Poodří..
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 a PO Poo
odří.
ušení cílů occhrany EVL
L a PO:
Vyhodnocení eventuállního význa mného naru
Lze koonstatovat neevýznamné narušení cílů ochrany EVL a PO
O Poodří v důsledku
realizace kooncepce.
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 a PO v důůsledku navrržených změn
n využití úzeemí.

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, dopravníhho, lesnickéh
ho a rekreačn
ního využíván
ání krajiny. V kap. 4.4
byly podroobněji zhod
dnoceny očeekávané mírry ovlivněn
ní všech pootenciálně dotčených
d
předmětů ochrany,
o
tj. ploch příroddního stanov
viště 91F0, 91E0*, ohniiváčka černo
očárného,
modráska bahenního, kuňku oohnivou, čo
olka velkého, velevrubba tupého, piskoře
pruhovanéhho, páchníkaa hnědého, m
motáka poch
hopa a ledňááčka říčního v důsledku realizace
hodnocenéhho návrhu zm
měny ÚP. Byylo konstatov
váno nulové až mírně neegativní ovlivnění (0
až -1 dle stupnice hodn
nocení) příroodního stano
oviště 91F0, 91E0*, ohni
niváčka černo
očárného,
modráska bahenního,
b
kuňky
k
ohnivéé, čolka velk
kého, velevru
uba tupého, ppiskoře pruh
hovaného,
páchníka hnědého
h
a ledňáčka říčnního. U těchto předměttů ochrany byly dále stanoveny
konkrétní opatření
o
ke snížení míry vvlivu. Dále bylo
b
konstato
ováno mírněě negativní ovlivnění
o
(-1 dle stuupnice hodno
ocení) motákka pochopa realizací naavržené konccepce, a to z důvodu
trvalé ztrátyy části poten
nciálně vhodnného potravn
ního biotopu.
Z analýzzy databáze informačníhho systému EIA/SEA
E
(v
viz http://ww
ww.cenia.cz) vyplývá,
že v prostooru Suchdolaa nad Odrou nejsou znám
my další reallizované či ppřipravovanéé záměry,
které by měěly aktuálně významně oovlivnit řešen
né území, ressp. EVL a PO
O Poodří.
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.
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4.7 Sro
ovnání významn
v
nosti vliv
vů jedno
otlivých vvariant
koncep
pce na evropsky
e
y význam
mné loka
ality a pttačí obla
asti
Realizacce nulové varianty znam
mená zachov
vání současn
ného stavu úúzemí, tedy existence
stávajícího územního plánu
p
městysee Suchdol naad Odrou. Taato skutečnosst by však zn
namenala
překážku dalšího
d
rozv
voje průmysllu a podnik
kání v tomto sídelním úútvaru. Neby
yl by též
zajištěn souulad s nadřazzenou územnně plánovací dokumentaccí.
Provedeení aktivní vaarianty (předdložené konccepce) v plnéém rozsahu bby hypotetick
ky mohlo
znamenat negativní
n
ov
vlivnění územ
mí EVL a PO
P Poodří. Hodnocená
H
kkoncepce nebude mít
významně negativní vliv
v
na tyto lokality so
oustavy Natu
ura 2000, reesp. jejich předměty
p
ochrany. Stanovené
S
míry
m
vlivu naa jednotlivéé předměty ochrany
o
lze navíc často
o zmírnit
přijetím koonkrétních op
patření definoovaných v kaap. 5.
Lze teddy konstatovat, že je výzznamnost vllivů obou vaariant na lokkality Naturaa 2000 je
srovnatelnáá.

5. Ná
ávrh k onkré tních opatře
ení
k min
nimaliz
zaci p
případ ných negati
n
ivních
h
vlivů konce
epce n
na evrropsky
y význ
namné
é
lokaliity a ptačí
p
o
oblast i
Pro minnimalizaci rizika případnného negativ
vního vlivu realizace
r
hoddnocené kon
ncepce na
předměty ochrany a celistvost E
EVL a PO Podří je přři budoucí realizaci zááměrů na
návrhovýchh plochách žádoucí
ž
zapraacovat násled
dující konkréétní doporučeení:
7
– VP:
Z 7.01, Z 7.02
- Vylouččit či minim
malizovat zássahy do stáv
vajícího pásu
u dřevin, kteerý vede podél polní
cesty při
p východním
m okraji navvržených plocch, částečně v trase navržžené dopravn
ní plochy
(viz Z 7.03). Tentto pás dřevvin by se měl
m stát záákladem proo budoucí odclonění
o
navrženného rozšířeení výrobníhho areálu od
d okolí a naavázat na noově vzniklou plochu
krajinnné zeleně ZK
K 7.04 (viz koomentář k tétto ploše).
- Případnné kácení dřřevin a zahájjení stavebníích prací reaalizovat mim
mo hnízdní ob
bdobí (tj.
mimo období
o
1.4.-3
30.8.).
- V průbběhu prací zaajistit operattivní přítomn
nost odbornéého biologick
ckého dozoru
u v místě
výstavbby pro zajišttění minimallizace rizika negativního dotčení přírrodního prosstředí, vč.
předměětů ochrany EVL
E
Poodří (např. eventtuální transfeer obojživelnníků).
Z 7.03 – DS:
D
- Při buudoucí realiizaci navržeeného silniččního napojjení doporuučujeme vylloučit či
minimaalizovat zásaahy do stávaajícího pásu dřevin, který
ý vede podéél polní cesty
y v místě
navrženné dopravníí plochy. Teento pás dřeevin by se měl stát záákladem pro budoucí
odclonnění navrženéého rozšířenní výrobního areálu od okolí
o
a navázzat na nově vzniklou
plochuu krajinné zelleně ZK 7.044 (viz komen
ntář k této plo
oše).
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- Návrhovvou plochu Z 7.03 omezzit ze severní strany optim
málně po úrooveň stávajíccí proluky
v pásu dřevin
d
(viz rozhraní
r
sevverní a jižní části pásu dřevin
d
– veggetačního seg
gmentu 4
v textu SEA), kde je možno zřídit vjezd
d na plochy
y Z 7.01 a Z 7.02. Zůsstane tak
v maxim
mální míře zachována
z
sseverní část tohoto pásu
u dřevin s ppřirozenou dřevinnou
d
vegetací, která v oko
olním intenzzivně využívaaném prostřeedí představuuje vhodný biotop
b
pro
řadu živvočišných dru
uhů.
- V průběěhu prací zaj
ajistit operatiivní přítomn
nost odbornéého biologickkého dozoru
u v místě
výstavbby pro zajištěění minimaliizace rizika negativního dotčení přírrodního prosstředí, vč.
předměttů ochrany EVL
E
Poodří ((např. eventu
uální transferr obojživelníkků).
ZK 7.04:
P
výsadbu autochto
tonních druh
hů keřů a
- Zajistit po konzultaaci se Správvou CHKO Poodří
nné zeleně. Následovat by měla
stromů v dostatečnéém sponu nna navržené ploše krajin
ůběžná péče o tyto dřevin
ny s cílem vytvořit
v
zapoj
ojený porost stromů a
v dalších letech prů
keřů.
- Ve výchhodní části plochy zachovvat stávající pás stromů a keřů (viz veegetační segment č. 4
v textu naturového
n
hodnocení)
h
a na tento páss novou výsaadbou navázaat.
PZ1:
- Vzhledem ke značn
nému potenciiálu záměru k možnému ovlivnění přeedmětů ochrrany EVL
a PO Poodří
P
před zahájením pprací, tj. ve fázi územníího či stavebbního řízení,, požádat
orgán ochrany
o
přírrody – Správvu CHKO Poodří
P
o vyd
dání stanoviiska dle §45
5i zák. č.
114/19992 Sb., v platném znění.
- Před zaapočetím stav
vby ve spoluupráci s přísslušným orgáánem ochranny přírody – Správou
CHKO Poodří projeednat navrženný postup stavebních praací.
- Vzhledem k možnému mostním
mu překonáníí toku Odry trasou
t
VVTL
L plynovodu
u vyloučit
umístěnní nosných pilířů přímo ddo toku, zam
mezit znečištěění toku a přiilehlých ram
men v nivě
prováděěnými pracem
mi.
- Minimaalizovat zásaahy do lesnícch porostů (k
kácení, deponie materiálu
lu apod.), zejjména do
porostůů lužních lesů
ů, jež jsou přředmětem ochrany EVL Poodří.
P
- Omezitt kácení starý
ých vzrostlýých dřevin v trase VVTL plynovodu na nejmenšíí možnou
míru (ppotenciální biiotop páchníkka hnědého a dalších sap
proxylickýchh druhů živoččichů).
- Případnné kácení dřeevin a zaháj ení stavebníích prací reaalizovat mim
mo hnízdní ob
bdobí (tj.
mimo období
o
1.4.-3
30.8.).
- Při stavvebních praccí minimalizoovat vlivy na
n odtokové poměry v niivě Odry (ro
ozsáhlejší
odvodňňování reliéfu
u apod.).
- V průběěhu prací zaajistit operatiivní přítomn
nost odbornéého biologickkého dozoru
u v místě
výstavbby pro zajištěění minimaliizace rizika negativního dotčení přírrodního prosstředí, vč.
předměětů ochrany EVL
E
a PO Pooodří.
- Po proj
ojednání se Správou C
CHKO Pood
dří zajistit konkrétní oopatření k eliminaci
případného rozvoje invazních čči expanzních druhů rosttlin, včetně antropofytů, na nově
obnaženných a disturrbovaných pllochách.
- Případnně prováděn
né biologickké rekultivace na místtech disturbbovaných stavebními
pracemii realizovat po projednáání se Správ
vou CHKO Poodří, za využití regiionálního
sadebního materiálu
u.

___________________________
_____________________________
______________
_____________________________
______
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D., Eko
ogroup Czech s.rr.o., č.p. 52, 783 16
1 Dolany
47
tel. 605-5679055, pevná 583-034
4674, http://www
w.ekogroup.cz

Posouzení vlivuu koncepce „ÚP sídelního útvaru Suchdol nad Odrrou - změna č. 7“ na evropsky význ
znamné lokality a ptačí oblasti
podle §45i zákoona č. 114/1992 Sb.
S o ochraně přírrody a krajiny, v platném znění

6. Sh
hrnutí a záv ěr
Předmětem předkládaného hodnnocení dle §45i
§
zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
p
a
krajiny, v platném
p
zněění je posouzzení vlivu koncepce
k
„Ú
ÚP sídelního útvaru Succhdol nad
Odrou - zm
měna č. 7“ na
n evropsky vvýznamné lo
okality a ptaačí oblasti. Z
Zájmovou lok
kalitou je
území městyse Suchdo
ol nad Odrouu zahrnující k.ú.
k Kletné a k.ú. Suchddol nad Odro
ou. Cílem
předkládanného hodnoceení je zjistit,, zda má kon
ncepce význaamný negatiivní vliv na předměty
p
ochrany a celistvost
c
kon
nkrétních evvropsky význ
namných lokaalit a/nebo pttačích oblasttí.
Bylo zjjištěno, že realizace
r
návvrhů uveden
ných v hodn
nocené konccepci v řaděě případů
přináší rizika negativníích vlivů na lokality sousstavy Naturaa 2000, resp. na některé předměty
p
ochrany. Obsahem
O
ho
odnocené zm
měny ÚP jso
ou tři nové zastavitelnéé plochy urrčené pro
rozšíření průmyslové
p
výroby
v
(Z 77.01, Z 7.02)) a jejich do
opravní nappojení (Z 7.0
03). Tyto
í blízkosti E
plochy se nachází na území PO P
Poodří a v bezprostředn
b
EVL Poodří. Dále je
m změny ÚP
P koridor ppro výstavbu
u zdvojení VVTL plynnovodu (PZ1), který
předmětem
prochází územím
ú
EVL
L a PO Pooodří. Obsahem
m změny úzzemního pláánu jsou tak
ké plochy
navržené pro
p zajištění systému Ú
ÚSES a ploccha krajinné zeleně (ZK
K 7.04) ve vazbě
v
na
návrhové plochy
p
výrob
by, u kterýchh bylo negativ
vní ovlivněn
ní lokalit Nattura 2000, reesp. jejich
předmětů ochrany
o
vylo
oučeno. Souččástí návrhu změny
z
ÚP jssou i tři územ
mní rezervy přebírané
p
ze ZÚR Moravskoslezs
M
ského kraje. Na základě metodického
o pokynu M
Ministerstva pro
p místní
rozvoj nejssou vymezen
né územní rezzervy blíže hodnoceny.
h
V případě návrhový
ých ploch Z 77.01, Z 7.02
2, Z 7.03 bylo konstatovááno nulové až
a mírně
negativní ovlivnění
o
(0 až -1 dle stu
tupnice hodn
nocení) na ku
uňku ohnivouu. Dále bylo
o u těchto
ploch konstatováno mírrně negativn
ní ovlivnění (-1 dle stupn
nice hodnoceení) motáka pochopa,
a to z důvoodu trvalé ztráty části poteenciálně vho
odného potravního biotoppu.
U koriddoru PZ1 pro
o výstavbu zzdvojení VV
VTL plynovo
odu bylo konnstatováno nulové
n
až
mírně neggativní ovliv
vnění (0 až -1 dle stupn
nice hodnoceení) na příroodní stanovišště 91F0,
91E0*, ohhniváčka čerrnočárného, modráska bahenního,
b
kuňku ohniivou, čolka velkého,
velevruba tupého, pisk
koře pruhovvaného, pách
hníka hnědéh
ho, motáka pochopa a ledňáčka
říčního. U těchto předm
mětů ochranyy byla dále stanovena
s
ko
onkrétní opaatření ke snížžení míry
vlivu.
Na zákkladě vyhodn
nocení předlložené konceepce v souladu s § 45h,ii zákona č. 114/1992
Sb., v platnném znění lzee konstatovaat, že uvedená koncepce nebude
n
mít vvýznamný negativní
n
vliv na celiistvost a přeedměty ochrrany evropsk
ky významn
ných lokalit a ptačích ob
blastí.
V Olomoucci dne 1.10.2
2015
RNDr. Marrek Banaš, Ph.D.
P
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