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Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru „VVN Česká Lípa - Varnsdorf“ z hlediska
možného ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí dle § 45i zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán věcně a místně
příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění (dále jen zákon), vydává dle § 45i zákona k žádosti společnosti
Envikon, s.r.o., Lesní 2581, 470 01 Česká Lípa, IČO: 25424530 ze dne 20. 7. 2018, toto
stanovisko:
Lze vyloučit, že záměr „VVN Česká Lípa - Varnsdorf“ může mít samostatně či ve spojení
s jinými významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných
lokalit nebo ptačích oblastí v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Odůvodnění:
Záměr spočívá v částečné rekonstrukci a výstavbě nového elektrického vedení VVN 110 kV o
celkové délce 36 km. Trasa na území Ústeckého kraje mimo CHKO Lužické hory vede z Dolního
Podluží do Varnsdorfu.
Nejbližší oblastí soustavy NATURA 2000 je ptačí oblast Labské pískovce (CZ0421006)
vymezená nařízením vlády č. 683/2004 Sb. vzdálená od záměru cca 2 km. Předmětem ochrany
ptačí oblasti jsou populace sokola stěhovavého (Falco peregrinus), chřástala polního (Crex crex),
výra velkého (Bubo bubo), datla černého (Dryocopus martius) a jejich biotopy.
Mezi významné ohrožující faktory příznivého stavu a vývoje populací předmětů ochrany patří
rušení sokolů stěhovavých a výrů velkých na hnízdištích turistikou a horolezectvím, vybírání hnízd
sokolů stěhovavých a výrů velkých, úhyny na sloupech elektrického vedení (sokol stěhovavý, výr
velký), zarůstání skalních stěn (sokol stěhovavý), intenzivní pastva, převod luk na ornou půdu,
kosení luk a jiné hospodaření na zemědělské půdě pomocí mechanizace v nevhodnou dobu
(chřástal polní).
Nejbližší evropsky významnou lokalitou v působnosti Ústeckého kraje je EVL Světlík (CZ0423659)
vymezená nařízením vlády 318/2013 Sb., vzdálená od záměru asi 3,7 km, je druh vážka
jednoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis).
Lokalita může být ohrožena invazními druhy, nadměrnou rybí osádkou či změnou vodního
režimu.
Z charakteru a umístění záměru „VVN Česká Lípa - Varnsdorf“ je zřejmé, že předmět ochrany EVL
ani PO nebude, při zabezpečení sloupů elektrického vedení proti dosedání ptáků, dotčen.
S ohledem na charakter záměru, nehrozí ani nepřímé ovlivnění vzdálenějších lokalit soustavy
Natura 2000, respektive předmětů jejich ochrany.

Tel.: +420 475 657 111

Fax: +420 475 200 245

Url: www.kr-ustecky.cz
strana 1/2

E-mail: urad@kr-ustecky.cz

Vzhledem k přesahu záměru do území CHKO Lužické hory a Libereckého kraje je z hlediska
vydání stanoviska podle ustanovení § 45i zákona dále příslušná Správa CHKO Lužické Hory se
sídlem v Jablonném v Podještědí a Krajský úřad Libereckého kraje.
Identifikační údaje:
Název akce: VVN Česká Lípa - Varnsdorf
k.ú.:
Dolní Podluží, Varnsdorf
Žadatel:
Envikon, s.r.o., Lesní 2581, 470 01 Česká Lípa
Podklady pro posouzení: žádost o vydání stanoviska, stručná informace k projektu se zákresem do
mapy

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Tel.: +420 475 657 111

Fax: +420 475 200 245

Url: www.kr-ustecky.cz
strana 2

E-mail: urad@kr-ustecky.cz

