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1. Úvod 

1.1. Zadání 

 Toto posouzení vlivů koncepce na lokality soustavy Natura 2000 (dále jen hodnocení) bylo 

vyhotoveno jako samostatná příloha Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí 

a veřejné zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí, ve znění 

zákona č. 93/2004 Sb. Posouzení odpovídá požadavkům zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, v platném znění z hlediska posuzování dopadů územního plánu na evropsky významné 

lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO), které na území České republiky tvoří soustavu Natura 2000.  

Předmětem hodnocení je Návrh ÚP Slezské Pavlovice (Archplan Ostrava 2019). Důvodem 

pro zadání hodnocení byla skutečnost, že příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 77a odst. 4 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) 

nevyloučil, že předložený Návrh ÚP Slezské Pavlovice může mít vliv na předměty ochrany lokalit 

soustavy Natura 2000, konkrétně EVL Osoblažský výběžek. Jedná se o stanovisko Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje čj. MSK 149808/2017 ze dne 23.11.2017, viz příloha 1 tohoto posouzení. 

 

1.2. Cíle a metody posouzení 

 Cílem hodnocení je posoudit vlivy Návrhu ÚP Slezské Pavlovice na předměty ochrany a 

celistvost lokalit soustavy Natura 2000. Součástí návrhu ÚP je zejména funkční vymezení ploch, 

které budou sloužit ke specifickým účelům. Předložené posouzení vychází z ustanovení zákona 

č. 114/1992 Sb., v platném znění, směrnice o ptácích 79/409/EHS, směrnice o stanovištích 

92/43/EHS a metodických doporučení MŽP ČR a Evropské komise. Posouzení reflektuje 

metodické změny obsažené ve vyhlášce č. 142/2018 Sb. 

V první fázi hodnocení byly identifikovány potenciálně dotčené lokality soustavy Natura 

2000. Dále byly shromážděny literární údaje a dostupná data o výskytu jejich předmětů ochrany. 

Pro upřesnění údajů o rozšíření předmětů ochrany v dotčených lokalitách soustavy Natura 2000 

byly také využity údaje z Nálezové databáze ochrany přírody (NDOP AOPK ČR 2019). V září 2019 

bylo provedeno terénní šetření, v rámci kterého byl vyhodnocen potenciál dotčených ploch 

s ohledem na výskyt předmětů ochrany EVL Osoblažský výběžek.  

Ve druhé fázi hodnocení bylo na základě identifikace potenciálních vlivů posuzovaného ÚP 

provedeno posouzení vlivů na potenciálně ovlivněné předměty ochrany lokalit soustavy Natura 

2000 včetně vyhodnocení kumulativních vlivů a poté formulován závěr vyhodnocení.  

Pro vyhodnocení kumulativních vlivů byly využity údaje o realizaci záměrů na území 

dotčených lokalit soustavy Natura 2000 uvedené v informační databázi EIA/SEA. 

Při hodnocení významnosti vlivů a jejich klasifikace byl použit metodický postup MŽP 

uvedený v Příručce k hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany (Chvojková et al. 2011). 

Uvedené hodnoty vlivů vyjadřující míru potenciálního ovlivnění lokalit jsou stanoveny dle 

metodických pokynů MŽP (Anonymus 2007). Jsou rozlišovány tyto kategorie: 
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-2 Významně negativní vliv: Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu 
nebo její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků 
stanoviště nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do 
přirozeného vývoje druhu. Vyplývá ze zadání koncepce, nelze jej 
eliminovat. Negativní vliv ve smyslu odst. 9 § 45i zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 
Vylučuje přijetí koncepce (resp. koncepci je možné schválit pouze 
v určených případech dle odst.  9 a 10 § 45i ZOPK) 
 

-1 Mírně negativní vliv: Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení 
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do 
biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Je možné jej vyloučit 
zmírňujícími opatřeními. Nevylučuje realizaci koncepce. 
 

0 Nulový vliv: Záměr nemá žádný prokazatelný vliv na předměty ochrany a 
celistvost lokality Natura 2000. 

+1 Mírně pozitivní vliv 
Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení 

ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírný příznivý zásah do 

biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 

+2 Významný pozitivní vliv 
Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné 

zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný 

příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.  

? Možný negativní vliv: Může dojít k negativnímu ovlivnění soustavy Natura 2000. Díky 
neurčitostem plynoucím z charakteru koncepce však není možné 
vyhodnotit jeho významnost. Vliv bude přinejmenším mírný, není 
však vyloučeno, že při hodnocení konkrétní podoby záměru na EVL 
a PO bude vliv určen jako významně negativní. Nevylučuje realizaci 
koncepce s podmínkou, že záměr bude posouzen v navazujících 
stupních schvalovacího procesu (např. územní řízení).  

 

Jako hranice pro stanovení významně negativního vlivu je v tuzemské praxi i v zahraničních 

studiích používána hranice 1 % nebo i nižší (Lambrecht, Trautner 2007, Roels 2009 in Chvojková 

et al. 2011). Jedná se pouze o orientační hodnotu, významnost ovlivnění je třeba posoudit dle 

konkrétní situace, kdy ovlivnění méně než 1 % může být podkládáno za významně negativní vliv, 

a naopak v některých případech může být hranice i vyšší. 
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2. Údaje o hodnocené koncepci 

Název koncepce: Návrh územního plánu Slezské Pavlovice 

 

Pořizovatel:  Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov 

 

Popis koncepce a jeho hlavní cíle: Návrh ÚP je vypracován v jedné variantě a řeší správní území 

obce Slezské Pavlovice, které tvoří katastrální území Slezské Pavlovice. ÚP vymezuje zastavitelné 

plochy (Z) s rozdílným způsobem využití, plochy přestavby (P) a koridory veřejné technické 

infrastruktury (K). V následujících tabulkách jsou uvedeny návrhové plochy, které jsou předmětem 

posouzení. 

 

Tabulka 1: Přehled zastavitelných ploch: 

Z1 plocha technické infrastruktury (T) pro čistírnu odpadních vod 
Z2, Z3, Z4 plocha výroby a skladování větrné 
elektrárny (VE) 

dle zákresu v A1-ZÚR, v mezích 
přípustné tolerance 

 

Tabulka 2: Přehled přestavbových ploch: 

P1 plocha veřejného prostranství – veřejná zeleň (PZ) obnova zámeckého parku 
P2 plocha zeleně zastavěného území (ZZ) 
plocha veřejného prostranství-veřejné zeleně (PZ) 

přestavba areálu bývalé živočišné výroby 
státních statků 

P3 plocha technické infrastruktury (T) 
plocha veřejného prostranství-veřejné zeleně (PZ) 

přestavba části plochy s nevyužívaným 
objektem zemědělské výroby na zařízení 
pro nakládání s odpady 

P4 plocha veřejného prostranství-veřejné zeleně (PZ)  
 

Tabulka 3: Přehled ploch veřejné infrastruktury - koridory 

K1 
příjezd k větrným elektrárnám a vyvedení výkonu VE kabelovým vedením – DTI, délka 
2800 m 

K2 úpravy komunikace pro příjezd k větrným elektrárnám – DI, délka 4000 m 
K3 vyvedení výkonu větrných elektráren do distribuční sítě  – TI 

K4 
homogenizace vozovky silnice III/45730 a realizace veřejné zeleně - stromořadí – DI, délka 
190 m 

K5 příjezd k čistírně odpadních vod – DI 
K6 kanalizační sběrač vedený mimo veřejná prostranství - TI 

 

Návrh likvidace splaškových vod 

 Vybudovat soustavnou splaškovou kanalizaci s napojením na centrální čistírnu odpadních vod 

v zastavitelné ploše Z1 s odváděním přečištěných vod do Pavlovického potoka. Hlavní kanalizační 

sběrač vedený mimo veřejná prostranství umístit do koridoru K6 pro technickou infrastrukturu - TI. 

Ostatní kanalizační řady přednostně umísťovat do ploch veřejných prostranství – komunikační 

prostory (K). 
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Do doby realizace soustavné splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod využívat stávající 

způsob likvidace odpadních vod. Biologické čistění zajišťovat osazováním sdružených ČOV (např. 

pro bytovky) s odvedením předčistěných vod do toků nebo využívat stávající žumpy s odvozem 

splašků do nejbližší čistírny odpadních vod. Sdružené ČOV a malé domovní ČOV lze umisťovat 

v plochách s rozdílným způsobem využití zastavěného území. 

 

Grafické znázornění ploch je součástí výkresové části návrhu ÚP Slezské Pavlovice.  

 

Předpokládaný termín schválení a dokončení uplatňování koncepce 

Předpokládaný termín schválení koncepce je do konce roku 2020. Návrhové období ÚP Slezské 

Pavlovice je stanoveno na cca 15 let od nabytí účinnosti územního plánu, tzn. přibližně do roku 

2035. Zpráva o uplatňování územního plánu se bude pravděpodobně zpracovávat ve lhůtě do 4 let 

od vydání ÚP, tzn. do roku 2024 až 2025. 

 

 

3. Údaje o dotčených lokalitách soustavy Natura 2000 

3.1. Identifikace dotčených lokalit 

 Do území řešeného návrhem ÚP zasahuje Evropsky významná lokalita Osoblažský výběžek. 

Realizací některých návrhových ploch může dojít k přímému ovlivnění území EVL. Dále může být 

předmět ochrany EVL, populace kuňky ohnivé, ovlivněna nepřímo, vypouštěním předčištěných vod 

z plánované ČOV do Pavlovického potoka, který ústí do Pavlovického rybníka II, který je součástí 

EVL Osoblažský výběžek.  

 Součástí návrhu ÚP Slezské Pavlovice je také vybudování větrných elektráren. Z tohoto 

důvodu byly prověřovány dálkové migrační koridory ptáků i letounů, které patří k předmětům 

ochrany vzdálených lokalit soustavy Natura 2000 v ČR i na území Polska. Dle výsledků průzkumů 

výskytu těchto skupin živočichů (Kočvara 2016) a výsledků studie „Zhodnocení výskytu netopýrů 

na území České republiky a vymezení nevhodných území pro výstavbu větrných elektráren“ 

(Řehák, Bartonička 2010) se dálkové migrační koridory zájmových druhů ptáků a letounů v území 

ani jeho okolí nevyskytují. Na následující mapě je znázorněna poloha katastrálního území Slezské 

Pavlovice a území, kde není vhodná výstavba větrných elektráren s ohledem na ochranu letounů. 
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Obrázek 1: Mapa ČR s vymezením území, kde není doporučena výstavba VTE (zdroj: Řehák, 

Bartonička 2010). Modře je vyznačena poloha katastrálního území Slezské Pavlovice.  

 

  

3.2. Popis dotčených lokalit 

 Podrobná charakteristika EVL Osoblažský výběžek je k dispozici na internetových stránkách 

AOPK ČR www.nature.cz. Pro potřeby hodnocení jsou v dalším textu uvedeny jen základní údaje 

o této lokalitě.  

Evropsky významná lokalita Osoblažský výběžek (CZ0813460) 

Rozloha lokality: 96,1242 ha 

Popis lokality:  

 Území tvoří niva potoka Prudnik a jeho levostranného přítoku Pavlovického potoka 

s břehovými porosty. V nivě se nacházejí dva větší rybníky Pavlovický I (Velký Pavlovický rybník 

situovaný na území obce Hlinka) a Pavlovický II, který nalezneme východně od zástavby obce 

Slezské Pavlovice. Nejvýznamnější vegetační jednotkou v území jsou porosty rákosu a orobince 

svazu Phragmition communis v jihozápadní a západní části rybníka. Společenstva vodních rostlin 

třídy Potametea jsou vyvinuta pouze sporadicky. Severní okraj Pavlovického rybníka tvoří zbytky 

vrbových a jasanových olšin lemujících bývalé koryto Sádeckého potoka. Ve východní části pod 

hrází rybníka se nacházejí vlhké louky svazu Alopecurion pratensis. Z naturových biotopů jsou na 

území EVL vyvinuty oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně 

kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea 

uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea, extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, 

Brachypodio-Centaureion nemoralis), dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, smíšené jasanovo-

olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) a 
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smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým 

(U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) podél velkých řek atlantské a středoevropské 

provincie (Ulmenion minoris). Fauna je zde v důsledku převahy agrobiocenóz značně ochuzena. 

Území EVL je refugiem a tahovou zastávkou řady živočichů v rámci intenzivně zemědělsky 

obhospodařované krajiny. 

Na území EVL je několik stojatých vodních ploch. Rybník Pavlovický II. byl vybudován 

po roce 1954. V současné době je využíván jako plůdkový rybník pro chov kapra. Součástí EVL 

Osoblažský výběžek je přírodní rezervace Velký Pavlovický rybník zřízená v roce 1999 a přírodní 

památka Osoblažský výběžek. Velký Pavlovický rybník je staré vodní dílo. Původně obtokový 

rybník, v současné době průtočný, s extenzivním způsobem hospodaření. Vodní nádrž Vrbina je 

nejstarší vodní nádrží v území a v současné době je využívána pro sportovní rybolov. Asi 230 m 

východně od Pavlovického rybníka II se nachází přírodní rezervace Džungle, která leží mimo území 

EVL, ale výskyt kuňky ohnivé je zde také doložen.  

 Jediným předmětem ochrany EVL Slezské Pavlovice je kuňka ohnivá (Bombina bombina).  

 

Popis předmětu ochrany – kuňka ohnivá (Bombina bombina), upraveno dle 

www.biomonitoring.cz a obojzivelnici.wbs.cz: 

 

Ekologie a biologie 

 Kuňka ohnivá (k. obecná) byla v ČR nejčastěji zjištěna v nadmořské výšce 150-550 m.n.m. 

Typickými biotopy jsou mělká pobřežní pásma rybníků a tůní, které jsou vegetačně hustě zarostlé 

a osluněné. Obývá také periodické nádrže. Je více vodomilná než kuňka žlutobřichá a naprostou 

většinu roku tráví ve vodě, kde dochází k páření a kladení vajíček (od dubna do srpna). Přibližně 

po dvou měsících se proměňují v žabky, které se zdržují rovněž ve vodě a žijí podobným způsobem 

jako dospělí jedinci. Počátkem podzimu žáby vodu opouštějí a migrují k zimním úkrytům. Zimují 

v puklinách skal, opuštěných norách hlodavců, pod návějemi listí, v ruinách, ve sklepích atp. Kuňky 

ohnivé se prokazatelně během sezóny běžně pohybují do vzdálenosti 300-900 m od místa 

rozmnožování. V některých případech byly zjištěny i migrace kuněk do vzdálenosti 1200 m, zřejmě 

však jsou schopny ujít i ještě delší vzdálenosti. 

 

Celkové rozšíření 

 Vyskytuje se od východní poloviny Německa až po Ural. Na severu zasahuje až do jižního 

Švédska, na jihu do severozápadního Řecka. Je známa i z evropské části Turecka. Území České 

republiky leží na západním okraji areálu tohoto druhu. Kuňka obecná chybí v západních Čechách, 

v Libereckém kraji, v centrálních partiích Českomoravské vysočiny, v karpatských pohořích 

a kromě okolí Ostravy na severní Moravě a ve Slezsku. Na ostatních místech republiky je rozšířena 

víceméně plošně ve výškovém rozpětí 150-730 m n.m. Dle hodnocení stavu druhu v posledních 

letech druh však téměř všude pomalu mizí. 
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Ohrožení 

 Kuňky jsou výrazně ohroženy krajinotvornými změnami – scelováním zemědělské půdy, 

úpravami rybníků pro zemědělské a rekreační účely (tj. prohlubování nádrží a odstraňování 

pobřežní vegetace), melioracemi mokřadů, odvodňováním luk a lesů, regulacemi potoků a 

zatrubňováním drobných vodotečí, proměnou luk v pole, zasypáváním jezírek v lomech 

a pískovnách např. komunálním odpadem, melioracemi, chemizací v zemědělství a podobnými 

negativními zásahy. V neposlední řadě přistupují faktory jako nešetrné rybářské obhospodařování 

rybníků (vysoké rybí osádky) a zarybňování jezírek v lomech a pískovnách apod. Před predátory 

chrání kuňky poměrně účinně mělké zarostlé břehy.  

 Dle vyhodnocení stavu druhu na území ČR je stav populace méně příznivý, viz následující 

tabulka. 

 

Tabulka 4: Stav populace kuňky ohnivé na území ČR (zdroj: www.biomonitoring.cz). 

 

 

 

 

 

Dle souhrnu doporučených opatření (AOPK ČR, 2012) patří mezi rizikové faktory na 

lokalitě zejména intenzivní zemědělské hospodaření. EVL je obklopena obhospodařovanými poli 

s absencí mezí nebo luk, což způsobuje splachy agrochemikálií a půdy přímo do nádrží. Uvnitř 

území a v těsné blízkosti jeho hranic se nacházejí dvě skládky odpadů neznámého původu. Výluhy 

z těchto skládek by mohly ovlivňovat kvalitu vody v EVL. Potenciálním ohrožením je rovněž 

zintenzivnění rybničního hospodaření a případné snižování plochy litorálních porostů. 

 

Péče o druh 

 Stejně důležité je zabránit znečištění a zazemnění drobných nádrží. Pro výskyt kuňky je 

nezbytné dostatečný rozsah mělčin s hloubkou vody do 40 cm, dostatek oslunění vodní hladiny, 

dostatek kvalitních litorálních porostů, dostatek potravy a menší rybí obsádka. Na těchto místech je 

vhodný extenzivní způsob hospodaření, což znamená mimo jiné zamezit hnojení a používání 

biocidů. 

 

 Areál Populace Habitat Vyhlídky Celkové 
Con FV U1 U1 U1 U1 

Pan FV U1 U1 U1 U1 

Příznivý - FV, méně příznivý - U1, nepříznivý - U2, neznámý - XX 
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Obrázek 2: Rozšíření kuňky ohnivé dle záznamů v nálezové databázi (AOPK ČR 2019).  

 

3.3. Vyhodnocení přítomnosti předmětů ochrany lokalit soustavy 

Natura 2000 

 V přímém střetu s územím EVL Osoblažský výběžek jsou dva navrhované koridory – K2 

(úpravy komunikace pro příjezd k větrným elektrárnám) a K3 (vyvedení výkonu větrných 

elektráren do distribuční sítě). Kromě přímého ovlivnění území EVL může dojít i k ovlivnění 

populace kuňky ohnivé působením nepřímých vlivů. Jedná se o plánovanou výstavbu ČOV 

v sousedství EVL, kdy zaústěním předčištěných vod může být ovlivněn biotop kuňky ohnivé v EVL 

Osoblažský výběžek.   

 Na následujícím obrázku je vyobrazen výskyt kuňky ohnivé v EVL Osoblažský výběžek 

a jejím okolí dle nálezové databáze ochrany přírody ND OP AOPK ČR. Recentně je výskyt udáván 

pouze na území PR Džungle (východně umístěná lokalita). Historické nálezy udávají plošný výskyt 

kuňky ohnivé také v pobřežních porostech Sádeckého potoka v Hlince, bodový výskyt je na 

následujícím obrázku vyznačen červeně u Pavlovického rybníka v Hlince a u Pavlovické rybníka II 

ve Slezských Pavlovicích.  
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Obrázek 3: Výskyt kuňky ohnivé v k.ú. Slezské Pavlovice a na území EVL Osoblažský výběžek 

(zdroj: ND OP AOPK ČR, 2019). 

 

 Dle platných plánů péče o maloplošná zvláště chráněná území na území EVL a dle souhrnu 

doporučených opatření není nyní výskyt kuňky ohnivé na území EVL doložen. Dle závěrů 

inventarizačního průzkumu obojživelníků (Kočvara 2010) na území PP Osoblažský výběžek je údaj 

o velikosti populace druhu v současné době nepříznivý. Potenciál lokality je ve vztahu k tomuto 

druhu značně vyšší, a to zejména v litorálu Pavlovického rybníka I, méně Pavlovického rybníka II, 

kde přetrvá silný zákal vody, a rybníčku u Nového Vrbna, kde není dostatek litorální vegetace. Při 

terénním šetření v září 2019 nebyl výskyt kuňky ohnivé na území EVL také prokázán.  

 

 
Obrázek 4: Pavlovický rybník I s porosty rákosu, vhodný biotop kuňky ohnivé.  
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Obrázek 5: Pavlovický rybník II s rozvinutými příbřežními porosty rákosu převážně v nátokové 

části. 

 

4. Hodnocení vlivu koncepce na EVL Osoblažský výběžek 

4.1. Zhodnocení úplnosti podkladů pro hodnocení 

Pro účely hodnocení byly zadavatelem poskytnuty následující podklady: 

 Návrh ÚP Slezské Pavlovice (textová část, výkresová část), Ateliér Archplan Ostrava s.r.o. 

 Plány péče o PP Osoblažský výběžek, PR Džungle, PR Velký Pavlovický rybník. 

 Stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dle §45i zákona č. 114/1992 Sb. 

 

Pro zjištění výskytu předmětů ochrany byly využity následující podklady včetně konzultací 

s odborníky: 

 Výpis údajů z Nálezové databáze AOPK ČR s údaji o výskytu kuňky ohnivé na území EVL 

Osoblažský výběžek a jejím okolí k datu 10.10.2019. 

 Údaje z hodnocení vlivů záměrů na lokality soustavy Natura 2000 v EVL Osoblažský 

výběžek, zdroj: informační systém EIA/SEA. 

 Vrstva mapování biotopů (AOPK ČR 2019, dle http://mapy.nature.cz). 

 Konzultace s Ing. Ivonou Kneblovou, AOPK ČR Ostrava. 

 Hodnocení Aktualizace č. 1 ZÚR Moravskoslezského kraje dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., 

Mgr. Eva Volfová, Mgr. Ondřej Volf, 2015. 

 

Podklady poskytnuté zadavatelem byly shledány jako dostatečné (úměrně měřítku koncepce) 

pro provedení hodnocení návrhových ploch. 
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4.2.  Výsledky terénního šetření 

 V září 2019 bylo provedeno terénní šetření v katastrálním území obce Slezské Pavlovice a 

jeho okolí. Důraz byl kladen na návrhové plochy, jejichž realizace může ovlivnit biotop kuňky 

ohnivé, která je předmětem ochrany EVL Osoblažský výběžek. Na následujícím obrázku jsou 

vyznačeny lokality navrhovaných změn využití území, jejichž realizace může ovlivnit stav 

předmětu ochrany v EVL. 

Návrhová plocha Z1 je navržena pro výstavbu čistírny odpadních vod. Nachází se na okraji 

obce a hraničí s EVL Osoblažský výběžek. Plocha je navržena v dřevinném porostu na břehu 

Pavlovického potoka. Podrost je mírně podmáčený, na okraji se nachází mělký příkop, který byl 

v době terénního šetření lokálně zavodněný. Z dřevin zde dominuje olše lepkavá, olše šedá, jasan 

ztepilý, vrba křehká, třešeň ptačí, střemcha obecná, bez černý, líska obecná a kalina obecná. 

V podrostu hojně roste kopřiva dvoudomá, sítina rozkladitá, kapraď samec, skřípina lesní, kostival 

lékařský, pryskyřník plazivý, hluchavka skvrnitá, popenec břečťanolistý, bršlice kozí noha, svízel 

přítula, kuklík městský a šťovík tupolistý, místy hojně také ostružiníky. Na okraji plochy na břehu 

potoka se nachází dožívající vrba křehká, významný biotop pro ochranářsky cenné druhy hmyzu. Je 

vhodné ji při výstavbě ČOV v území ponechat. Na části plochy nalezneme travní porost s převahou 

ruderální vegetace. Část zájmového území je vhodným terestrickým biotopem kuňky ohnivé. 

 

 
Obrázek 6: Vymezení EVL Osoblažský výběžek s vyznačením střetů návrhových ploch s územím 

EVL. 

 

Z1 

K2 

K3 
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Obrázek 7: Charakter dřevinného porostu pro výstavbu ČOV, plocha Z1. 

 

 V době terénního šetření byla zjištěna přítomnost silného znečištění v Pavlovickém potoce, 

který ústí do Pavlovického rybníka II. Voda byla silně zakalená a páchla, pravděpodobně došlo 

k úniku fekálního znečištění ze zástavby nebo ze zemědělských areálů, viz následující obrázek. 

 
Obrázek 8: Kvalita vody v Pavlovickém potoce na okraji EVL Osoblažský výběžek v době 

terénního šetření. 

 

 Koridor K2 je určen pro úpravy komunikace pro příjezd k větrným elektrárnám navrženým 

severně od obce. Plochy jsou umístěny v zemědělské krajině v prostoru mezi zástavbou obce 

Slezské Pavlovice a územím Polska. V místě umístění VTE se nenacházejí vhodné biotopy kuňky 

ohnivé.  
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Obrázek 9: Charakter krajiny severně od Slezských Pavlovic, kde je plánována realizace VTE. 

 

Koridor K2 částečně lemuje stávající zpevněné komunikace, částečně bude nutné jejich 

zpevnění nebo rozšíření. V místě přemostění Pavlovického potoka, před jeho ústím do toku 

Prudnik, protíná koridor K2 území EVL. V současnosti se zde nachází zpevněná účelová 

komunikace a most přes vodní tok. Břehy Pavlovického potoka jsou lemovány porostem olší a vrb, 

koryto toku je polopřirozené, zahloubené a zazemněné opadem listů. Jedná se o migrační koridor 

kuňky ohnivé z míst rozmnožování do míst zimování, případně mezi vhodnými rozmnožovacími 

biotopy. 

 

 
Obrázek 10: Místo přemostění území EVL koridorem K2.  
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 Také při realizaci koridoru K3, kde je plánováno vybudovat nadzemní vedení v souběhu se 

stávajícím, dojde ke střetu s územím EVL. Jedná se o území podél toku Prudnik, který lemují 

vzrostlé břehové porosty olší, vrb, ale také topolu kanadského, trnovníku akátu, břízy bělokoré, 

střemchy obecné, bezu černého a kaliny obecné, dále jsou zde podmáčené deprese zarostlé v době 

terénního šetření ruderální vegetací a rákosem obecným. Jedná se o vhodný migrační koridor kuňky 

ohnivé. 

 

4.3. Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 

 Na základě terénního šetření a studiem dostupných podkladů byl vyhodnocen možný vliv 

na dotčenou lokalitu soustavy Natura 2000, kterou je EVL Osoblažský výběžek.  

Výsledky tohoto prvotního screeningu jsou uvedeny v následující tabulce 3, kde je přehled 

návrhových ploch a u všech je uvedeno, zda byl jejich vliv na EVL Osoblažský výběžek vyloučen, 

či nikoliv.  

  

Použitá klasifikace je dvoustupňová: 

 Vliv vyloučen: Změna využití plochy nebude mít na soustavu Natura 2000 vliv. Jedná se 

o změny, u nichž je možné na základě informací o jejich charakteru a vzdálenosti od lokalit 

soustavy Natura 2000 jednoznačně vyloučit možnost významného ovlivnění předmětů 

ochrany a celistvosti území soustavy Natura 2000. 

 Vliv nevyloučen: Nelze vyloučit možnost negativního ovlivnění soustavy Natura 2000. 

Takto ohodnocené změny využití ploch se stávají předmětem dalšího podrobnějšího 

posuzování, které má za úkol určit významnost vlivu. 

 

Tabulka 5: Přehled návrhových ploch s uvedením, zda byl jejich vliv na EVL Osoblažský výběžek 

vyloučen či nikoliv. 

Označení 
plochy 

Využití plochy 
Vliv 

vyloučen/ 
nevyloučen 

Poznámka 

Z1 čistírna odpadních vod nevyloučen 

Plocha v sousedství území 
EVL, nepřímé ovlivnění 
vypouštěním předčištěné vody 
do Pavlovického potoka 

Z2 VTE vyloučen Území není vhodným 
biotopem kuňky ohnivé. Z3 VTE vyloučen 

Z4 VTE vyloučen 

P1 
plocha veřejného prostranství – veřejná 

zeleň (PZ) 
vyloučen 

 

P2 plocha zeleně zastavěného území (ZZ) nevyloučen Revitalizací nevyužívaného 
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plocha veřejného prostranství-veřejné 
zeleně (PZ) 
 

zemědělského areálu a 
odstraněním staré zátěže může 
dojít k pozitivnímu ovlivnění 
kvality vody na území EVL. 

P3 

plocha technické infrastruktury (T) 
plocha veřejného prostranství-veřejné 

zeleně (PZ) 
vyloučen 

 

P4 
plocha veřejného prostranství-veřejné 

zeleně (PZ) 
vyloučen 

 

K1 

příjezd k větrným elektrárnám a 

vyvedení výkonu VE kabelovým 

vedením – DTI  
vyloučen 

 

K2 
úpravy komunikace pro příjezd k 

větrným elektrárnám – DI  
nevyloučen 

přímý střet s územím EVL 

K3 

vyvedení výkonu větrných elektráren do 

distribuční sítě – nové nadzemní vedení 

VN v souběhu se stávající trasou VN  
nevyloučen 

přímý střet s územím EVL 

K4 

rozšíření - homogenizace vozovky 

silnice III/45730 a realizace veřejné 

zeleně - stromořadí – DI, délka 190 m 
vyloučen 

 

K5 
účelová komunikace – příjezd k čistírně 

odpadních vod – DI 
vyloučen 

 

K6 

umístění hlavního kanalizačního 

sběrače vedeného mimo veřejná 

prostranství - TI 
vyloučen 

 

 

Dle Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, Hodnocení vlivů 

koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (Chvojková, Volf 2015) nedojde výstavbou větrných 

elektráren k ovlivnění předmětu ochrany v EVL Osoblažský výběžek, vliv byl vyhodnocen jako 

nulový. Důvodem bylo umístění ploch pro VTE v dostatečné vzdálenosti od hranice EVL. 

 

 

4.4. Klasifikace zjištěných vlivů 

 U jednotlivých návrhových ploch byla klasifikována významnost vlivu dle metodických 

pokynů MŽP (Chvojková et al. 2010). Vliv ploch, u nichž byl v první fázi hodnocení vliv na území 

soustavy Natura 2000 vyloučen, jsou podle klasifikace MŽP hodnoceny jako záměry s nulovým 

vlivem (0) na lokality soustavy Natura 2000. 
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Vyhodnocení vlivu na populace kuňky ohnivé v EVL Osoblažský výběžek 

 Výstavbou ČOV v rámci návrhové plochy Z1 může dojít k zásahu do vhodného terestrického 

biotopu kuňky ohnivé, který využívá k zimování. Kuňky mohou migrovat mezi svými biotopy 

na vzdálenost přes 1 km. Objekt ČOV je umístěn na okraji dřevinného porostu. Vzhledem 

k omezenému rozsahu zásahu do terestrického biotopu kuňky mimo území EVL nedojde 

k významné fragmentaci vhodného terestrického biotopu kuňky ohnivé, který by znamenal 

ovlivnění stavu její populace.  

Při terénním šetření byl zjištěn alarmující stav kvality vody v Pavlovickém potoku, který ústí 

do Pavlovického rybníka II. Realizací ČOV dojde ke kontrole a snížení množství znečišťujících 

látek, které negativně ovlivňují kvalitu vody v EVL. V návrhu ÚP není upřesněno technické řešení 

ČOV a technologie čištění vody. Je žádoucí v následující projektové přípravě klást zvýšený 

důraz na kvalitu předčištěných vod vypouštěných do Pavlovického potoka. Pro omezení 

přísunu znečišťujících látek do vodního prostředí v EVL je vhodné doplnit technologii 

mechanicko-biologické ČOV kořenovou čistírnou, která vody před vypuštěním dočistí. Na 

základě těchto informací je vyhodnocen vliv realizace ČOV jako pozitivní (hodnota +1) na populaci 

kuňky ohnivé v EVL Osoblažský výběžek. 

Plánované koridory K2 a K3 protínají příčně území EVL. V případě K2 je v místě přemostění 

již most realizován a nepředpokládáme proto významný zásah od okolní stávající komunikace. Vliv 

na populaci kuňky ohnivé lze vyloučit (vliv nulový).  

V případě koridoru K3 není jasné, zda výstavbou nadzemního vedení dojde v případě patek 

stožárů k trvalému zásahu do území EVL. Můžeme ovšem předpokládat, že budou odstraněny 

dřeviny a dojde k zásahu do terénu v ochranném pásmu vedení při výstavbě vedení a následné 

údržbě. Ovlivněné území je vhodným migračním koridorem kuňky ohnivé v rámci EVL 

a navazujícího území, např. PR Džungle, která se nachází východně od území EVL. Stavební práce 

při realizaci koridoru je vhodné provést mimo vegetační období, kdy nejsou kuňky aktivní 

a nedochází k migracím. Pokud dojde k výstavbě patek stožárů na území EVL, je třeba zajistit, aby 

nedocházelo k přímému ovlivnění kuněk. Stavební jámy je nutné zabezpečit proti jejich pádu, 

případně je vhodné instalovat zábrany. Vliv realizace záměru v rámci koridoru K3 je vyhodnocen 

jako mírně negativní (hodnota -1). 

Realizace stavební činnosti v rámci koridorů bude omezeného rozsahu a nebude znamenat 

zásah do vhodných rozmnožovacích biotopů kuněk. Nelze vyloučit možnost ovlivnění migračně 

vhodného území. V následné projektové přípravě je třeba se soustředit na technické provedení 

záměrů v rámci připravovaných koridorů. Před realizací záměru je žádoucí provést biologický 

průzkum koridoru s vyloučením přímého ovlivnění jedinců kuňky ohnivé.  

Revitalizace areálu zemědělské výroby v rámci návrhové plochy P2 na plochu zeleně může 

pozitivně ovlivnit kvalitu vody v Pavlovickém potoce, který ústí do EVL Osoblažský výběžek níže 

pod obcí Slezské Pavlovice. Dle terénního šetření bylo v přítoku Pavlovického potoka zřetelné 

organické znečištění. Při revitalizaci plochy je nutné odstranit staré ekologické zátěže, aby 
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nedocházelo k nežádoucím výluhům do spodních i povrchových vod. Vliv realizace tohoto záměru 

je hodnocen jako pozitivní (hodnota +1).  

V následující tabulce je vyhodnocena významnost vlivu při realizaci jednotlivých návrhových 

ploch na populace kuňky ohnivé v EVL Osoblažský výběžek.  

 

Tabulka 6: Seznam návrhových ploch ÚP Slezské Pavlovice s vyhodnocením míry ovlivnění 

populace kuňky ohnivé v EVL Osoblažský výběžek 

Označení 
plochy 

Převládající způsob využití plochy Významnost vlivu Odůvodnění 

Z1 čistírna odpadních vod +1 

Pozitivní vliv na 
kvalitu vody 
v EVL, zásah do 
vhodného 
terestrického 
biotopu kuňky 
ohnivé mimo 
území EVL 

Z2 VTE 0  

Z3 VTE 0  

Z4 VTE 0  

P1 
plocha veřejného prostranství – veřejná 

zeleň (PZ) 
0  

P2 

plocha zeleně zastavěného území (ZZ) 
plocha veřejného prostranství-veřejné 
zeleně (PZ) 
 

+1 
Pozitivní vliv na 
kvalitu vody v 
EVL 

P3 

plocha technické infrastruktury (T) 
plocha veřejného prostranství-veřejné 

zeleně (PZ) 
0  

P4 
plocha veřejného prostranství-veřejné 

zeleně (PZ) 
0  

K1 
přístupové komunikace k VTE a kabelové 

vedení VN – DTI  
0  

K2 
úpravy komunikace pro příjezd k větrným 

elektrárnám – DI  
-1 

Zásah do 
migračního 
koridoru kuňky 
ohnivé 

K3 
napojení větrných elektráren na distribuční 

síť – nové nadzemní vedení VN v souběhu 
-1 

Zásah do 
migračního 
koridoru kuňky 
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se stávající trasou VN  ohnivé 

K4 

rozšíření - homogenizace vozovky silnice 

III/45730 a založení veřejné zeleně - 

stromořadí – DI, délka 190 m 
0  

K5 
komunikace – příjezd k čistírně odpadních 

vod – DI 
0  

K6 
umístění hlavního kanalizačního sběrače 

mimo veřejná prostranství - TI 
0  

  

 

4.5. Vyhodnocení kumulativních vlivů 

 Kumulativním vlivem se rozumí ovlivnění jedné lokality větším počtem záměrů, jejichž 

společné působení může přesáhnout hranici významně negativního vlivu. V případě vyhodnocení 

Návrhu ÚP Slezské Pavlovice nebylo dle informační databáze EIA/SEA shledáno ovlivnění území 

EVL realizací dalších záměrů.    

 Dle platných plánů péče o maloplošná zvláště chráněná území, která byla vyhlášena na území 

EVL Osoblažský výběžek, představuje největší ohrožení kvality biotopu kuňky ohnivé a její 

populace zemědělské využívání okolní krajiny a také staré zátěže v podobě skládek, které leží 

v sousedství EVL. Svůj vliv má i využívání vodních ploch pro potřeby rybářství.  

Na základě vyhodnocení vlivu návrhových ploch na populaci kuňky ohnivé konstatujeme, že 

Návrh ÚP Slezské Pavlovice nebude mít samostatně, ani v kumulaci s již realizovanými záměry, 

významný vliv na předmět ochrany EVL Osoblažský výběžek. 

 

4.6. Vyhodnocení přeshraničních vlivů 

 Katastrální území Slezské Pavlovice hraničí s Polskem. Dle mapového serveru European 

Environment Agency (EEA), viz následující obrázek, se nachází cca 6 km jihozápadně od EVL 

Osoblažský výběžek SCI Góry Opawskie. Tato lokalita je disjunktní a byla vymezena pro řadu 

předmětů ochrany, mezi které patří přírodní stanoviště i druhy rostlin a živočichů. Dle standartního 

datového formuláře, který je přístupný na stránkách EEA, by mohlo dojít realizací návrhu ÚP 

Slezské Pavlovice, konkrétně výstavbou VTE, k ovlivnění předmětů ochrany v SCI Góry 

Opawskie. Jedná se o populaci netopýra velkého a vrápence malého. Jejich populace jsou mobilní a 

jsou schopné přeletů na značné vzdálenosti. Dle biologického posouzení záměru výstavby VTE 

(Kočvara 2010) a dle studie Řehák, Bartonička (2010) nebyly v území migrační koridory těchto 

druhů zaznamenány.  
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Obrázek 11: Pozice EVL Osoblažský výběžek (vyznačena oranžovou elipsou) vzhledem 

k lokalitám soustavy Natura 2000 na území Polska. 

 

Na základě uvedených skutečností konstatujeme, že posuzovaný Návrh ÚP Slezské Pavlovice 

nemůže mít přeshraniční vliv na lokality soustavy Natura 2000 v sousedních zemích.  

 

4.7. Vyhodnocení významnosti vlivů na celistvost lokalit 

 Úkolem tohoto hodnocení je také posoudit vliv ÚP Slezské Pavlovice na celistvost dotčených 

lokalit soustavy Natura 2000. Celistvost je chápána jako ekologická integrita lokality, která 

zahrnuje ekologické vazby, struktury a klíčové charakteristiky (diverzita) ve vztahu k předmětům 

ochrany a jejich zachování ve stavu příznivém z hlediska ochrany.  

Realizací hodnoceného ÚP Slezské Pavlovice nedojde k významnému ovlivnění předmětů 

ochrany EVL Osoblažský výběžek. Samotný vliv byl při realizací některých návrhových ploch 

vyhodnocen jako mírně negativní. Vzhledem k omezenému rozsahu ovlivněného biotopu kuňky 

ohnivé nedojde ke kumulativnímu ovlivnění s již realizovanými záměry. 

Na základě těchto skutečností konstatujeme, že změnou využívání návrhových ploch 

nedojde k významně negativnímu ovlivnění celistvosti EVL Osoblažský výběžek. 

 

4.8. Vyhodnocení variant 

 Návrh ÚP Slezské Pavlovice byl předložen k hodnocení v jedné aktivní variantě.  

 

 

SCI Góry Opawskie 
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5. Návrh opatření k prevenci, vyloučení nebo snížení nepříznivých 

vlivů koncepce včetně porovnání míry koncepce bez provedení 

navržených opatření 

1. Omezit rozsah ovlivněného území v rámci koridorů K2 a K3 včetně kácení dřevin 

a minimalizovat zásah do hydrologického režimu na území EVL Osoblažský výběžek. 

 

2. Před začátkem stavebních prací, kdy je známo přesné technické řešení záměru, bude proveden 

aktuální biologický průzkum zaměřený na výskyt kuňky ohnivé v rámci plochy Z1 a koridorů K2 

a K3, kde dochází k zásahu do území EVL. Na základě výsledků budou navržena vhodná zmírňující 

opatření. 

 

3. Zařízení staveniště včetně skládky materiálu pro výstavbu záměrů nebude realizováno na území 

EVL nebo v její blízkosti.  

 

4. Rozsáhlé terénní úpravy na území EVL budou realizovány mimo aktivní období kuňky ohnivé. 

V případě realizace ve vegetačním období budou instalovány zábrany proti vniknutí kuněk 

na staveniště. 

 

5. Před realizací ploch Z1 a v rámci střetů koridorů K2 a K3 bude proveden biologický průzkum 

lokalit s důrazem na přítomnost kuňky ohnivé a následně přijata vhodná zmírňující opatření.  

 

6. Technické řešení ČOV v rámci plochy Z1 bude vyhodnoceno s ohledem na minimalizaci 

negativního ovlivnění vody v Pavlovickém potoce. Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu 

doplnit dalším stupněm čištění, který eliminuje přísun živin (dusík, fosfor) do Pavlovického potoka. 

Mechanicko-biologická ČOV může být doplněna např. provzdušňovanou kořenovou čistírnou.   

 

7. Zjistit zdroj biologického (fekálního) znečištění Pavlovického potoka a přijmout účinná opatření 

na jeho eliminaci. Pokud se jedná o výpustě z nevyhovujících jímek (netěsných žump nebo septiků), 

zajistit jejich sanaci (vyčištění, utěsnění, odvoz kalů, ap.). Financovat tyto práce s použitím všech 

účinných a dostupných prostředků (organizační opatření se zapojením osvěty v obci, zveřejnění  

výsledků místního šetření a rozborů sledovaného znečištění s označením původce znečištění, 

využití veřejných zdrojů na sanaci, dotací, poplatků ze sankcí, apod.). 

 

8. Při výstavbě ČOV a kořenové čistírny zachovat v maximální možné míře stávající břehové 

porosty. Po výstavbě ČOV průběžně a pravidelně sledovat kvalitu předčištěných vod ústících do 

Pavlovického potoka a případně přijmout vhodná opatření k minimalizaci ovlivnění kvality vody na 

území EVL.   
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9. Při obhospodařování půdy dbát na ponechání travnatých pruhů a pásů podél EVL a PR 

minimálně v rozsahu ochranného pásma maloplošných zvláště chráněných území (50 m), pro 

zachycení případných splachů hnojiv.  

 

10. Neprovádět orbu až k těsné hranici polních cest, pěšin, záhumenních tras, ale vždy podél nich 

ponechat alespoň 2-3 m travnatý pruh pro doprovodnou keřovou a stromovou zeleň, která spolu 

s průlehem - příkopem pro zachycení extravilánových vod přispěje ke snížení splachů orné půdy do 

toků a rybníků v EVL Osoblažský výběžek.  

 

11. Při obhospodařování půdy omezit používání hnojiv bez patřičného zaorání do půdního profilu, 

zamezit tak negativním vlivům splachů do vodního prostředí. 

 

12. Realizovat nedokončené části revitalizace toku Prudniku, neodvodňovat mokřady, tůně, slepá 

ramena, která jsou vhodným rozmnožovacím biotopem kuňky ohnivé. 

 

Pokud nebudou provedena výše uvedená opatření k eliminaci vlivů na dotčený předmět 

ochrany EVL Osoblažský výběžek, zůstane míra ovlivnění jejich populací mírně negativní. Plocha 

ovlivněných biotopů kuňky ohnivé je omezeného rozsahu a nezpůsobí významné snížení její 

početnosti druhů v EVL.  

 

6. Závěr 

 Cílem tohoto posouzení bylo vyhodnotit vliv Návrhu ÚP Slezské Pavlovice na předměty 

ochrany a celistvost lokalit soustavy Natura 2000. Jako potenciálně ovlivněná byla určena EVL 

Osoblažský výběžek. Na základě vyhodnocení bylo zjištěno, že Návrh územního plánu Slezské 

Pavlovice nemá významný negativní vliv na předmět ochrany a celistvost EVL Osoblažský 

výběžek.  
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Příloha 1 – Stanovisko orgánu ochrany přírody dle §45i zákona č. 114/1992 Sb. 
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