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Věc: Vyjádření orgánu ochrany přírody k návrhu zadání územního plánu Zvole a
stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán
ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že v souladu s ust. § 45i odst. 1
citovaného zákona, lze vyloučit významný vliv předloženého návrhu zadání územního plánu
Zvole samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí
stanovených příslušnými vládními nařízeními. Na území obce se nachází evropsky významná
lokalita CZ0210153 Zvolská homole. Předmětem ochrany této evropsky významné lokality je
celá řada stanovišť: dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, lesy svazu Tilio-Acerion na
svazích, sutích a v roklích, panonské skalní trávníky, chasmofytická vegetace silikátových
skalnatých svahů a kontinentální opadavé křoviny. Předložený návrh zadání územního plánu
neobsahuje takové požadavky na využití území, které by mohly vést k významnému ovlivnění
některého z předmětů ochrany nebo k porušení celistvosti uvedených evropsky významných
lokalit. Při vydávání tohoto stanoviska orgán ochrany přírody vycházel z předpokladu, že
plánovaná cyklotrasa, která dle mapových podkladů zasahuje do území evropsky významné
lokality Zvolská homole, je v těchto podkladech chybně zakreslena. I ze samotného zákresu je
patrné, že se zřejmě jedná o nesoulad jednotlivých podkladů použitých při tvorbě grafických
příloh, nikoliv o záměr vybudovat cyklotrasu v samotné evropsky významné lokalitě Zvolská
homole, která se v této části zároveň překrývá se stejnojmennou přírodní rezervací, což bylo i
telefonicky ověřováno u výkonného pořizovatele návrhu zadání územního plánu Zvole.
V případě, že by územní plán nadále počítal s vedením cyklotrasy tak, jak je zakreslena
v přiložených grafických podkladech, kde zasahuje na území evropsky významné lokality
Zvolská homole a zároveň i stejnojmenné přírodní rezervace, pak by orgán ochrany přírody
vyslovil, s ohledem na významný negativní vliv takového záměru na předmět ochrany
evropsky významné lokality i přírodní rezervace Zvolská homole, zásadní nesouhlas a ve
stanovisku dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů by nevyloučil významný vliv předloženého návrhu zadání územního plánu Zvole
samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu
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ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených
příslušnými vládními nařízeními.
Jako orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme, že z hlediska
kompetencí svěřených krajskému úřadu (tj. z hlediska regionálních a nadregionálních
územních systémů ekologické stability, zvláště chráněných území v kategorii přírodní
rezervace a přírodní památka a jejich ochranných pásem, zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů) máme k zadání územního plánu následující připomínky:
Výše uvedenou evropsky významnou lokalitu Zvolská homole požadujeme zanést
do územního plánu (textové i grafické části), s uvedením základních informací (název, kód,
předměty ochrany, rozloha). Dále požadujeme, aby v návrhu územního plánu, byla v textové i
grafické části zanesena přírodní rezervace Zvolská homole, včetně jejího ochranného pásma.
V návrhu územního plánu také požadujeme zpřesnění zakreslení navrhované cyklotrasy tak,
aby nezasahovala na území evropsky významné lokality Zvolská homole a stejnojmenné
přírodní rezervace.

Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství

v. z. Ing. Zdeňka Šímová
vedoucí oddělení ochrany přírody
a krajiny
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