Český svaz ochránců přírody
Člen IUCN, nositel ocenění OSN-UNEP GLOBAL 500
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Přihláška a vyjádření ke správnímu řízení č.j.: 005497/2017/KUSK
Přihlašujeme se k uvedenému správnímu řízení ve věci zásahu do ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů stavby I/3 Olbramovice přeložka.
Vyjádření:
Se zásahy do biotopů zvláště chráněných druhů uvedenými v záměru souhlasíme za podmínky, že
budou dodrženy následující podmínky:
Dno překonávaných vodotečí bude členité, nezpevněné.
• Opevnění břehů, pokud je nutné, bude provedeno z kamenného pohozu nebo rovnaniny s
nízkým spádem. Délka opevnění bude minimalizována a nebude zasahovat mimo samotné
stavební objekty.
U objektů, kde je navržena suchá berma, bude její vrchní, horizontální čásr ponechána
ponechána bez zpevnění.
• Budou realizována striktní realizována opatření pro eliminaci nebezpečí znečištění vodního
prostředí.
• V oblasti, kde se přeložka silnice I/3 přibližuje do těsného sousedství rybníků (Slavnič,
Zákostelský) budou vegetační úpravy navrhnouty tak, aby byly vymezeny bezpečné
přeletové výšky ptactva.
Budou zohledněny doporučení vyplývající z Biologického průzkumu provedeného RNDr. Milan
Macháčkem, zejména:
•
•
•

Bude prověřena nezbytnost kácení každého stromu, zejména v dosahu dočasných záborů v
území. Nezbytnost kácení bude dále zkoumána ve správním řízení ke kácení dřevin dle
zákona 114/1992 Sb.
Skrývky pro přípravu území a kácení dřevin budou prováděny mimo reprodukční období
(tedy mimo druhou polovinu března až první polovinu srpna běžného roku).
Bude zpracován komplexní projekt sadových úprav s promítnutím odpovídajícího podílu
domácích druhů kvetoucích keřů a stromů (růže šípková, svída krvavá, hloh, eventuelně
trnka, dále třešeň, myrobalán apod.) do skladby dřevin.
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