Český svaz ochránců přírody
Člen IUCN, nositel ocenění OSN-UNEP GLOBAL 500
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Vyjádření ke správním řízením č.j.: 0087/108/OÚ/JŠk
Přihlašujeme se ke správnímu řízení a k navrženému kácení se vyjadřujeme následovně:
Souhlasíme s kácení dřevin, které se v současné době nacházejí v zatopené oblasti, tedy cca. 800 m 2
zapojeného porostu a dále s kácením zapojeného porostu a dřevin na návodní straně hráze. Kácení
musí proběhnout v době mimo vegetační sezonu, jak ukládá zákon, zkrácenou do 28.2. každého
roku a to z důvodu minimalizace dopadů na pravděpodobné populace obojživelníků.
Pro kácení ostatních dřevin a zapojeného porostu v tuto chvíli chybí zákonem požadovaný závažný
důvod ke kácení. Záměrem žadatele je obnovit rybník Sírovák, v tuto chvíli ale není známo, jak
bude upravena hráz a kam bude dosahovat hladina - není proto jasné, které dřeviny bude pro záměr
nutné kácet a které ne.
Upozorňujeme, že mokřad, který se v tuto chvíli na místě bývalého rybníka nachází, je významným
krajinným prvkem dle Zákona 114/1992 Sb. V případě prohrabání hráze dojde k odvodnění
mokřadu, což je zásahem do významného krajinného prvku, který vyžaduje povolení.
Dále upozorňujeme, že na lokalitě je pravděpodobný výskyt obojživelníků. Zásahy, které by mohly
ohrozit obojživelníky při jejich páření a rozmnožování (zejména odvodnění mokřadu, bagrování a
vjezd těžké techniky do mokřadu a kácení dřevin s manipulací v zavodněné části mokřadu) je třeba
provádět v době mimo březen - září každého roku.
Dále upozorňujeme, že na lokalitě je pravděpodobný výskyt zákonem chráněných živočichů dle
Vyhlášky 359/1992 Sb.: skokan zelený, kuňka ohnivá, ropucha zelená, případně dalších. Zásah do
jejich biotopu vyžaduje výjimku ze zákona 114/1992 Sb.
Plánovaný rybník by měl mít plochu mělkého litorálu nejméně 10%, která umožní přestěhování a
další udržení populace obojživelníků na místě. Vzhledem k tomu, že plocha rybníka dle katastrální
mapy a reálné podmínky (tvar a výška hráze, tvar dna rybníka - vykopaná pera a náspy z vykopané
zeminy apod.) se značně liší, je z hlediska krajinného rázu i podmínek pro hmyz, ptáky,
obojživelníky a další druhy živočichů vhodné ponechat v pásu cca. 8 - 10 metrů od okraje pozemku
na západní a východní straně a nejméně 20 metrů na jižní straně stávající dřeviny a zachovat
ekologickou funkci ekotonu.
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