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Seznam zkratek

AIM Automatizovaný imisní monitoring

BaP Benzo-a-pyren

BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka

Cl- Chloridové anionty

CO Oxid uhelnatý

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav

ČSN Česká státní norma

DÚR Dokumentace pro územní rozhodnutí

DSP Dokumentace pro stavební povolení

DPS Dokumentace pro provedení stavby

EIA Environmental Impact Assessment (posuzování vlivů na životní prostředí)

EVL Evropsky významná lokalita

HPJ Hlavní půdní jednotka

CHKO Chráněná krajinná oblast

CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod

IPHO Individuální protihluková opatření

KES Koeficient ekologické stability

KOD Kriticky ohrožený druh

KÚ Konec úpravy

k.ú. Katastrální území

LAeq Ekvivalentní hladina hluku A [dB(A)]

LBK Lokální biokoridor

MÚK Mimoúrovňová křižovatka

MZd Ministerstvo zdravotnictví

MŽP Ministerstvo životního prostředí

NOx Oxidy dusíku

NO2 Oxid dusičitý

NP Národní park

NRBK Nadregionální biokoridor

OOP Orgán ochrany přírody

PAH,
PAU

Polycyklické aromatické uhlovodíky
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PD Projektová dokumentace

PHO Pásmo hygienické ochrany

PHS Protihluková stěna

PO Ptačí oblast

POV Plán organizace výstavby

PP Přírodní památka

PM10 Respirační frakce prašného aerosolu s aerodynamickým průměrem 50% částic
menších než 10 µm

PM2,5 Respirační frakce prašného aerosolu s aerodynamickým průměrem 50% částic
menších než 2,5 µm

PP Přírodní památka

PUPFL Pozemky určené k plnění funkcí lesa

PÚR Politika územního rozvoje

RBK Regionální biokoridor

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic

SOD Silně ohrožený druh

ÚAP Územně analytické podklady

ÚP Územní plán

ÚPSÚ Územní plán sídelního útvaru

ÚP VÚC Územní plán velkého územního celku

ÚSES Územní systém ekologické stability

VKP Významný krajinný prvek

TLZ Tuhé znečišťující látky

ZCHD Zvláště chráněné druhy

ZCHÚ Zvláště chráněná území

ZPF Zemědělský půdní fond

ZÚ Začátek úpravy

ZÚR Zásady územního rozvoje

ŽP Životní prostředí

ŽST, žst Železniční stanice
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Úvod

Předmětem  oznámení  podle  přílohy č.  3,  zákona č,  100/2001 Sb je  celý  soubor záměrů
turistické  infrastruktury  a  staveb  sloužících  ke  zvýšení  retence  vod  v území,  popř.
umožňujících snížení tlaku dosavadních činností na stav životního prostředí v centrální části
Šumavy v prostoru s trvalým výskytem tetřevovitých, zejména tetřeva hlušce.

Některé  z předkládaných  záměrů  byly  již  v minulosti  vyhodnoceny  jako  záměry
s významným negativním vlivem na populaci tetřeva hlušce, popř. na jiné předměty ochrany
Ptačí  oblasti  Šumava  či  Evropsky  významné  lokality  Šumava,  nicméně  většina  z těchto
záměrů neprošla celým procesem posuzování vlivů na životní prostředí. 

Absence  tohoto  procesu  společně  s kumulací  záměrů,  které  žádný  z investorů  nehodlal
podrobit procesu EIA vedla k nárůstu lokálního politického tlaku na celkové rozhodování o
území a na podobu národního parku vůbec.

Správa  NP  proto  zahájila  proces  zákonného  posouzení  všech  problematických  záměrů
ležících  v současné  době  „na  stole“  s cílem  koncepčně  a  v souladu  s legislativou  ČR
rozhodnout o možnostech jejich realizace.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Oznamovatel

Správa Národního parku Šumava

2. IČ

00583171

3. Sídlo (bydliště)

Správa Národního parku Šumava
1.máje 260, 385 01 Vimperk

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Mgr. Pavel Hubený - pověřený ředitel organizace, tel. 388450111
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B. - F. pro následující záměry:

1. Přeshraniční stezka Modrý sloup

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru: 
1. Přeshraniční stezka Modrý sloup

zařazení podle přílohy č. 1:
§4 odst. e) zák. č. 100/2001 Sb., bod 10.10, sloupec A

2. Kapacita (rozsah) záměru

Nové turistická trasa po bývalé lesní cestě a dále po pěšině. Délka cesty 2,66 km.

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Obec: Modrava
K.ú.: Filipova Huť

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter: 
Proznačení nové turistické trasy po  lesní cestě a dále po pěšině.

Možnost kumulace: 
Možnost kumulace vlivů s vlivy současných turistických cest a dalších zdrojů rušení v území,
intenzivním kácením na české i bavorské straně, nevhodnými způsoby hospodaření (zhoršení
reprezentativnosti  a  zachovalosti  lesních  ekosystémů)  a rozpadem porostů ve vrcholových
částech hřebenu v důsledku předchozí fragmentace.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant  a hlavních důvodů (i  z  hlediska životního prostředí)  pro jejich
výběr, resp. odmítnutí

Zpřístupnění této části NP  pro pěší turistiku.
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Návrh proznačení nové turistické trasy po  lesní cestě a dále po pěšině mezi křižovatkou cest
pod Březníkem k bývalému přechodu „Modrý sloup“ pod Luzným.  Délka cesty 2,66 km.
Okolní území je ponecháno bez zásahu. Cesta prochází tzv. Luzenským údolím v nadmořské
výšce  kolem 11 00 m.  Cesta prochází mokřady a slatěmi, zčásti je odvodněná a na navážce
v blízkosti hranice prochází bez zpevnění terénem přes Hraniční slať. Přímo na tělese cesty se
vyskytují zvláště chráněné druhy rostlin (prha arnika, oměj šalamounek, kropenáč vytrvalý,
hořec panonský). Území leží v PP Modravské slatě, zčásti v I. a II. zóně NP Šumava. Do roku
2009  bylo  součástí  „klidového  území“  vyhlášeného  z důvodu  ochrany  tetřeva  hlušce  a
naplnění omezení  vstupu vyplývající  z ochranných podmínek PP Modrvaské slatě,  později
omezen vstup podle § 64 ZOPK z důvodu ochrany tetřeva hlušce, ten později zrušen soudem..
Tetřev  hlušec se v území  trvale  vyskytuje,  toká,  hnízdí,  sbírá  potravu,  zimuje.  Ze zvláště
chráněných druhů zde hnízdí  linduška  horská.  Dále se  zde  vyskytuje  sýc rousný,  kulíšek
nejmenší, datlík tříprstý a jeřábek lesní. Pozemek ve správě Správy NP  a CHKO Šumava.
Leží na pozemcích 1303/2,1303/3,1296/2,1295/1,1419/2 v k.ú. Filipova Huť.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Není znám.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Obec: Modrava
Kraj: Plzeňský

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.

Rozhodnutí: Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle §56 zák. č. 114/1992 Sb. 
Správní úřad: Správa NP Šumava

Souhlas k vyznačení cest na území národních parků dle § 78 odst. 3 písm. h).
Správní úřad: Správa NP Šumava

II. Údaje o vstupech

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)
Barvy na turistické značení v množství cca 1 kg.
Šetrné odstranění vývratů dřevin ležících přes cestu a zajištění nebezpečných stromů.

III. Údaje o výstupech

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění,
kategorizace  a  množství  odpadů,  rizika  havárií  vzhledem  k  navrženému  použití  látek  a
technologií)
Hluk působený turistickým provozem, odpad typu komunálního v minimálním množství.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

Území  leží  v PP Modravské  slatě,  zčásti  v I.   a   zčásti  ve  II.zóně  NP Šumava.  Cesta  je
dlouhodobě  prosazována  regionem  k otevření  pro  veřejné  využití,  poslední  snaha  byla
zastavena soudním rozsudkem vyžadujícím naplnění procesu EIA. Přímo na tělese cesty se
vyskytují zvláště chráněné druhy rostlin (prha arnika, oměj šalamounek, kropenáč vytrvalý,
hořec panonský, všivec lesní). Tetřev hlušec se v území trvale vyskytuje, toká, hnízdí, sbírá
potravu,  zimuje.  Ze  zvláště  chráněných  druhů  zde  hnízdí  linduška  horská.  Dále  se  zde
vyskytuje sýc rousný, kulíšek nejmenší, datlík tříprstý a jeřábek lesní.

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Zvláště  chráněné druhy rostlin  -  prha arnika,  oměj  šalamounek,  kropenáč  vytrvalý,  hořec
panonský - rostou přímo na cestě.
Kriticky  ohrožený  tetřev  hlušec  se  v území  trvale  vyskytuje,  toká,  hnízdí,  sbírá  potravu,
zimuje. Silně ohrožený druh linduška horská zde hnízdí. Dále se zde vyskytuje sýc rousný,
kulíšek nejmenší, datlík tříprstý a jeřábek lesní

D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

1.  Charakteristika  možných  vlivů  a  odhad  jejich  velikosti  a  významnosti  (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů:
Rušení, plašení při pohybu, lovu, sběru potravy, odpočinku
Rušení při toku
Rušení při hnízdění, vyvádění mláďat

Vlivy na zvláště chráněné druhy rostlin:
Trhání
Sešlapávání
Ničení biotopu

Odhad velikosti vlivů:
Vlivy  na  zvláště  chráněné  druhy  živočichů  -  velké.  Cca  do  100  m  od  turistické  cesty
s možností šíření hluku i do větší vzdálenosti..
Vlivy na zvláště chráněné druhy rostlin - velké. Projeví se na cestě a jejím bezprostředním
okolí.

Odhad významnosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - významné.
Vlivy na zvláště chráněné druhy rostlin - významné.

Pravděpodobnost, že vliv nastane: 100%
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Frekvence: denně
Vratnost: teoreticky možná po ukončení vlivu.

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k zasaženému území - velmi
velké. Cca do 100 m od turistické cesty.
Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy rostlin vzhledem k zasaženému území - malé. Pouze
na cestě a jejím bezprostředním okolí.
Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k populaci - velké vzhledem k
tomu, že populace existují na hranici svých možností.
Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy rostlin vzhledem k populaci - malé, vzhledem k tomu,
že se týká biotopů na turistické trase.

3.  Údaje  o  možných  významných  nepříznivých  vlivech  přesahujících  státní
hranice

Vlivy turistického provozu v prostoru Modrého sloupu, který se projeví hlukem, sešlapáváním
povrchu a odpady včetně možného zvýšeného výskytu predátorů.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů

-  zvážit  možnost  posouzení  vlivů záměru jako varianty k turistické  cestě  kolem Špičníku
(porovnání vlivů)
- upřesnit velikost populací zvláště chráněných druhů a biotopů a upřesnit počet dotčených
jedinců, rozsah dotčených biotopů a migračních tras a prostorů
- upřesnit předpokládané intenzity turistického provozu,  jeho charakter a předpokládané vlivy
- navrhnout pravidla turistického využití cesty pro minimalizaci vlivů, např.

- zakázat vstup do prostředí mimo turistickou cestu
- zvážit omezení jejího provozu během roku - např. od 30.7. do 15.11.
- zvážit omezení na cesty pouze s průvodcem (Průvodci divočinou)
- prověřit  možnost  omezení  intenzity  turistického využití,  tj.  redukovat  max.  počet
turistů během jednoho dne

- zpracovat posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č. 114/2001 Sb.
- zpracovat  a projednat  žádost o výjimku z ochrany zvláště  chráněných druhů dle zák.  č.
114/1992 Sb. 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů

Při  specifikaci  vlivů  nebyla  k  dispozici  přesná  charakteristika  záměru  -  zejména  o
předpokládaných intenzitách turistického provozu a reálných možnostech jejich omezení.
Při specifikaci vlivů nebyly k dispozici přesné údaje o velikosti populací a rozsahu biotopů
zvláště  chráněných  druhů  v  prostorech  dotčených  pravděpodobnými  vlivy  uvažovaného
záměru. Pro tetřeva hlušce jsou k dispozici přesná data o výskytu, šíření a výši stresových
hormonů v lokalitě ze společného přeshraničního výzkumného projektu Správ NP Šumava a
NP Bavorský les. 
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Při specifikaci vlivů nebylo k dispozici posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č.
114/2001 Sb. na detailně specifikovaný záměr.
Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle zák.
č. 114/1992 Sb. 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Varianty nebyly předloženy.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou.
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2. Obnova veřejného využití – Lávková cesta

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru: 
2. Obnova veřejného využití – Lávková cesta

zařazení podle přílohy č. 1:
§4 odst. e) zák. č. 100/2001 Sb., bod 10.10, sloupec A

2. Kapacita (rozsah) záměru

Proznačení  a  znovuvybudování  původní  turistické  trasy.  Délka  1,9  km  v I.zóně  CHKO
Šumava, NPR Černé a Čertovo jezero a PP Královský hvozd.

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Obec: Železná Ruda
K.ú.: , Alžbětín

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter: 
Proznačení a znovuvybudování původní turistické trasy.

Možnost kumulace: 
Možnost kumulace vlivů s vlivy dalších turistických cest v území, intenzivním kácením na
české  i  bavorské  straně,  nevhodnými  způsoby  hospodaření  (zhoršení  reprezentativnosti  a
zachovalosti  lesních  ekosystémů)  a  rozpadem porostů  ve  vrcholových  částech  hřebenu  v
důsledku předchozí fragmentace.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant  a hlavních důvodů (i  z  hlediska životního prostředí)  pro jejich
výběr, resp. odmítnutí

Zpřístupnění této části NPR a CHKO pro pěší turistiku.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Návrh proznačení a znovuvybudování původní turistické trasy stěnou Čertova jezera. Trasa
byla na počátku 20. století vytvořena ze skládaných kamenů a 5 dřevěných lávek přes skalní
strže. Délka 1,9 km v I. zóně CHKO Šumava, NPR Černé a Čertovo jezero a PP Královský
hvozd.  Lávky jsou zničené  a  rozpadlé.  V trase  cesty se  vyskytují  zvláště  chráněné  druhy
plavuň pučivá, vranec jedlový. Okolní lesní porost je ponechán bez zásahu a odumřelé stromy
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mohou ohrožovat chodce. Území s trvalým výskytem tetřeva hlušce, datlíka tříprstého, sýce
rousného,  kulíška  nejmenšího  a  jeřábka  lesního,  potenciální  hnízdní  výskyt  sokola
stěhovavého. Tetřev hlušec zde tvoří izolovanou enklávu cca 60 jedinců v prostoru Svárožná
– Ostrý. Pozemek ve správě LČR s.p.  144/1, 144/2, 144/3 v k.ú. Alžbětín.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Není znám.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Obec: Železná Ruda
Kraj: Plzeňský

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.

Rozhodnutí: Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle §56 zák. č. 114/1992 Sb. 
Správní úřad: Správa NP Šumava

Souhlas k vyznačení cest na území národních přírodních rezervací dle § 78 odst. 3 písm.g)
zákona č. 114/1992.
Správní úřad: Správa NP Šumava

Souhlas ke zřízení veřejně přístupné stezky dle § 63 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
Správní úřad: Správa NP Šumava

Rozhodnutí:  Výjimka ze zákazu povolovat  a umisťovat  stavby v NPR dle § 43 zákona č.
114/1992 Sb.
Správní úřad: Správa NP Šumava

II. Údaje o vstupech
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

Barvy na turistické značení v množství cca 1 kg.
Šetrné odstranění vývratů dřevin ležících přes cestu a zajištění nebezpečných stromů.
Kameny a další stavební materiály na opravu cesty a dřevěné prvky na opravu lávek.

III. Údaje o výstupech
(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění,
kategorizace  a  množství  odpadů,  rizika  havárií  vzhledem  k  navrženému  použití  látek  a
technologií)

Hluk a emise mechanismů, které budou použity při stavebních pracích i budoucí údržbě a
opravách cesty.
Hluk působený turistickým provozem, odpad typu komunálního v minimálním množství.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

Trasa byla na počátku 20. století vytvořena ze skládaných kamenů a 5 dřevěných lávek přes
skalní  strže.  Délka 1,9 km v I.  zóně CHKO Šumava,  NPR Černé  a  Čertovo jezero a  PP
Královský hvozd. Lávky jsou zničené a rozpadlé. V trase cesty se vyskytují zvláště chráněné
druhy plavuň pučivá, vranec jedlový. Okolní lesní porost je ponechán bez zásahu a odumřelé
stromy mohou ohrožovat chodce. Území s trvalým výskytem tetřeva hlušce a jeřábka lesního,
sýce  rousného,  datlíka  tříprstého,  potenciální  hnízdní  výskyt  sokola  stěhovavého.  Tetřev
hlušec zde tvoří izolovanou enklávu cca 60 jedinců v prostoru Svárožná – Ostrý.

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny

V trase cesty se vyskytují zvláště chráněné druhy plavuň pučivá, vranec jedlový. Okolní lesní
porost je ponechán bez zásahu a odumřelé stromy mohou ohrožovat chodce. Území s trvalým
výskytem  tetřeva  hlušce,  jeřábka  lesního,  sýce  rousného,  datlíka  tříprstého,  potenciální
hnízdní  výskyt  sokola  stěhovavého.  Tetřev  hlušec  zde  tvoří  izolovanou  enklávu  cca  60
jedinců v prostoru Svárožná – Ostrý. Otevření je dlouhodobě prosazováno obcí Železná Ruda.

D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

1.  Charakteristika  možných  vlivů  a  odhad  jejich  velikosti  a  významnosti  (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů:
Rušení, plašení při pohybu, lovu, sběru potravy, odpočinku
Rušení při toku
Rušení při hnízdění, vyvádění mláďat

Vlivy na zvláště chráněné druhy rostlin:
Trhání
Sešlapávání
Ničení biotopu

Odhad velikosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - velmi velké. Cca do 100 m od turistické cesty.
Vlivy na zvláště chráněné druhy rostlin - velké. Projeví se na cestě a jejím bezprostředním
okolí.
Hlukové zatížení v karu jezera: střední
Odhad významnosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - významné.
Vlivy na zvláště chráněné druhy rostlin - významné.

Pravděpodobnost, že vliv nastane: 100%
Frekvence: denně během provozu záměru
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Vratnost: teoreticky možná po ukončení vlivu

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k zasaženému území - velké. Cca
do 100 m od turistické cesty.
Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy rostlin vzhledem k zasaženému území - malé. Pouze
na cestě a jejím bezprostředním okolí.
Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k populaci - velké vzhledem k
tomu, že populace existují na hranici svých možností.
Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy rostlin vzhledem k populaci - malé, vzhledem k tomu,
že se týká biotopů na turistické trase.

3.  Údaje  o  možných  významných  nepříznivých  vlivech  přesahujících  státní
hranice

Nejsou.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů

- upřesnit charakter záměru z hlediska potřebných oprav - množství a technologie dopravy a
instalace  kamenů  na  opravu  cesty  a  dřevěných  prvků  na  opravu  lávek  apod.  a  stanovit
podmínky pro minimalizaci vlivů stavebních prací, např. použití co nejméně hlučných strojů,
případně použít mobilní protihlukové stěny, použití biodegradabilních maziv apod.
- upřesnit potřebu a četnost údržby a oprav vzhledem k umístění cesty v lavinovém svahu
- upřesnit velikost populací zvláště chráněných druhů a biotopů a upřesnit počet dotčených
jedinců, rozsah dotčených biotopů a migračních tras a prostorů
- upřesnit předpokládané intenzity turistického provozu,  jeho charakter a předpokládané vlivy
- navrhnout pravidla turistického využití cesty pro minimalizaci vlivů, např.

- zakázat vstup do prostředí mimo turistickou cestu
- zvážit omezení její provoz během roku - např. od 30.7. do 15.11.
- zvážit omezení na cesty pouze s průvodcem (Průvodci divočinou)

-  prověřit  možnost  omezení  intenzity  turistického  využití,  tj.  max.  počet  turistů  během
jednoho dne
- zpracovat posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č. 100/2001 Sb.
- zpracovat  a projednat  žádost o výjimku z ochrany zvláště  chráněných druhů dle zák.  č.
114/1992 Sb. 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů

Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici přesná charakteristika záměru - zejména o technologii
opravy a o předpokládaných intenzitách turistického provozu a reálných možnostech jejich
omezení.
Při specifikaci vlivů nebyly k dispozici přesné údaje o velikosti populací a rozsahu biotopů
zvláště  chráněných  druhů  v  prostorech  dotčených  pravděpodobnými  vlivy  uvažovaného
záměru. 
Při specifikaci vlivů nebylo k dispozici posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č.
114/2001 Sb. na detailně specifikovaný záměr.
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Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle zák.
č. 114/1992 Sb.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Varianty nebyly předloženy.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou.
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3. Obnova veřejného využití – Dámská cesta

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru: 
3. Obnova veřejného využití – Dámská cesta

zařazení podle přílohy č. 1:
§4 odst. e) zák. č. 100/2001 Sb., bod 10.10, sloupec A

2. Kapacita (rozsah) záměru

Návrh proznačení a znovuvybudování původní turistické trasy jihozápadním svahem Jezerní
hory. Trasa byla na počátku 20. století vytvořena ze skládaných kamenů. Délka 3,9 km v I.
zóně CHKO Šumava, PP Královský hvozd a zčásti NPR Černé a Čertovo jezero.

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Obec: Železná Ruda
K.ú.: Alžbětín, Špičák

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter: 
Proznačení a znovuvybudování původní turistické trasy.

Možnost kumulace: 
Možnost kumulace vlivů s vlivy dalších turistických cest v území,  intenzivním kácením na
české  i  bavorské  straně,  nevhodnými  způsoby  hospodaření  (zhoršení  reprezentativnosti  a
zachovalosti  lesních  ekosystémů)  a  rozpadem porostů  ve  vrcholových  částech  hřebenu  v
důsledku předchozí fragmentace.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant  a hlavních důvodů (i  z  hlediska životního prostředí)  pro jejich
výběr, resp. odmítnutí

Zpřístupnění této části NPR, PP a CHKO pro pěší turistiku.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
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Návrh proznačení a znovuvybudování původní turistické trasy jihozápadním svahem Jezerní
hory. Trasa byla na počátku 20. století vytvořena ze skládaných kamenů. Délka 3,9 km v I.
zóně CHKO Šumava, PP Královský hvozd a zčásti NPR Černé a Čertovo jezero. V trase cesty
se vyskytují zvláště chráněné druhy plavuň pučivá, vranec jedlový. Okolní lesní porost je na
části  území  ponechán  bez  zásahu  a  odumřelé  stromy  mohou  ohrožovat  chodce.  Území
s trvalým výskytem tetřeva hlušce a jeřábka lesního, kosa horského, datlíka tříprstého, sýce
rousného, kulíška nejmenšího, potenciální hnízdní výskyt sokola stěhovavého. Tetřev hlušec
zde tvoří izolovanou enklávu cca 60 jedinců v prostoru Svárožná – Ostrý. Pozemek ve správě
LČR s.p. v k.ú. Alžbětín , p.p.č. 144/1, 114/2, 143  a v k.ú. Špičák, ppč. 821.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Není znám.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Obec: Železná Ruda
Kraj: Plzeňský

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.

Rozhodnutí: Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle §56 zák. č. 114/1992 Sb. 
Správní úřad: Správa NP Šumava

Souhlas k vyznačení cest na území národních parků dle § 78 odst. 3 písm. g).
Správní úřad: Správa NP Šumava

Souhlas ke zřízení veřejně přístupné stezky dle § 63 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
Správní úřad: Správa NP Šumava

Rozhodnutí:  Výjimka ze zákazu povolovat  a umisťovat  stavby v NPR dle § 43 zákona č.
114/1992 Sb.
Správní úřad: Správa NP Šumava

II. Údaje o vstupech
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

Barvy na turistické značení v množství cca 2 kg.
Šetrné odstranění vývratů dřevin ležících přes cestu a zajištění nebezpečných stromů.
Kameny a další stavební materiály na opravu cesty.
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III. Údaje o výstupech

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění,
kategorizace  a  množství  odpadů,  rizika  havárií  vzhledem  k  navrženému  použití  látek  a
technologií)

Hluk a emise mechanismů, které budou použity při stavebních pracích a budoucích úpravách
a údržbě stavby.
Hluk působený turistickým provozem, odpad typu komunálního v minimálním množství.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

Trasa byla na počátku 20. století vytvořena ze skládaných kamenů. Délka 3,9 km v I .zóně
CHKO Šumava, PP Královský hvozd a zčásti NPR Černé a Čertovo jezero. 
V trase cesty se vyskytují zvláště chráněné druhy plavuň pučivá, vranec jedlový. 
Okolní  lesní  porost  je  na  části  území  ponechán  bez  zásahu  a  odumřelé  stromy  mohou
ohrožovat chodce. 
Území s trvalým výskytem tetřeva hlušce a jeřábka lesního, kosa horského, datlíka tříprstého,
sýce rousného, kulíška nejmenšího, potenciální  hnízdní výskyt  sokola stěhovavého. Tetřev
hlušec zde tvoří izolovanou enklávu cca 60 jedinců v prostoru Svárožná – Ostrý.

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny

V trase cesty se vyskytují zvláště chráněné druhy plavuň pučivá, vranec jedlový. 
Území s trvalým výskytem tetřeva hlušce a jeřábka lesního, kosa horského, datlíka tříprstého,
sýce rousného, kulíška nejmenšího, potenciální  hnízdní výskyt  sokola stěhovavého. Tetřev
hlušec zde tvoří izolovanou enklávu cca 60 jedinců v prostoru Svárožná – Ostrý.

D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

1.  Charakteristika  možných  vlivů  a  odhad  jejich  velikosti  a  významnosti  (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů:
Rušení, plašení při pohybu, lovu, sběru potravy, odpočinku
Rušení při toku
Rušení při hnízdění, vyvádění mláďat

Vlivy na zvláště chráněné druhy rostlin:
Trhání
Sešlapávání
Ničení biotopu
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Odhad velikosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - velké. Cca do 100 m od turistické cesty.
Vlivy na zvláště chráněné druhy rostlin - velké. Projeví se na cestě a jejím bezprostředním
okolí.

Odhad významnosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - významné.
Vlivy na zvláště chráněné druhy rostlin - významné.

Pravděpodobnost, že vliv nastane: 100%
Frekvence: denně během provozu záměru
Vratnost: teoreticky možná po ukončení vlivu

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k zasaženému území - velké. Cca
do 100 m od turistické cesty.
Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy rostlin vzhledem k zasaženému území - malé. Pouze
na cestě a jejím bezprostředním okolí.
Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k populaci - velké vzhledem k
tomu, že populace existují na hranici svých možností.
Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy rostlin vzhledem k populaci - malé, vzhledem k tomu,
že se týká biotopů na turistické trase.

3.  Údaje  o  možných  významných  nepříznivých  vlivech  přesahujících  státní
hranice

Vlivy turistického provozu v prostoru státní hranice pod Svarohem u bývalé Juránkovy chaty,
který se projeví hlukem, sešlapáváním povrchu a odpady včetně možného zvýšeného výskytu
predátorů.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů

- upřesnit charakter záměru z hlediska potřebných oprav - množství a technologie dopravy a
instalace  kamenů  na  opravu  cesty  apod.  a  stanovit  podmínky  pro  minimalizaci  vlivů
stavebních  prací,  např.  použití  co  nejméně  hlučných  strojů,  případně  použít  mobilní
protihlukové stěny, použití biodegradabilních maziv apod.,
- upřesnit velikost populací zvláště chráněných druhů a biotopů a upřesnit počet dotčených
jedinců, rozsah dotčených biotopů a migračních tras a prostorů
- upřesnit předpokládané intenzity turistického provozu,  jeho charakter a předpokládané vlivy
- navrhnout pravidla turistického využití cesty pro minimalizaci vlivů, např.:

- zakázat vstup do prostředí mimo turistickou cestu,
- zvážit omezení její provoz během roku - např. od 30.7. do 15.11.,
- zvážit omezení na cesty pouze s průvodcem (Průvodci divočinou),
- prověřit možnost omezení intenzity turistického využití, tj. max. počet turistů během
jednoho dne,

- zpracovat posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č. 100/2001 Sb.,
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- zpracovat  a projednat  žádost o výjimku z ochrany zvláště  chráněných druhů dle zák.  č.
114/1992 Sb. 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů

Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici přesná charakteristika záměru - zejména o technologii
opravy a o předpokládaných intenzitách turistického provozu a reálných možnostech jejich
omezení.
Při specifikaci vlivů nebyly k dispozici přesné údaje o velikosti populací a rozsahu biotopů
zvláště  chráněných  druhů  v  prostorech  dotčených  pravděpodobnými  vlivy  uvažovaného
záměru. 
Při specifikaci vlivů nebylo k dispozici posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č.
114/2001 Sb. na detailně specifikovaný záměr.
Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle zák.
č. 114/1992 Sb.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Varianty nebyly předloženy.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou.
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4. Obnova veřejného využití Vyhlídka Černé jezero stěna

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru: 
3. Obnova veřejného využití – Vyhlídka Černé jezero stěna

zařazení podle přílohy č. 1:
§4 odst. e) zák. č. 100/2001 Sb., bod 10.10, sloupec A

2. Kapacita (rozsah) záměru

Délka turistické trasy 3,2 km v I. zóně CHKO Šumava, PP Královský hvozd a zčásti NPR
Černé a Čertovo jezero. 

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Obec: Železná Ruda
K.ú.: Hojsova Stráž

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter: 
Proznačení a znovuvybudování původní turistické vyhlídky včetně přístupové trasy.

Možnost kumulace: 
Možnost kumulace vlivů s vlivy dalších turistických cest v území,  intenzivním kácením na
české  i  bavorské  straně,  nevhodnými  způsoby  hospodaření  (zhoršení  reprezentativnosti  a
zachovalosti  lesních  ekosystémů)  a  rozpadem porostů  ve  vrcholových  částech  hřebenu  v
důsledku předchozí fragmentace.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant  a hlavních důvodů (i  z  hlediska životního prostředí)  pro jejich
výběr, resp. odmítnutí

Zpřístupnění této části NPR a CHKO pro pěší turistiku.
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Návrh proznačení  a  znovuvybudování  původní  turistické  trasy  severním  svahem Jezerní
hory. Trasa byla pěšinou už v 18. století. Délka 3,2 km v I. zóně CHKO Šumava, PP
Královský hvozd a zčásti NPR Černé a Čertovo jezero. 

Okolní  lesní  porost  je  na  části  území  ponechán  bez  zásahu  a  odumřelé  stromy  mohou
ohrožovat chodce. 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Není znám.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Obec: Železná Ruda
Kraj: Plzeňský

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.

Rozhodnutí: Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle §56 zák. č. 114/1992 Sb. 
Správní úřad: Správa NP Šumava

Rozhodnutí:  Výjimka  ze  zákazu  povolovat  a  umisťovat  stavby  v NPR  a  povolovat  a
umisťovat nové stavby v I. zóně CHKO dle § 43 zákona č. 114/1992 Sb.
Správní úřad: Správa NP Šumava

Souhlas k vyznačení cest na území národních přírodních rezervacích dle § 78 odst. 3 písm. g).
Správní úřad: Správa NP Šumava

Souhlas ke zřízení veřejně přístupné stezky dle § 63 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
Správní úřad: Správa NP Šumava

II. Údaje o vstupech

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

Barvy na turistické značení v množství cca 1,5 kg.
Šetrné odstranění vývratů dřevin ležících přes cestu a zajištění nebezpečných stromů.
Kameny a další stavební materiály na opravu cesty.

III. Údaje o výstupech

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění,
kategorizace  a  množství  odpadů,  rizika  havárií  vzhledem  k  navrženému  použití  látek  a
technologií)

Hluk a emise mechanismů, které budou použity při stavebních pracích.
Hluk působený turistickým provozem, odpad typu komunálního v minimálním množství.

26



C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

Trasa byla pěšinou už v 18. století.  Délka 3,2 km v I. zóně CHKO Šumava, PP Královský
hvozd a zčásti NPR Černé a Čertovo jezero. 

V trase cesty se vyskytují zvláště chráněné druhy plavuň pučivá, vranec jedlový. 

Okolní  lesní  porost  je  na  části  území  ponechán  bez  zásahu  a  odumřelé  stromy  mohou
ohrožovat chodce. 

Území  s trvalým  výskytem  tetřeva  hlušce  a  jeřábka  lesního,  hnízdní  výskyt  sokola
stěhovavého, lindušky horské, kosa horského, sýce rousného, kulíška nejmenšího a
datlíka  tříprstého.  Tetřev  hlušec  zde  tvoří  izolovanou  enklávu  cca  60  jedinců
v prostoru Svárožná – Ostrý. 

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny

V trase cesty se vyskytují zvláště chráněné druhy plavuň pučivá, vranec jedlový. 

Území  s trvalým  výskytem  tetřeva  hlušce  a  jeřábka  lesního,  hnízdní  výskyt  sokola
stěhovavého, lindušky horské, kosa horského, sýce rousného, kulíška nejmenšího a
datlíka  tříprstého.  Tetřev  hlušec  zde  tvoří  izolovanou  enklávu  cca  60  jedinců
v prostoru Svárožná – Ostrý. 

D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

1.  Charakteristika  možných  vlivů  a  odhad  jejich  velikosti  a  významnosti  (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů:
Rušení, plašení při pohybu, lovu, sběru potravy, odpočinku
Rušení při toku
Rušení při hnízdění, vyvádění mláďat

Vlivy na zvláště chráněné druhy rostlin:
Trhání
Sešlapávání
Ničení biotopu
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Odhad velikosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - velké. Cca do 100 m od turistické cesty.
Vlivy na zvláště chráněné druhy rostlin - velké. Projeví se na cestě a jejím bezprostředním
okolí.

Odhad významnosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - významné.
Vlivy na zvláště chráněné druhy rostlin - významné.

Pravděpodobnost, že vliv nastane: 100%
Frekvence: denně během provozu záměru
Vratnost: teoreticky možná po ukončení vlivu

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k zasaženému území - velmi
velké. Cca do 100 m od turistické cesty.
Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy rostlin vzhledem k zasaženému území - malé. Pouze
na cestě a jejím bezprostředním okolí.
Rozsah  vlivů  na  zvláště  chráněné  druhy  živočichů  vzhledem  k  populaci  -  velmi  velké
vzhledem k tomu, že populace existují na hranici svých možností.
Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy rostlin vzhledem k populaci - malé, vzhledem k tomu,
že se týká biotopů na turistické trase.

3.  Údaje  o  možných  významných  nepříznivých  vlivech  přesahujících  státní
hranice

Vlivy turistického provozu v prostoru státní hranice pod Svarohem u bývalé Juránkovy chaty,
který se projeví hlukem, sešlapáváním povrchu a odpady včetně možného zvýšeného výskytu
predátorů.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů

Nejsou stanoveny, naplnění preventivních opatření ke snížení rizik by mohly řešit varianty
záměrů. V obecné rovině se předpokládá, že pokud jde o nové zpřístupnění území a vznik
nové  rušivé  činnosti,  by  měly  být  posuzovány  varianty  nulová,  varianta  bez  přístupu
návštěvníků v obdobích s vysokým vlivem rušení (např. tok, hnízdění, zimování) a varianta
bez omezení vstupu. Pro stavby nebyly předloženy žádné varianty.
Nulová varianta je prokazatelně bez významného negativního vlivu na předměty ochrany. U
varianty  s omezeními  vstupu  jsou  některými  předchozími  screeningy  nebo  stanovisky
autorizovaných  osob  vysloveny  úvahy  o  pravděpodobném významném  negativním  vlivu,
zejména v kumulativní  aplikaci.  Toto stanovisko vyplývá  i  z vyjádření  příslušných orgánů
ochrany přírody a krajiny. Pro variantu bez omezení platí stanovisko významného negativního
vlivu na předměty ochrany. Požadavky na opatření:
- upřesnit charakter záměru z hlediska potřebných oprav - množství a technologie dopravy a
instalace  kamenů  na  opravu  cesty  apod.  a  stanovit  podmínky  pro  minimalizaci  vlivů
stavebních  prací,  např.  použití  co  nejméně  hlučných  strojů,  případně  použít  mobilní
protihlukové stěny, použití biodegradabilních maziv apod.
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- upřesnit velikost populací zvláště chráněných druhů a biotopů a upřesnit počet dotčených
jedinců, rozsah dotčených biotopů a migračních tras a prostorů
- upřesnit předpokládané intenzity turistického provozu,  jeho charakter a předpokládané vlivy
- navrhnout pravidla turistického využití cesty pro minimalizaci vlivů, např.:

- zakázat vstup do prostředí mimo turistickou cestu
- zvážit omezení její provoz během roku - např. od 15.7. do 15.11.
- zvážit omezení na cesty pouze s průvodcem (Průvodci divočinou)
- prověřit možnost omezení intenzity turistického využití, tj. max. počet turistů během
jednoho dne

- zpracovat posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č. 100/2001 Sb.
- zpracovat  a projednat  žádost o výjimku z ochrany zvláště  chráněných druhů dle zák.  č.
114/1992 Sb. 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů

Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici přesná charakteristika záměru - zejména o technologii
opravy a o předpokládaných intenzitách turistického provozu a reálných možnostech jejich
omezení.  Intenzity turistického provozu lze však dovodit  ze sčítání  – odhadů návštěvnosti
prováděných v území, kdy roční návštěvnost na atraktivních či zatraktivnělých lokalitách se
pohybuje kolem 75 000-100 000 návštěvníků ( odhad roční návštěvnosti NP a CHKO Šumava
cca 2 000 000 osob).
Při specifikaci vlivů nebyly k dispozici přesné údaje o velikosti populací a rozsahu biotopů
zvláště  chráněných  druhů  v  prostorech  dotčených  pravděpodobnými  vlivy  uvažovaného
záměru, jsou však k dispozici nálezové databáze (AOPK ČR), starší studie či  hodnocení a
Studie fragmentace populace tetřeva hlušce (česká společnost ornitologická, 2014).
Při specifikaci vlivů nebylo k dispozici posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č.
114/2001 Sb. na detailně specifikovaný záměr, jsou k dispozici pro některé záměry lokální
screeningy nebo stanoviska autorizovaných osob.
Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle zák.
č. 114/1992 Sb.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

1. Varianty: přístup na samotný  okraj karu Černého jezera bez vybudování vyhlídkové
plošiny

2. přístup na samotný  okraj karu Černého jezera s vybudováním vyhlídkové plošiny
3. přístup od  temene Jezerní hory s vybudováním vyhlídkové věže 

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou.
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5. Přístup k Juránkově chatě

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru: 
5. Přístup k Juránkově chatě

zařazení podle přílohy č. 1:
§4 odst. e) zák. č. 100/2001 Sb., bod 10.10, sloupec A

2. Kapacita (rozsah) záměru

Zpřístupnění sedla  mezi Svarohem a Jezerní horou po lesních cestách, linkách a pěšinách
vedoucích severním svahem Svarohu a východním svahem Jezerní hory. Délka trasy 5,1 km.  

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Obec: Železná Ruda
K.ú.: Hojsova Stráž

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter: 
Zpřístupnění lesních cest, linek a pěšin.

Možnost kumulace: 
Možnost kumulace vlivů s vlivy dalších turistických cest v území,  intenzivním kácením na
české  i  bavorské  straně,  nevhodnými  způsoby  hospodaření  (zhoršení  reprezentativnosti  a
zachovalosti  lesních  ekosystémů)  a  rozpadem porostů  ve  vrcholových  částech  hřebenu  v
důsledku předchozí fragmentace.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant  a hlavních důvodů (i  z  hlediska životního prostředí)  pro jejich
výběr, resp. odmítnutí

Zpřístupnění této části NPR, PP a CHKO pro pěší turistiku.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Návrh na zpřístupnění sedla  mezi Svarohem a Jezerní horou po lesních cestách, linkách a
pěšinách vedoucích severním svahem Svarohu a východním svahem Jezerní hory. Délka trasy
5,1 km. 
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Okolní  lesní  porost  je  na  části  území  ponechán  bez  zásahu  a  odumřelé  stromy  mohou
ohrožovat chodce.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Není znám.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Obec: Železná Ruda
Kraj: Plzeňský

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.

Rozhodnutí: Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle §56 zák. č. 114/1992 Sb. 
Správní úřad: Správa NP Šumava

Souhlas k vyznačení cest na území národních přírodních rezervací dle § 78 odst. 3 písm. g).
Správní úřad: Správa NP Šumava

Souhlas ke zřízení veřejně přístupné stezky dle § 63 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
Správní úřad: Správa NP Šumava

II. Údaje o vstupech

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

Barvy na turistické značení v množství cca 2 kg.
Prostředky pro zajištění nebezpečných stromů.

III. Údaje o výstupech

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění,
kategorizace  a  množství  odpadů,  rizika  havárií  vzhledem  k  navrženému  použití  látek  a
technologií)

Hluk působený turistickým provozem, odpad typu komunálního v minimálním množství.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

Juránkova chata byla zbořena v 50. letech 20. století, dnes jsou v místě ruiny. 
Zpřístupnění  sedla mezi  Svarohem a Jezerní  horou po lesních cestách,  linkách a pěšinách
vedoucích severním svahem Svarohu a východním svahem Jezerní hory. Délka trasy 5,1 km.
Prochází PP Královský hvozd, NPR Černé a Čertovo jezero a I. a II. zónou CHKO Šumava.
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Okolní  lesní  porost  je  na  části  území  ponechán  bez  zásahu  a  odumřelé  stromy  mohou
ohrožovat chodce. 
Území  s trvalým  výskytem  tetřeva  hlušce  a  jeřábka  lesního,  hnízdní  výskyt  sokola
stěhovavého,  lindušky horské,  kosa horského a datlíka  tříprstého,  biotop  sýce  rousného a
kulíška nejmenšího. Tetřev hlušec zde tvoří  izolovanou enklávu cca 60 jedinců v prostoru
Svárožná – Ostrý.

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Území  s trvalým  výskytem  tetřeva  hlušce  a  jeřábka  lesního,  hnízdní  výskyt  sokola
stěhovavého,  lindušky horské,  kosa horského a datlíka  tříprstého,  biotop  sýce  rousného a
kulíška nejmenšího. Tetřev hlušec zde tvoří  izolovanou enklávu cca 60 jedinců v prostoru
Svárožná – Ostrý.

D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

1.  Charakteristika  možných  vlivů  a  odhad  jejich  velikosti  a  významnosti  (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů:
Rušení, plašení při pohybu, lovu, sběru potravy, odpočinku
Rušení při toku
Rušení při hnízdění, vyvádění mláďat

Odhad velikosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - velké. Cca do 100 m od turistické cesty.

Odhad významnosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - významné.

Pravděpodobnost, že vliv nastane: 100%
Frekvence: denně během provozu záměru
Vratnost: teoreticky možná po ukončení vlivu

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k zasaženému území – velké, cca
do 100 m od turistické cesty.
Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k populaci - velké vzhledem k
tomu, že populace existují na hranici svých možností.

3.  Údaje  o  možných  významných  nepříznivých  vlivech  přesahujících  státní
hranice
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Vlivy  turistického  provozu  v  prostoru  státní  hranice  mezi  Svarohem a  prostorem bývalé
Juránkovy chaty,  který se projeví  hlukem,  sešlapáváním povrchu a  odpady včetně  včetně
možného zvýšeného výskytu predátorů.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů

- upřesnit velikost populací zvláště chráněných druhů a biotopů a upřesnit počet dotčených
jedinců, rozsah dotčených biotopů a migračních tras a prostorů
- upřesnit předpokládané intenzity turistického provozu,  jeho charakter a předpokládané vlivy
- navrhnout pravidla turistického využití cesty pro minimalizaci vlivů, např.:

- zakázat vstup do prostředí mimo turistickou cestu
- zvážit omezení její provoz během roku - např. od 30.7. do 15.11.
- zvážit omezení na cesty pouze s průvodcem (Průvodci divočinou)
- prověřit možnost omezení intenzity turistického využití, tj. max. počet turistů během
jednoho dne

- zpracovat posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č. 100/2001 Sb.
- zpracovat  a projednat  žádost o výjimku z ochrany zvláště  chráněných druhů dle zák.  č.
114/1992 Sb. 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů

Při specifikaci vlivů nebyly k dispozici přesné údaje o velikosti populací a rozsahu biotopů
zvláště  chráněných  druhů  v  prostorech  dotčených  pravděpodobnými  vlivy  uvažovaného
záměru. 
Při specifikaci vlivů nebylo k dispozici posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č.
114/2001 Sb. na detailně specifikovaný záměr.
Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle zák.
č. 114/1992 Sb.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Varianty nebyly předloženy.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

34



2. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou.
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6. Rozhledna Můstek

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru: 
6. Rozhledna Můstek

zařazení podle přílohy č. 1:
§4 odst. e) zák. č. 100/2001 Sb., bod 10.10, sloupec A

2. Kapacita (rozsah) záměru

Dřevěná rozhledna o výšce do 30 m.

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Obec: Železná Ruda
K.ú.: Hojsova Stráž

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter: 
vybudování dřevěné rozhledny o výšce do 30 m,

Možnost kumulace: 
Možnost kumulace vlivů s vlivy turistických cest v území,  intenzivním kácením na české i
bavorské straně, nevhodnými způsoby hospodaření (zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti
lesních ekosystémů).
Kumulaci vlivů může zvýšit cíl tohoto záměru: vytvořit turistickou atraktivitu a nasměřovat
do prostoru Můstek návštěvníky  z návštěvnicky přetíženého Železnorudska.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant  a hlavních důvodů (i  z  hlediska životního prostředí)  pro jejich
výběr, resp. odmítnutí

Vytvořit turistickou atraktivitu a nasměřovat do prostoru Můstek návštěvníky  z návštěvnicky
přetíženého Železnorudska.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
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Můstek - místo, kde od 20. let 20. století stála horská chata, která vyhořela na konci století.
Neobnovena, dnes jen dřevěný přístřešek na turistické trase. 
Předpokládá se vybudování dřevěné rozhledny o výšce do 30 m, cílem je vytvořit turistickou
atraktivitu a nasměřovat návštěvníky  z návštěvnicky přetíženého Železnorudska. 
Pozemek ve správě LČR s.p., st.p.č.301, p.p.č. 300/4 v k.ú. Hojsova Stráž.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Není znám.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Obec: Železná Ruda
Kraj: Plzeňský

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat

Rozhodnutí: Územní rozhodnutí
Správní úřad: místně příslušný stavební úřad

Rozhodnutí: Stavební povolení
Správní úřad: místně příslušný stavební úřad

Rozhodnutí: Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle §56 zák. č. 114/1992 Sb. 
Správní úřad: Správa NP Šumava

Rozhodnutí: Výjimka ze zákazu umisťovat nové stavby v I. zóně CHKO dle § 43 zákona č.
114/1992 Sb.
Správní úřad: Správa NP Šumava

II. Údaje o vstupech

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

Základové stavební prvky a dřevěné konstrukční prvky na výstavbu rozhledny. Zábor lesní
půdy (lesního pozemku č. 304/4 v k.ú Hojsova Stráž

III. Údaje o výstupech

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění,
kategorizace  a  množství  odpadů,  rizika  havárií  vzhledem  k  navrženému  použití  látek  a
technologií)

Zábor PUPFL v rozsahu cca 100m2. 
Hluk a emise mechanismů, které budou použity při stavebních pracích.
Hluk  působený  turistickým  provozem,  údržbou  objektu,  odpad  typu  komunálního  v
bezprostředním okolí záměru.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

Můstek - místo, kde od 20. let 20. století stála horská chata, která vyhořela na konci století.
Neobnovena, dnes jen dřevěný přístřešek na turistické trase. 
Ptačí oblast Šumava a I. zóna CHKO Šumava.

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Území s trvalým výskytem tetřeva hlušce a jeřábka lesního, v současné době je zde tetřev
v izolované enklávě mezi Můstkem a Šmauzy, expanduje směrem k Pancíři a Špičáku. Možná
fragmentace jeho případného propojení na populaci mezi Svárožnou a Ostrým (propojení bylo
funkční do konce 80. let 20. století.). 
Hnízdní výskyt kosa horského, datlíka tříprstého, sýce rousného, kulíška nejmenšího.
.

D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

1.  Charakteristika  možných  vlivů  a  odhad  jejich  velikosti  a  významnosti  (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Vlivy na ovzduší - pouze během výstavby - emise ze spalovacích motorů - nepatrné.

Vlivy hluku ze stavebních s dopravních mechanizmů pouze během výstavby - malé.

Vlivy na půdu ve formě záboru PUPFL do 100m2 malé. Vlivy na půdu v důsledků ukládání
odpadů - malé.

Vlivy  na  vodu  během výstavby  z  mazacích  a  pohonných  hmot  stavebních  s  dopravních
mechanizmů - malé.

Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů:
Rušení, plašení při pohybu, lovu, sběru potravy, odpočinku
Rušení při toku
Rušení při hnízdění, vyvádění mláďat

Odhad velikosti vlivů:
Vlivy na zvláště  chráněné druhy živočichů -  malé  (oproti  stávajícím vlivům).   V případě
významného  zvýšení  turistické  atraktivity  s  následným  významným  zvýšením  intenzit
turistického provozu, velké.

Odhad významnosti vlivů:
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Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - málo významné (oproti stávajícím vlivům). V
případě významného zvýšení turistické atraktivity s následným významným zvýšením intenzit
turistického provozu, velmi významné.

Vlivy na krajinu:
Vzhledem k tomu,  že  není  znám žádný  důvod k  tomu,  že  by rozhledna  měla  významně
převyšovat výšku okolních lesních porostů, lze považovat tyto vlivy za malé.

Pravděpodobnost, že vliv nastane: 100%
Frekvence: denně během provozu záměru
Vratnost: teoreticky možná po ukončení vlivu

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů na zvláště  chráněné druhy živočichů vzhledem k zasaženému území  -  malé
(oproti stávajícím vlivům).  V případě významného zvýšení turistické atraktivity s následným
významným zvýšením intenzit turistického provozu, velké.

Rozsah  vlivů  na  zvláště  chráněné  druhy  živočichů  vzhledem  k  populaci  -  malé  (oproti
stávajícím  vlivům).   V  případě  významného  zvýšení  turistické  atraktivity  s  následným
významným zvýšením intenzit  turistického provozu, velké,  vzhledem k tomu, že populace
existují na hranici svých možností.

3.  Údaje  o  možných  významných  nepříznivých  vlivech  přesahujících  státní
hranice

Nenastávají.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů

- upřesnit charakter záměru z hlediska stavebního řešení - množství a technologie dopravy
stavebních materiálů, technologie výstavby apod. a stanovit podmínky pro minimalizaci vlivů
stavebních  prací,  např.  použití  co  nejméně  hlučných  strojů,  případně  použít  mobilní
protihlukové stěny, použití biodegradabilních maziv apod.
- upřesnit velikost populací zvláště chráněných druhů a biotopů a upřesnit počet dotčených
jedinců, rozsah dotčených biotopů a migračních tras a prostorů
-  upřesnit  předpokládané  intenzity  turistického  provozu  a  změny  těchto  intenzit,   jeho
charakter a předpokládané vlivy
- navrhnout pravidla turistického využití rozhledny pro minimalizaci vlivů
- zpracovat posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č. 100/2001 Sb.
- zpracovat  a projednat  žádost o výjimku z ochrany zvláště  chráněných druhů dle zák.  č.
114/1992 Sb. 
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5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů

Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici přesná charakteristika záměru - zejména z hlediska
stavebního  řešení  -  množství  a  technologie  dopravy  stavebních  materiálů,  technologie
výstavby  apod.  a  o  předpokládaných  intenzitách  turistického  provozu  a  jejich  možných
změnách.
Při specifikaci vlivů nebyly k dispozici přesné údaje o velikosti populací a rozsahu biotopů
zvláště  chráněných  druhů  v  prostorech  dotčených  pravděpodobnými  vlivy  uvažovaného
záměru. 
Při specifikaci vlivů nebylo k dispozici posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č.
114/2001 Sb. na detailně specifikovaný záměr.
Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle zák.
č. 114/1992 Sb.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Varianty nebyly předloženy.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou.
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7.  Rozhledna Polom

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru: 
7.  Rozhledna Polom

zařazení podle přílohy č. 1:
§4 odst. e) zák. č. 100/2001 Sb., bod 10.10, sloupec A

2. Kapacita (rozsah) záměru

Dřevěná rozhledna o výšce do 15 m. Turistická trasa po pěšině o délce 1 km.

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Obec: Železná Ruda
K.ú.: Hůrka u Železné Rudy

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter: 
Vybudování dřevěné rozhledny o výšce do 15 m.

Možnost kumulace: 
Možnost kumulace vlivů s vlivy turistických cest v území,  intenzivním kácením na české i
bavorské straně, nevhodnými způsoby hospodaření (zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti
lesních ekosystémů).
Kumulaci vlivů může zvýšit cíl tohoto záměru: vytvořit turistickou atraktivitu a nasměřovat
do  prostorudosud  nenavštěvovaného  Polomu  návštěvníky   z návštěvnicky  přetíženého
Železnorudska.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant  a hlavních důvodů (i  z  hlediska životního prostředí)  pro jejich
výběr, resp. odmítnutí

Vytvořit turistickou atraktivitu a nasměřovat do prostoru Polom návštěvníky  z návštěvnicky
přetíženého Železnorudska.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
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Území,  které  nebylo  nikdy  zastavěno,  II.zóna  NP  Šumava,  v současné  době   ponechaný
polom z roku 2007, dostupné z turistické trasy 1km dlouhou pěšinou. 
Předpokládá se vybudování dřevěné rozhledny o výšce do 15 m, cílem je vytvořit turistickou
atraktivitu  a  nasměřovat  návštěvníky   z návštěvnicky  přetíženého  Železnorudska.  Výška
stavby 15 m, půdorys 100m2. Pozemek ve správě Správy NP   Šumava. P.p.č. 2021 v k.ú.
Hůrka u Železné Rudy.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Není znám.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Obec: Železná Ruda
Kraj: Plzeňský

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat

Rozhodnutí: Územní rozhodnutí
Správní úřad: místně příslušný stavební úřad

Rozhodnutí: Stavební povolení
Správní úřad: místně příslušný stavební úřad

Rozhodnutí: Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle §56 zák. č. 114/1992 Sb. 
Správní úřad: Správa NP 

Souhlas k vyznačení cest na území národních parků a NPR dle § 78 odst. 2 písm. h).
Správní úřad: Správa NP 

II. Údaje o vstupech

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

Zábor PUPFL v rozsahu 100m2. 
Základové stavební prvky a dřevěné konstrukční prvky na výstavbu rozhledny. Materiály na
proznačení odbočky turistické cesty.

III. Údaje o výstupech

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění,
kategorizace  a  množství  odpadů,  rizika  havárií  vzhledem  k  navrženému  použití  látek  a
technologií)

Hluk a emise mechanismů, které budou použity při stavebních pracích.
Hluk  působený  turistickým  provozem,  odpad  typu  komunálního  v  bezprostředním  okolí
záměru.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

Území,  které  nebylo  nikdy  zastavěno,  v současné  době   ponechaný  polom  z roku  2007,
dostupné z turistické trasy 1km dlouhou pěšinou, veřejností je pěšina nevyužívána. 

Ptačí oblast Šumava a II.zóna NP Šumava.

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Území s trvalým výskytem tetřeva hlušce, který zde navazuje na rozlehlou populaci centrální
Šumavy. Výskyt sýce rousného, kulíška nejmenšího, datlíka tříprstého

D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

1.  Charakteristika  možných  vlivů  a  odhad  jejich  velikosti  a  významnosti  (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Vlivy na ovzduší - pouze během výstavby - emise ze spalovacích motorů - nepatrné.

Vlivy hluku ze stavebních s dopravních mechanizmů pouze během výstavby - malé.

Vlivy na půdu ve formě záboru PUPFL do 100m2 malé. Vlivy na půdu v důsledků ukládání
odpadů - malé.

Vlivy  na  vodu  během výstavby  z  mazacích  a  pohonných  hmot  stavebních  s  dopravních
mechanizmů - malé.

Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů:
Rušení, plašení při pohybu, lovu, sběru potravy, odpočinku
Rušení při toku
Rušení při hnízdění, vyvádění mláďat

Odhad velikosti vlivů:
Vlivy na zvláště  chráněné druhy živočichů -  malé  (oproti  stávajícím vlivům).   V případě
významného  zvýšení  turistické  atraktivity  s  následným  významným  zvýšením  intenzit
turistického provozu, velké.

Odhad významnosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - málo významné (oproti stávajícím vlivům). V
případě významného zvýšení turistické atraktivity s následným významným zvýšením intenzit
turistického provozu, velmi významné.
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Vlivy na krajinu:
Vzhledem  k  tomu,  že  návrh  rozhledny  konstrukčně  relativně  dobře  koresponduje  s
charakterem okolního  prostoru  pokrytého  polomem různě  přes  sebe  naskládaných  kmenů
stromů, lze považovat tyto vlivy za malé.

Pravděpodobnost, že vliv nastane: 100%
Frekvence: denně během provozu záměru
Vratnost: teoreticky možná po ukončení vlivu

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů na zvláště  chráněné druhy živočichů vzhledem k zasaženému území  -  malé
(oproti stávajícím vlivům).  V případě významného zvýšení turistické atraktivity s následným
významným zvýšením intenzit turistického provozu, velké.

Rozsah  vlivů  na  zvláště  chráněné  druhy  živočichů  vzhledem  k  populaci  -  malé  (oproti
stávajícím  vlivům).   V  případě  významného  zvýšení  turistické  atraktivity  s  následným
významným zvýšením intenzit  turistického provozu, velké,  vzhledem k tomu, že populace
existují na hranici svých možností.

3.  Údaje  o  možných  významných  nepříznivých  vlivech  přesahujících  státní
hranice

Nejmenší  vzdálenost  lokality  rozhledny  Polom  od  státní  hranice  je  1,2km,  a  proto  se
významné vlivy přesahující státní hranice nepředpokládají.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů

- upřesnit charakter záměru z hlediska stavebního řešení - množství a technologie dopravy
stavebních materiálů, technologie výstavby apod. a stanovit podmínky pro minimalizaci vlivů
stavebních  prací,  např.  použití  co  nejméně  hlučných  strojů,  případně  použít  mobilní
protihlukové stěny, použití biodegradabilních maziv apod.
- upřesnit velikost populací zvláště chráněných druhů a biotopů a upřesnit počet dotčených
jedinců, rozsah dotčených biotopů a migračních tras a prostorů
-  upřesnit  předpokládané  intenzity  turistického  provozu  a  změny  těchto  intenzit,   jeho
charakter a předpokládané vlivy
- navrhnout pravidla turistického využití rozhledny pro minimalizaci vlivů
- zpracovat posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č. 100/2001 Sb.
- zpracovat  a projednat  žádost o výjimku z ochrany zvláště  chráněných druhů dle zák.  č.
114/1992 Sb. 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů

Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici přesná charakteristika záměru - zejména z hlediska
stavebního  řešení  -  množství  a  technologie  dopravy  stavebních  materiálů,  technologie
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výstavby  apod.  a  o  předpokládaných  intenzitách  turistického  provozu  a  jejich  možných
změnách.
Při specifikaci vlivů nebyly k dispozici přesné údaje o velikosti populací a rozsahu biotopů
zvláště  chráněných  druhů  v  prostorech  dotčených  pravděpodobnými  vlivy  uvažovaného
záměru. 
Při specifikaci vlivů nebylo k dispozici posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č.
114/2001 Sb. na detailně specifikovaný záměr.
Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle zák.
č. 114/1992 Sb.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Varianty nebyly předloženy.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou.
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8. Rozhledna Antýgl včetně přístupu

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru: 
8. Rozhledna Antýgl včetně přístupu

zařazení podle přílohy č. 1:
§4 odst. e) zák. č. 100/2001 Sb., bod 10.10, sloupec A

2. Kapacita (rozsah) záměru

Dřevěná rozhledna o výšce do 24 m. Přístupová trasa po pěšině.

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Obec: Horská Kvilda
K.ú.: Horská Kvilda

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter: 
Vybudování dřevěné rozhledny o výšce do 24 m. 

Možnost kumulace: 
Možnost kumulace vlivů s vlivy turistických cest v území,  intenzivním kácením na české i
bavorské straně, nevhodnými způsoby hospodaření (zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti
lesních ekosystémů).
Kumulaci vlivů může zvýšit cíl tohoto záměru: zvýšit turistickou atraktivitu tohoto území.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant  a hlavních důvodů (i  z  hlediska životního prostředí)  pro jejich
výběr, resp. odmítnutí

Zvýšit turistickou atraktivitu tohoto území.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Území, které nebylo nikdy zastavěno, II.zóna NP Šumava, přístup přes I. zónu NP pěšinou –
formálně bez turistického značení. 
Předpokládá se vybudování dřevěné rozhledny o výšce do 24 m, na pozemku p.p.č. 169/1
v k.ú. Horská Kvilda, na betonové základní desce o půdorysu 75,2m2. 
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Pozemek ve vlastnictví města Kašperské Hory.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Není znám.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Obec: Horská Kvilda
Kraj: Plzeňský

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat

Rozhodnutí: Územní rozhodnutí
Správní úřad: místně příslušný stavební úřad

Rozhodnutí: Stavební povolení
Správní úřad: místně příslušný stavební úřad

Rozhodnutí: Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle §56 zák. č. 114/1992 Sb. 
Správní úřad: Správa NP 

Souhlas k vyznačení cest na území národních parků a NPR dle § 78 odst. 2 písm. h).
Správní úřad: Správa NP 

II. Údaje o vstupech

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

Zábor PUPFL v rozsahu 75,2m2. 
Základové stavební prvky a dřevěné konstrukční prvky na výstavbu rozhledny. 

III. Údaje o výstupech

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění,
kategorizace  a  množství  odpadů,  rizika  havárií  vzhledem  k  navrženému  použití  látek  a
technologií)

Hluk a emise mechanismů, které budou použity při stavebních pracích.
Hluk  působený  turistickým  provozem,  odpad  typu  komunálního  v  bezprostředním  okolí
záměru.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území
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Území, které nebylo nikdy zastavěno, II.zóna NP Šumava, přístup přes I. zónu NP pěšinou –
formálně bez turistického značení. 

Ptačí oblast Šumava a II.zóna NP Šumava. Přístup po pěšině přes I. zónu NP.

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Území s trvalým výskytem tetřeva hlušce, který zde navazuje na rozlehlou populaci centrální
Šumavy.

D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

1.  Charakteristika  možných  vlivů  a  odhad  jejich  velikosti  a  významnosti  (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Vlivy na ovzduší - pouze během výstavby - emise ze spalovacích motorů - nepatrné.

Vlivy hluku ze stavebních s dopravních mechanizmů pouze během výstavby - malé.

Vlivy na půdu ve formě záboru PUPFL do 75,2m2 malé. Vlivy na půdu v důsledků ukládání
odpadů - malé.

Vlivy  na  vodu  během výstavby  z  mazacích  a  pohonných  hmot  stavebních  s  dopravních
mechanizmů - malé.

Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů:
Rušení, plašení při pohybu, lovu, sběru potravy, odpočinku
Rušení při toku
Rušení při hnízdění, vyvádění mláďat

Odhad velikosti vlivů:
Vlivy na zvláště  chráněné druhy živočichů -  malé  (oproti  stávajícím vlivům).   V případě
významného  zvýšení  turistické  atraktivity  s  následným  významným  zvýšením  intenzit
turistického provozu, velké.

Odhad významnosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - málo významné (oproti stávajícím vlivům). V
případě významného zvýšení turistické atraktivity s následným významným zvýšením intenzit
turistického provozu, velmi významné.

Vlivy na krajinu:
Vzhledem k tomu, že návrh dřevěné rozhledny konstrukčně relativně dobře koresponduje s
charakterem okolního lesního prostoru, lze považovat tyto vlivy za malé.
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Pravděpodobnost, že vliv nastane: 100%
Frekvence: denně během provozu záměru
Vratnost: teoreticky možná po ukončení vlivu

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů na zvláště  chráněné druhy živočichů vzhledem k zasaženému území  -  malé
(oproti stávajícím vlivům).  V případě významného zvýšení turistické atraktivity s následným
významným zvýšením intenzit turistického provozu, velké.

Rozsah  vlivů  na  zvláště  chráněné  druhy  živočichů  vzhledem  k  populaci  -  malé  (oproti
stávajícím  vlivům).   V  případě  významného  zvýšení  turistické  atraktivity  s  následným
významným zvýšením intenzit  turistického provozu, velké,  vzhledem k tomu, že populace
existují na hranici svých možností.

3.  Údaje  o  možných  významných  nepříznivých  vlivech  přesahujících  státní
hranice

Nejmenší vzdálenost lokality rozhledny Antýgl od státní hranice je 8 km, a proto se významné
vlivy přesahující státní hranice nepředpokládají.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů

- upřesnit charakter záměru z hlediska stavebního řešení - množství a technologie dopravy
stavebních materiálů, technologie výstavby apod. a stanovit podmínky pro minimalizaci vlivů
stavebních  prací,  např.  použití  co  nejméně  hlučných  strojů,  případně  použít  mobilní
protihlukové stěny, použití biodegradabilních maziv apod.
- upřesnit velikost populací zvláště chráněných druhů a biotopů a upřesnit počet dotčených
jedinců, rozsah dotčených biotopů a migračních tras a prostorů
-  upřesnit  předpokládané  intenzity  turistického  provozu  a  změny  těchto  intenzit,   jeho
charakter a předpokládané vlivy
- navrhnout pravidla turistického využití rozhledny pro minimalizaci vlivů
- zpracovat posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č. 100/2001 Sb.
- zpracovat  a projednat  žádost o výjimku z ochrany zvláště  chráněných druhů dle zák.  č.
114/1992 Sb. 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů

Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici přesná charakteristika záměru - zejména z hlediska
stavebního  řešení  -  množství  a  technologie  dopravy  stavebních  materiálů,  technologie
výstavby  apod.  a  o  předpokládaných  intenzitách  turistického  provozu  a  jejich  možných
změnách.
Při specifikaci vlivů nebyly k dispozici přesné údaje o velikosti populací a rozsahu biotopů
zvláště  chráněných  druhů  v  prostorech  dotčených  pravděpodobnými  vlivy  uvažovaného
záměru. 
Při specifikaci vlivů nebylo k dispozici posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č.
114/2001 Sb. na detailně specifikovaný záměr.

53



Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle zák.
č. 114/1992 Sb.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Varianty nebyly předloženy.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou.

56



9. Vyhlídka na kamenném moři Plešné jezero

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru: 
9. Vyhlídka na kamenném moři Plešné jezero

zařazení podle přílohy č. 1:
§4 odst. e) zák. č. 100/2001 Sb., bod 10.10, sloupec A

2. Kapacita (rozsah) záměru

Dřevěný chodník a nízká vyhlídková věž  (cca 2m) v blízkosti turistické trasy.

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Obec: Nová Pec
K.ú.: Nová Pec

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter: 
Dřevěný chodník a nízká vyhlídková věž  (cca 2m). 

Možnost kumulace: 
Možnost kumulace vlivů s vlivy turistických cest v území,  intenzivním kácením na české i
rakouské straně, nevhodnými způsoby hospodaření (zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti
lesních ekosystémů).
Kumulaci vlivů může zvýšit cíl tohoto záměru: zvýšit turistickou atraktivitu tohoto území.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant  a hlavních důvodů (i  z  hlediska životního prostředí)  pro jejich
výběr, resp. odmítnutí

Zvýšit turistickou atraktivitu tohoto území.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

I. zóna NP Šumava, přístup ze značené turistické trasy . 
Předpokládá se vybudování dřevěného chodníku o délce cca 10m a nízké vyhlídkové věže
(cca 2m). 
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Pozemek 720/3 v k.ú. Nová Pec je ve správě Správy NP  a CHKO Šumava.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Není znám.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Obec: Nová Pec
Kraj: Jihočeský

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat

Rozhodnutí: Územní rozhodnutí
Správní úřad: místně příslušný stavební úřad

Rozhodnutí: Stavební povolení
Správní úřad: místně příslušný stavební úřad

Rozhodnutí: Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle §56 zák. č. 114/1992 Sb. 
Správní úřad: Správa NP a CHKO

II. Údaje o vstupech

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

Zábor PUPFL v rozsahu cca 20 m2. 
Dřevěné konstrukční prvky na výstavbu vyhlídky. 

III. Údaje o výstupech

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění,
kategorizace  a  množství  odpadů,  rizika  havárií  vzhledem  k  navrženému  použití  látek  a
technologií)

Hluk a emise mechanismů, které budou použity při stavebních pracích.
Hluk  působený  turistickým  provozem,  odpad  typu  komunálního  v  bezprostředním  okolí
záměru.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

I. zóna NP Šumava, přístup z turistické značené cesty. 

Ptačí oblast Šumava 
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2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Lokalita leží už v pásmu výskytu tetřeva hlušce v izolované populaci Trojmezná – Smrčina
s odhadovaným  počtem  50  jedinců.  Hnízdní  výskyt  sokola  stěhovavého  v karu  Plešného
jezera. Hnízdní výskyt jeřábka lesního, datlíka tříprstého, kulíška nejmenšího a sýce rousného
v předmětné lokalitě.

D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

1.  Charakteristika  možných  vlivů  a  odhad  jejich  velikosti  a  významnosti  (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Vlivy na ovzduší - pouze během výstavby - emise ze spalovacích motorů - nepatrné.

Vlivy hluku ze stavebních s dopravních mechanizmů pouze během výstavby - malé.

Vlivy na půdu ve formě záboru PUPFL cca 20m 2 malé. Vlivy na půdu v důsledků ukládání
odpadů - malé.

Vlivy  na  vodu  během výstavby  z  mazacích  a  pohonných  hmot  stavebních  s  dopravních
mechanizmů - malé.

Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů:
Rušení, plašení při pohybu, lovu, sběru potravy, odpočinku
Rušení při toku
Rušení při hnízdění, vyvádění mláďat

Odhad velikosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - malé vzhledem k tomu, že se nijak významně
nepředpokládá zvýšení atraktivity a vzhledem k velmi malému rozsahu záměru.

Odhad významnosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - málo významné.

Vlivy na krajinu:
Vzhledem k tomu, že návrh dřevěné vyhlídky konstrukčně relativně dobře koresponduje s
charakterem okolního lesního prostoru, lze považovat tyto vlivy za malé.

Pravděpodobnost, že vliv nastane: 100%
Frekvence: denně během provozu záměru
Vratnost: teoreticky možná po ukončení vlivu
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2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů na zvláště  chráněné druhy živočichů vzhledem k zasaženému území  -  malé
vzhledem k velmi malému rozsahu záměru.

Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k populaci - vzhledem k velmi
malému rozsahu záměru.

3.  Údaje  o  možných  významných  nepříznivých  vlivech  přesahujících  státní
hranice

Významné vlivy přesahující státní hranice se nepředpokládají.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů

- upřesnit charakter záměru z hlediska stavebního řešení - množství a technologie dopravy
stavebních materiálů, technologie výstavby apod. a stanovit podmínky pro minimalizaci vlivů
stavebních  prací,  např.  použití  co  nejméně  hlučných  strojů,  případně  použít  mobilní
protihlukové stěny, použití biodegradabilních maziv apod.
- upřesnit velikost populací zvláště chráněných druhů a biotopů a upřesnit počet dotčených
jedinců, rozsah dotčených biotopů a migračních tras a prostorů
-  upřesnit  předpokládané  intenzity  turistického  provozu  a  změny  těchto  intenzit,   jeho
charakter a předpokládané vlivy
- navrhnout pravidla turistického využití záměru pro minimalizaci vlivů
- zpracovat posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č. 100/2001 Sb.
- zpracovat  a projednat  žádost o výjimku z ochrany zvláště  chráněných druhů dle zák.  č.
114/1992 Sb. 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů

Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici přesná charakteristika záměru - zejména z hlediska
stavebního  řešení  -  množství  a  technologie  dopravy  stavebních  materiálů,  technologie
výstavby  apod.  a  o  předpokládaných  intenzitách  turistického  provozu  a  jejich  možných
změnách.
Při specifikaci vlivů nebyly k dispozici přesné údaje o velikosti populací a rozsahu biotopů
zvláště  chráněných  druhů  v  prostorech  dotčených  pravděpodobnými  vlivy  uvažovaného
záměru. 
Při specifikaci vlivů nebylo k dispozici posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č.
114/2001 Sb. na detailně specifikovaný záměr.
Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle zák.
č. 114/1992 Sb.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Varianty nebyly předloženy.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

61



2. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou.
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10. Cyklotrasa Rosenauerův pomník – státní hranice, hr. kámen 11/-
11/6

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru: 
10. Cyklotrasa Rosenauerův pomník – státní hranice, hr. kámen 11/-11/6

zařazení podle přílohy č. 1:
§4 odst. e) zák. č. 100/2001 Sb., bod 10.10, sloupec A

2. Kapacita (rozsah) záměru

Cyklotrasa o délce cca 1,2 km v dosud nezastavěném území, šířka 2,0m.

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Obec: Stožec
K.ú.: Stožec

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter: 
Cyklotrasa  o  délce  cca  1,2  km  v dosud  nezastavěném  území  a  v lesním  komplexu  má
navazovat na již vybudovanou cyklotrasu na bavorské straně. Trasování mladým SM –BK
porostem k hrázi Rosenauerovy nádrže, povrch hutněné frakce štěrku, šířka trasy 2,0 m, bez
odvodnění a větších terénních úprav, minimum kácení.

Možnost kumulace: 
Možnost  kumulace  vlivů  s  vlivy  dalších  turistických  a  cykloturistických  cest  v  území,
intenzivním kácením na české, bavorské i rakouské straně, nevhodnými způsoby hospodaření
(zhoršení  reprezentativnosti  a  zachovalosti  lesních  ekosystémů)  a  rozpadem  porostů  ve
vrcholových částech hřebenu v důsledku předchozí fragmentace.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant  a hlavních důvodů (i  z  hlediska životního prostředí)  pro jejich
výběr, resp. odmítnutí

Návaznost na již vybudovanou cyklotrasu na bavorské straně.
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Cyklotrasa  o  délce  cca  1,2  km  v dosud  nezastavěném  území  a  v lesním  komplexu  má
navazovat na již vybudovanou cyklotrasu na bavorské straně. Trasování mladým SM –BK
porostem k hrázi Rosenauerovy nádrže, povrch hutněné frakce štěrku, šířka trasy 2,0 m, bez
odvodnění  a  větších  terénních  úprav,  minimum kácení.  Lokalita  leží  už  v pásmu výskytu
tetřeva hlušce v izolované populaci Trojmezná – Smrčina s odhadovaným počtem 50 jedinců.
P.p.č. 839/1 v k.ú. Stožec. Pozemek je ve správě Správy NP  Šumava.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Není znám.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Obec: Stožec
Kraj: Jihočeský

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.

Rozhodnutí: Územní rozhodnutí
Správní úřad: místně příslušný stavební úřad

Rozhodnutí: Stavební povolení
Správní úřad: místně příslušný stavební úřad

Rozhodnutí: Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle §56 zák. č. 114/1992 Sb. 
Správní úřad: Správa NP 

Souhlas k vyznačení cest na území národních parků a NPR dle § 78 odst. 2 písm. h).
Správní úřad: Správa NP 

II. Údaje o vstupech

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

Zábor PUPFL cca 2 400 m2.
Štěrkodrť na jednotlivé vrstvy cyklostezky.

III. Údaje o výstupech

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění,
kategorizace  a  množství  odpadů,  rizika  havárií  vzhledem  k  navrženému  použití  látek  a
technologií)

Hluk a emise mechanismů, které budou použity při stavebních pracích.
Hluk  působený  cykloturistickým  provozem,  odpad  typu  komunálního  v  minimálním
množství.
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Možnost eutrofizace okolního prostředí v případě použití nevhodných stavebních materiálů
(vápenec, travertin apod.).

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

NP Šumava. 
Ptačí oblast Šumava 

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Lokalita  leží  v pásmu  výskytu  tetřeva  hlušce  v izolované  populaci  Trojmezná  –  Smrčina
s odhadovaným počtem 50 jedinců. 

D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

1.  Charakteristika  možných  vlivů  a  odhad  jejich  velikosti  a  významnosti  (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Vlivy na ovzduší - pouze během výstavby - emise ze spalovacích motorů - nepatrné.

Vlivy hluku ze stavebních s dopravních mechanizmů pouze během výstavby – malé, střední.

Vlivy na půdu ve formě záboru PUPFL cca 20 m 2 -  malé. Vlivy na půdu v důsledků ukládání
odpadů - malé.

Vlivy  na  vodu  během výstavby  z  mazacích  a  pohonných  hmot  stavebních  s  dopravních
mechanizmů - malé. 
Vlivy na vodu ve formě zvýšeného vyplavování minerálních živin do okolního prostředí v
případě použití lokalitě blízkých hornin - malé. 

Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů:
Rušení, plašení při pohybu, lovu, sběru potravy, odpočinku
Rušení při toku
Rušení při hnízdění, vyvádění mláďat

Odhad velikosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - velké. Cca do 100 m od cykloturistické cesty.

Odhad významnosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - významné.

Pravděpodobnost, že vliv nastane: 100%
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Frekvence: denně během provozu záměru
Vratnost: teoreticky možná po ukončení vlivu

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k zasaženému území - velké. Cca
do 100 m od turistické cesty.
Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k populaci - velké vzhledem k
tomu, že populace existují na hranici svých možností.

3.  Údaje  o  možných  významných  nepříznivých  vlivech  přesahujících  státní
hranice

Vlivy cykloturistického provozu při  přechodu státní hranice do Bavorska, který se projeví
především zvýšeným hlukem.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů

- upřesnit charakter záměru z hlediska stavebního řešení - množství a technologie dopravy
stavebních materiálů, technologie výstavby apod. a stanovit podmínky pro minimalizaci vlivů
stavebních  prací,  např.  použití  co  nejméně  hlučných  strojů,  případně  použít  mobilní
protihlukové stěny, použití biodegradabilních maziv apod.
- pro konstrukci cyklostezky použít lokalitě blízké horniny, vyloučit horniny, které by mohly
být zdrojem zvýšeného vymývání minerálních živin a následně zvýšené eutrofizace v okolí
cyklostezky (vápence, travertiny apod.)
- upřesnit velikost populací zvláště chráněných druhů a biotopů a upřesnit počet dotčených
jedinců, rozsah dotčených biotopů a migračních tras a prostorů
- upřesnit předpokládané intenzity cykloturistického provozu,  jeho charakter a předpokládané
vlivy
- navrhnout pravidla cykloturistického využití cesty pro minimalizaci vlivů, např.:

- zakázat vstup do prostředí mimo cykloturistickou cestu
- zvážit omezení její provoz během roku - např. od 15.7. do 15.11.
- zvážit omezení na cesty pouze s průvodcem (Průvodci divočinou)
- prověřit možnost omezení intenzity turistického využití, tj. max. počet cykloturistů
během jednoho dne

- zpracovat posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č. 100/2001 Sb.
- zpracovat  a projednat  žádost o výjimku z ochrany zvláště  chráněných druhů dle zák.  č.
114/1992 Sb. 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů

Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici přesná charakteristika záměru - zejména z hlediska
stavebního  řešení  -  množství  a  technologie  dopravy  stavebních  materiálů,  technologie
výstavby, rozsah kácení apod. a o předpokládaných intenzitách turistického provozu a jejich
možných změnách.
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Při specifikaci vlivů nebyly k dispozici přesné údaje o velikosti populací a rozsahu biotopů
zvláště  chráněných  druhů  v  prostorech  dotčených  pravděpodobnými  vlivy  uvažovaného
záměru. 
Při specifikaci vlivů nebylo k dispozici posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č.
114/2001 Sb. na detailně specifikovaný záměr.
Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle zák.
č. 114/1992 Sb.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Varianty nebyly předloženy.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou.
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11. Přestupové body na státní hranici - stanovení období a dalších
podmínek  pro  otevření  tras  -   pod  Poledníkem,  Plesná
(Bendlova cesta), Střelecký průsmyk 

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru: 
11. Přestupové body na státní hranici - stanovení období a dalších podmínek pro otevření tras
-  pod Poledníkem, Plesná (Bendlova cesta), Střelecký průsmyk

zařazení podle přílohy č. 1:
§4 odst. e) zák. č. 100/2001 Sb., bod 10.10, sloupec A

2. Kapacita (rozsah) záměru

Zpřístupnění pěším, popř. cyklistům a běžkařům přestupových bodů na státní hranici - pod
Poledníkem, Plesná (Bendlova cesta), Střelecký průsmyk

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Obec: Prášily
K.ú.: Prášily

Obec: Železná Ruda
K.ú.: Hůrka u Železné Rudy

Obec: Modrava
K.ú.: Filipova Huť

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter: 
Zpřístupnění 3 přestupových bodů na státní hranici.

Možnost kumulace: 
Možnost kumulace vlivů s vlivy dalších turistických cest v území,  intenzivním kácením na
české  i  bavorské  straně,  nevhodnými  způsoby  hospodaření  (zhoršení  reprezentativnosti  a
zachovalosti  lesních  ekosystémů)  a  rozpadem porostů  ve  vrcholových  částech  hřebenu  v
důsledku předchozí fragmentace.
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5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant  a hlavních důvodů (i  z  hlediska životního prostředí)  pro jejich
výběr, resp. odmítnutí

Zpřístupnění této části NP  pro pěší turistiku.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Místa  s přechodem státní  hranice  do NP Bavorský les  včetně  přístupových tras.  Lokality,
které jsou dosud veřejnosti přístupné na české straně pouze po hraničním chodníku a jsou
součástí  přírodních  památek  (Modravské slatě,  Laka,  I.  a  II.  zóny NP Šumava,  bývalého
území s omezeným vstupem (dříve označované jako klidové území)
Přechod Střelecký průsek na p.p.č. 1010/5 v k.ú. Filipova Huť, Pod Poledníkem 1003 v k.ú.
Prášily, Plesná 73/1 v k.ú. Hůrka u Železné Rudy. 
Cesty  k hranici  tvoří  zčásti  lesní  cesty,  převážně  však   v různé  vzdálenosti  od  hranice
nezpevněné lesní pěšiny.  Předpokládá se pouze turistické vyznačení přístupu k hranici bez
dalších zemních prací. Pozemek je ve správě Správy NP  Šumava.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Není znám.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Obec: Prášily
Kraj: Plzeňský

Obec: Železná Ruda
Kraj: Plzeňský

Obec: Modrava
Kraj: Plzeňský

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.

Rozhodnutí: Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle §56 zák. č. 114/1992 Sb. 
Správní úřad: Správa NP a CHKO

Souhlas k vyznačení cest na území národních parků a NPR dle § 78 odst. 2 písm. h).
Správní úřad: Správa NP a CHKO

II. Údaje o vstupech

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

Barvy na turistické značení v množství cca 2 kg.
Prostředky pro zajištění nebezpečných stromů.
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III. Údaje o výstupech

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění,
kategorizace  a  množství  odpadů,  rizika  havárií  vzhledem  k  navrženému  použití  látek  a
technologií)

Hluk působený turistickým provozem, odpad typu komunálního v minimálním množství.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

Lokality, které jsou dosud veřejnosti přístupné na české straně pouze po hraničním chodníku a
jsou součástí přírodních památek (Modravské slatě, Laka, I. a II. Zón NP Šumava, bývalého
území s omezeným vstupem (klidové území). 

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Lokality  v území  jádrového  výskytu  tetřeva  hlušce.  V lokalitách  se  dále  trvale  vyskytuje
datlík tříprstý, kos horský, jeřábek lesní..

D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

1.  Charakteristika  možných  vlivů  a  odhad  jejich  velikosti  a  významnosti  (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů:
Rušení, plašení při pohybu, lovu, sběru potravy, odpočinku
Rušení při toku
Rušení při hnízdění, vyvádění mláďat

Odhad velikosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - velké. Cca do 100 m od turistické cesty.

Odhad významnosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - významné.

Pravděpodobnost, že vliv nastane: 100%
Frekvence: denně během provozu záměru
Vratnost: teoreticky možná po ukončení vlivu
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2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k zasaženému území - velké. Cca
do 100 m od turistické cesty.
Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k populaci - velké vzhledem k
tomu, že populace existují na hranici svých možností.

3.  Údaje  o  možných  významných  nepříznivých  vlivech  přesahujících  státní
hranice

Vlivy turistického provozu v prostoru státní hranice, které se projeví hlukem, sešlapáváním
povrchu a odpady včetně možného zvýšeného výskytu predátorů.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů

- upřesnit velikost populací zvláště chráněných druhů a biotopů a upřesnit počet dotčených
jedinců, rozsah dotčených biotopů a migračních tras a prostorů
- upřesnit předpokládané intenzity turistického provozu,  jeho charakter a předpokládané vlivy
- navrhnout pravidla turistického využití cesty pro minimalizaci vlivů, např.:

- zakázat vstup do prostředí mimo turistickou cestu
- zvážit omezení její provoz během roku - např. od 15.7. do 15.11.
- zvážit omezení na cesty pouze s průvodcem (Průvodci divočinou)
- prověřit možnost omezení intenzity turistického využití, tj. max. počet turistů během
jednoho dne

- zpracovat posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č. 100/2001 Sb.
- zpracovat  a projednat  žádost o výjimku z ochrany zvláště  chráněných druhů dle zák.  č.
114/1992 Sb. 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů

Při specifikaci vlivů nebyly k dispozici přesné údaje o velikosti populací a rozsahu biotopů
zvláště  chráněných  druhů  v  prostorech  dotčených  pravděpodobnými  vlivy  uvažovaného
záměru. 
Při specifikaci vlivů nebylo k dispozici posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č.
114/2001 Sb. na detailně specifikovaný záměr.
Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle zák.
č. 114/1992 Sb.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Varianty nebyly předloženy.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou k dispozici
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12. Naučná stezka Modrava – Trampusův křížek – Široká – Březník

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru: 
12. Naučná stezka Modrava – Trampusův křížek – Široká – Březník (15km)

zařazení podle přílohy č. 1:
§4 odst. e) zák. č. 100/2001 Sb., bod 10.10, sloupec A

2. Kapacita (rozsah) záměru

Zpřístupnění naučné stezky Modrava – Trampusův křížek – Široká – Březník v délce cca 15
km.  

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Obec: Modrava
K.ú.: Filipova Huť

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter: 
Zpřístupnění naučné stezky Modrava – Trampusův křížek – Široká – Březník.

Možnost kumulace: 
Možnost kumulace vlivů s vlivy dalších turistických cest v území,  intenzivním kácením na
české  i  bavorské  straně,  nevhodnými  způsoby  hospodaření  (zhoršení  reprezentativnosti  a
zachovalosti  lesních  ekosystémů)  a  rozpadem porostů  ve  vrcholových  částech  hřebenu  v
důsledku předchozí fragmentace.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant  a hlavních důvodů (i  z  hlediska životního prostředí)  pro jejich
výběr, resp. odmítnutí

Zpřístupnění této části NP pro pěší turistiku ve formě naučné stezky.
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Zpřístupnění části NP pro pěší turistiku ve formě naučné stezky po lesní cestě nezpevněné
v trase Trampusův křížek – křižovatka u Novohuťských močálů, zpevněné v trase křižovatka
u Novohuťských močálů – Březník. 
P.p.č.1330/8, 1337/2 a  v k.ú. Filipova Huť. 
Pozemek je ve správě Správy NP Šumava.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Není znám.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Obec: Modrava
Kraj: Plzeňský

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.

Rozhodnutí: Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle §56 zák. č. 114/1992 Sb. 
Správní úřad: Správa NP a CHKO

Souhlas k vyznačení cest na území národních parků a NPR dle § 78 odst. 2 písm. h).
Správní úřad: Správa NP a CHKO

II. Údaje o vstupech

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

Barvy a tabule na vyznačení naučné stezky.

III. Údaje o výstupech

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění,
kategorizace  a  množství  odpadů,  rizika  havárií  vzhledem  k  navrženému  použití  látek  a
technologií)

Hluk působený turistickým provozem, odpad typu komunálního v minimálním množství.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

Lokalita  ve II.zóně NP Šumava s průchodem I. zóny na trase křižovatka u Novohuťských
močálů – Březník. 
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2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Trasa  prochází  jádrovým  územím  výskytu  tetřeva  hlušce,  dále  hnízdní  výskyt  datlíka
tříprstého, kosa horského, sýce rousného a kulíška nejmenšího.

D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

1.  Charakteristika  možných  vlivů  a  odhad  jejich  velikosti  a  významnosti  (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů:
Rušení, plašení při pohybu, lovu, sběru potravy, odpočinku
Rušení při toku
Rušení při hnízdění, vyvádění mláďat

Odhad velikosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - velké. Cca do 100 m od naučné stezky.

Odhad významnosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - významné.

Pravděpodobnost, že vliv nastane: 100%
Frekvence: denně během provozu záměru
Vratnost: teoreticky možná po ukončení vlivu

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k zasaženému území - velké. Cca
do 100 m od turistické cesty.
Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k populaci - velké vzhledem k
tomu, že populace existují na hranici svých možností.

3.  Údaje  o  možných  významných  nepříznivých  vlivech  přesahujících  státní
hranice

Vliv na populaci tetřeva hlušce..

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů

- upřesnit velikost populací zvláště chráněných druhů a biotopů a upřesnit počet dotčených
jedinců, rozsah dotčených biotopů a migračních tras a prostorů
- upřesnit předpokládané intenzity turistického provozu,  jeho charakter a předpokládané vlivy
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- navrhnout pravidla turistického využití cesty pro minimalizaci vlivů, např.:
- zakázat vstup do prostředí mimo turistickou cestu
- zvážit omezení její provoz během roku - např. od 15.7. do 15.11.
- zvážit omezení na cesty pouze s průvodcem (Průvodci divočinou)
- prověřit možnost omezení intenzity turistického využití, tj. max. počet turistů během
jednoho dne

- zpracovat posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č. 100/2001 Sb.
- zpracovat  a projednat  žádost o výjimku z ochrany zvláště  chráněných druhů dle zák.  č.
114/1992 Sb. 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů

Při specifikaci vlivů nebyly k dispozici přesné údaje o velikosti populací a rozsahu biotopů
zvláště  chráněných  druhů  v  prostorech  dotčených  pravděpodobnými  vlivy  uvažovaného
záměru. 
Při specifikaci vlivů nebylo k dispozici posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č.
114/2001 Sb. na detailně specifikovaný záměr.
Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle zák.
č. 114/1992 Sb.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Varianty nebyly předloženy.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou.
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13. Obnova veřejného využití - cesta Březník - Roklanská hájenka -
Na soutoku - Rokytka - Javoří Pila

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru: 
13. Obnova veřejného využití - cesta Březník - Roklanská hájenka - Na soutoku - Rokytka -
Javoří Pila  - Modrava (24 km)

zařazení podle přílohy č. 1:
§4 odst. e) zák. č. 100/2001 Sb., bod 10.10, sloupec A

2. Kapacita (rozsah) záměru

Obnova veřejného využití  - cesta Březník - Roklanská hájenka - Na soutoku -  Rokytka -
Javoří Pila – Modrava (24km)

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Obec: Modrava
K.ú.:  Filipova Huť, Javoří Pila

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter: 
Obnova veřejného využití  - cesta Březník - Roklanská hájenka - Na soutoku -  Rokytka -
Javoří Pila - vyznačení pro turistickou přístupnost.

Možnost kumulace: 
Možnost kumulace vlivů s vlivy dalších turistických cest v území,  intenzivním kácením na
české  i  bavorské  straně,  nevhodnými  způsoby  hospodaření  (zhoršení  reprezentativnosti  a
zachovalosti  lesních  ekosystémů)  a  rozpadem porostů  ve  vrcholových  částech  hřebenu  v
důsledku předchozí fragmentace.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant  a hlavních důvodů (i  z  hlediska životního prostředí)  pro jejich
výběr, resp. odmítnutí

Zpřístupnění této části NP pro pěší turistiku.
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Zpevněné,  nezpevněné  lesní  cesty,  lesní  pěšiny.  Nepředpokládají  se  stavební  úpravy cest,
pouze jejich  vyznačení  pro turistickou přístupnost  a  zásahy do porostu těžbou rizikových
stromů.  

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Není znám.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Obec: Modrava
Kraj: Plzeňský

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.

Rozhodnutí: Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle §56 zák. č. 114/1992 Sb. 
Správní úřad: Správa NP 

Souhlas k vyznačení cest na území národních parků a NPR dle § 78 odst. 2 písm. h).
Správní úřad: Správa NP 

II. Údaje o vstupech

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

Barvy na turistické značení v množství cca 2 kg.

III. Údaje o výstupech

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění,
kategorizace  a  množství  odpadů,  rizika  havárií  vzhledem  k  navrženému  použití  látek  a
technologií)

Hluk působený turistickým provozem, odpad typu komunálního v minimálním množství.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

Lesní cesty a lesní pěšiny procházející  PP Modravské slatě,  I.  a  II.zónami NP Šumava a
naturovými biotopy (zejména v trase Na soutoku – Rokytecká nádrž).  
Prochází  jádrovým územím výskytu  tetřeva  hlušce,  dále  hnízdní  výskyt  datlíka  tříprstého,
kosa  horského,  sýce  rousného,  kulíška  nejmenšího,  jeřábka  lesního,,  lindušky  horské,
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bramborníčka  hnědého.  V místě  byl  zjištěn  i  jeřáb  popelavý  v hnízdním období  s hnízdní
aktivitou. Pozemek je ve správě Správy NP Šumava.

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Záměr  prochází  jádrovým  územím  výskytu  tetřeva  hlušce,  dále  hnízdní  výskyt  datlíka
tříprstého,  kosa  horského,  sýce  rousného,  kulíška  nejmenšího,  jeřábka  lesního,,   lindušky
horské, bramborníčka hnědého. 
V místě byl zjištěn i jeřáb popelavý v hnízdním období s hnízdní aktivitou. 

D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

1.  Charakteristika  možných  vlivů  a  odhad  jejich  velikosti  a  významnosti  (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů:
Rušení, plašení při pohybu, lovu, sběru potravy, odpočinku
Rušení při toku
Rušení při hnízdění, vyvádění mláďat

Odhad velikosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - velké. Cca do 100 m od turistické cesty.

Odhad významnosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - významné.

Pravděpodobnost, že vliv nastane: 100%
Frekvence: denně během provozu záměru
Vratnost: teoreticky možná po ukončení vlivu

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k zasaženému území - velké. Cca
do 100 m od turistické cesty.
Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k populaci - velké vzhledem k
tomu, že populace existují na hranici svých možností.

3.  Údaje  o  možných  významných  nepříznivých  vlivech  přesahujících  státní
hranice

Nepředpokládají se.
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4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů

- upřesnit velikost populací zvláště chráněných druhů a biotopů a upřesnit počet dotčených
jedinců, rozsah dotčených biotopů a migračních tras a prostorů
- upřesnit předpokládané intenzity turistického provozu,  jeho charakter a předpokládané vlivy
- navrhnout pravidla turistického využití cesty pro minimalizaci vlivů, např.:

- zakázat vstup do prostředí mimo turistickou cestu
- zvážit omezení její provoz během roku - např. od 15.7. do 15.11.
- zvážit omezení na cesty pouze s průvodcem (Průvodci divočinou)
- prověřit možnost omezení intenzity turistického využití, tj. max. počet turistů během
jednoho dne

- zpracovat posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č. 100/2001 Sb.
- zpracovat  a projednat  žádost o výjimku z ochrany zvláště  chráněných druhů dle zák.  č.
114/1992 Sb. 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů

Při specifikaci vlivů nebyly k dispozici přesné údaje o velikosti populací a rozsahu biotopů
zvláště  chráněných  druhů  v  prostorech  dotčených  pravděpodobnými  vlivy  uvažovaného
záměru. 
Při specifikaci vlivů nebylo k dispozici posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č.
114/2001 Sb. na detailně specifikovaný záměr.
Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle zák.
č. 114/1992 Sb.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Varianty nebyly předloženy.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou.
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14. Obnova veřejného využití - Naučná stezka Modrava – Hraběcí
most – Zelená cesta

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru: 
14. Obnova veřejného využití - Naučná stezka Modrava – Hraběcí most – Zbořený most – na
soutoku

zařazení podle přílohy č. 1:
§4 odst. e) zák. č. 100/2001 Sb., bod 10.10, sloupec A

2. Kapacita (rozsah) záměru

Obnova veřejného využití - Naučná stezka Modrava – Hraběcí most – Zelená cesta (6 km).

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Obec: Modrava
K.ú.:  Filipova Huť, Javoří Pila

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter: 
Obnova veřejného využití - Naučná stezka Modrava – Hraběcí most – Zbořený most – na
soutoku.

Možnost kumulace: 
Možnost kumulace vlivů s vlivy dalších turistických cest v území,  intenzivním kácením na
české  i  bavorské  straně,  nevhodnými  způsoby  hospodaření  (zhoršení  reprezentativnosti  a
zachovalosti  lesních  ekosystémů)  a  rozpadem porostů  ve  vrcholových  částech  hřebenu  v
důsledku předchozí fragmentace.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant  a hlavních důvodů (i  z  hlediska životního prostředí)  pro jejich
výběr, resp. odmítnutí

Zpřístupnění této části NP pro pěší turistiku.
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Zpevněné,  nezpevněné  lesní  cesty,  lesní  pěšiny.  Nepředpokládají  se  stavební  úpravy cest,
pouze jejich vyznačení pro turistickou přístupnost. Nutno počítat s výskytem rizikových souší
podél trasy. Pozemek je ve správě Správy NP  Šumava.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Není znám.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Obec: Modrava
Kraj: Plzeňský

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.

Rozhodnutí: Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle §56 zák. č. 114/1992 Sb. 
Správní úřad: Správa NP 

Souhlas k vyznačení cest na území národních parků a NPR dle § 78 odst. 2 písm. h).
Správní úřad: Správa NP 

II. Údaje o vstupech

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

Barvy na turistické značení v množství cca 2 kg.

III. Údaje o výstupech

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění,
kategorizace  a  množství  odpadů,  rizika  havárií  vzhledem  k  navrženému  použití  látek  a
technologií)

Hluk působený turistickým provozem, odpad typu komunálního v minimálním množství.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

Záměr prochází procházející PP Modravské slatě, I. a II. zónami  NP Šumava 

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny
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Záměr  prochází  jádrovým  územím  výskytu  tetřeva  hlušce,  dále  hnízdní  výskyt  datlíka
tříprstého, kosa horského, sýce rousného, kulíška nejmenšího.
, bramborníčka hnědého.

D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

1.  Charakteristika  možných  vlivů  a  odhad  jejich  velikosti  a  významnosti  (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů:
Rušení, plašení při pohybu, lovu, sběru potravy, odpočinku
Rušení při toku
Rušení při hnízdění, vyvádění mláďat

Odhad velikosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - velké. Cca do 100 m od turistické cesty.

Odhad významnosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - významné.

Pravděpodobnost, že vliv nastane: 100%
Frekvence: denně během provozu záměru
Vratnost: teoreticky možná po ukončení vlivu

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k zasaženému území - velké. Cca
do 100 m od turistické cesty.
Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k populaci - velké vzhledem k
tomu, že populace existují na hranici svých možností.

3.  Údaje  o  možných  významných  nepříznivých  vlivech  přesahujících  státní
hranice

Nepředpokládají se.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů

- upřesnit velikost populací zvláště chráněných druhů a biotopů a upřesnit počet dotčených
jedinců, rozsah dotčených biotopů a migračních tras a prostorů
- upřesnit předpokládané intenzity turistického provozu,  jeho charakter a předpokládané vlivy
- navrhnout pravidla turistického využití cesty pro minimalizaci vlivů, např.:

- zakázat vstup do prostředí mimo turistickou cestu
- zvážit omezení její provoz během roku - např. od 15.7. do 15.11.
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- zvážit omezení na cesty pouze s průvodcem (Průvodci divočinou)
- prověřit možnost omezení intenzity turistického využití, tj. max. počet turistů během
jednoho dne

- zpracovat posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č. 100/2001 Sb.
- zpracovat  a projednat  žádost o výjimku z ochrany zvláště  chráněných druhů dle zák.  č.
114/1992 Sb. 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů

Při specifikaci vlivů nebyly k dispozici přesné údaje o velikosti populací a rozsahu biotopů
zvláště  chráněných  druhů  v  prostorech  dotčených  pravděpodobnými  vlivy  uvažovaného
záměru. 
Při specifikaci vlivů nebylo k dispozici posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č.
114/2001 Sb. na detailně specifikovaný záměr.
Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle zák.
č. 114/1992 Sb.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Varianty nebyly předloženy.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou.
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15. Malá dřevěná rozhledna na Modravské hoře
Stavba dřevěné rozhledny v blízkosti cesty Starobřeznické z Modravy na Březník. Turistická
trasa je veřejně přístupná po celý rok. Lokalita leží na okraji jádrového území s výskytem
tetřeva hlušce, dále se vyskytuje datlík tříprstý.  P.p.č. 1015/10 v k.ú. Filipova Huť. Stavba by
měla  být  jednoduchou dřevěnou  konstrukcí  do  30  m na  betonových  patkách,  II.zóna  NP
Šumava. Pozemek je ve správě Správy NP  Šumava.

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru: 
15. Malá dřevěná rozhledna na Modravské hoře

zařazení podle přílohy č. 1:
§4 odst. e) zák. č. 100/2001 Sb., bod 10.10, sloupec A

2. Kapacita (rozsah) záměru

Dřevěná rozhledna o výšce do 30 m. Přístupová trasa po pěšině.

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Obec: Modrava
K.ú.: Filipova Huť

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter: 
Vybudování dřevěné rozhledny o výšce do 30 m. 

Možnost kumulace: 
Možnost kumulace vlivů s vlivy turistických cest v území,  intenzivním kácením na české i
bavorské straně, nevhodnými způsoby hospodaření (zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti
lesních ekosystémů).
Kumulaci vlivů může zvýšit cíl tohoto záměru: zvýšit turistickou atraktivitu tohoto území.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant  a hlavních důvodů (i  z  hlediska životního prostředí)  pro jejich
výběr, resp. odmítnutí

Zvýšit turistickou atraktivitu tohoto území.

89



6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Stavba dřevěné rozhledny v blízkosti cesty Starobřeznické z Modravy na Březník. Turistická
trasa je veřejně přístupná po celý rok.  
P.p.č. 1015/10 v k.ú. Filipova Huť. 
Stavba  by  měla  být  jednoduchou  dřevěnou  konstrukcí  do  30  m na  betonových  patkách,
II.zóna NP Šumava. Pozemek je ve správě Správy NP Šumava.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Není znám.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Obec: Modrava
Kraj: Plzeňský

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat

Rozhodnutí: Územní rozhodnutí
Správní úřad: místně příslušný stavební úřad

Rozhodnutí: Stavební povolení
Správní úřad: místně příslušný stavební úřad

Rozhodnutí: Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle §56 zák. č. 114/1992 Sb. 
Správní úřad: Správa NP 

Souhlas k vyznačení cest na území národních parků a NPR dle § 78 odst. 2 písm. h).
Správní úřad: Správa NP 

II. Údaje o vstupech

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

Zábor PUPFL v rozsahu cca 100m2. 
Základové stavební prvky a dřevěné konstrukční prvky na výstavbu rozhledny. 

III. Údaje o výstupech

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění,
kategorizace  a  množství  odpadů,  rizika  havárií  vzhledem  k  navrženému  použití  látek  a
technologií)

Hluk a emise mechanismů, které budou použity při stavebních pracích.
Hluk  působený  turistickým  provozem,  odpad  typu  komunálního  v  bezprostředním  okolí
záměru.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

Území, které nebylo nikdy zastavěno, II.zóna NP Šumava, přístup přes II. zónu NP pěšinou. 

Ptačí oblast Šumava. 

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Lokalita leží na okraji jádrového území s výskytem tetřeva hlušce, dále se vyskytuje datlík
tříprstý, sýc rousný, kulíšek nejmenší.

D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

1.  Charakteristika  možných  vlivů  a  odhad  jejich  velikosti  a  významnosti  (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Vlivy na ovzduší - pouze během výstavby - emise ze spalovacích motorů - nepatrné.

Vlivy hluku ze stavebních s dopravních mechanizmů pouze během výstavby - malé.

Vlivy na půdu ve formě záboru PUPFL do 100m 2 malé. Vlivy na půdu v důsledků ukládání
odpadů - malé.

Vlivy  na  vodu  během výstavby  z  mazacích  a  pohonných  hmot  stavebních  s  dopravních
mechanizmů - malé.

Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů:
Rušení, plašení při pohybu, lovu, sběru potravy, odpočinku
Rušení při toku
Rušení při hnízdění, vyvádění mláďat

Odhad velikosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - malé.  V případě významného zvýšení turistické
atraktivity s následným významným zvýšením intenzit turistického provozu, velké.

Odhad významnosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - málo významné. V případě významného zvýšení
turistické atraktivity s následným významným zvýšením intenzit turistického provozu, velmi
významné.

Vlivy na krajinu:
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Vzhledem k tomu, že návrh dřevěné rozhledny konstrukčně relativně dobře koresponduje s
charakterem okolního lesního prostoru, lze považovat tyto vlivy za malé.

Pravděpodobnost, že vliv nastane: 100%
Frekvence: denně během provozu záměru
Vratnost: teoreticky možná po ukončení vlivu

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k zasaženému území - malé.  V
případě významného zvýšení turistické atraktivity s následným významným zvýšením intenzit
turistického provozu, velké.

Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k populaci - malé. V případě
významného  zvýšení  turistické  atraktivity  s  následným  významným  zvýšením  intenzit
turistického provozu, velké, vzhledem k tomu, že populace existují na hranici svých možností.

3.  Údaje  o  možných  významných  nepříznivých  vlivech  přesahujících  státní
hranice

Vlivy přesahující státní hranice se nepředpokládají.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů

- upřesnit charakter záměru z hlediska stavebního řešení - množství a technologie dopravy
stavebních materiálů, technologie výstavby apod. a stanovit podmínky pro minimalizaci vlivů
stavebních  prací,  např.  použití  co  nejméně  hlučných  strojů,  případně  použít  mobilní
protihlukové stěny, použití biodegradabilních maziv apod.
- upřesnit velikost populací zvláště chráněných druhů a biotopů a upřesnit počet dotčených
jedinců, rozsah dotčených biotopů a migračních tras a prostorů
-  upřesnit  předpokládané  intenzity  turistického  provozu  a  změny  těchto  intenzit,   jeho
charakter a předpokládané vlivy
- navrhnout pravidla turistického využití rozhledny pro minimalizaci vlivů
- zpracovat posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č. 100/2001 Sb.
- zpracovat  a projednat  žádost o výjimku z ochrany zvláště  chráněných druhů dle zák.  č.
114/1992 Sb. 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů

Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici přesná charakteristika záměru - zejména z hlediska
stavebního  řešení  -  množství  a  technologie  dopravy  stavebních  materiálů,  technologie
výstavby  apod.  a  o  předpokládaných  intenzitách  turistického  provozu  a  jejich  možných
změnách.
Při specifikaci vlivů nebyly k dispozici přesné údaje o velikosti populací a rozsahu biotopů
zvláště  chráněných  druhů  v  prostorech  dotčených  pravděpodobnými  vlivy  uvažovaného
záměru. 
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Při specifikaci vlivů nebylo k dispozici posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č.
114/2001 Sb. na detailně specifikovaný záměr.
Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle zák.
č. 114/1992 Sb.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Varianty nebyly předloženy.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou.
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16. Obnova veřejného využití - Cesta Javoří Pila – Střelecký průsek
– Hoschachten

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru: 
16. Obnova veřejného využití - Cesta Javoří Pila – Střelecký průsek – Hoschachten

zařazení podle přílohy č. 1:
§4 odst. e) zák. č. 100/2001 Sb., bod 10.10, sloupec A

2. Kapacita (rozsah) záměru

16. Obnova veřejného využití - Cesta Javoří Pila – Střelecký průsek – Hoschachten (4 km)

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Obec: Modrava
K.ú.:  Javoří Pila

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter: 
Obnova veřejného využití - Cesta Javoří Pila – Střelecký průsek – Hoschachten
 - vyznačení pro turistickou přístupnost.

Možnost kumulace: 
Možnost kumulace vlivů s vlivy dalších turistických cest v území,  intenzivním kácením na
české  i  bavorské  straně,  nevhodnými  způsoby  hospodaření  (zhoršení  reprezentativnosti  a
zachovalosti  lesních  ekosystémů)  a  rozpadem porostů  ve  vrcholových  částech  hřebenu  v
důsledku předchozí fragmentace.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant  a hlavních důvodů (i  z  hlediska životního prostředí)  pro jejich
výběr, resp. odmítnutí

Zpřístupnění této části NP pro pěší turistiku,přechodový bod hranice.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Zpevněné,  nezpevněné  lesní  cesty,  lesní  pěšiny.  Nepředpokládají  se  stavební  úpravy cest,
pouze jejich vyznačení pro turistickou přístupnost.  Rizikové souše kolem cesty.
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Není znám.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Obec: Modrava
Kraj: Plzeňský

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.

Rozhodnutí: Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle §56 zák. č. 114/1992 Sb. 
Správní úřad: Správa NP 

Souhlas k vyznačení cest na území národních parků a NPR dle § 78 odst. 2 písm. h).
Správní úřad: Správa NP 

II. Údaje o vstupech

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

Barvy na turistické značení v množství cca 2 kg.

III. Údaje o výstupech

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění,
kategorizace  a  množství  odpadů,  rizika  havárií  vzhledem  k  navrženému  použití  látek  a
technologií)

Hluk působený turistickým provozem, odpad typu komunálního v minimálním množství.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

Leží v I. a II. zóně NP, v území s dříve omezeným vstupem (bývalé klidové území).

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Trasa  prochází  jádrovým  územím  výskytu  tetřeva  hlušce,  dále  hnízdní  výskyt  datlíka
tříprstého, kosa horského. V místě byl zjištěn i jeřábek lesní, sýc rousný a kulíšek nejmenší.  
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D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

1.  Charakteristika  možných  vlivů  a  odhad  jejich  velikosti  a  významnosti  (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů:
Rušení, plašení při pohybu, lovu, sběru potravy, odpočinku
Rušení při toku
Rušení při hnízdění, vyvádění mláďat

Odhad velikosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - velké. Cca do 100 m od turistické cesty.

Odhad významnosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - významné.

Pravděpodobnost, že vliv nastane: 100%
Frekvence: denně během provozu záměru
Vratnost: teoreticky možná po ukončení vlivu

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k zasaženému území - velké. Cca
do 100 m od turistické cesty.
Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k populaci - velké vzhledem k
tomu, že populace existují na hranici svých možností.

3.  Údaje  o  možných  významných  nepříznivých  vlivech  přesahujících  státní
hranice

Nepředpokládají se.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů

- upřesnit velikost populací zvláště chráněných druhů a biotopů a upřesnit počet dotčených
jedinců, rozsah dotčených biotopů a migračních tras a prostorů
- upřesnit předpokládané intenzity turistického provozu,  jeho charakter a předpokládané vlivy
- navrhnout pravidla turistického využití cesty pro minimalizaci vlivů, např.:

- zakázat vstup do prostředí mimo turistickou cestu
- zvážit omezení její provoz během roku - např. od 15.7. do 15.11.
- zvážit omezení na cesty pouze s průvodcem (Průvodci divočinou)
- prověřit možnost omezení intenzity turistického využití, tj. max. počet turistů během
jednoho dne

- zpracovat posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č. 100/2001 Sb.
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- zpracovat  a projednat  žádost o výjimku z ochrany zvláště  chráněných druhů dle zák.  č.
114/1992 Sb. 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů

Při specifikaci vlivů nebyly k dispozici přesné údaje o velikosti populací a rozsahu biotopů
zvláště  chráněných  druhů  v  prostorech  dotčených  pravděpodobnými  vlivy  uvažovaného
záměru. 
Při specifikaci vlivů nebylo k dispozici posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č.
114/2001 Sb. na detailně specifikovaný záměr.
Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle zák.
č. 114/1992 Sb.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Varianty nebyly předloženy.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou.
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17. Cyklostezka Filipova Huť – Kvilda

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru: 
17. Cyklostezka Filipova Huť – Kvilda

zařazení podle přílohy č. 1:
§4 odst. e) zák. č. 100/2001 Sb., bod 10.10, sloupec A

2. Kapacita (rozsah) záměru

Stavba zpevněné cyklostezky mezi sídly Filipova Huť a Kvilda (4km).

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Obec: Modrava
K.ú.: Filipova Huť

Obec: Kvilda
K.ú.: Kvilda

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter: 
Stavba  zpevněné  cyklostezky  mezi  sídly  Filipova  Huť  a  Kvilda  není  pevně  stanovena,
nicméně je definovaný koridor, ve kterém by se tato trasa měla nacházet (viz situace). 

Možnost kumulace: 
Možnost kumulace vlivů s vlivy dalších turistických a cykloturistických cest a silnic v území,
intenzivním kácením na české i bavorské straně, nevhodnými způsoby hospodaření (zhoršení
reprezentativnosti  a  zachovalosti  lesních  ekosystémů)  a rozpadem porostů ve vrcholových
částech hřebenu v důsledku předchozí fragmentace.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant  a hlavních důvodů (i  z  hlediska životního prostředí)  pro jejich
výběr, resp. odmítnutí

Zvýšení cykloturistické atraktivnosti území..

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Stavba zpevněné cyklostezky mezi sídly Filipova Huť a Kvilda není pevně stanovena,  ale
předpokládaná  trasa  prochází  jak  jádrovým  územím  s výskytem  tetřeva  hlušce,  tetřívka

100



obecného  a datlíka tříprstého, sýce rousného a kulíška nejmenšího, tak přes I. a II. zónu NP
Šumava,  rašeliniště,  rašelinné  smrčiny,  podmáčené  smrčiny a  papratkové  smrčiny.  Dosud
nebylo  nalezeno konkrétní vedení trasy, nicméně je definovaný koridor, ve kterém by se tato
trasa měla nacházet.  Pozemky jsou ve správě Správy NP  Šumava a ve vlastnictví  města
Kašperské Hory.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Není znám.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Obec: Modrava
Kraj: Plzeňský

Obec: Kvilda
Kraj: Jihočeský

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.

Rozhodnutí: Územní rozhodnutí
Správní úřad: místně příslušný stavební úřad

Rozhodnutí: Stavební povolení
Správní úřad: místně příslušný stavební úřad

Rozhodnutí: Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle §56 zák. č. 114/1992 Sb. 
Správní úřad: Správa NP 

Souhlas k vyznačení cest na území národních parků a NPR dle § 78 odst. 2 písm. h).
Správní úřad: Správa NP

II. Údaje o vstupech

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

Zábor PUPFL a ostatních ploch dosud neupřesněného rozsahu.
Štěrkodrť na jednotlivé vrstvy cyklostezky.

III. Údaje o výstupech

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění,
kategorizace  a  množství  odpadů,  rizika  havárií  vzhledem  k  navrženému  použití  látek  a
technologií)

Hluk a emise mechanismů, které budou použity při stavebních pracích.
Hluk  působený  cykloturistickým  provozem,  odpad  typu  komunálního  v  minimálním
množství.
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Možnost eutrofizace okolního prostředí v případě použití nevhodných stavebních materiálů
(vápenec, travertin apod.).

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

I. a II. zóna NP Šumava. 
Ptačí oblast Šumava 

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Trasa prochází jak jádrovým územím s výskytem tetřeva hlušce, tetřívka obecného a datlíka
tříprstého, sýce rousného a kulíška nejmenšího, tak rašeliniště, rašelinné smrčiny, podmáčené
smrčiny a papratkové smrčiny.

D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

1.  Charakteristika  možných  vlivů  a  odhad  jejich  velikosti  a  významnosti  (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Vlivy na ovzduší - pouze během výstavby - emise ze spalovacích motorů - nepatrné.

Vlivy hluku ze stavebních s dopravních mechanizmů pouze během výstavby - malé.

Vlivy na půdu ve formě záboru PUPFL. Vlivy na půdu v důsledků ukládání odpadů - malé.

Vlivy  na  vodu  během výstavby  z  mazacích  a  pohonných  hmot  stavebních  s  dopravních
mechanizmů - malé. 
Vlivy na vodu ve formě zvýšeného vyplavování minerálních živin do okolního prostředí v
případě použití lokalitě blízkých hornin - malé. 

Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů:
Rušení, plašení při pohybu, lovu, sběru potravy, odpočinku
Rušení při toku
Rušení při hnízdění, vyvádění mláďat

Odhad velikosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - velké. Cca do 100 m od cykloturistické cesty.

Odhad významnosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - významné.

Pravděpodobnost, že vliv nastane: 100%
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Frekvence: denně během provozu záměru
Vratnost: teoreticky možná po ukončení vlivu

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k zasaženému území - velké. Cca
do 100 m od turistické cesty.
Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k populaci - velké vzhledem k
tomu, že populace existují na hranici svých možností.

3.  Údaje  o  možných  významných  nepříznivých  vlivech  přesahujících  státní
hranice

Nepředpokládají se.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů

- upřesnit charakter záměru z hlediska stavebního řešení - množství a technologie dopravy
stavebních materiálů, technologie výstavby apod. a stanovit podmínky pro minimalizaci vlivů
stavebních  prací,  např.  použití  co  nejméně  hlučných  strojů,  případně  použít  mobilní
protihlukové stěny, použití biodegradabilních maziv apod.
- pro konstrukci cyklostezky použít lokalitě blízké horniny, vyloučit horniny, které by mohly
být zdrojem zvýšeného vymývání minerálních živin a následně zvýšené eutrofizace v okolí
cyklostezky (vápence, travertiny apod.)
- upřesnit velikost populací zvláště chráněných druhů a biotopů a upřesnit počet dotčených
jedinců, rozsah dotčených biotopů a migračních tras a prostorů
- upřesnit předpokládané intenzity cykloturistického provozu,  jeho charakter a předpokládané
vlivy
- navrhnout pravidla cykloturistického využití cesty pro minimalizaci vlivů, např.:

- zakázat vstup do prostředí mimo cykloturistickou cestu
- zvážit omezení její provoz během roku - např. od 30.7. do 15.11.
- zvážit omezení na cesty pouze s průvodcem (Průvodci divočinou)
- prověřit možnost omezení intenzity turistického využití, tj. max. počet cykloturistů
během jednoho dne

- zpracovat posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č. 100/2001 Sb.
- zpracovat  a projednat  žádost o výjimku z ochrany zvláště  chráněných druhů dle zák.  č.
114/1992 Sb. 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů

Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici přesná charakteristika záměru - zejména z hlediska
stavebního  řešení  -  množství  a  technologie  dopravy  stavebních  materiálů,  technologie
výstavby, rozsah kácení apod. a o předpokládaných intenzitách turistického provozu a jejich
možných změnách.
Při specifikaci vlivů nebyly k dispozici přesné údaje o velikosti populací a rozsahu biotopů
zvláště  chráněných  druhů  v  prostorech  dotčených  pravděpodobnými  vlivy  uvažovaného
záměru. 
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Při specifikaci vlivů nebylo k dispozici posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č.
114/2001 Sb. na detailně specifikovaný záměr.
Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle zák.
č. 114/1992 Sb.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Varianty nebyly předloženy.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou.
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18. cyklostezka Kvilda – Horská Kvilda

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru: 
18. cyklostezka Kvilda – Horská Kvilda

zařazení podle přílohy č. 1:
§4 odst. e) zák. č. 100/2001 Sb., bod 10.10, sloupec A

2. Kapacita (rozsah) záměru

Stavba zpevněné cyklostezky mezi sídly Kvilda – Horská Kvilda.

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Obec: Horská Kvilda
K.ú.: Horská Kvilda

Obec: Kvilda
K.ú.: Kvilda

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter: 
Stavba zpevněné cyklostezky mezi sídly Horská Kvilda a Kvilda není  na části mezi Jezerní
slatí a Horskou Kvildou pevně stanovena. Nebylo dosud nalezeno konkrétní vedení trasy mezi
parkovištěm u Jezerní slati a Horskou Kvildou, nicméně je definovatelný koridor, ve kterém
by se tato trasa měla nacházet. Pozemky jsou ve správě Správy NP a CHKO Šumava a ve
vlastnictví města Kašperské Hory (viz situace). 

Možnost kumulace: 
Možnost kumulace vlivů s vlivy dalších turistických a cykloturistických cest a silnic v území,
intenzivním kácením na české i bavorské straně, nevhodnými způsoby hospodaření (zhoršení
reprezentativnosti  a  zachovalosti  lesních  ekosystémů)  a rozpadem porostů ve vrcholových
částech hřebenu v důsledku předchozí fragmentace.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant  a hlavních důvodů (i  z  hlediska životního prostředí)  pro jejich
výběr, resp. odmítnutí

Zvýšení cykloturistické atraktivnosti území..
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Stavba zpevněné cyklostezky mezi sídly Horská Kvilda a Kvilda není  na části mezi Jezerní
slatí a Horskou Kvildou pevně stanovena, nicméně je definovatelný koridor, ve kterém by se
tato trasa měla nacházet. Pozemky jsou ve správě Správy NP Šumava a ve vlastnictví města
Kašperské Hory.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Není znám.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Obec: Horská Kvilda
Kraj: Plzeňský

Obec: Kvilda
Kraj: Jihočeský

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.

Rozhodnutí: Územní rozhodnutí
Správní úřad: místně příslušný stavební úřad

Rozhodnutí: Stavební povolení
Správní úřad: místně příslušný stavební úřad

Rozhodnutí: Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle §56 zák. č. 114/1992 Sb. 
Správní úřad: Správa NP 

Souhlas k vyznačení cest na území národních parků a NPR dle § 78 odst. 2 písm. h).
Správní úřad: Správa NP 

II. Údaje o vstupech

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

Zábor PUPFL a ostatních ploch dosud neupřeněného rozsahu.
Štěrkodrť na jednotlivé vrstvy cyklostezky.

III. Údaje o výstupech

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění,
kategorizace  a  množství  odpadů,  rizika  havárií  vzhledem  k  navrženému  použití  látek  a
technologií)

Hluk a emise mechanismů, které budou použity při stavebních pracích.
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Hluk  působený  cykloturistickým  provozem,  odpad  typu  komunálního  v  minimálním
množství.
Možnost eutrofizace okolního prostředí v případě použití nevhodných stavebních materiálů
(vápenec, travertin apod.).

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

I. a II. zóna NP Šumava. 
Ptačí oblast Šumava 

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Koridor  prochází  jádrovým  územím  s výskytem  tetřeva  hlušce  a  datlíka  tříprstého,  přes
tokaniště tetřívka obecného (a jádrové území jeho výskytu).

D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

1.  Charakteristika  možných  vlivů  a  odhad  jejich  velikosti  a  významnosti  (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Vlivy na ovzduší - pouze během výstavby - emise ze spalovacích motorů - nepatrné.

Vlivy hluku ze stavebních s dopravních mechanizmů pouze během výstavby - malé.

Vlivy na půdu ve formě záboru PUPFL. Vlivy na půdu v důsledků ukládání odpadů - malé.

Vlivy  na  vodu  během výstavby  z  mazacích  a  pohonných  hmot  stavebních  s  dopravních
mechanizmů - malé. 
Vlivy na vodu ve formě zvýšeného vyplavování minerálních živin do okolního prostředí v
případě použití lokalitě blízkých hornin - malé. 

Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů:
Rušení, plašení při pohybu, lovu, sběru potravy, odpočinku
Rušení při toku
Rušení při hnízdění, vyvádění mláďat

Odhad velikosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - velké. Cca do 100 m od cykloturistické cesty.

Odhad významnosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - významné.
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Pravděpodobnost, že vliv nastane: 100%
Frekvence: denně během provozu záměru
Vratnost: teoreticky možná po ukončení vlivu

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k zasaženému území - velké. Cca
do 100 m od turistické cesty.
Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k populaci - velké vzhledem k
tomu, že populace existují na hranici svých možností.

3.  Údaje  o  možných  významných  nepříznivých  vlivech  přesahujících  státní
hranice

Nepředpokládají se.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů

- upřesnit charakter záměru z hlediska stavebního řešení - množství a technologie dopravy
stavebních materiálů, technologie výstavby apod. a stanovit podmínky pro minimalizaci vlivů
stavebních  prací,  např.  použití  co  nejméně  hlučných  strojů,  případně  použít  mobilní
protihlukové stěny, použití biodegradabilních maziv apod.
- pro konstrukci cyklostezky použít lokalitě blízké horniny, vyloučit horniny, které by mohly
být zdrojem zvýšeného vymývání minerálních živin a následně zvýšené eutrofizace v okolí
cyklostezky (vápence, travertiny apod.)
- upřesnit velikost populací zvláště chráněných druhů a biotopů a upřesnit počet dotčených
jedinců, rozsah dotčených biotopů a migračních tras a prostorů
- upřesnit předpokládané intenzity cykloturistického provozu,  jeho charakter a předpokládané
vlivy
- navrhnout pravidla cykloturistického využití cesty pro minimalizaci vlivů, např.:

- zakázat vstup do prostředí mimo cykloturistickou cestu
- zvážit omezení její provoz během roku - např. od 15.7. do 15.11.
- zvážit omezení na cesty pouze s průvodcem (Průvodci divočinou)
- prověřit možnost omezení intenzity turistického využití, tj. max. počet cykloturistů
během jednoho dne

- zpracovat posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č. 100/2001 Sb.
- zpracovat  a projednat  žádost o výjimku z ochrany zvláště  chráněných druhů dle zák.  č.
114/1992 Sb. 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů

Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici přesná charakteristika záměru - zejména z hlediska
stavebního  řešení  -  množství  a  technologie  dopravy  stavebních  materiálů,  technologie
výstavby, rozsah kácení apod. a o předpokládaných intenzitách turistického provozu a jejich
možných změnách.
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Při specifikaci vlivů nebyly k dispozici přesné údaje o velikosti populací a rozsahu biotopů
zvláště  chráněných  druhů  v  prostorech  dotčených  pravděpodobnými  vlivy  uvažovaného
záměru. 
Při specifikaci vlivů nebylo k dispozici posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č.
114/2001 Sb. na detailně specifikovaný záměr.
Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle zák.
č. 114/1992 Sb.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Varianty nebyly předloženy.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou.
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19. Obnova veřejného využití – Kalamitní

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru: 
19. Obnova veřejného využití – Kalamitní

zařazení podle přílohy č. 1:
§4 odst. e) zák. č. 100/2001 Sb., bod 10.10, sloupec A

2. Kapacita (rozsah) záměru

Obnova veřejného využití – Kalamitní

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Obec: Nová Pec
K.ú.: Nová Pec

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter: 
Obnova veřejného využití – Kalamitní
 - vyznačení pro turistickou přístupnost.

Možnost kumulace: 
Možnost kumulace vlivů s vlivy dalších turistických cest v území,  intenzivním kácením na
české  i  německé  straně,  nevhodnými  způsoby  hospodaření  (zhoršení  reprezentativnosti  a
zachovalosti  lesních  ekosystémů)  a  rozpadem porostů  ve  vrcholových  částech  hřebenu  v
důsledku předchozí fragmentace.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant  a hlavních důvodů (i  z  hlediska životního prostředí)  pro jejich
výběr, resp. odmítnutí

Zpřístupnění této části NP pro pěší turistiku.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Veřejné  zpřístupnění  lesní  cesty  v blízkosti  státní  hranice  a  PP  Trojmezenský  prales.
Zpevněné lesní cesty.  Nepředpokládají se stavební úpravy cest, pouze jejich vyznačení pro
turistickou přístupnost. V území jsou rizikové souše. 
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Není znám.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Obec: Nová Pec
Kraj: Jihočeský

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.

Rozhodnutí: Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle §56 zák. č. 114/1992 Sb. 
Správní úřad: Správa NP a CHKO

Souhlas k vyznačení cest na území národních parků a NPR dle § 78 odst. 2 písm. h).
Správní úřad: Správa NP a CHKO

II. Údaje o vstupech

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

Barvy na turistické značení v množství cca 2 kg.

III. Údaje o výstupech

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění,
kategorizace  a  množství  odpadů,  rizika  havárií  vzhledem  k  navrženému  použití  látek  a
technologií)

Hluk působený turistickým provozem, odpad typu komunálního v minimálním množství.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

Záměr  v blízkosti  státní  hranice  a  PP Trojmezenský prales  v II  zóně NP.  Pozemek je  ve
správě Správy NP Šumava v území s dříve omezeným vstupem (bývalé klidové území).

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Záměr v jádrovém území výskytu tetřeva hlušce ( II. zóna NP). Hnízdní aktivity v okolí trasy
má datlík tříprstý, kos horský, sýc rousný a kulíšek nejmenší.. 
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D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

1.  Charakteristika  možných  vlivů  a  odhad  jejich  velikosti  a  významnosti  (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů:
Rušení, plašení při pohybu, lovu, sběru potravy, odpočinku
Rušení při toku
Rušení při hnízdění, vyvádění mláďat

Odhad velikosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - velké. Cca do 100 m od turistické cesty.

Odhad významnosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - významné.

Pravděpodobnost, že vliv nastane: 100%
Frekvence: denně během provozu záměru
Vratnost: teoreticky možná po ukončení vlivu

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k zasaženému území - velké. Cca
do 100 m od turistické cesty.
Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k populaci - velké vzhledem k
tomu, že populace existují na hranici svých možností.

3.  Údaje  o  možných  významných  nepříznivých  vlivech  přesahujících  státní
hranice

Nepředpokládají se.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů

- upřesnit velikost populací zvláště chráněných druhů a biotopů a upřesnit počet dotčených
jedinců, rozsah dotčených biotopů a migračních tras a prostorů
- upřesnit předpokládané intenzity turistického provozu,  jeho charakter a předpokládané vlivy
- navrhnout pravidla turistického využití cesty pro minimalizaci vlivů, např.:

- zakázat vstup do prostředí mimo turistickou cestu
- zvážit omezení její provoz během roku - např. od 15.7. do 15.11.
- zvážit omezení na cesty pouze s průvodcem (Průvodci divočinou)
- prověřit možnost omezení intenzity turistického využití, tj. max. počet turistů během
jednoho dne

- zpracovat posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č. 100/2001 Sb.
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- zpracovat  a projednat  žádost o výjimku z ochrany zvláště  chráněných druhů dle zák.  č.
114/1992 Sb. 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů

Při specifikaci vlivů nebyly k dispozici přesné údaje o velikosti populací a rozsahu biotopů
zvláště  chráněných  druhů  v  prostorech  dotčených  pravděpodobnými  vlivy  uvažovaného
záměru. 
Při specifikaci vlivů nebylo k dispozici posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č.
114/2001 Sb. na detailně specifikovaný záměr.
Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle zák.
č. 114/1992 Sb.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Varianty nebyly předloženy.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou.
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20. Vyhlídky  Chlum, Borová Lada, Zelená hora

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru: 
20. Vyhlídky  Chlum, Borová Lada, Zelená hora

zařazení podle přílohy č. 1:
§4 odst. e) zák. č. 100/2001 Sb., bod 10.10, sloupec A

2. Kapacita (rozsah) záměru

Jednoduché dřevěné stavby a přístupové pěšiny k nim.

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj: Jihočeský
Obec: Volary
K.ú.: Chlum u Volar

Kraj: Jihočeský
Obec: Borová Lada
K.ú.: Borová Lada

Kraj: Plzeňský
Obec: Prášily
K.ú.: Prášily

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter: 
Jednoduché dřevěné stavby a přístupové pěšiny k nim.

Možnost kumulace: 
Možnost kumulace vlivů s vlivy turistických cest v území,  intenzivním kácením na české i
německéstraně, nevhodnými způsoby hospodaření (zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti
lesních ekosystémů).
Kumulaci vlivů může zvýšit cíl tohoto záměru: zvýšit turistickou atraktivitu tohoto území.
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5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant  a hlavních důvodů (i  z  hlediska životního prostředí)  pro jejich
výběr, resp. odmítnutí

Zvýšit turistickou atraktivitu tohoto území.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Jednoduché dřevěné stavby a přístupové pěšiny k nim mimo současné turistické trasy. 

Vyhlídka Chlum na potoční terase nad Vltavou a Mrtvým luhem p.p.č. 260/1 v k.ú. Chlum u
Volar ( hnízdní aktivity tetřívka obecného).
Vyhlídka Borová Lada na vrcholu vrchu Vyhlídka , p.p.č 241/1 v k.ú. Borová Lada( okrajová
oblast jádrového výskytu tetřeva hlušce, hnízdní oblast jeřábka lesního).
Vyhlídka Zelená hora na okraji nelesní enklávy nedaleko cesty Velký Bor – Javoří Pila na
p.p.č. 5291 v k.ú. Prášily (okrajová oblast jádrového výskytu tetřeva hlušce, hnízdní oblast
jeřábka lesního). 
Vše II. zóna NP Šumava, pozemky jsou ve správě Správy NP Šumava.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Není znám.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj: Jihočeský
Obec: Volary

Kraj: Jihočeský
Obec: Borová Lada

Kraj: Plzeňský
Obec: Prášily

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat

Rozhodnutí: Územní rozhodnutí
Správní úřad: místně příslušný stavební úřad

Rozhodnutí: Stavební povolení
Správní úřad: místně příslušný stavební úřad

Rozhodnutí: Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle §56 zák. č. 114/1992 Sb. 
Správní úřad: Správa NP
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II. Údaje o vstupech

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

Zábor PUPFL v rozsahu cca 12 m 2 na jednu vyhlídku. 
Dřevěné konstrukční prvky na výstavbu vyhlídky. 

III. Údaje o výstupech

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění,
kategorizace  a  množství  odpadů,  rizika  havárií  vzhledem  k  navrženému  použití  látek  a
technologií)

Hluk a emise mechanismů, které budou použity při stavebních pracích.
Hluk  působený  turistickým  provozem,  odpad  typu  komunálního  v  bezprostředním  okolí
záměru.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

Vše II. zóna NP Šumava, pozemky jsou ve správě Správy NP Šumava.

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Vyhlídka Chlum na potoční terase nad Vltavou a Mrtvým luhem na okraji jádrového území
tetřívka obecného.
Vyhlídka Borová Lada na vrcholu vrchu Vyhlídka - okrajová oblast jádrového výskytu tetřeva
hlušce, hnízdní oblast jeřábka lesního, sýce rousného a kulíška nejmenšího..
Vyhlídka Zelená hora na okraji nelesní enklávy nedaleko cesty Velký Bor – Javoří Pila na
-okrajová  oblast  jádrového  výskytu  tetřeva  hlušce,  hnízdní  oblast  jeřábka  lesního,  sýce
rousného, kulíška nejmenšího a datlíka tříprstého. 

D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

1.  Charakteristika  možných  vlivů  a  odhad  jejich  velikosti  a  významnosti  (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Vlivy na ovzduší - pouze během výstavby - emise ze spalovacích motorů - nepatrné.

Vlivy hluku ze stavebních s dopravních mechanizmů pouze během výstavby - malé.
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Vlivy  na  půdu  ve  formě  záboru  PUPFL cca  po  12m  2 malé.  Vlivy  na  půdu  v  důsledků
ukládání odpadů - malé.

Vlivy  na  vodu  během výstavby  z  mazacích  a  pohonných  hmot  stavebních  s  dopravních
mechanizmů - malé.

Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů:
Rušení, plašení při pohybu, lovu, sběru potravy, odpočinku
Rušení při toku
Rušení při hnízdění, vyvádění mláďat

Odhad velikosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - malé vzhledem k tomu, že se nijak významně
nepředpokládá zvýšení atraktivity a vzhledem k velmi malému rozsahu záměru.

Odhad významnosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - málo významné.

Vlivy na krajinu:
Vzhledem k tomu, že návrhy dřevěných vyhlídek konstrukčně relativně dobře korespondují s
charakterem okolního lesního prostoru, lze považovat tyto vlivy za malé.

Pravděpodobnost, že vliv nastane: 100%
Frekvence: denně během provozu záměru
Vratnost: teoreticky možná po ukončení vlivu

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů na zvláště  chráněné druhy živočichů vzhledem k zasaženému území  -  malé
vzhledem k velmi malému rozsahu záměru.

Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k populaci - vzhledem k velmi
malému rozsahu záměru.

3.  Údaje  o  možných  významných  nepříznivých  vlivech  přesahujících  státní
hranice

Významné vlivy přesahující státní hranice se nepředpokládají.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů

- upřesnit charakter záměru z hlediska stavebního řešení - množství a technologie dopravy
stavebních materiálů, technologie výstavby apod. a stanovit podmínky pro minimalizaci vlivů
stavebních  prací,  např.  použití  co  nejméně  hlučných  strojů,  případně  použít  mobilní
protihlukové stěny, použití biodegradabilních maziv apod.
- upřesnit velikost populací zvláště chráněných druhů a biotopů a upřesnit počet dotčených
jedinců, rozsah dotčených biotopů a migračních tras a prostorů
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-  upřesnit  předpokládané  intenzity  turistického  provozu  a  změny  těchto  intenzit,   jeho
charakter a předpokládané vlivy
- navrhnout pravidla turistického využití záměru pro minimalizaci vlivů
- zpracovat posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č. 100/2001 Sb.
- zpracovat  a projednat  žádost o výjimku z ochrany zvláště  chráněných druhů dle zák.  č.
114/1992 Sb. 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů

Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici přesná charakteristika záměru - zejména z hlediska
stavebního  řešení  -  množství  a  technologie  dopravy  stavebních  materiálů,  technologie
výstavby  apod.  a  o  předpokládaných  intenzitách  turistického  provozu  a  jejich  možných
změnách.
Při specifikaci vlivů nebyly k dispozici přesné údaje o velikosti populací a rozsahu biotopů
zvláště  chráněných  druhů  v  prostorech  dotčených  pravděpodobnými  vlivy  uvažovaného
záměru. 
Při specifikaci vlivů nebylo k dispozici posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č.
114/2001 Sb. na detailně specifikovaný záměr.
Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle zák.
č. 114/1992 Sb.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Varianty nebyly předloženy.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou.
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21. Proznačení Keltské stezky Strážný

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru: 
21. Proznačení Keltské stezky Strážný 

zařazení podle přílohy č. 1:
§4 odst. e) zák. č. 100/2001 Sb., bod 10.10, sloupec A

2. Kapacita (rozsah) záměru

Proznačení Keltské stezky Strážný v celkové délce 6 km.

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj: Jihočeský
Obec: Strážný
K.ú.:  Strážný

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter: 
Vyznačení lesních cest, linek a pěšin v lesních porostech oblasti Homole v celkové délce 6
km - vyznačení pro pěší. V současné době veřejně přístupné, ale nezatraktivněné. Pozemky ve
správě Správy NP Šumava. Bez dalších stavebních úprav.

Možnost kumulace: 
Možnost kumulace vlivů s vlivy dalších turistických cest v území,  intenzivním kácením na
české  i  bavorské  straně,  nevhodnými  způsoby  hospodaření  (zhoršení  reprezentativnosti  a
zachovalosti  lesních  ekosystémů)  a  rozpadem porostů  ve  vrcholových  částech  hřebenu  v
důsledku předchozí fragmentace.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant  a hlavních důvodů (i  z  hlediska životního prostředí)  pro jejich
výběr, resp. odmítnutí

Zatraktivňování této části NP pro pěší turistiku.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Vyznačení lesních cest, linek a pěšin. Nepředpokládají se stavební úpravy cest, pouze jejich
vyznačení pro turistickou přístupnost.  
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Není znám.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj: Jihočeský
Obec: Strážný

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.

Rozhodnutí: Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle §56 zák. č. 114/1992 Sb. 
Správní úřad: Správa NP 

Souhlas k vyznačení cest na území národních parků a NPR dle § 78 odst. 2 písm. h).
Správní úřad: Správa NP 

II. Údaje o vstupech

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

Barvy na turistické značení v množství cca 2 kg.

III. Údaje o výstupech

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění,
kategorizace  a  množství  odpadů,  rizika  havárií  vzhledem  k  navrženému  použití  látek  a
technologií)

Hluk působený turistickým provozem, odpad typu komunálního v minimálním množství.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

II. zóna NP Šumava.
PO Šumava.

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Hnízdiště  jeřábka lesního, okrajová oblast  výskytu  tetřeva hlušce,  odpočinková, lovecká a
rozmnéožovací teritoria rysa ostrovida, zejména vrcholové partie a skalní výchozy..
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D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

1.  Charakteristika  možných  vlivů  a  odhad  jejich  velikosti  a  významnosti  (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů:
Rušení, plašení při pohybu, lovu, sběru potravy, odpočinku
Rušení při toku
Rušení při hnízdění, vyvádění mláďat

Odhad velikosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - velké. Cca do 100 m od turistické cesty.

Odhad významnosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - významné.

Pravděpodobnost, že vliv nastane: 100%
Frekvence: denně během provozu záměru
Vratnost: teoreticky možná po ukončení vlivu

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k zasaženému území - velké. Cca
do 100 m od turistické cesty.
Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k populaci - velké vzhledem k
tomu, že populace existují na hranici svých možností.

3.  Údaje  o  možných  významných  nepříznivých  vlivech  přesahujících  státní
hranice

Nepředpokládají se.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů

- upřesnit velikost populací zvláště chráněných druhů a biotopů a upřesnit počet dotčených
jedinců, rozsah dotčených biotopů a migračních tras a prostorů
- upřesnit předpokládané intenzity turistického provozu,  jeho charakter a předpokládané vlivy
- navrhnout pravidla turistického využití cesty pro minimalizaci vlivů, např.:

- zakázat vstup do prostředí mimo turistickou cestu
- zvážit omezení její provoz během roku - např. od 15.7. do 15.11.
- zvážit omezení na cesty pouze s průvodcem (Průvodci divočinou)
- prověřit možnost omezení intenzity turistického využití, tj. max. počet turistů během
jednoho dne

- zpracovat posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č. 100/2001 Sb.
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- zpracovat  a projednat  žádost o výjimku z ochrany zvláště  chráněných druhů dle zák.  č.
114/1992 Sb. 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů

Při specifikaci vlivů nebyly k dispozici přesné údaje o velikosti populací a rozsahu biotopů
zvláště  chráněných  druhů  v  prostorech  dotčených  pravděpodobnými  vlivy  uvažovaného
záměru. 
Při specifikaci vlivů nebylo k dispozici posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č.
114/2001 Sb. na detailně specifikovaný záměr.
Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle zák.
č. 114/1992 Sb.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Varianty nebyly předloženy.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou.
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22. Cyklostezka Rechle - Modrava

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru: 
22. Cyklostezka Rechle - Modrava

zařazení podle přílohy č. 1:
§4 odst. e) zák. č. 100/2001 Sb., bod 10.10, sloupec A

2. Kapacita (rozsah) záměru

Cyklostezka o délce cca 1,5 km.

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Obec: Modrava
K.ú.: Filipova Huť

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter: 
Cyklostezka o délce cca 1,5 km.

Možnost kumulace: 
Možnost kumulace vlivů s vlivy dalších turistických a cykloturistických cest a silnic v území,
intenzivním kácením na české i bavorské straně, nevhodnými způsoby hospodaření (zhoršení
reprezentativnosti  a  zachovalosti  lesních  ekosystémů)  a rozpadem porostů ve vrcholových
částech hřebenu v důsledku předchozí fragmentace.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant  a hlavních důvodů (i  z  hlediska životního prostředí)  pro jejich
výběr, resp. odmítnutí

Zlepšení podmínek pro cykloturistiku odvedením cyklistů ze zatížené silnice Modrava - Srní.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Tři varianty vedení zpevněné cyklistické stezky v kaňonu Vydry v I. a II. zóně NP Šumava. 
Pozemky  ve  správě  Správy  NP   Šumava,  Krajského  úřadu  Plzeňského  kraje  a  města
Kašperské Hory.
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Není znám.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Obec: Modrava
Kraj: Plzeňský

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.

Rozhodnutí: Územní rozhodnutí
Správní úřad: místně příslušný stavební úřad

Rozhodnutí: Stavební povolení
Správní úřad: místně příslušný stavební úřad

Rozhodnutí: Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle §56 zák. č. 114/1992 Sb. 
Správní úřad: Správa NP 

Souhlas k vyznačení cest na území národních parků a NPR dle § 78 odst. 2 písm. h).
Správní úřad: Správa NP 

II. Údaje o vstupech

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

Zábor PUPFL cca 4 000 m 2.
Štěrkodrť na jednotlivé vrstvy cyklostezky.

III. Údaje o výstupech

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění,
kategorizace  a  množství  odpadů,  rizika  havárií  vzhledem  k  navrženému  použití  látek  a
technologií)

Hluk a emise mechanismů, které budou použity při stavebních pracích.
Hluk  působený  cykloturistickým  provozem,  odpad  typu  komunálního  v  minimálním
množství.
Možnost eutrofizace okolního prostředí v případě použití nevhodných stavebních materiálů
(vápenec, travertin apod.).

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

134



1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

NP Šumava, I a II. zóna. 
Ptačí oblast Šumava 

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Okrajová část jádrového území tetřeva hlušce. Výskyt sýce rousného a kulíška nejmenšího.

D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

1.  Charakteristika  možných  vlivů  a  odhad  jejich  velikosti  a  významnosti  (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Vlivy na ovzduší - pouze během výstavby - emise ze spalovacích motorů - nepatrné.

Vlivy hluku ze stavebních s dopravních mechanizmů pouze během výstavby – malé – dnes
silnice.

Vlivy na půdu ve formě záboru PUPFL cca  4 000 m  2 malé.  Vlivy na půdu v důsledků
ukládání odpadů - malé.

Vlivy  na  vodu  během výstavby  z  mazacích  a  pohonných  hmot  stavebních  s  dopravních
mechanizmů - malé. 
Vlivy na vodu ve formě zvýšeného vyplavování minerálních živin do okolního prostředí v
případě použití lokalitě blízkých hornin - malé. 

Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů:
Rušení, plašení při pohybu, lovu, sběru potravy, odpočinku
Rušení při toku
Rušení při hnízdění, vyvádění mláďat

Odhad velikosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů – střední –už existující (silnice). Cca do 100 m od
cykloturistické cesty.

Odhad významnosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - významné.

Pravděpodobnost, že vliv nastane: 100%
Frekvence: denně během provozu záměru
Vratnost: teoreticky možná po ukončení vlivu
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2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k zasaženému území - malé. Cca
do 100 m od turistické cesty.

3.  Údaje  o  možných  významných  nepříznivých  vlivech  přesahujících  státní
hranice

Nepředpokládají se.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů

- upřesnit charakter záměru z hlediska stavebního řešení - množství a technologie dopravy
stavebních materiálů, technologie výstavby apod. a stanovit podmínky pro minimalizaci vlivů
stavebních  prací,  např.  použití  co  nejméně  hlučných  strojů,  případně  použít  mobilní
protihlukové  stěny,  použití  biodegradabilních  maziv  apod.  Míra  zásahu  do  přírodního
prostředí.
- pro konstrukci cyklostezky použít lokalitě blízké horniny, vyloučit horniny, které by mohly
být zdrojem zvýšeného vymývání minerálních živin a následně zvýšené eutrofizace v okolí
cyklostezky (vápence, travertiny apod.)
- upřesnit velikost populací zvláště chráněných druhů a biotopů a upřesnit počet dotčených
jedinců, rozsah dotčených biotopů a migračních tras a prostorů
- upřesnit předpokládané intenzity cykloturistického provozu,  jeho charakter a předpokládané
vlivy
- navrhnout pravidla cykloturistického využití cesty pro minimalizaci vlivů, např.:

- zakázat vstup do prostředí mimo cykloturistickou cestu
- zpracovat posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č. 100/2001 Sb.
- zpracovat  a projednat  žádost o výjimku z ochrany zvláště  chráněných druhů dle zák.  č.
114/1992 Sb. 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů

Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici přesná charakteristika záměru - zejména z hlediska
stavebního  řešení  -  množství  a  technologie  dopravy  stavebních  materiálů,  technologie
výstavby, rozsah kácení apod. a o předpokládaných intenzitách turistického provozu a jejich
možných změnách.
Při specifikaci vlivů nebyly k dispozici přesné údaje o velikosti populací a rozsahu biotopů
zvláště  chráněných  druhů  v  prostorech  dotčených  pravděpodobnými  vlivy  uvažovaného
záměru. 
Při specifikaci vlivů nebylo k dispozici posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č.
114/2001 Sb. na detailně specifikovaný záměr.
Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle zák.
č. 114/1992 Sb.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Tři varianty trasování podél silnice
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Hledání souběhu cyklostezky se silnicí III.třídy
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23. Obnova veřejného využití – křížové stezky Stožec

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru: 
23.Obnova veřejného využití – křížové stezky Stožec 
zařazení podle přílohy č. 1:
§4 odst. e) zák. č. 100/2001 Sb., bod 10.10, sloupec A

2. Kapacita (rozsah) záměru

Zpřístupnění  území  po  lesních  cestách  a  starých  lesních  cestách  (dosud  turisticky
neznačených) o délce cca 4,1km.

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj: Jihočeský
Obec: Stožec
K.ú.:  Stožec

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter: 
Zpřístupnění  území  po  lesních  cestách  a  starých  lesních  cestách  (dosud  turisticky
neznačených) o délce cca 4,1km, I. a II.zóna NP Šumava
Možnost kumulace: 
Možnost kumulace vlivů s vlivy dalších turistických cest v území,  intenzivním kácením na
české  i  bavorské  straně,  nevhodnými  způsoby  hospodaření  (zhoršení  reprezentativnosti  a
zachovalosti lesních ekosystémů).

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant  a hlavních důvodů (i  z  hlediska životního prostředí)  pro jejich
výběr, resp. odmítnutí

Zatraktivnění této části NP pro pěší turistiku.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Lesní  cesta  nezpevněná  a  pěšina  bez  zpevnění,  pouze  vyznačení  pro  hromadné  veřejné
využívání..  

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Není znám.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj: Jihočeský
Obec: Stožec
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9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.

Rozhodnutí: Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle §56 zák. č. 114/1992 Sb. 
Správní úřad: Správa NP 
Souhlas k vyznačení cest na území národních parků a NPR dle § 78 odst. 2 písm. h).
Správní úřad: Správa NP 

II. Údaje o vstupech

Barvy na turistické značení v množství cca 1 kg.

III. Údaje o výstupech

Hluk působený turistickým provozem, odpad typu komunálního v minimálním množství.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

I. a II. zóna NP Šumava.
EVL Šumava, PO Šumava.

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Hnízdní aktivita jeřábka lesního, puštíka bělavého, sokola stěhovavého, okraj jádrové oblasti
výskytu tetřeva hlušce, výskyt sýce rousného, kulíška nejmenšího a datlíka tříprstého.

D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

1.  Charakteristika  možných  vlivů  a  odhad  jejich  velikosti  a  významnosti  (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů:
Rušení, plašení při pohybu, lovu, sběru potravy, odpočinku
Rušení při toku
Rušení při hnízdění, vyvádění mláďat
Odhad velikosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - velké. Cca do 300 m od turistické cesty.
Odhad významnosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - významné.
Pravděpodobnost, že vliv nastane: 100%
Frekvence: denně během provozu záměru
Vratnost: teoreticky možná po ukončení vlivu

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k zasaženému území a populaci -
velké. Cca do 300 m od turistické cesty.

3.  Údaje  o  možných  významných  nepříznivých  vlivech  přesahujících  státní
hranice

Nepředpokládají se.

140



4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů

- navrhnout pravidla turistického využití cesty pro minimalizaci vlivů, např.:
- zakázat vstup do prostředí mimo turistickou cestu
- zvážit omezení její provoz během roku - např. od 15.7. do 15.11.
- prověřit možnost omezení intenzity turistického využití, tj. max. počet turistů během
jednoho dne, vybrat nejméně rušící trasování

- zpracovat posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č. 100/2001 Sb.
- zpracovat  a projednat  žádost o výjimku z ochrany zvláště  chráněných druhů dle zák.  č.
114/1992 Sb. 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů

Při specifikaci vlivů nebyly k dispozici přesné údaje o velikosti populací a rozsahu biotopů
zvláště  chráněných  druhů  v  prostorech  dotčených  pravděpodobnými  vlivy  uvažovaného
záměru. 
Při specifikaci vlivů nebylo k dispozici posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č.
114/2001 Sb. na detailně specifikovaný záměr.
Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle zák.
č. 114/1992 Sb.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Varianty nebyly předloženy.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
23. Obnova veřejného využití – křížové stezky Stožec
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24. Nově značená stezka Javoří Pila -Zelená hora – Mechov

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru: 
24. Nově značená stezka Javoří Pila -Zelená hora – Mechov

zařazení podle přílohy č. 1:
§4 odst. e) zák. č. 100/2001 Sb., bod 10.10, sloupec A

2. Kapacita (rozsah) záměru

Lesní cesta nezpevněná a polní cesta 1,5 km, bez zpevnění a stavebních úprav.

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj: Plzeňský
Obec: Srní
K.ú.:  Srní

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter: 
Lesní cesta nezpevněná a polní cesta 1,5 km, bez zpevnění a stavebních úprav, II. a III. zóny
NP Šumava, pouze vyznačení pro hromadné veřejné využívání.

Možnost kumulace: 
Možnost kumulace vlivů s vlivy dalších turistických cest v území,  intenzivním kácením na
české  i  bavorské  straně,  nevhodnými  způsoby  hospodaření  (zhoršení  reprezentativnosti  a
zachovalosti lesních ekosystémů).

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant  a hlavních důvodů (i  z  hlediska životního prostředí)  pro jejich
výběr, resp. odmítnutí

Zatraktivnění této části NP pro pěší turistiku.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Lesní  cesta  nezpevněná  a  polní  cesta  1,5  km,  bez  zpevnění  a  stavebních  úprav,  pouze
vyznačení pro hromadné veřejné využívání..  
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Není znám.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj: Plzeňský
Obec: Srní

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.

Rozhodnutí: Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle §56 zák. č. 114/1992 Sb. 
Správní úřad: Správa NP 

Souhlas k vyznačení cest na území národních parků a NPR dle § 78 odst. 2 písm. h).
Správní úřad: Správa NP 

II. Údaje o vstupech

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

Barvy na turistické značení v množství cca 1 kg.

III. Údaje o výstupech

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění,
kategorizace  a  množství  odpadů,  rizika  havárií  vzhledem  k  navrženému  použití  látek  a
technologií)

Hluk působený turistickým provozem, odpad typu komunálního v minimálním množství.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

II. a III. zóna NP Šumava.
PO Šumava.

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Hnízdní aktivita  jeřábka lesního, okraj jádrové oblasti  výskytu tetřeva hlušce,  výskyt  sýce
rousného, kulíška nejmenšího a datlíka tříprstého.
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D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

1.  Charakteristika  možných  vlivů  a  odhad  jejich  velikosti  a  významnosti  (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů:
Rušení, plašení při pohybu, lovu, sběru potravy, odpočinku
Rušení při toku
Rušení při hnízdění, vyvádění mláďat

Odhad velikosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - velké. Cca do 100 m od turistické cesty.

Odhad významnosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - významné.

Pravděpodobnost, že vliv nastane: 100%
Frekvence: denně během provozu záměru
Vratnost: teoreticky možná po ukončení vlivu

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k zasaženému území - velké. Cca
do 100 m od turistické cesty.
Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k populaci - velké vzhledem k
tomu, že populace existují na hranici svých možností.

3.  Údaje  o  možných  významných  nepříznivých  vlivech  přesahujících  státní
hranice

Nepředpokládají se.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů

- upřesnit velikost populací zvláště chráněných druhů a biotopů a upřesnit počet dotčených
jedinců, rozsah dotčených biotopů a migračních tras a prostorů
- upřesnit předpokládané intenzity turistického provozu,  jeho charakter a předpokládané vlivy
- navrhnout pravidla turistického využití cesty pro minimalizaci vlivů, např.:

- zakázat vstup do prostředí mimo turistickou cestu
- zvážit omezení její provoz během roku - např. od 15.7. do 15.11.
- zvážit omezení na cesty pouze s průvodcem (Průvodci divočinou)
- prověřit možnost omezení intenzity turistického využití, tj. max. počet turistů během
jednoho dne

145



- zpracovat posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č. 100/2001 Sb.
- zpracovat  a projednat  žádost o výjimku z ochrany zvláště  chráněných druhů dle zák.  č.
114/1992 Sb. 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů

Při specifikaci vlivů nebyly k dispozici přesné údaje o velikosti populací a rozsahu biotopů
zvláště  chráněných  druhů  v  prostorech  dotčených  pravděpodobnými  vlivy  uvažovaného
záměru. 
Při specifikaci vlivů nebylo k dispozici posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č.
114/2001 Sb. na detailně specifikovaný záměr.
Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle zák.
č. 114/1992 Sb.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Varianty nebyly předloženy.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou.
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25. Nově značená turistická stezka Rokyta – Srní pod elektrovodem

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru: 
25.nově značená turistická stezka Rokyta – Srní pod elektrovodem

zařazení podle přílohy č. 1:
§4 odst. e) zák. č. 100/2001 Sb., bod 10.10, sloupec A

2. Kapacita (rozsah) záměru

Proznačení stezky pro pěší v celkové délce 3,2 km.

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj: Plzeňský
Obec: Srní
K.ú.:  Srní

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter: 
Trasa dlouhá 3,2 km pod VN 22 kV mezi  Rokytou a Srním vede místy lesními  porosty,
mokřady  (zejména  v oblasti  Horní  Hrádky),  místy  by  vyžadovala  zpevnění  (poválkový
chodník).  Hnízdní  oblast  jeřábka  lesního,  bramborníčka  hnědého,  chřástala  polního.  Více
vlastníků.

Možnost kumulace: 
Možnost kumulace vlivů s vlivy dalších turistických cest v území,  intenzivním kácením na
české  i  bavorské  straně,  nevhodnými  způsoby  hospodaření  (zhoršení  reprezentativnosti  a
zachovalosti  lesních  ekosystémů)  a  rozpadem porostů  ve  vrcholových  částech  hřebenu  v
důsledku předchozí fragmentace.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant  a hlavních důvodů (i  z  hlediska životního prostředí)  pro jejich
výběr, resp. odmítnutí

Zatraktivněnítéto části NP pro pěší turistiku.
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Trasa dlouhá 3,2 km pod VN 22 kV mezi  Rokytou a Srním vede místy lesními  porosty,
mokřady  (zejména  v oblasti  Horní  Hrádky),  místy  by  vyžadovala  zpevnění  (poválkový
chodník). 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Není znám.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj: Plzeňský
Obec: Srní

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.

Rozhodnutí: Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle §56 zák. č. 114/1992 Sb. 
Správní úřad: Správa NP 

Souhlas k vyznačení cest na území národních parků a NPR dle § 78 odst. 2 písm. h).
Správní úřad: Správa NP 

II. Údaje o vstupech

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

Barvy na turistické značení v množství cca 2 kg, dřevo a poválkový chodník.

III. Údaje o výstupech

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění,
kategorizace  a  množství  odpadů,  rizika  havárií  vzhledem  k  navrženému  použití  látek  a
technologií)

Hluk působený turistickým provozem, odpad typu komunálního v minimálním množství.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

II. a III. zóna NP Šumava.
PO Šumava.
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2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Hnízdní oblast jeřábka lesního, bramborníčka hnědého, chřástala polního.

D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

1.  Charakteristika  možných  vlivů  a  odhad  jejich  velikosti  a  významnosti  (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů:
Rušení, plašení při pohybu, lovu, sběru potravy, odpočinku
Rušení při toku
Rušení při hnízdění, vyvádění mláďat

Odhad velikosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - velké. Cca do 100 m od turistické cesty.

Odhad významnosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - významné.

Pravděpodobnost, že vliv nastane: 100%
Frekvence: denně během provozu záměru
Vratnost: teoreticky možná po ukončení vlivu

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k zasaženému území - velké. Cca
do 100 m od turistické cesty.
Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k populaci - velké vzhledem k
tomu, že populace existují na hranici svých možností.

3.  Údaje  o  možných  významných  nepříznivých  vlivech  přesahujících  státní
hranice

Nepředpokládají se.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů

- upřesnit velikost populací zvláště chráněných druhů a biotopů a upřesnit počet dotčených
jedinců, rozsah dotčených biotopů a migračních tras a prostorů
- upřesnit předpokládané intenzity turistického provozu,  jeho charakter a předpokládané vlivy
- navrhnout pravidla turistického využití cesty pro minimalizaci vlivů, např.:
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- zakázat vstup do prostředí mimo turistickou cestu
- zvážit omezení její provoz během roku - např. od 15.7. do 15.11.
- zvážit omezení na cesty pouze s průvodcem (Průvodci divočinou)
- prověřit možnost omezení intenzity turistického využití, tj. max. počet turistů během
jednoho dne

- zpracovat posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č. 100/2001 Sb.
- zpracovat  a projednat  žádost o výjimku z ochrany zvláště  chráněných druhů dle zák.  č.
114/1992 Sb. 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů

Při specifikaci vlivů nebyly k dispozici přesné údaje o velikosti populací a rozsahu biotopů
zvláště  chráněných  druhů  v  prostorech  dotčených  pravděpodobnými  vlivy  uvažovaného
záměru. 
Při specifikaci vlivů nebylo k dispozici posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č.
114/2001 Sb. na detailně specifikovaný záměr.
Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle zák.
č. 114/1992 Sb.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Varianty nebyly předloženy.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou.
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26.  Roklanská hájenka jako horská bouda (veřejné nebo sezónní
využití)

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru: 
26. Roklanská hájenka jako horská bouda (veřejné nebo sezónní využití)

zařazení podle přílohy č. 1:
§4 odst. e) zák. č. 100/2001 Sb., bod 10.10, sloupec A

2. Kapacita (rozsah) záměru

Demolice současného objektu a přestavba na chatu s možným veřejným využitím, které je
však limitováno veřejnou přístupností (přístupy přes Ï. zónu, NP Bavorský les)  a omezenými
možnostmi zásobování el.  energií  (není přívod el.energie) a likvidací odpadních vod (není
zajištěno čištění).

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj: Plzeňský
Obec: Modrava
K.ú.: Filipova Huť

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter: 
Demolice současného objektu a přestavba na chatu s možným veřejným využitím, které je
však limitováno veřejnou přístupností a omezenými možnostmi zásobování el. energií (není
přívod el.energie) a likvidací odpadních vod (není zajištěno čištění).

Možnost kumulace: 
Možnost kumulace vlivů s vlivy turistických cest v území,  intenzivním kácením na české i
bavorské straně, nevhodnými způsoby hospodaření (zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti
lesních  ekosystémů)  a  rozpadem  porostů  ve  vrcholových  částech  hřebenu  v  důsledku
předchozí fragmentace.
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5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant  a hlavních důvodů (i  z  hlediska životního prostředí)  pro jejich
výběr, resp. odmítnutí

Zlepšení podmínek pro turistiku.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Objekt Roklanské chaty byl postaven v roce 1997 a v současné době se rozpadá. Leží v území
PP Modravské slatě (veřejně nepřístupném), ve II. zóně NP Šumava s vyloučeným přístupem 
(veřejný přístup blokují I. zóny v okolí). Leží v jádrovém území výskytu tetřeva hlušce, dále 
hnízdní aktivity kosa horského, datlíka tříprstého, sýce rousného a kulíška nejmenšího.. 
Pozemek 1330/2 v k.ú. Filipova Huť. Předpokládá se demolice současného objektu a 
přestavba na chatu s možným veřejným využitím, kde elektrická energie a čištění odpadních 
vod by musely být řešeny jako „ostrovní“ systém, bez napojení na veřejné sítě.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Není znám.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Obec: Modrava
Kraj: Plzeňský

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.

Rozhodnutí: Územní rozhodnutí
Správní úřad: místně příslušný stavební úřad

Rozhodnutí: Stavební povolení
Správní úřad: místně příslušný stavební úřad

Rozhodnutí: Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle §56 zák. č. 114/1992 Sb. 
Správní úřad: Správa NP 

Souhlas k vyznačení cest na území národních parků a NPR dle § 78 odst. 2 písm. h).
Správní úřad: Správa NP 

II. Údaje o vstupech

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

Stavební  materiály  na  výstavbu  chaty.  Stavební  materiály  a  pozemky  na  výstavbu
elektropřípojky a zařízení pro nakládání s odpadními vodami.
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III. Údaje o výstupech

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění,
kategorizace  a  množství  odpadů,  rizika  havárií  vzhledem  k  navrženému  použití  látek  a
technologií)

Hluk a emise mechanismů, které budou použity při stavebních pracích.
Hluk působený turistickým provozem, odpad typu komunálního..
Emise z vytápění objektu, odpadní vody buď vyčištěné nebo shromažďované ve vyvážené
žumpě.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

II. zóna NP Šumava. Nový přístup přes I. zónu.
Ptačí oblast Šumava 

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Lokalita leží v jádrovém území výskytu tetřeva hlušce, dále hnízdní aktivity kosa horského,
datlíka tříprstého, , sýce rousného, kulíška nejmenšího, výskyt  Carabus menetriesi.
.

D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

1.  Charakteristika  možných  vlivů  a  odhad  jejich  velikosti  a  významnosti  (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Vlivy na ovzduší - během výstavby - emise ze spalovacích motorů - nepatrné.
Vlivy na ovzduší - během provozu - emise vytápění - malé. V případě el. vytápění - žádné.

Vlivy hluku ze stavebních s dopravních mechanizmů během výstavby - malé. 
Vliv hluku během provozu - zásobování - malý.

Vlivy na půdu ve formě záboru PUPFL cca 100 m 2 malé. Vlivy na půdu v důsledků ukládání
odpadů - malé.

Vlivy  na  vodu  během výstavby  z  mazacích  a  pohonných  hmot  stavebních  s  dopravních
mechanizmů - velké 
Vlivy na vodu během provozu ve formě odpadních vod  - malé. 

Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů:
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Rušení, plašení při pohybu, lovu, sběru potravy, odpočinku
Rušení při toku
Rušení při hnízdění, vyvádění mláďat

Odhad velikosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - velké. Cca do 100 m od záměru a přístupové
trasy.

Odhad významnosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - významné.

Pravděpodobnost, že vliv nastane: 100%
Frekvence: denně během provozu záměru
Vratnost: teoreticky možná po ukončení vlivu

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k zasaženému území - velké. Cca
do 100 m od záměru a přístupové trasy.
Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k populaci - velké vzhledem k
tomu, že populace existují na hranici svých možností.

3.  Údaje  o  možných  významných  nepříznivých  vlivech  přesahujících  státní
hranice

Nepředpokládají se.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů

- upřesnit charakter záměru z hlediska jeho napojení na dopravní síť
-  upřesnit  charakter  záměru  z  hlediska  zásobování  el.  energií  a   řádného  nakládání  s
odpadními vodami - ČOV nebo vyvážecí žumpa
- upřesnit charakter záměru z hlediska stavebního řešení - množství a technologie dopravy
stavebních materiálů, technologie výstavby apod. a stanovit podmínky pro minimalizaci vlivů
stavebních  prací,  např.  použití  co  nejméně  hlučných  strojů,  případně  použít  mobilní
protihlukové stěny, použití biodegradabilních maziv apod.
- upřesnit velikost populací zvláště chráněných druhů a biotopů a upřesnit počet dotčených
jedinců, rozsah dotčených biotopů a migračních tras a prostorů
- upřesnit předpokládané intenzity turistického provozu,  jeho charakter a předpokládané vlivy
- navrhnout pravidla turistického využití napojení pro minimalizaci vlivů, např.:

- zakázat vstup do prostředí mimo turistickou cestu
- zvážit omezení jejího provozu během roku - např. od 15.7. do 15.11.
- zvážit omezení na cesty pouze s průvodcem 
- prověřit možnost omezení intenzity turistického využití, tj. max. počet turistů během
jednoho dne

- zpracovat posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č. 100/2001 Sb.
- zpracovat  a projednat  žádost o výjimku z ochrany zvláště  chráněných druhů dle zák.  č.
114/1992 Sb. 
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5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů

Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici přesná charakteristika záměru - zejména z hlediska
stavebního  řešení  -  množství  a  technologie  dopravy  stavebních  materiálů,  technologie
výstavby, rozsah kácení apod. a o předpokládaných intenzitách turistického provozu a jejich
možných změnách.
Při specifikaci vlivů nebyly k dispozici přesné údaje o velikosti populací a rozsahu biotopů
zvláště  chráněných  druhů  v  prostorech  dotčených  pravděpodobnými  vlivy  uvažovaného
záměru. 
Při specifikaci vlivů nebylo k dispozici posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č.
114/2001 Sb. na detailně specifikovaný záměr.
Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle zák.
č. 114/1992 Sb.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Varianty nebyly předloženy.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou.
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27. Obnova plavební nádrže Rosenauerova

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru: 
27. Obnova plavební nádrže Rosenauerova

zařazení podle přílohy č. 1:
§4 odst. e) zák. č. 100/2001 Sb., bod 10.10, sloupec A

2. Kapacita (rozsah) záměru

Oprava plavební nádrže Rosenauerova představuje  přestavbu a zpevnění hráze, vystrojení
požeráku,  jalového přepadu a zatopení  dna původní  nádrže.  Předpokládaná plocha nádrže
0,5ha.

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj: Jihočeský
Obec: Stožec
K.ú.: Stožec

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter: 
Oprava plavební nádrže Rosenauerova představuje  přestavbu a zpevnění hráze, vystrojení
požeráku, jalového přepadu a zatopení dna původní nádrže.

Možnost kumulace: 
Možnost kumulace vlivů s vlivy turistických cest v území,  intenzivním kácením na české i
bavorské straně, nevhodnými způsoby hospodaření (zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti
lesních  ekosystémů)  a  rozpadem  porostů  ve  vrcholových  částech  hřebenu  v  důsledku
předchozí fragmentace.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant  a hlavních důvodů (i  z  hlediska životního prostředí)  pro jejich
výběr, resp. odmítnutí

Zlepšení vodohospodářských poměrů a podmínek pro turistiku.
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Zbytky  plavební  nádrže  ve  II.  zóně  NP Šumava.  Obnova  by představovala   přestavbu  a
zpevnění  hráze,  vystrojení  požeráku,  jalového  přepadu  a  zatopení  dna  původní  nádrže.
Pozemek 839/2 v k.ú. Stožec je ve správě Správy NP Šumava. Předpokládaná plocha nádrže
0,5ha.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Není znám.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj: Jihočeský
Obec: Stožec

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.

Rozhodnutí: Územní rozhodnutí
Správní úřad: místně příslušný stavební úřad

Rozhodnutí: Stavební povolení
Správní úřad: místně příslušný stavební úřad

Rozhodnutí: Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle §56 zák. č. 114/1992 Sb. 
Správní úřad: Správa NP a CHKO

II. Údaje o vstupech

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

Stavební materiály na opravu plavební nádrže. Zábor půdy na rašeliništi.

III. Údaje o výstupech

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění,
kategorizace  a  množství  odpadů,  rizika  havárií  vzhledem  k  navrženému  použití  látek  a
technologií)

Hluk a emise mechanismů, které budou použity při stavebních pracích.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území
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II. zóna NP Šumava. 
Ptačí oblast Šumava 

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Lokalita  leží  na  okraji  jádrové  oblasti  výskytu  tetřeva  hlušce  a  v prostoru  s hnízdním
výskytem jeřábka lesního, sýce rousného, kulíška nejmenšího a datlíka tříprstého. Stanoviště
– podle Natura 2000 R2.3 a část v L9.2B.

D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

1.  Charakteristika  možných  vlivů  a  odhad  jejich  velikosti  a  významnosti  (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Vlivy na ovzduší - během výstavby - emise ze spalovacích motorů - nepatrné.

Vlivy hluku ze stavebních s dopravních mechanizmů během výstavby - malé. 

Vlivy  na  vodu  během výstavby  z  mazacích  a  pohonných  hmot  stavebních  s  dopravních
mechanizmů - malé. 

Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů během výstavby:
Rušení, plašení při pohybu, lovu, sběru potravy, odpočinku
Rušení při toku
Rušení při hnízdění, vyvádění mláďat

Odhad velikosti vlivů:
Vlivy  na  zvláště  chráněné  druhy živočichů  a  rostlin-  velké.  Cca  do  100 m od záměru  a
přístupové trasy.

Odhad významnosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin- významné.

Pravděpodobnost, že vliv nastane: 100%
Frekvence: denně během provozu záměru
Vratnost: omezeně možná po ukončení vlivu, pravděpodobná úplná ztráta rašeliniště.

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů během výstavby vzhledem k zasaženému
území - velké. Cca do 100 m od záměru a přístupové trasy.
Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k populaci - velké vzhledem k
tomu, že populace existují na hranici svých možností.
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3.  Údaje  o  možných  významných  nepříznivých  vlivech  přesahujících  státní
hranice

Možné zejména během výstavby - vzdálenost od státní hranice 55 m.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů

- upřesnit charakter záměru z hlediska stavebního řešení - množství a technologie dopravy
stavebních materiálů, technologie výstavby apod. a stanovit podmínky pro minimalizaci vlivů
stavebních  prací,  např.  použití  co  nejméně  hlučných  strojů,  případně  použít  mobilní
protihlukové stěny, použití biodegradabilních maziv apod.
- upřesnit velikost populací zvláště chráněných druhů a biotopů a upřesnit počet dotčených
jedinců, rozsah dotčených biotopů a migračních tras a prostorů
- zpracovat posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č. 100/2001 Sb.
- zpracovat  a projednat  žádost o výjimku z ochrany zvláště  chráněných druhů dle zák.  č.
114/1992 Sb. 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů

Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici přesná charakteristika záměru - zejména z hlediska
stavebního  řešení  -  množství  a  technologie  dopravy  stavebních  materiálů,  technologie
výstavby, rozsah kácení apod. 
Při specifikaci vlivů nebyly k dispozici přesné údaje o velikosti populací a rozsahu biotopů
zvláště  chráněných  druhů  v  prostorech  dotčených  pravděpodobnými  vlivy  uvažovaného
záměru. 
Při specifikaci vlivů nebylo k dispozici posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č.
114/2001 Sb. na detailně specifikovaný záměr.
Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle zák.
č. 114/1992 Sb.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Varianty nebyly předloženy.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou.
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28. Obnova plavební nádrže Rokytecká

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru: 
28. Obnova plavební nádrže Rokytecká

zařazení podle přílohy č. 1:
§4 odst. e) zák. č. 100/2001 Sb., bod 10.10, sloupec A

2. Kapacita (rozsah) záměru

Oprava  plavební  nádrže  Rokytecká  představuje   přestavbu  a  zpevnění  hráze,  vystrojení
požeráku, jalového přepadu a zatopení dna původní nádrže. Předpokládaná plocha nádrže 1,9
ha.

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj: Plzeňský
Obec: Modrava
K.ú.: Filipova Huť

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter: 
Oprava  plavební  nádrže  Rokytecká  představuje   přestavbu  a  zpevnění  hráze,  vystrojení
požeráku, jalového přepadu a zatopení dna původní nádrže.

Možnost kumulace: 
Možnost kumulace vlivů s vlivy turistických cest v území,  intenzivním kácením na české i
bavorské straně, nevhodnými způsoby hospodaření (zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti
lesních  ekosystémů)  a  rozpadem  porostů  ve  vrcholových  částech  hřebenu  v  důsledku
předchozí fragmentace.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant  a hlavních důvodů (i  z  hlediska životního prostředí)  pro jejich
výběr, resp. odmítnutí

Zlepšení vodohospodářských poměrů a podmínek pro turistiku.
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Zbytky plavební nádrže v I. zóně NP Šumava. Oprava by představovala  přestavbu a zpevnění
hráze, vystrojení požeráku, jalového přepadu a zatopení dna původní nádrže. 
Pozemek  p.p.č.  1006/2  v k.ú.  Filipova  Huť  je  ve  správě  Správy  NP  a  CHKO  Šumava.
Přepokládaná plocha nádrže 1,9 ha.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Není znám.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj: Plzeňský
Obec: Modrava

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.

Rozhodnutí: Územní rozhodnutí
Správní úřad: místně příslušný stavební úřad

Rozhodnutí: Stavební povolení
Správní úřad: místně příslušný stavební úřad

Rozhodnutí: Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle §56 zák. č. 114/1992 Sb. 
Správní úřad: Správa NP 

II. Údaje o vstupech

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

Stavební materiály na opravu plavební nádrže.

III. Údaje o výstupech

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění,
kategorizace  a  množství  odpadů,  rizika  havárií  vzhledem  k  navrženému  použití  látek  a
technologií)

Hluk a emise mechanismů, které budou použity při stavebních pracích.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území
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I. zóna NP Šumava. 
Ptačí oblast Šumava 

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Lokalita  leží  v  jádrové  oblasti  výskytu  tetřeva  hlušce  a  v prostoru  s hnízdním výskytem,
jeřábka  lesního,  sýce  rousného,  kulíška  nejmenšího,  datlíka  tříprstého,  výskyt   Carabus
menetriesi. Pravděpodobně i možné hnízdní aktivit  jeřába popelavého a lindušky horské.

D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

1.  Charakteristika  možných  vlivů  a  odhad  jejich  velikosti  a  významnosti  (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Vlivy na ovzduší - během výstavby - emise ze spalovacích motorů - nepatrné.

Vlivy hluku ze stavebních s dopravních mechanizmů během výstavby - malé. 

Vlivy  na  vodu  během výstavby  z  mazacích  a  pohonných  hmot  stavebních  s  dopravních
mechanizmů - malé. 

Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů během výstavby:
Rušení, plašení při pohybu, lovu, sběru potravy, odpočinku
Rušení při toku
Rušení při hnízdění, vyvádění mláďat

Odhad velikosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - velké. Cca do 100 m od záměru a přístupové
trasy.

Odhad významnosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - významné.

Pravděpodobnost, že vliv nastane: 100%
Frekvence: denně během provozu záměru
Vratnost: teoreticky možná po ukončení vlivu

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů během výstavby vzhledem k zasaženému
území - velké. Cca do 100 m od záměru a přístupové trasy.
Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k populaci - velké vzhledem k
tomu, že populace existují na hranici svých možností.
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3.  Údaje  o  možných  významných  nepříznivých  vlivech  přesahujících  státní
hranice

Tyto vlivy se nepředpokládají.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů

- upřesnit charakter záměru z hlediska stavebního řešení - množství a technologie dopravy
stavebních materiálů, technologie výstavby apod. a stanovit podmínky pro minimalizaci vlivů
stavebních  prací,  např.  použití  co  nejméně  hlučných  strojů,  případně  použít  mobilní
protihlukové stěny, použití biodegradabilních maziv apod.
- upřesnit velikost populací zvláště chráněných druhů a biotopů a upřesnit počet dotčených
jedinců, rozsah dotčených biotopů a migračních tras a prostorů
- zpracovat posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č. 100/2001 Sb.
- zpracovat  a projednat  žádost o výjimku z ochrany zvláště  chráněných druhů dle zák.  č.
114/1992 Sb. 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů

Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici přesná charakteristika záměru - zejména z hlediska
stavebního  řešení  -  množství  a  technologie  dopravy  stavebních  materiálů,  technologie
výstavby, rozsah kácení apod. 
Při specifikaci vlivů nebyly k dispozici přesné údaje o velikosti populací a rozsahu biotopů
zvláště  chráněných  druhů  v  prostorech  dotčených  pravděpodobnými  vlivy  uvažovaného
záměru. 
Při specifikaci vlivů nebylo k dispozici posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č.
114/2001 Sb. na detailně specifikovaný záměr.
Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle zák.
č. 114/1992 Sb.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Varianty nebyly předloženy.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou.
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29. Obnova plavební nádrže Roklanská

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru: 
28. Obnova plavební nádrže Roklanská

zařazení podle přílohy č. 1:
§4 odst. e) zák. č. 100/2001 Sb., bod 10.10, sloupec A

2. Kapacita (rozsah) záměru

Oprava  plavební  nádrže  Roklanská  představuje   přestavbu  a  zpevnění  hráze,  vystrojení
požeráku, jalového přepadu a zatopení dna původní nádrže. Předpokládaná plocha nádrže 1,9
ha.

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj: Plzeňský
Obec: Modrava
K.ú.: Filipova Huť

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter: 
Oprava  plavební  nádrže  Roklanská  představuje   přestavbu  a  zpevnění  hráze,  vystrojení
požeráku, jalového přepadu a zatopení dna původní nádrže.

Možnost kumulace: 
Možnost kumulace vlivů s vlivy turistických cest v území,  intenzivním kácením na české i
bavorské straně, nevhodnými způsoby hospodaření (zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti
lesních  ekosystémů)  a  rozpadem  porostů  ve  vrcholových  částech  hřebenu  v  důsledku
předchozí fragmentace.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant  a hlavních důvodů (i  z  hlediska životního prostředí)  pro jejich
výběr, resp. odmítnutí

Zlepšení vodohospodářských poměrů a podmínek pro turistiku.
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Zbytky plavební nádrže ve II. Zóně NP Šumava v jádrové oblasti výskytu tetřeva hlušce. Na
dně  vypuštěné  nádrže  památkově  chráněné  sejpy  po  rýžování  zlata.  Oprava  by
představovala  přestavbu a zpevnění hráze, vystrojení požeráku, jalového přepadu a
zatopení dna původní nádrže. Pozemek p.p. č. 1331 v k.ú. Filipova Huť e ve správě
Správy NP a CHKO Šumava. Předpokládaná plocha 2,6ha vodní plochy.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Není znám.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj: Plzeňský
Obec: Modrava

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.

Rozhodnutí: Územní rozhodnutí
Správní úřad: místně příslušný stavební úřad

Rozhodnutí: Stavební povolení
Správní úřad: místně příslušný stavební úřad

Rozhodnutí: Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle §56 zák. č. 114/1992 Sb. 
Správní úřad: Správa NP a CHKO

Výjimka z památkové ochrany - památkově chráněné sejpy po rýžování zlata
Doporučena konzultace s NPÚ Plzeň.

II. Údaje o vstupech

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

Stavební materiály na opravu plavební nádrže. Zábor půdy.

III. Údaje o výstupech

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění,
kategorizace  a  množství  odpadů,  rizika  havárií  vzhledem  k  navrženému  použití  látek  a
technologií)

Hluk a emise mechanismů, které budou použity při stavebních pracích.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

II. zóna NP Šumava. 
Ptačí oblast Šumava, EVL Šumava 

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Lokalita leží v jádrové oblasti výskytu tetřeva hlušce.,  sýce rousného, kulíška nejmenšího,
výskyt  Carabus menetriesi.  Stanoviště Natura 2000 – R2.3, T2.3B, T1.5, L9.2A, L9.2B.

D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

1.  Charakteristika  možných  vlivů  a  odhad  jejich  velikosti  a  významnosti  (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Vlivy na ovzduší - během výstavby - emise ze spalovacích motorů - nepatrné.

Vlivy hluku ze stavebních s dopravních mechanizmů během výstavby - malé. 

Vlivy  na  vodu  během výstavby  z  mazacích  a  pohonných  hmot  stavebních  s  dopravních
mechanizmů - malé. 

Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů během výstavby:
Rušení, plašení při pohybu, lovu, sběru potravy, odpočinku
Rušení při toku
Rušení při hnízdění, vyvádění mláďat

Odhad velikosti vlivů:
Vlivy  na  zvláště  chráněné  druhy živočichů  a  rostlin-  velké.  Cca  do  100 m od záměru  a
přístupové trasy.

Odhad významnosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin - významné.

Pravděpodobnost, že vliv nastane: 100%
Frekvence: denně během provozu záměru
Vratnost: teoreticky možná po ukončení vlivu

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů během výstavby vzhledem k zasaženému
území - velké. Cca do 100 m od záměru a přístupové trasy.
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Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k populaci - velké vzhledem k
tomu, že populace existují na hranici svých možností.

3.  Údaje  o  možných  významných  nepříznivých  vlivech  přesahujících  státní
hranice

Tyto vlivy se nepředpokládají.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů

- upřesnit charakter záměru z hlediska stavebního řešení - množství a technologie dopravy
stavebních materiálů, technologie výstavby apod. a stanovit podmínky pro minimalizaci vlivů
stavebních  prací,  např.  použití  co  nejméně  hlučných  strojů,  případně  použít  mobilní
protihlukové stěny, použití biodegradabilních maziv apod.
- upřesnit velikost populací zvláště chráněných druhů a biotopů a upřesnit počet dotčených
jedinců, rozsah dotčených biotopů a migračních tras a prostorů
- zpracovat posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č. 100/2001 Sb.
- zpracovat  a projednat  žádost o výjimku z ochrany zvláště  chráněných druhů dle zák.  č.
114/1992 Sb. 
- zpracovat a projednat žádost o výjimku z památkové ochrany - památkově chráněné sejpy
po rýžování zlata

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů

Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici přesná charakteristika záměru - zejména z hlediska
stavebního  řešení  -  množství  a  technologie  dopravy  stavebních  materiálů,  technologie
výstavby, rozsah kácení apod. 
Při specifikaci vlivů nebyly k dispozici přesné údaje o velikosti populací a rozsahu biotopů
zvláště  chráněných  druhů  v  prostorech  dotčených  pravděpodobnými  vlivy  uvažovaného
záměru. 
Při specifikaci vlivů nebylo k dispozici posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č.
114/2001 Sb. na detailně specifikovaný záměr.
Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle zák.
č. 114/1992 Sb.
Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici výjimka z památkové ochrany - památkově chráněné
sejpy po rýžování zlata.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Varianty nebyly předloženy.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou.
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30. Březník, likvidace odpadních vod po Novobřeznické

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru: 
30. Březník, likvidace odpadních vod po Novobřeznické

zařazení podle přílohy č. 1:
§4 odst. e) zák. č. 100/2001 Sb., bod 10.10, sloupec A

2. Kapacita (rozsah) záměru

Uložení tlakového potrubí pro odpadní vody, datový kabel a elektrický kabel do tělesa cesty
Březník  –  Modrava   do  nezámrzné  hloubky,  přechod  přes  Luzenský  potok  bude  řešen
překopem.

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj: Plzeňský
Obec: Modrava
K.ú.: Filipova Huť

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter: 
Uložení tlakového potrubí pro odpadní vody, datový kabel a elektrický kabel do tělesa cesty
Březník  –  Modrava   do  nezámrzné  hloubky,  přechod  přes  Luzenský  potok  bude  řešen
překopem.

Možnost kumulace: 
Možnost kumulace vlivů s vlivy turistických cest v území,  intenzivním kácením na české i
bavorské straně, nevhodnými způsoby hospodaření (zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti
lesních  ekosystémů)  a  rozpadem  porostů  ve  vrcholových  částech  hřebenu  v  důsledku
předchozí fragmentace.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant  a hlavních důvodů (i  z  hlediska životního prostředí)  pro jejich
výběr, resp. odmítnutí

Zajištění provozuschopnosti hájenky Březník..

181



6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Uložení tlakového potrubí pro odpadní vody, datový kabel a elektrický kabel do tělesa cesty
Březník  –  Modrava   do  nezámrzné  hloubky,  přechod  přes  Luzenský  potok  bude  řešen
překopem.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Není znám.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj: Plzeňský
Obec: Modrava

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.

Rozhodnutí: Územní rozhodnutí
Správní úřad: místně příslušný stavební úřad

Rozhodnutí: Stavební povolení
Správní úřad: místně příslušný stavební úřad

Rozhodnutí: Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle §56 zák. č. 114/1992 Sb. 
Správní úřad: Správa NP a CHKO

II. Údaje o vstupech

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)
Uložení tlakového potrubí pro odpadní vody, datový kabel a elektrický kabel do tělesa cesty
Březník  –  Modrava   do  nezámrzné  hloubky,  přechod  přes  Luzenský  potok  bude  řešen
překopem.

Stavební  materiály  potřebné  pro  uložení  potrubí  a  kabelů  vč.  uvedení  komunikace  do
původního stavu. 

III. Údaje o výstupech

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění,
kategorizace  a  množství  odpadů,  rizika  havárií  vzhledem  k  navrženému  použití  látek  a
technologií)

Hluk a emise mechanismů, které budou použity při stavebních pracích.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
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1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

I. a II.zóna  NP Šumava.
Ptačí oblast Šumava, EVL Šumava 

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Záměr  prochází  územím s jádrovým výskytem tetřeva  hlušce,  ,  jeřábka lesního,  výskytem
sýce rousného, kulíška nejmenšího.
.

D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

1.  Charakteristika  možných  vlivů  a  odhad  jejich  velikosti  a  významnosti  (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Vlivy na ovzduší - během výstavby - emise ze spalovacích motorů - nepatrné.

Vlivy hluku ze stavebních s dopravních mechanizmů během výstavby - malé. 

Vlivy  na  vodu  během výstavby  z  mazacích  a  pohonných  hmot  stavebních  s  dopravních
mechanizmů - malé. 

Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů během výstavby:
Rušení, plašení při pohybu, lovu, sběru potravy, odpočinku
Rušení při toku
Rušení při hnízdění, vyvádění mláďat

Odhad velikosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - velké. Cca do 100 m od záměru a přístupové
trasy.

Odhad významnosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - významné.

Pravděpodobnost, že vliv nastane: 100%
Frekvence: denně během průprůběhu stavby záměru
Vratnost: teoreticky možná po ukončení vlivu

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů během výstavby vzhledem k zasaženému
území - velké. Cca do 100 m od záměru a přístupové trasy.
Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k populaci - velké vzhledem k
tomu, že populace existují na hranici svých možností.

183



3.  Údaje  o  možných  významných  nepříznivých  vlivech  přesahujících  státní
hranice

Tyto vlivy se nepředpokládají.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů

- upřesnit charakter záměru z hlediska stavebního řešení - množství a technologie dopravy
stavebních materiálů, technologie výstavby apod. a stanovit podmínky pro minimalizaci vlivů
stavebních  prací,  např.  použití  co  nejméně  hlučných  strojů,  případně  použít  mobilní
protihlukové stěny, použití biodegradabilních maziv apod.
- upřesnit velikost populací zvláště chráněných druhů a biotopů a upřesnit počet dotčených
jedinců, rozsah dotčených biotopů a migračních tras a prostorů
- zvážit omezení období stavby během roku - např. na období od 15.7. do 15.11.
- zpracovat posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č. 100/2001 Sb.
- zpracovat  a projednat  žádost o výjimku z ochrany zvláště  chráněných druhů dle zák.  č.
114/1992 Sb. 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů

Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici přesná charakteristika záměru - zejména z hlediska
stavebního  řešení  -  množství  a  technologie  dopravy  stavebních  materiálů,  technologie
výstavby apod. 
Při specifikaci vlivů nebyly k dispozici přesné údaje o velikosti populací a rozsahu biotopů
zvláště  chráněných  druhů  v  prostorech  dotčených  pravděpodobnými  vlivy  uvažovaného
záměru. 
Při specifikaci vlivů nebylo k dispozici posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č.
114/2001 Sb. na detailně specifikovaný záměr.
Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle zák.
č. 114/1992 Sb.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Varianty nebyly předloženy.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou.
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31. Nové turistické zařízení nad pramenem Vltavy, na úbočí Stráže -
u odbočky na Bučinu

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru: 
31. Nové turistické zařízení nad pramenem Vltavy, na úbočí Stráže - u odbočky na Bučinu

zařazení podle přílohy č. 1:
§4 odst. e) zák. č. 100/2001 Sb., bod 10.10, sloupec A

2. Kapacita (rozsah) záměru

Vybudování informačního bodu s trvalou obsluhou a jednoduchým občerstvením.

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj: Jihočeský
Obec: Kvilda
K.ú.: Kvilda

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter: 

Vybudování informačního bodu s trvalou obsluhou a jednoduchým občerstvením.

Možnost kumulace: 
Možnost kumulace vlivů s vlivy turistických cest v území,  intenzivním kácením na české i
bavorské straně, nevhodnými způsoby hospodaření (zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti
lesních  ekosystémů)  a  rozpadem  porostů  ve  vrcholových  částech  hřebenu  v  důsledku
předchozí fragmentace.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant  a hlavních důvodů (i  z  hlediska životního prostředí)  pro jejich
výběr, resp. odmítnutí

Zlepšení podmínek pro turistiku.
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Předpoklad vybudování informačního bodu s trvalou obsluhou a jednoduchým občerstvením.
Pozemek je ve správě NP Šumava. P.p.č.173/21 v k.ú. Kvilda.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Není znám.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Obec: Kvilda
Kraj: Jihočeský

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.

Rozhodnutí: Územní rozhodnutí
Správní úřad: místně příslušný stavební úřad

Rozhodnutí: Stavební povolení
Správní úřad: místně příslušný stavební úřad

Rozhodnutí: Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle §56 zák. č. 114/1992 Sb. 
Správní úřad: Správa NP 

II. Údaje o vstupech

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

Stavební materiály na výstavbu informačního bodu. Zábor půdy.

III. Údaje o výstupech

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění,
kategorizace  a  množství  odpadů,  rizika  havárií  vzhledem  k  navrženému  použití  látek  a
technologií)

Hluk a emise mechanismů, které budou použity při stavebních pracích.
Odpad typu komunálního ve středním množství.
V případě vytápění objektu emise z vytápění, v případě sociálního zařízení odpadní vody buď
vyčištěné nebo shromažďované ve vyvážené žumpě.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
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1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

V II. zóně NP Šumava na hranici I. zóny NP Šumava. 
Ptačí oblast Šumava 

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny

V jádrovém  území  tetřeva  hlušce,  výskyt  tetřívka  obecného,  sýce  rousného,  kulíška
nejmenšího, datlíka tříprstého.
.

D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

1.  Charakteristika  možných  vlivů  a  odhad  jejich  velikosti  a  významnosti  (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Vlivy na ovzduší - během výstavby - emise ze spalovacích motorů - nepatrné.
Vlivy na ovzduší - během provozu - emise v případě vytápění - malé. 

Vlivy hluku ze stavebních s dopravních mechanizmů během výstavby - malé. 
Vliv hluku během provozu - zásobování - malý.

Vlivy na půdu ve formě záboru PUPFL cca do 50 m  2 malé  až střední  Vlivy na půdu v
důsledků ukládání odpadů - malé.

Vlivy  na  vodu  během výstavby  z  mazacích  a  pohonných  hmot  stavebních  s  dopravních
mechanizmů - malé. 
Vlivy na vodu během provozu ve formě odpadních vod  - malé. až střední. 

Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů:
Rušení, plašení při pohybu, lovu, sběru potravy, odpočinku
Rušení při toku
Rušení při hnízdění, vyvádění mláďat

Odhad velikosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - velké. Cca do 100 m od záměru.

Odhad významnosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - významné.

Pravděpodobnost, že vliv nastane: 100%
Frekvence: denně během provozu záměru
Vratnost: teoreticky možná po ukončení vlivu
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2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k zasaženému území - velké. Cca
do 100 m od záměru.
Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k populaci - velké vzhledem k
tomu, že populace existují na hranici svých možností.

3.  Údaje  o  možných  významných  nepříznivých  vlivech  přesahujících  státní
hranice

Nepředpokládají se. Vzdálenost od státní hranice cca 90 m.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů

- upřesnit charakter záměru ze stavebního a provozního hlediska
-  upřesnit  charakter  záměru  z  hlediska  zásobování  energiemi  a   řádného  nakládání  s
odpadními vodami - ČOV nebo vyvážecí žumpa
- upřesnit charakter záměru z hlediska stavebního řešení - množství a technologie dopravy
stavebních materiálů, technologie výstavby apod. a stanovit podmínky pro minimalizaci vlivů
stavebních  prací,  např.  použití  co  nejméně  hlučných  strojů,  případně  použít  mobilní
protihlukové stěny, použití biodegradabilních maziv apod.
- upřesnit velikost populací zvláště chráněných druhů a biotopů a upřesnit počet dotčených
jedinců, rozsah dotčených biotopů a migračních tras a prostorů
- zvážit omezení stavebních prací během roku - např. na období od 15.7. do 15.11.
- zpracovat posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č. 100/2001 Sb.
- zpracovat  a projednat  žádost o výjimku z ochrany zvláště  chráněných druhů dle zák.  č.
114/1992 Sb. 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů

Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici přesná charakteristika záměru - zejména z hlediska
stavebního  řešení  -  množství  a  technologie  dopravy  stavebních  materiálů,  technologie
výstavby, rozsah kácení apod. a o předpokládaných intenzitách turistického provozu a jejich
možných změnách.
Při specifikaci vlivů nebyly k dispozici přesné údaje o velikosti populací a rozsahu biotopů
zvláště  chráněných  druhů  v  prostorech  dotčených  pravděpodobnými  vlivy  uvažovaného
záměru. 
Při specifikaci vlivů nebylo k dispozici posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č.
114/2001 Sb. na detailně specifikovaný záměr.
Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle zák.
č. 114/1992 Sb.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Varianty nebyly předloženy.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

2. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou.
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32. Oprava hráze a obnova rybníka na Strážném

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru: 
32. Oprava hráze a obnova rybníka na Strážném

zařazení podle přílohy č. 1:
§4 odst. e) zák. č. 100/2001 Sb., bod 10.10, sloupec A

2. Kapacita (rozsah) záměru

Oprava staré sypané hráze středověkého rybníka. Délka hráze 470 m.

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj: Jihočeský
Obec: Strážný
K.ú.: Hliniště

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter: 
Oprava staré sypané hráze středověkého rybníka. Délka hráze 470 m.

Možnost kumulace: 
Možnost kumulace vlivů s vlivy turistických cest v území,  intenzivním kácením na české i
německé straně, nevhodnými způsoby hospodaření (zhoršení reprezentativnosti a zachovalosti
lesních  ekosystémů)  a  rozpadem  porostů  ve  vrcholových  částech  hřebenu  v  důsledku
předchozí fragmentace.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant  a hlavních důvodů (i  z  hlediska životního prostředí)  pro jejich
výběr, resp. odmítnutí

Zlepšení vodohospodářských poměrů a podmínek pro turistiku.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
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Oprava staré sypané hráze středověkého průtočného rybníka na  toku Řasnice. Délka hráze
470 m.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Není znám.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj: Jihočeský
Obec: Strážný

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.

Rozhodnutí: Územní rozhodnutí
Správní úřad: místně příslušný stavební úřad

Rozhodnutí: Stavební povolení
Správní úřad: místně příslušný stavební úřad

Rozhodnutí: Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle §56 zák. č. 114/1992 Sb. 
Správní úřad: Správa NP a CHKO

II. Údaje o vstupech

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

Stavební materiály na opravu hráze rybníka. Zábor půdy, změna vodního režimu.

III. Údaje o výstupech

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění,
kategorizace  a  množství  odpadů,  rizika  havárií  vzhledem  k  navrženému  použití  látek  a
technologií)

Hluk  a  emise  mechanismů,  které  budou  použity  při  stavebních  pracích.  Poškození
historických sedimentů.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

I. a II. zóna NP Šumava. 
Ptačí oblast Šumava  a EVL Šumava
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2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Rašeliniště, tokaniště a hnízdiště tetřívka obecného, bramborníčka hnědého, bekasina otavní.
V toku mník jednovousý, vranka obecná, mihule potoční, vydra říční.

D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

1.  Charakteristika  možných  vlivů  a  odhad  jejich  velikosti  a  významnosti  (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Vlivy na ovzduší - během výstavby - emise ze spalovacích motorů - nepatrné.

Vlivy hluku ze stavebních s dopravních mechanizmů během výstavby - malé. 

Vlivy  na  vodu  během výstavby  z  mazacích  a  pohonných  hmot  stavebních  s  dopravních
mechanizmů - malé. 

Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů během výstavby:
Rušení, plašení při pohybu, lovu, sběru potravy, odpočinku
Rušení při toku
Rušení při hnízdění, vyvádění mláďat
Narušení biotopu v souvislosti se znečištěním nebo zakalením vody v toku

Odhad velikosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - velké. 
Odhad významnosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů - významné.

Pravděpodobnost, že vliv nastane: 100%
Frekvence: denně během provozu záměru
Vratnost: teoreticky možná po ukončení vlivu

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů během výstavby vzhledem k zasaženému
území - velké. Cca do 100 m od záměru a přístupové trasy.
Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k populaci - velké vzhledem k
tomu, že populace existují na hranici svých možností.

3.  Údaje  o  možných  významných  nepříznivých  vlivech  přesahujících  státní
hranice

Tyto vlivy se nepředpokládají.
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4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů

- upřesnit charakter záměru z hlediska stavebního řešení - množství a technologie dopravy
stavebních materiálů, technologie výstavby apod. a stanovit podmínky pro minimalizaci vlivů
stavebních  prací,  např.  použití  co  nejméně  hlučných  strojů,  případně  použít  mobilní
protihlukové stěny, použití biodegradabilních maziv apod.
- upřednostnit technologie, při nichž nedojde k znečištění vody a zakalení vody v toku bude
minimální
- zvážit omezení stavebních prací během roku - např. na období od 15.7. do 15.11.
- upřesnit velikost populací zvláště chráněných druhů a biotopů a upřesnit počet dotčených
jedinců, rozsah dotčených biotopů a migračních tras a prostorů
- zpracovat posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č. 100/2001 Sb.
- zpracovat  a projednat  žádost o výjimku z ochrany zvláště  chráněných druhů dle zák.  č.
114/1992 Sb. 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů

Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici přesná charakteristika záměru - zejména z hlediska
stavebního  řešení  -  množství  a  technologie  dopravy  stavebních  materiálů,  technologie
výstavby, apod. 
Při specifikaci vlivů nebyly k dispozici přesné údaje o velikosti populací a rozsahu biotopů
zvláště  chráněných  druhů  v  prostorech  dotčených  pravděpodobnými  vlivy  uvažovaného
záměru. 
Při specifikaci vlivů nebylo k dispozici posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č.
114/2001 Sb. na detailně specifikovaný záměr.
Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle zák.
č. 114/1992 Sb.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Varianty nebyly předloženy.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou.
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33.  Obnova  veřejné  přístupnosti  trasy  Hraběcí  most  –  Zbořený
most, Rokytka – Javoří Pila

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru: 
33. Proznačení turistické trasy Hraběcí most – Zbořený most, Rokytka – Javoří Pila

zařazení podle přílohy č. 1:
§4 odst. e) zák. č. 100/2001 Sb., bod 10.10, sloupec A

2. Kapacita (rozsah) záměru

Zpevněné, nezpevněné lesní cesty,  lesní pěšiny..  Nepředpokládají  se stavební úpravy cest,
pouze jejich vyznačení pro turistickou přístupnost.  

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj: Plzeňský
Obec: Modrava
K.ú.:  Javoří Pila, Filipova Huť

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter: 
Zpevněné,  nezpevněné  lesní  cesty,  lesní  pěšiny  procházející.  Nepředpokládají  se  stavební
úpravy cest, pouze jejich vyznačení pro turistickou přístupnost

Možnost kumulace: 
Možnost kumulace vlivů s vlivy dalších turistických cest v území,  intenzivním kácením na
české  i  bavorské  straně,  nevhodnými  způsoby  hospodaření  (zhoršení  reprezentativnosti  a
zachovalosti lesních ekosystémů).

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant  a hlavních důvodů (i  z  hlediska životního prostředí)  pro jejich
výběr, resp. odmítnutí

Zatraktivnění této části NP pro pěší turistiku.
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Zpevněné, nezpevněné lesní cesty,  lesní pěšiny..  Nepředpokládají  se stavební úpravy cest,
pouze jejich vyznačení pro turistickou přístupnost. Pozemek je ve správě Správy NP  Šumava.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Není znám.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj: Plzeňský
Obec: Modrava

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.

Rozhodnutí: Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle §56 zák. č. 114/1992 Sb. 
Správní úřad: Správa NP 

Souhlas k vyznačení cest na území národních parků a NPR dle § 78 odst. 2 písm. h).
Správní úřad: Správa NP

II. Údaje o vstupech

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

Barvy na turistické značení v množství cca 2 kg.

III. Údaje o výstupech

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění,
kategorizace  a  množství  odpadů,  rizika  havárií  vzhledem  k  navrženému  použití  látek  a
technologií)

Hluk působený turistickým provozem, odpad typu komunálního v minimálním množství.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

PP Modravské slatě, I. a II.zóna NP Šumava.
PO Šumava.
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2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Záměr prochází naturovými biotopy (zejména v trase Na soutoku – Rokytecká nádrž).    Dále
prochází  jádrovým územím výskytu  tetřeva  hlušce,  dále  hnízdní  výskyt  datlíka  tříprstého,
kosa  horského,   bramborníčka  hnědého,  sýce  rousného,  kulíška  nejmenšího  a  jeřábka
lesního... V místě byl zjištěn i jeřáb popelavý v hnízdním období s hnízdní aktivitou.

D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

1.  Charakteristika  možných  vlivů  a  odhad  jejich  velikosti  a  významnosti  (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů:
Rušení, plašení při pohybu, lovu, sběru potravy, odpočinku
Rušení při toku
Rušení při hnízdění, vyvádění mláďat

Odhad velikosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin- velké. Cca do 100 m od turistické cesty.

Odhad významnosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin - významné.

Pravděpodobnost, že vliv nastane: 100%
Frekvence: denně během provozu záměru
Vratnost: teoreticky možná po ukončení vlivu

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k zasaženému území - velké. Cca
do 100 m od turistické cesty.
Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k populaci - velké vzhledem k
tomu, že populace existují na hranici svých možností.

3.  Údaje  o  možných  významných  nepříznivých  vlivech  přesahujících  státní
hranice

Nepředpokládají se.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů

- upřesnit velikost populací zvláště chráněných druhů a biotopů a upřesnit počet dotčených
jedinců, rozsah dotčených biotopů a migračních tras a prostorů
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- upřesnit předpokládané intenzity turistického provozu,  jeho charakter a předpokládané vlivy
- navrhnout pravidla turistického využití cesty pro minimalizaci vlivů, např.:

- zakázat vstup do prostředí mimo turistickou cestu
- zvážit omezení její provoz během roku - např. od 15.7. do 15.11.
- zvážit omezení na cesty pouze s průvodcem (Průvodci divočinou)
- prověřit možnost omezení intenzity turistického využití, tj. max. počet turistů během
jednoho dne

- zpracovat posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č. 100/2001 Sb.
- zpracovat  a projednat  žádost o výjimku z ochrany zvláště  chráněných druhů dle zák.  č.
114/1992 Sb. 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů

Při specifikaci vlivů nebyly k dispozici přesné údaje o velikosti populací a rozsahu biotopů
zvláště  chráněných  druhů  v  prostorech  dotčených  pravděpodobnými  vlivy  uvažovaného
záměru. 
Při specifikaci vlivů nebylo k dispozici posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č.
114/2001 Sb. na detailně specifikovaný záměr.
Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle zák.
č. 114/1992 Sb.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Varianty nebyly předloženy.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou.
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34. Poutnická stezka Josefa Váchala

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru: 
34. Poutnická stezka Josefa Váchala

zařazení podle přílohy č. 1:
§4 odst. e) zák. č. 100/2001 Sb., bod 10.10, sloupec A

2. Kapacita (rozsah) záměru

Zpevněné, nezpevněné lesní cesty,  lesní pěšiny..  Nepředpokládají  se stavební úpravy cest,
pouze jejich vyznačení pro turistickou přístupnost.  

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj: Plzeňský
Obec: Modrava
K.ú.:  Javoří Pila, Filipova Huť

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter: 
Zpevněné,  nezpevněné  lesní  cesty,  lesní  pěšiny  procházející.  Nepředpokládají  se  stavební
úpravy cest, pouze jejich vyznačení pro turistickou přístupnost

Možnost kumulace: 
Možnost kumulace vlivů s vlivy dalších turistických cest v území,  intenzivním kácením na
české  i  bavorské  straně,  nevhodnými  způsoby  hospodaření  (zhoršení  reprezentativnosti  a
zachovalosti lesních ekosystémů).

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant  a hlavních důvodů (i  z  hlediska životního prostředí)  pro jejich
výběr, resp. odmítnutí

Zatraktivnění této části NP pro pěší turistiku.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
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Zpevněné, nezpevněné lesní cesty,  lesní pěšiny..  Nepředpokládají  se stavební úpravy cest,
pouze jejich vyznačení pro turistickou přístupnost. Pozemek je ve správě Správy NP  Šumava.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Není znám.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj: Plzeňský
Obec: Modrava

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.

Rozhodnutí: Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle §56 zák. č. 114/1992 Sb. 
Správní úřad: Správa NP 

Souhlas k vyznačení cest na území národních parků a NPR dle § 78 odst. 2 písm. h).
Správní úřad: Správa NP

II. Údaje o vstupech

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

Barvy na turistické značení v množství cca 2 kg.

III. Údaje o výstupech

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění,
kategorizace  a  množství  odpadů,  rizika  havárií  vzhledem  k  navrženému  použití  látek  a
technologií)

Hluk působený turistickým provozem, odpad typu komunálního v minimálním množství.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

PP Modravské slatě, I. a II.zóna NP Šumava.
PO Šumava.

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny

202



Záměr prochází naturovými biotopy (zejména v trase Na soutoku – Rokytecká nádrž).    Dále
prochází  jádrovým územím výskytu  tetřeva  hlušce,  dále  hnízdní  výskyt  datlíka  tříprstého,
kosa  horského,   bramborníčka  hnědého,  sýce  rousného,  kulíška  nejmenšího  a  jeřábka
lesního... V místě byl zjištěn i jeřáb popelavý v hnízdním období s hnízdní aktivitou.

D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

1.  Charakteristika  možných  vlivů  a  odhad  jejich  velikosti  a  významnosti  (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů:
Rušení, plašení při pohybu, lovu, sběru potravy, odpočinku
Rušení při toku
Rušení při hnízdění, vyvádění mláďat

Odhad velikosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin- velké. Cca do 100 m od turistické cesty.

Odhad významnosti vlivů:
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin - významné.

Pravděpodobnost, že vliv nastane: 100%
Frekvence: denně během provozu záměru
Vratnost: teoreticky možná po ukončení vlivu

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k zasaženému území - velké. Cca
do 100 m od turistické cesty.
Rozsah vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů vzhledem k populaci - velké vzhledem k
tomu, že populace existují na hranici svých možností.

3.  Údaje  o  možných  významných  nepříznivých  vlivech  přesahujících  státní
hranice

Nepředpokládají se.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů

- upřesnit velikost populací zvláště chráněných druhů a biotopů a upřesnit počet dotčených
jedinců, rozsah dotčených biotopů a migračních tras a prostorů
- upřesnit předpokládané intenzity turistického provozu,  jeho charakter a předpokládané vlivy
- navrhnout pravidla turistického využití cesty pro minimalizaci vlivů, např.:

- zakázat vstup do prostředí mimo turistickou cestu
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- zvážit omezení její provoz během roku - např. od 15.7. do 15.11.
- zvážit omezení na cesty pouze s průvodcem (Průvodci divočinou)
- prověřit možnost omezení intenzity turistického využití, tj. max. počet turistů během
jednoho dne

- zpracovat posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č. 100/2001 Sb.
- zpracovat  a projednat  žádost o výjimku z ochrany zvláště  chráněných druhů dle zák.  č.
114/1992 Sb. 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů

Při specifikaci vlivů nebyly k dispozici přesné údaje o velikosti populací a rozsahu biotopů
zvláště  chráněných  druhů  v  prostorech  dotčených  pravděpodobnými  vlivy  uvažovaného
záměru. 
Při specifikaci vlivů nebylo k dispozici posouzení vlivů na oblast Natura dle § 45i zák. č.
114/2001 Sb. na detailně specifikovaný záměr.
Při specifikaci vlivů nebyla k dispozici výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů dle zák.
č. 114/1992 Sb.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Varianty nebyly předloženy.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
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Hartmanice - Modrava - česká varianta
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Hartmanice - Modrava - bavorská varianta

2. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou.
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Přehled
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G.  VŠEOBECNĚ  SROZUMITELNÉ  SHRNUTÍ  NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU

Uvedeno v samostatném svazku.
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H. PŘÍLOHA
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

Stanovisko  orgánu  ochrany přírody,  pokud  je  vyžadováno  podle  §  45i  odst.  1  zákona  č.
114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

Nástin problematiky vlivů na oblasti Natura

Datum zpracování oznámení:

Jméno,  příjmení,  bydliště  a  telefon  zpracovatele  oznámení  a  osob,  které  se  podílely  na
zpracování oznámení:

Mgr. Pavel Hubený a kolektiv Správy NP Šumava

Podpis zpracovatele oznámení:

 

209


