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dle rozdělovníku

Závazné stanovisko
k zásahu do krajinného rázu Oplocení pro zřízení obory pro chov divokých prasat.
Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí, jako státní orgán ochrany přírody (dále
také jen OOP) věcně příslušný podle § 77 odst. 1 písm. j) a dle § 12 odst. 2 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK)
místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ve věci žádosti, podané dne 17.05.2018
společností Atelier Aurum s.r.o., Jiráskova 21, 530 02 Pardubice, IČ: 42937680 zastupující
na základě plné moci společnost Enlino a.s., Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha,
IČ: 24752011 (dále jen žadatel), o vydání souhlasu k zásahu do krajinného rázu Oplocení
pro zřízení obory pro chov divokých prasat, dle ustanovení § 12 odst. 2 ZOPK:
Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí
souhlasí
se záměrem Oplocení pro zřízení obory pro chov divokých prasat. Souhlas je udělován
v rozsahu podle předložené žádosti podané dne 17.05.2018 žadatelem vč. příloh.
Odůvodnění
Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí, jako státní orgán ochrany přírody, obdržel
dne 17.05.2018 od žadatele, žádost o vydání souhlasu k zásahu do krajinného rázu
Oplocení pro zřízení obory pro chov divokých prasat.
Žadatel předložil tyto dokumenty:
- Žádost o vydání souhlasu k zásahu do krajinného rázu Oplocení pro zřízení obory pro chov
divokých prasat vč. příloh.
Přílohy:
- Plná moc
- Obora Litošice - Posouzení vlivů záměru na krajinný ráz - Ing. Jiří Klicpera, Csc.,
prosinec 2017
- Přehledná situace oplocení
- Situace širších vazeb
Území dotčené výše uvedeným záměrem se nachází mimo zastavěné území a zastavitelné
plochy obce Litošice. Vzhledem k těmto skutečnostem bylo důvodné zpracování Posouzení
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vlivů záměru na krajinný ráz - Ing. Jiří Klicpera, Csc, prosinec 2017 ve smyslu ZOPK.
Předmětem tohoto řízení je tak s ohledem na výše uvedené, posouzení přípustnosti
navrhované stavby Oplocení pro zřízení obory pro chov divokých prasat a změnu krajinného
rázu dle § 12 ZOPK.
Podle § 12 odst. 1 ZOPK „Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická
charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a
přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb,
mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště
chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině “.
Řešená lokalita se nachází v katastrálním území Litošice, č.p. dle KN - 482, 483, 484, 485,
486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503,
504, 505, 506, 507, 508, 509, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521,522, 532,
532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 568, 569, 570, 571/1.
Zamýšlená stavba řeší kompletní oplocení pro chov a lov prasat divokých. Účelem stavby je
zamezení útěku chovaných prasat divokých ven z obory a zároveň umožnit volný průchod
drobné zvěře. Stavba nebude napojena na žádné inženýrské sítě. Součástí stavby nebudou
asanace ani demolice. Kácení stromů není uvažováno. Uvažováno je pouze smýcení
keřového porostu, pokud bude v trase budoucího oplocení. Základní trasování oplocení
vychází z aktuální mapy katastru nemovitostí. Dopravní napojení bude ze stávající silnice
III/3384 a ze sítě lesních a polních cest.
Výška oplocení je 1,80 m nad terénem se zapuštěním pletiva do hloubky cca 0,20 m +
zalomení 0,20 m směrem dovnitř budoucí obory (pletivo bude připevněno z vnitřku). Nosnými
prvky budou mimo vjezdová vrata (8×) dřevěné (akátové) sloupky celkové délky 2,50 m se
vzájemnou maximální osovou vzdáleností 3,00 m. Spodní část vnitřní strany oplocení bude
od výšky 0,20 m do 0,65 m nad terénem opatřena pobitím třemi řadami dřevěných půlkulánů.
Záměr je celý umístěn na okraji vzrostlého lesa s průměrným stářím 30 – 50 let.
Dle doloženého Posouzení vlivů záměru na krajinný ráz je vliv stavby na krajinný ráz dán
umístěním a technickými parametry záměru a krajinářskými charakteristikami dotčeného
území. Jedná se o umístění v silně zalesněném zvlněném území a záměr nebude prakticky
ani z malé vzdálenosti viditelný a nebude mít žádný negativní výstup z hlediska vlivu na
krajinný ráz.
OOP měl k dispozici podklady nezbytné pro vydání závazného stanoviska a z úřední činnosti
je mu území známo.
Podklady, kterými se OOP zabýval při vydání závazného stanoviska:
- Žádost o vydání souhlasu k zásahu do krajinného rázu Oplocení pro zřízení obory pro chov
divokých prasat vč. příloh.
Přílohy:
- Plná moc
- Obora Litošice - Posouzení vlivů záměru na krajinný ráz - Ing. Jiří Klicpera, Csc,
prosinec 2017
- Přehledná situace oplocení
- Situace širších vazeb
- http://nahlizenidokn.cuzk.cz
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- http://portal.nature.cz
Na základě provedeného posouzení dospěl OOP, že snížení hodnot krajinného rázu
nedosáhne takové velikosti, která by vylučovala uskutečnění záměru. Realizace záměru
nesníží nepřípustně současnou kvalitu jeho krajinného rázu.
OOP považuje uvažovaný záměr Oplocení pro zřízení obory pro chov divokých prasat,
z hlediska dopadů na krajinný ráz a jeho ochranu podle § 12 ZOPK, za únosný.
Po posouzení podkladů ve všech souvislostech bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko
ve smyslu příslušného ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Toto stanovisko nenahrazuje povolení ke vstupu na pozemky, neřeší majetkoprávní ani jiné
obdobné vztahy (souhlas majitelů pozemků, náhrady škod, apod.).
Poučení o odvolání:
Tento souhlas je závazným stanoviskem podle správního řádu a není samostatným
rozhodnutím ve správním řízení.
Proti tomuto stanovisku se nelze samostatně odvolat. Obsah tohoto stanoviska je závazný
pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů. Odvolání lze podat až při
vydání výše zmíněného rozhodnutí podle zvláštních předpisů.

Mgr. Jan Feranec
vedoucí odboru

Rozdělovník:
- Atelier Aurum s.r.o., Jiráskova 21, 530 02 Pardubice (DS)
Na vědomí:
- Obec Litošice (DS)
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