Praha:

31. 8. 2020

Město Vlašim

Číslo jednací:

117320/2020/KUSK

Jana Masaryka 302

Spisová značka: SZ_117320/2020/KUSK/2
Vyřizuje:

Mgr. Robert Pepperný / l. 931

Značka:

OŽP/RP

258 01 Vlašim

Stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, k možnému vlivu záměru
„Recyklační dvůr Ctiboř“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„Krajský úřad“), obdržel dne 24. 8. 2020 Vaši žádost o stanovisko k záměru „Recyklační
dvůr Ctiboř“ z hlediska vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Záměr je
lokalizován na pozemcích parc.č. 953/2, 955/2, 955/3, 955/4, 960 v k.ú. Ctiboř (obec Ctiboř,
okres Benešov).
Jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.
114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme, že v souladu s ustanovením § 45i
odst. 1 citovaného zákona lze vyloučit významný vliv předloženého záměru samostatně i ve
spojení s jinými záměry nebo koncepcemi na předmět ochrany nebo celistvost evropsky
významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními,
které spadají do kompetence Krajského úřadu.
Odůvodnění:
Podle předložené projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení je
předmětem záměru nová dočasná stavba recyklačního dvora o výměře 23 673 m2 (z toho pro
vlastní recyklační plochu se předpokládá cca 15 000 m2), která bude užívána jako celek pro
recyklaci především stavebních odpadů a doplňkově pro dočasné shromažďování a
skladování biologicky rozložitelných odpadů. Recyklační dvůr bude v provozu po dobu jeho
povolení, po ukončení provozu budou pozemky dány do původního stavu, tj. většinou na
trvalý travní porost. Záměr na výstavbu recyklačního dvora je situován na výše uvedených
pozemcích v jižní části území obce Ctiboř, mimo obytnou zástavbu, na stávajícím
zrekultivovaném terénu bývalé skládky Ctiboř.
Krajský úřad zohlednil zejména skutečnost, že se v místě ani v blízkosti záměru evropsky
významné lokality (EVL), resp. ptačí oblasti (PO) v působnosti Krajského úřadu nenacházejí
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[nejbližší takové území soustavy Natura 2000 – EVL CZ0213009 Vlašimská Blanice
s předměty ochrany čtyřmi evropsky významnými druhy, kterými jsou mihule potoční
(Lampetra planeri), páchník hnědý (Osmoderma eremita), velevrub tupý (Unio crassus) a
vydra říční (Lutra lutra) – je vzdáleno vzdušnou čarou v nejbližších bodech cca 1,5 km
jižním směrem]. Dále také vzhledem k jeho poloze, velikosti/kapacitě a charakteru (s
rozsahem očekávaných rušivých vlivů z výstavby i provozu převážně lokálně omezeným na
vlastní areál záměru a jeho přilehlé okolí), ve vztahu k poměrům a vazbám v území a povaze
příslušných předmětů ochrany, nelze dotčení žádné evropsky významné lokality ani ptačí
oblasti v působnosti Krajského úřadu předpokládat. Orgán ochrany přírody proto vydal
stanovisko ve smyslu výše uvedeného výroku.
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