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Příloha 7 

 

Souhlasné stanovisko MŽP  
 

Stanovisko MŽP k poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova, které vydává níže 
uvedené krajské st edisko ůOPK ČR nebo místn  p íslušná správa NP na základ  

p íkazu ministra ŽP č. XX./07 

            

Pracovišt :   
            
Oblast 
podpory:  

1ř.2.1 Podpora provád ní operací v rámci strategie komunitn  vedeného 
místního rozvoje/Fiche Investice do zem d lských podnik  - Budování 
pastevních areál  

 
Žadatel: 

 

  
Název 
projektu:  
 

 

KÚ: 
 
Parcelní 
číslo/čísla: 

            

Otázky: (prosím zaškrtněte odpovědi u všech otázek) (rozevřít) 
1. Znemožňuje zám r p ístup do krajiny? Ěve smyslu § 63 zákona č. 114/1řř2Sb., v 
platném zn níě  

ANO/NE* 

            

2. Omezuje zám r nadm rn  prostupnost krajiny pro voln  žijící živočichy? Ěnap . 
zaplocení prvk  ÚSES el. ohradníkem nebo situace, kdy v p írodn  zachovalé nebo 
migračn  významné krajin  budou v dané části pastevního areálu ponechány vodiče 
el. ohradník  10 a více dn  po ukončení pastvyě  

ANO/NE* 

  

  

            

3. Dojde realizací zám ru k ohrožení biotop  uvedených na 2. stran  formulá e a 
hodnotné mimolesní zelen ? Ěza ohrožení se považuje, pokud z stanou takovéto 
plochy uvnit  areálu nezajišt né ohradníkem nebo spolehlivým plotemě  

ANO/NE* 

  
  
  

Zd vodn ní v p ípad  odpov di "ANO" na kteroukoliv z výše uvedených otázek:   

 

            
Z hlediska zájm  ochrany p írody a krajiny souhlasím/nesouhlasím* s podporou výše 
uvedeného zám ru z Programu rozvoje venkova 2014-2020. 

            
Toto stanovisko je vydáno pouze pro pot eby poskytnutí finanční podpory z Programu rozvoje 
venkova a nenahrazuje povolení, souhlas, stanovisko nebo výjimku ze zákazu podle zákona č. 
114/1řř2 Sb., o ochran  p írody a krajiny v platném zn ní. 
            
V  dne  Razítko a podpis     
         
* nehodící se škrtn te                 
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**Chytrý, M., Kučera, T. & Kočí, M. Ěeds.ě Ě2001ě: Katalog biotop  České republiky. ůgentura 
ochrany p írody a krajiny ČR, Praha. 

 
           
           
           
           
Výčet biotop  podle Katalogu biotop **:       
R1.1 Luční p novcová prameništ         
R1.2 Luční prameništ  bez tvorby p novc         
R1.5 Subalpínská prameništ          
R2.1 Vápnitá slatiništ          
R2.2 Nevápnitá mechová slatiništ         
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní k oviny         
K4 Nízké xerofilní k oviny          
           
 
 
 
 
 
  


