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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  - Chov vodní 
dr beže 

            

Žadatel:  
  
Název 
projektu:  
 

 

 KÚ: 
 
Parcelní 
číslo/čísla: 
                    

Otázky: (prosím zaškrtněte odpovědi u všech otázek) (rozevřít) 
1. Je zám r v rozporu se základními nebo bližšími ochranným podmínkami ZCHÚ? ANO/NE* 

            

2. Bude zám rem významn  negativn  ovlivn n n který z biotop  uvedených na 2. 
stran  formulá e? 

ANO/NE* 

  

  

3. Bude zám rem významn  negativn  ovlivn na populace nebo biotop s výskytem 
zvlášt  chrán ných druh  rostlin nebo živočich , druh  rostlin nebo bezobratlých 
živočich  uvedených v Červených seznamech ČR v kategoriích ů, C1 a C2 ĚCR, 
EN)?** 
 

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                 

                    
**Vyhláška č. 3ř5/1řř2 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona č. 114/1řř2 Sb., o 
ochran  p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis  
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Procházka F. [ed.] Ě2001ě: Červený a černý seznam cévnatých rostlin České republiky Ěstav v 
roce 2000). -  P íroda, Praha, 1Ř: 1-166. 
Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds.] Ě2005ě: Červený seznam ohrožených druh  České 
republiky. Bezobratlí. ůgentura ochrany p írody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. 
***Chytrý, M., Kučera, T. & Kočí, M. Ěeds.ě Ě2001ě: Katalog biotop  České republiky. ůgentura 
ochrany p írody a krajiny ČR, Praha. 
****vyšší zachovalost = ů, B; vyšší reprezentativnost = A, viz. Guth J. (2003): Metodika 
mapování biotop  soustavy Natura 2000 a Smaragd. ůgentura ochrany p írody a krajiny ČR, 
Praha. 
            
            
            
            
Výčet biotop  podle Katalogu biotop ***:       
V2 Makrofytní vegetace m lkých stojatých vod       
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a t ní       
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod – pouze u vyšší reprezentativnosti a zachovalosti****, 
p íp. u v tších ploch 
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrát        
M1.7 Vegetace vysokých ost ic - pouze u vyšší reprezentativnosti a zachovalosti****, p ípadn  
u v tších ploch 
M2.1 Vegetace letn ných rybník         
M2.3 Vegetace obnažených den teplých oblastí       
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin        

R2.3 P echodová rašeliništ  
K1 Mok adní vrbiny-  pouze u vyšší reprezentativnosti a zachovalosti****, p ípadn  u 
v tších ploch 

  

L1 Mok adní olšiny -  pouze u vyšší reprezentativnosti a zachovalosti****, p ípadn  u 
v tších ploch 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


