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1. ZADÁNÍ A CÍL POSOUZENÍ 

 Předmětem předkládaného posouzení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, je 
návrh změny územního plánu (dále také „ÚP“) obce Vidnava. Cílem posouzení je zjistit, zda 
koncepce může mít významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost evropsky 
významných lokalit a ptačích oblastí. 
 Hodnocení vyplývá ze stanoviska Krajského úřadu (dále také „KÚ“) Olomouckého kraje 
ze dne 24. 11. 2021, č.j. KUOK 117330/2021, ve kterém krajský úřad nevyloučil významný vliv 
předložené koncepce na potenciálně dotčené evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti 
(PO). Odůvodnění: „Záměr se nachází v těsné blízkosti evropsky významné lokality soustavy 
Natura 2000 (EVL) Stará Červená Voda - lesní komplex (CZ0713827). Předmětem ochrany této 
EVL, která byla vyhlášena 18. 3. 2016, je kuňka žlutobřichá (Bombina variegata). Ta je vázána 
především na biotopy mělkých kaluží nezpevněných lesních cest a mělkých tůní v různých fázích 
sukcese s minimem vodní vegetace. Nevyužívaný prostor starého dobývacího prostoru kaolinu a 
jeho bezprostředního okolí je svým charakterem pro uvedený druh atraktivní. Podle Nálezové 
databáze ochrany přírody je zřejmé, že výskyt uvedeného druhu je zde zaznamenávám na zájmové 
ploše záměru každoročně, jak ve formě adultní, tak ve formě snůšek. Tento fakt je orgánu ochrany 
přírody znám i z jeho úřední činnosti. Uvažovaným záměrem dojde k významnému zásahu do 
území, které je vzhledem ke svému sukcesnímu charakteru biotopem uvedeného druhu. Z výše 
uvedených důvodů nelze vyloučit, že uvedený záměr může mít samostatně nebo ve spojení s jinými 
záměry a koncepcemi významný vliv na předmět ochrany jmenované EVL.“ 

Zadavatelem hodnocení dle § 45i je zpracovatel hodnocení vlivů koncepce na životní 
prostředí (SEA) Mgr. Jakub Vicena, GET s.r.o., Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2 – Vinohrady.  
  
 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚZEMNÍHO PLÁNU  
 Důvodem pro pořízení změny ÚP je především záměr těžby kaolinu a štěrkopísku na výhradním 
ložisku Vidnava (3264300), která podle platného územního plánu není možná, tj. požadavek na 
vymezení plochy těžby a koridoru pro dopravník mezi plochou těžby a zpracovatelským areálem – 
areálem bývalé šamotárny ve Velké Kraši. Dále byly vzneseny požadavky na vymezení několika 
nových zastavitelných ploch pro obytnou výstavbu. 
 
Územní plán Vidnava 

Nově vymezené zastavitelné plochy (Změna č. 1 - ÚP Vidnava 2022, Obr. 1): 

Z1/01 Vidnava, Hrdinů  

navrhované využití plochy: 

 -plochy bydlení – v rodinných domech městské a příměstské (BI) 

přístup k ploše:  

 -ze stávající místní komunikace 

podmínky využití plochy:  

 -zástavba bude respektovat ochranné pásmo silnice II/457 

 -zástavba bude respektovat ochranné pásmo vedení VN 22 kV 

-zástavba bude respektovat minimální vzdálenost 30 m od hranice pozemků určených k plnění 
funkcí lesa 

výměra: 0,68 ha  

 

Z1/02 Štachlovice  

navrhované využití plochy: 

 -plochy bydlení v rodinných domech venkovské (BV) 

přístup k ploše:  
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 -ze silnice III/4563, případně ze stávajících místních komunikací 

podmínky využití plochy:  

 -zástavba bude respektovat ochranné pásmo silnice III/4563 

-rozhodování o změnách v území je podmíněno zpracováním územní studie 

výměra: 0,97 ha   

 

Z1/03 Štachlovice  

navrhované využití plochy: 

 -plochy bydlení v rodinných domech venkovské (BV) 

přístup k ploše:  

 -ze stávající místní komunikace 

podmínky využití plochy:  

 -zajištění přístupu k ploše veřejnou komunikací 

výměra: 0,32 ha  
 
 Návrh ÚP upřesňuje nakládání se srážkovými vodami: srážkové vody je nutno v maximální 
míře zadržet v území, omezení odtoku srážkových vod zajistit jejich akumulací a následným 
využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů 
omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním 
nebo kombinací těchto způsobů. 
  
 Dále návrh ÚP vymezuje koridor dopravní infrastruktury se specifickým využitím DK1/01 
pro vybudování dopravníku pro přepravu vytěžené suroviny do prostoru bývalé šamotárny 
na území obce Velká Kraš. Podmínky pro využití koridoru: 
 - Hlavní využití – stavba dopravníku pro přepravu vytěžené suroviny. 
 - Přípustné využití – stavby místních a účelových komunikací, stavby pěších a cyklistických 
komunikací, stavby a zařízení technické infrastruktury, stavby, zařízení a jiná opatření 
pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, 
stavby a úpravy na vodních tocích a realizace ÚSES.   
 - Nepřípustné využití – využití, které by znemožnilo realizaci navrženého záměru – není 
dovoleno povolovat žádné stavby ani dočasné vyjma staveb (a staveb přímo souvisejících), 
pro které je toto území chráněno a staveb, uvedených jako přípustné. 
 
  Na jižním okraji území města jsou vymezeny dvě plochy změn v krajině – plochy těžby 
nerostů – nezastavitelné (NT) K1/01 a K1/02, obě plochy vymezené pro těžbu kaolinu 
a štěrkopísků (Obr. 2). Výhradní ložisko nerostných surovin Vidnava (B 3099101) a chráněné 
ložiskové území Vidnava I. (CHLÚ 09910101) jsou respektovány. 

Hlavní využití nezastavitelných ploch K1/01 a K1/02:  
- těžba nerostných surovin  
Přípustné využití:  
- zařízení související s těžbou a zpracováním nerostů  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek 
- stavby manipulačních ploch a účelových komunikací 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních                      
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 
Nepřípustné využití:  
-veškeré stavby, zařízení a činnosti, nesouvisející s hlavním využitím a přípustným využitím. 
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Obr. 1 Mapa ÚP Vidnava s návrhem změn 
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Doplňuje se Územní systém ekologické stability: 

K05 Johanka 
- plocha přírodní NP 
- plochy krajinné zeleně jako součást NRBC 89 Smolný na území rekultivované bývalé skládky  
- veřejně prospěšné opatření VUNC02  
 
K08 Loučky 
- plocha přírodní NP 
- plocha krajinné zeleně jako součást NRBC 89 Smolný  
- veřejně prospěšné opatření VU01  
 
K1/03 Johanka 
- plocha přírodní NP 
- plocha krajinné zeleně jako součást NRBC 89 Smolný  
- veřejně prospěšné opatření VU1/01  
 
K1/04 Farský les 
- plochy krajinné zeleně jako součást NRBC 89 Smolný  
- veřejně prospěšné opatření VU1/02  
 
K1/05 Farský les 
- plocha přírodní NP 
- plocha krajinné zeleně jako součást NRBC 89 Smolný  
- veřejně prospěšné opatření VU1/03  
 
K1/06 Farský les 
- plocha přírodní NP 
- plocha krajinné zeleně jako součást NRBC 89 Smolný  
- veřejně prospěšné opatření VU1/04 
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 3. ZHODNOCENÍ DOSTATEČNOSTI PODKLADŮ PRO POSOUZENÍ VLIVŮ  
Pro hodnocení vlivů předkládané koncepce na soustavu Natura2000 byly jako hlavní 

podklady použity dokumenty: 
- Změna č. 1 Územního plánu Vidnava (2022) 
- Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Vidnava (2022) 
Jako zdroj informací k výskytu druhů byla použita Nálezová databáze ochrany přírody 

(NDOP) zveřejněná v rámci Portálu Informačního systému ochrany přírody ISOP 
(http://portal.nature.cz) a údaje z posledních biologických průzkumů (2018 a 2019) v zájmovém 
území. Další použité informační zdroje jsou uvedeny v kapitole Použité podklady.  

Pro provedení posouzení koncepce byly výše uvedené podklady dostatečné. 
 

4. IDENTIFIKACE POTENCIÁLNĚ DOTČENÝCH EVL A PO 
Z hlediska územního systému ochrany NATURA 2000 lze za potenciálně dotčené evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti považovat ty, u nichž orgán ochrany přírody svým stanoviskem 
dle § 45i ZOPK nevyloučily možný významný negativní vliv. Krajský úřad Olomouckého kraje 
ve svém stanovisku ze dne 24. 11. 2021 č.j. KUOK 117330/2021 takto identifikoval EVL Stará 
Červená Voda - lesní komplex (Obr. 2). V případě EVL Vidnava byl možný vliv apriori vyloučen, 
protože změny ÚP do této lokality nezasahují. 

 

 
Obr. 2 Mapa zájmového území s vyznačenými evropsky významnými lokalitami (fialová), nově 
navrhovaným dobývacím prostorem (modrá) a správním územím obcí (červená) (zdroj: AOPK ČR) 

 
 

 

EVL Stará Červená Voda 
- lesní komplex 

EVL Vidnava 

DP 
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4.1 Charakteristika EVL Stará Červená Voda - lesní komplex 

Název: EVL Stará Červená Voda – lesní komplex 
Kód lokality: CZ0713827 
Biogeografická oblast: kontinentální  
Rozloha: 331,97 ha 
Kraj: Olomoucký kraj 
 
Lokalita se nachází v lesních komplexech Farský les a Bažantnice mezi obcemi Stará 

Červená Voda, Černá Voda a Vidnava (okr. Jeseník). Severní část lokality se nachází v okolí 
kaolínového lomu asi 1 km jižně od obce Vidnava, jižní část leží cca 1,5 km západně od obce Stará 
Červená Voda. 

Severní část lokality zahrnuje lesní porosty v okolí kaolinového lomu. Jižní část lokality 
představuje rozsáhlý lesní komplex s řadou lesních tůní mezi Černým a Červeným potokem 
a v jejich nivách. Dominantním vegetačním typem lokality jsou nepůvodní smrkové a borové 
monokultury, pouze maloplošně se zde zachovaly přirozené listnaté lesy - především potoční 
olšiny, v menší míře též doubravy a polonské dubohabřiny. V rámci EVL Stará Červená Voda – 
lesní komplex je předmětem ochrany 1 druh - kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), která 
zde představuje nadregionálně významnou populaci. Kromě toho se zde vyskytují i další druhy 
obojživelníků a plazů, např. čolek obecný (Lissotriton vulgaris), čolek velký (Triturus cristatus), 
čolek horský (Ichthyosaura alpestris), rosnička zelená (Hyla arborea), ropucha obecná (Bufo bufo), 
slepýš křehký (Anguis fragilis), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) či užovka obojková (Natrix 
natrix). Z ptáků zde byl zaznamenán např. ledňáček říční (Alcedo atthis), ze vzácnějších druhů 
bezobratlých se zde vyskytuje např. páskovec kroužkovaný (Cordulegaster boltonii) či rak říční 
(Astacus astacus). 

 
kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) 

Těžiště výskytu kuňky žlutobřiché v ČR se nalézá v rozpětí nadmořských výšek 200-900 m. 
Druh žije v jezírkách v lomech a pískovnách, drobných lesních a lučních tůňkách, avšak nejčastěji 
v zatopených příkopech a kalužích na lesních blátivých cestách, případně v loužích na kalištích 
zvěře. V rybnících či požárních nádržích ji nalezneme jen v období sucha nebo po ztrátě výše 
uvedeného biotopu, který představuje její ideální nároky. Zde se většinou nemnoží. Většinu roku 
tráví ve vodě, kde dochází k páření a kladení vajíček většinou v několika vlnách v závislosti 
na deštích (od dubna do srpna). Rozmnožování předcházejí hlasové projevy. Z vajíček se zhruba 
po jednom až dvou týdnech líhnou larvy živící řasami a organickými zbytky. Přibližně po dvou 
měsících se proměňují v žabky, které se zdržují rovněž ve vodě a žijí podobným způsobem jako 
dospělí jedinci. Na sklonku léta žáby vodu opouštějí a migrují k zimním úkrytům. Zimují 
v puklinách skal, opuštěných norách hlodavců, pod návějemi listí, ve sklepích a dalších zemních 
úkrytech. Byli popsáni kříženci s kuňkou obecnou (ohnivou) a to i z našeho území. Areály obou 
druhů kuněk se nepřekrývají, avšak v zóně dotyku areálů vzniká tzv. hybridní zóna, kde nalezneme 
prakticky výhradně křížence obou druhů 

V rámci ČR je tato kuňka rozšířena ve čtyřech vzájemně izolovaných oblastech: a) karpatská 
pohoří na levém břehu Moravy s přesahem do Chřibů a Oderských vrchů b) oblast přibližně mezi 
spojnicí Beroun-Klatovy až po státní hranici a Kladno-Mariánské Lázně až po státní hranici 
c) okolí Českého Krumlova a České Velenice d) malá, avšak početně bohatá populace na severním 
okraji okresu Jeseník při státní hranici s Polskem (Obr. 3). 

Kuňky jsou výrazně ohroženy krajinotvornými změnami: odvodňováním luk a lesů, 
regulacemi potoků a zatrubňováním drobných vodotečí, proměnou luk v pole, melioracemi, 
zpevňováním blátivých lesních cest v asfaltové komunikace, odvodňováním příkopů podél 
účelových komunikací, používáním chemických prostředků při ošetřování lesa atp. Příčinou mizení 
celých populací je hlavně devastace prostředí. V lesích mizí populace díky používání těžké 
mechanizace a úpravám cest štěrkováním a asfaltováním. Zřizování skládek v místech opuštěných 
lomů je dalším faktorem podílejícím se na úbytku druhu. 

Nejdůležitější je ochrana a údržba vhodných biotopů. Drobné vodní plochy ohrožené 
zazemněním je důležité kontrolovat a podle potřeby zbavovat organického materiálu. Někdy je 
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prospěšné je i mírně prohloubit. V případě ohrožení lokality zemními úpravami (stavba, oprava 
komunikace) je možné v sousedství původního místa vybudovat náhradní tůňku. Aktivní ochrana 
by měla spočívat i v budování nových nádrží na místech, kam by mohly kuňky přirozeně migrovat. 
Druh je výrazně geneticky diferencován, umělý transfer jedinců by měl proto být z ochrany tohoto 
druhu vyloučen. 

 
Obr. 3 Výskyt kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) v ČR (zdroj: AOPK ČR) 
 

 
5. HODNOCENÍ VLIVŮ NA EVL 
 
5.1 Metodika hodnocení vlivů 

Vypracování posouzení vlivů na předměty ochrany dotčené EVL sestávalo z následujících dílčích 
fází: 

a) Studium relevantních podkladů. K dispozici byly tyto dokumenty: 
• Změna č. 1 Územního plánu Vidnava (2022), Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu 

Vidnava (2022), 
• informace uvedené na příslušných portálech (Nálezová databáze AOPK ČR) a odborná 

literatura se vztahem k předmětům ochrany dotčených EVL (viz kap. Použité 
podklady). 

b) Terénní průzkum zájmového území provedený v r. 2018 a 2019 (RNDr. Adam Vélé, PhD.). 
c) Vypracování posouzení vlivů dle §45i na předměty ochrany NATURA 2000 vyplývajících 

z předložené koncepce návrhu změny ÚP Vidnava. 
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Významnost vlivů byla hodnocena podle následující stupnice, která vychází z metodického 
materiálu MŽP (Věstník MŽP 2007): 

Hodnota Termín Popis 

-2 
Významný 
negativní 

vliv 

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění  
Vylučuje realizaci koncepce (resp. koncepci je možné realizovat pouze 
v případech určených dle odst. 9 a 10 § 45i zákona)  
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její 
podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo 
druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.  
Vyplývá ze zadání koncepce, nelze jej eliminovat (resp. eliminace by byla 
možná jen vypuštěním problémového dílčího úkolu, záměru, opatření atd.).  

-1 
Mírně 

negativní 
vliv 

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv  
Nevylučuje realizaci koncepce.  
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení 
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo 
do přirozeného vývoje druhu.  
Je možné jej vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními.  

0 Bez vlivu Koncepce, resp. její dílčí úkoly nemají žádný vliv.  

+1 
Mírně 

pozitivní 
vliv 

Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení 
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírný příznivý zásah do biotopu 
nebo do přirozeného vývoje druhu.  

+2 
Významný 
pozitivní 

vliv 

Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné zlepšení 
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý zásah 
do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.  

? 
Vliv nelze 
hodnotit 

Díky obecnosti zadání koncepce (nebo jednotlivých úkolů) není možné 
hodnotit její vlivy.  

 
Podle metodického pokynu (Věstník MŽP 2018) je významný vliv takový vliv záměru 

na EVL, který je významný z hlediska druhu nebo stanoviště, které je předmětem ochrany v dané   
EVL. Významnost vlivu musí být posuzována vzhledem ke specifikům a podmínkám prostředí 
na dané lokalitě dotčené zamýšleným záměrem a její celistvosti, a to výhradně s ohledem 
na předměty ochrany dané lokality, resp. jejich ekologické nároky. 
 
5.2 Hodnocení vlivů na předměty ochrany EVL 

Potenciální vliv představuje nově navržená plocha dobývacího prostoru (Obr. 2). Přestože je 
tato plocha lokalizována za hranicí EVL Stará Červená Voda – lesní komplex místo kaolinového 
lomu představuje vhodný biotop pro kuňku žlutobřichou, která se zde v současnosti vyskytuje 
(Obr. 4). Velká část populace této kuňky chráněná v rámci EVL se rozmnožuje ve starém 
kaolinovém lomu a rozšíření těžby může představovat mírně negativní vliv na početnost kuňky 
žlutobřiché v dotčené EVL Stará Červená Voda – lesní komplex. Mírně negativní vliv může být 
eliminován sanací a rekultivací vytěžené oblasti, včetně tvorby vhodných tůní pro kuňku 
žlutobřichou (viz kap. 6.). 
 
5.3 Hodnocení kumulativních vlivů 

Jako zdroj pro informace o připravovaných koncepcích a záměrech, které mohou mít 
významnější vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, lze použít Informační systém EIA/SEA, 
který je prakticky jediným veřejně dostupným informačním zdrojem o těchto aktivitách. 
V blízkosti koncepce (Změna č. 1 ÚP Vidnava) byl v r. 2021 posuzován záměr „Stanovení DP 
Dolní Červená Voda na výhradním ložisku Vidnava (3264300) a povolení hornické činnosti“, 
u kterého byl vyloučen významný negativní vliv dle §45i zákona č. 114/1992 Sb. V současné době 
je připravovaná Změna územního plánu obce Stará Červená Voda, kam zasahuje část nového 
dobývacího prostoru. Vlivy této koncepce budou vyhodnoceny po předložení jejího znění. Jiné 
koncepce nebo záměry nejsou v zájmovém území evidovány. Lze tedy konstatovat, že 
předložená koncepce nebude mít kumulativní vliv s žádnou v současnosti známou koncepcí 
nebo záměrem. 
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Obr. 4 Mapa výskytu kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) dle terénního průzkumu lokality 
(Mgr. Adamem Véle, PhD.) a Nálezové databáze ochrany přírody (zdroj: AOPK ČR). 

 
5.4 Hodnocení přeshraničních vlivů 

 Posuzovaná koncepce leží na hranici s Polskem, potenciální vlivy však představuje pouze 
návrh nového dobývacího prostoru, který je od státní hranice vzdálen cca 600 m. Vliv koncepce 
tedy nepřekročí hranice ČR (Obr. 2).  

 
5.5 Hodnocení vlivů na celistvost EVL 

Podle aktuálního metodického pokynu (Věstník MŽP, listopad 2018) je celistvost 
(integrita) lokality posuzována ve smyslu soudržnosti ekologických struktur a funkcí lokalit (§ 3 
odst. 1 písm.  u)  zákona 114/1992 Sb.). Hodnocení, zda je celistvost lokality negativně ovlivněna, 
musí být zaměřeno a omezeno výhradně na cíle (předměty) ochrany této lokality.  

Dle starší definice (Věstník MŽP, listopad 2007) celistvostí u EVL rozumíme udržení 
kvality lokality z hlediska naplňování jejích ekologických funkcí ve vztahu k předmětům ochrany. 
V dynamickém pojetí jde o schopnost ekosystémů nadále fungovat způsobem, který je příznivý 
pro předměty ochrany z hlediska zachování, popř. zlepšení jejich stávajícího stavu. Tento pojem je 
také nutno chápat v širokém smyslu jako integritu (viz angl. integrity v textu směrnice 
o stanovištích) nejen topografickou či geografickou, ale též časovou, populační apod. Narušením 
celistvosti tak může být i ochuzení druhové diverzity jednotlivých biotopů, přerušení přirozených 
komunikačních kanálů, migračních cest nebo např. změny ekosystému způsobené zanesením 
nových druhů.  

Posuzovaná koncepce Změny č.1 ÚP Vidnava představuje mírný dopad na dotčenou EVL 
z hlediska dočasného záboru vhodného biotopu pro dotčený druh, kuňku žlutobřichou, avšak 
ležících až za hranicí EVL. Vliv lze považovat za zanedbatelný ve smyslu naplňování ekologických 
struktur a funkcí (ve smyslu § 3, odst. 1 písm. u) zákona 114/1992 Sb.). Nedojde k přerušení 
komunikačních kanálů, migračních cest nebo k zanesení nových druhů nad rámec již existujících 
vlivů na lokalitě. 

ČESKÁ 
REPUBLIKA 

POLSKO 

EVL 

Bombina variegata 
- NDOP 

Bombina variegata 
– terénní průzkum 

Legenda 
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Na základě provedeného šetření a studia dostupných materiálů lze významný negativní vliv 
na celistvost EVL Stará Červená Voda – lesní komplex vyloučit. 

 
5.6 Hodnocení variant koncepce 

Koncepce „Změna č. 1 ÚP Vidnava“ je předkládána invariantně, variantní posouzení 
koncepce tudíž nelze provést. 

 
6. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ NEBO ZMÍRNĚNÍ NEGATIVNÍCH VLIVŮ 

KONCEPCE 
Jedná se o „opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 

vlivů na životní prostředí“ ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Předložené koncepce návrhů ÚP nepředstavují 
pro předmět ochrany EVL Stará Červená Voda – lesní komplex významný negativní vliv, z toho 
důvodu nejsou navrhována kompenzační opatření. Následující zmírňující opatření jsou navržena 
za účelem minimalizace predikovaných vlivů na početnost populace kuňky žlutobřiché v dotčené 
EVL a blízkém okolí: 

a) Vybudovat přechodné umělé tůňky mimo území navrhovaného dobývacího prostoru, kam se 
může kuňka samovolně přesunout. Tůňky budovat v době zimování kuňky, tzn. v období říjen 
až březen. V případě propustného podloží, použít pro vytvoření tůněk plachtu. 

b) Po dokončení těžby vybudovat na dně vytěženého lomu trvalé tůně s litorálními pásmy 
vhodné pro kuňku žlutobřichou (zpracovat plán sanace a rekultivace). Také budování trvalých 
tůní řešit v období říjen až březen. 

  
7. ZÁVĚR POSOUZENÍ 
  Na základě provedeného posouzení vlivů koncepce „Změna č. 1 Územního plánu Vidnava“ 
byl identifikován mírně negativní vliv na předmět ochrany EVL Stará Červená Voda – lesní 
komplex, kuňku žlutobřichou (Bombina variegata), z důvodu možného dočasného záboru 
vhodného biotopu druhu, avšak za hranicí EVL. 

  Na základě vyhodnocení možných vlivů koncepce na předměty ochrany EVL Stará 
Červená Voda – lesní komplex lze konstatovat, že koncepce nebude mít významný negativní 
vliv na celistvost a předmět ochrany dotčené EVL.  

  
 

 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

v Praze  
7. října 2022 
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