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Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru „Grammer Most - Sedlec“ z hlediska 
možného ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí dle § 45i zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán věcně a 
místně příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává dle § 45i zákona 
k žádosti společnosti ECOMOST s.r.o., Budovatelů 2957, 434 01 Most, ze dne 9.11.2012 
toto stanovisko:  

Lze vyloučit, že záměr „Grammer Most - Sedlec“ bude mít samostatně nebo ve spojení 
s jinými významný vliv na předmět ochrany, popř. celistvost evropsky významných lokalit 
nebo ptačích oblastí v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje 

Předmětem záměru je vestavba dvou vypěňovacích zařízení a cca 10 lisů na plasty do 
stávajícího objektu pivovaru v obci Sedlec.  

Výše uvedený záměr je lokalizován mimo hranice evropsky významných lokalit a ptačích 
oblastí. Nejbližší z nich, EVL Kopistská výsypka, se nachází ve vzdálenosti cca 5 km. 
Předmětem ochrany uvedené EVL je čolek velký (Triturus cristatus) žijící přímo na dané 
lokalitě kde využívá k rozmnožování stávající tůňky a vodní plošky. Největší reálnou hrozbu 
pro tento druh může představovat zejména hromadění organické hmoty v prostoru EVL, 
odvodňování tůněk, těžební činnost, zarybňování vodních ploch či hnojení. Vzhledem 
k charakteru a lokalizaci navrženého záměru nelze předpokládat, že by jakýkoli z výše 
popsaných jevů, popř. i jiný s možným významným vlivem na předmět ochrany, v souvislosti 
s jeho realizací ve zmíněné EVL nastal. Podobně nelze předpokládat významný vliv 
zamýšleného záměru na předměty ochrany nebo celistvost jiných, obdobně vzdálených či 
vzdálenějších EVL nebo ptačích oblastí.   
 

Identifikační údaje:  
Název akce: Grammer Most - Sedlec 
Kraj:   Ústecký 
k.ú.:               Sedlec u Obrnic 
Žadatel:   ECOMOST s.r.o., Budovatelů 2957, 434 01 Most 
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Podklady pro posouzení:  
Žádost o vydání stanoviska v souladu s § 45i zákona 
informace o záměru 
mapka lokality 
 

 

 

 

 

RNDr. Tomáš Burian 
vedoucí oddělení životního prostředí 
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