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Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru „Návrh
zadání změny č. 1 územního plánu Mutěnice“, k. ú. Mutěnice, okres Hodonín, na lokality
soustavy Natura 2000
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle
ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákona“) vyhodnotil na základě žádosti Městského úřadu Hodonín, Masarykovo nám.
53/1, 695 35 Hodonín, IČ 00284891, podané dne 07.06.2017, možnosti vlivu výše uvedeného záměru na
lokality soustavy Natura 2000 a vydává
stanovisko
podle § 45i odst. 1 téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr
nemůže mít významný vliv
na žádnou evropsky významnou lokalitu ani ptačí oblast soustavy Natura 2000.
OŽP KrÚ JMK jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k předloženému návrhu zadání
změny č. 1 územního plánu Mutěnice v tom smyslu, že u něj vylučuje významný vliv na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000.
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocený návrh se nachází zcela mimo
území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000.
Toto odůvodněné stanovisko se vydává postupem podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a
nejedná se o rozhodnutí ve správním řízení. Tento správní akt nenahrazuje jiná správní opatření a
rozhodnutí, která se k hodnocené aktivitě vydávají podle zvláštních právních předpisů.
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Mgr. Petr Mach v. r.
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny
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