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1.
1.1.

Úvod
Zadání

Toto hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000 (dále také jen hodnocení), bylo vyhotoveno
jako součást dokumentace Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb. Hodnocení odpovídá požadavkům zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění, z hlediska posuzování dopadů územního plánu (ÚP) na
evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO), které na území České republiky tvoří
soustavu Natura 2000. Předmětem hodnocení je Změna č. 1 územního plánu Noviny pod
Ralskem. Hodnocení bylo zpracováno na základě stanoviska územní odboru Ministerstva
životního prostředí v Liberci, který jako příslušný orgán ochrany přírody ve svém stanovisku
č.j. 25352/ENV/16 ze dne 12.4. 2016 nevyloučil významný vliv návrhu zadání Změny č. 1
ÚP Noviny pod Ralskem na Evropsky významnou lokalitu Ralsko.

1.2.

Cíle a metody hodnocení

Cílem hodnocení je posoudit vlivy Změny č. 1 ÚP Noviny pod Ralskem na předměty ochrany
a celistvost lokalit soustavy Natura 2000. Součástí posuzované Změny č. 1 je funkční
vymezení plochy občanské vybavenosti a dopravního koridoru pro realizaci nákladní lanové
dráhy. Předložené posouzení vychází z ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,
směrnice o ptácích 79/409/EHS, směrnice o stanovištích 92/43/EHS a metodických
doporučení MŽP ČR a Evropské komise.
V první fázi hodnocení byla identifikována potenciálně dotčená lokalita soustavy
Natura 2000. Dále byly shromážděny literární údaje a dostupná data z mapování biotopů
(AOPK ČR 2016) prezentovaná na mapovém serveru AOPK ČR http://mapy.nature.cz.
Ve druhé fázi hodnocení bylo na základě identifikace potenciálních vlivů
posuzovaného návrhu Změny č. 1 ÚP provedeno posouzení vlivů na předměty ochrany
dotčené EVL Ralsko včetně vyhodnocení kumulativních vlivů a poté formulován závěr
vyhodnocení.
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2.

Údaje o hodnocené koncepci

Název koncepce:

Změna č.1 územního plánu Noviny pod Ralskem

Pořizovatel:

Obecní úřad Noviny pod Ralskem
Noviny pod Ralskem 116
471 24 Mimoň

Zhotovitel:

SAUL s.r.o.
U Domoviny 491/1,
460 01 Liberec 4

Popis koncepce:
Územní plán řeší správní území Noviny pod Ralskem, které je tvořeno katastrálním územím
Noviny pod Ralskem.
Předmět Změny č.1 se dotýká i území sousedící obce Ralsko, kde je situována většina
návrhové plochy pro nákladní lanovou dráhu, a která je předmětem samostatného hodnocení
vlivu Změny č. 1 ÚP Ralsko dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Předmětem hodnocení je tato návrhová plocha a vymezený koridor nákladní lanové
dráhy:
Plocha ZOV 2 – navrhované využití: veřejná infrastruktura a komerční zařízení, rozloha
421 m2 určená pro konsolidaci zříceniny hradu Ralsko.
Koridor lanové dráhy LD1 část - umístění nákladní lanové dráhy (s vyloučením dopravy
osob) umožňující obnovu a následně obsluhu hradu Ralsko. Délka koridoru, který se nachází
na území k.ú. Noviny pod Ralskem, je 127 m.
Vymezuje se zastavitelná plocha občanského vybavení (ZOV2) pro citlivou obnovu
hradu Ralsko a současně se podmíněně připouští na přilehlé ploše lesní umístit stavbu
potřebnou pro zázemí hradu, občerstvení návštěvníků a zařízení pomocného dopravníku pro
přepravu nákladů a v rámci koridoru nákladní lanové dráhy (LD1) realizovat horní stanici
lanové dráhy a podružnou stavbu manipulačního skladu. Na následujícím obrázku 1 jsou
vyznačeny změny obsažené v hodnocené změně ÚP Noviny pod Ralskem.
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Obrázek 1: Výřez z koordinačního výkresu Změny č. 1 ÚP Noviny pod Ralskem (SAUL
duben 2016)

3.
3.1.

Údaje o dotčených lokalitách soustavy Natura 2000
Identifikace dotčených lokalit

V rámci správního území ÚP Noviny pod Ralskem jsou vymezeny dvě lokality soustavy
Natura 2000. Jedná se o EVL Ralsko a EVL Horní Ploučnice.
Vzhledem k umístění záměru a jeho charakteru byla jako potenciálně dotčená určena
EVL Ralsko. Dotčení jiných území soustavy Natura 2000 bylo vyloučeno.

3.2.

Popis dotčených lokalit

Podrobná charakteristika jednotlivých lokalit i předmětů ochrany je k dispozici
na internetových stránkách AOPK ČR www.nature.cz, popřípadě www.biomonitoring.cz.
Vymezení lokality bylo upraveno dle zákresu v nařízení vlády č. 73/2016, kdy došlo
k novelizaci národního seznamu EVL. Pro potřeby hodnocení jsou v dalším textu uvedeny jen
základní údaje o dotčené lokalitě včetně seznamu jejich předmětů ochrany.

7

Evropsky významná lokalita Ralsko
Kód lokality:
CZ0510028
Rozloha lokality: 183,5 ha
Ralsko je nejvýraznějším vrchem poměrně rozsáhlého území Ralské pahorkatiny. Hlavní
hodnotu představují na jedné straně kvalitní lesní ekosystémy zachovalé na velké ploše, na
straně druhé primární bezlesí skalních výchozů (neovulkanitů i pískovců) se vzácnou reliktní
květenou.
Na Ralsku jsou nejčastějším biotopem květnaté bučiny (L5.1), které v nižších
polohách volně přecházejí do bučin acidofilních (L5.4). V exponovaných polohách
vrcholového kuželu a s přesahy níže do východního svahu jsou rozšířeny suťové lesy (L4) as.
Mercuriali-Fraxinetum a Lunario-Aceretum. V zasuťovaných svazích pod vrcholem se
stromový porost rozvolňuje a přechází do primárního bezlesí otevřených sutí a skal (S1.2) a
reliktních vysokostébelných trávníků. Na vrcholových skalách jsou vyvinuta společenstva s
kostřavou sivou (Festuca pallens). Jižně od vrcholu je maloplošně zachována reliktní
teplomilná doubrava (L6.5-L6.1). V nižších polohách úbočí při výchozech pískovců jsou
maloplošně vyvinuty přechody acidofilních bučin do boreokontinentálních borů (L8.1). Při
jižním úpatí Ralska jsou na vápnitých pískovcích vyvinuty pozoruhodné bukové bory s
teplomilnými a bazifilními prvky (upraveno dle www.natura2000.cz).
Předměty ochrany:
Přírodní stanoviště:
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum, rozloha: 18,4685 ha
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum, rozloha: 109,3548 ha
9180* Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, rozloha: 31,9883 ha (prioritní
typ stanoviště)
Rozlohy přírodních stanovišť v EVL Ralsko byly poskytnuty Agenturou ochrany
přírody a krajiny ČR, ústředního pracoviště v Praze a odpovídají vymezení lokality v nařízení
vlády č. 73/2016.

4.

Hodnocení vlivů na území soustavy Natura 2000

4.1.

Zhodnocení úplnosti podkladů pro hodnocení

Pro účely hodnocení byly zadavatelem poskytnuty následující podklady:


Návrh pro posouzení – Změna č. 1 ÚP Noviny pod Ralskem (textová část, výkresová
část), Saul Liberec, duben 2016.
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Hodnocení vlivů záměru „Obnova a zpřístupnění hradu Ralsko“ na přírodní prostředí a
soustavu NATURA dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., Volf O., Volfová E., 2015.

Pro zjištění výskytu předmětů ochrany byly využity následující podklady:


Mapový server http://mapy.nature.cz (AOPK ČR 2016)

Pro provedení hodnocení vlivu Změny č. 1 ÚP Noviny pod Ralskem byly tyto
podklady shledány jako dostatečné.

4.2.

Hodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

V první fázi hodnocení bylo provedeno posouzení návrhové plochy ZOV2 a koridoru pro
lanovou dráhu ve vztahu k územím soustavy Natura 2000 a bylo rozhodnuto, zda daný záměr
může mít vliv na území soustavy Natura 2000. Výběr přitom nebyl založen pouze na
prostorových vztazích (územním střetu) mezi záměry a lokalitami soustavy Natura 2000, ale
byly brány v úvahu i možnosti nepřímého ovlivnění, které by mohlo být způsobeno záměry
vzdálenými od území soustavy Natura 2000.
Použitá klasifikace je dvoustupňová:


Vliv vyloučen: Záměr nebude mít na soustavu Natura 2000 vliv. Jedná se o záměry, u
nichž je možné na základě informací o jejich charakteru a vzdálenosti od lokalit
soustavy Natura 2000 jednoznačně vyloučit možnost významného ovlivnění předmětů
ochrany a celistvosti území soustavy Natura 2000.



Vliv nevyloučen: Nelze vyloučit možnost negativního ovlivnění soustavy Natura
2000. Takto ohodnocené záměry byly předmětem dalšího podrobnějšího posuzování,
které mělo za úkol určit významnost vlivu.

Pokud je navržená plocha v přímém střetu s územím či hranicí EVL a PO nebo může
dojít k dálkovému působení na příznivý stav předmětů ochrany lokalit soustavy Natura 2000
je v následující tabulce 1 uveden její název a potenciálně dotčené předměty ochrany.
Tabulka 1: Přehled hodnocených ploch vymezených ve Změně č.1 ÚP Noviny pod Ralskem

Kód plochy
ZOV2
LD1

Katastrální území
Noviny pod Ralskem
Noviny pod Ralskem

Potenciálně dotčená lokalita
soustavy Natura 2000
EVL Ralsko
EVL Ralsko

Vliv
vyloučen/nevyloučen
nevyloučen
nevyloučen

Jako potenciálně ovlivněný předmět ochrany bylo určeno přírodní stanoviště:
9180* Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
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9180* Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
Azonálně a půdním složením podmíněná společenstva smíšených javoro-jasano-lipových lesů
v suťových svazích, úžlabinách a roklinách na minerálně bohatších až středně živných
silikátových horninách. Keřové patro je bohatě vyvinuté. Ve společenstvu bylin se uplatňují
nitrofilní druhy. (upraveno dle www.biomonitoring.cz)
Jižně pod vrcholem Ralska podél cesty ze sedla do Novin pod Ralskem je pokrytý
suťovým lesem (as. Mercuriali-Fraxinetum) s typickým druhovým složením stromové etáže:
javor mléč a klen (Acer platanoides, A. pseudoplatanus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior),
jilm horský (Ulmus glabra), vtroušený dub zimní (Quercus petraea). Bohaté bylinné patro
reprezentují druhy jako svízel vonný (Galium odoratum), bažanka vytrvalá (Mercurialis
perennis), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kapustka obecná (Lapsana communis),
netýkavka nedůtklivaá (Impatiens noli-tangere), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum),
ptačinec prostřední a p. velkokvětý (Stellaria media, S. holostea), kapraď samec, k. rozložená,
k. osténkatá (Dryopteris filix-mas, D. dilatata, D. carthusiana), bukovinec kapraďovitý
(Gymnocarpium dryopteris), kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum), rozrazil horský
(Veronica montana), česnek medvědí (Allium ursinum), v podrostu suťového lesa se
vyskytuje i chráněná měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) a lilie zlatohlavá (Lilium
martagon). Výskyt typu stanoviště v okolí vrcholu je velmi kvalitní. (Mazánková 2015 in
Volf, Volfová 2015).

4.3.
Komentář k hodnocení ploch a záměrů, u nichž nebyl vyloučen
negativní vliv na lokality soustavy Natura 2000
ZOV2: plocha občanské vybavenosti, rozloha 421 m2
Plocha se nachází pod hradem Ralsko na území EVL. Budou zde vystavěny dřevěné objekty
na betonových patkách. Navrženou změnou ve využívání plochy dojde k ovlivnění stanoviště
9180* Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích. Vzhledem k umístění plochy
v blízkosti hradu, který je oblíbeným turistickým cílem, je zde stanoviště značně degradované
(Volf, Volfová 2015). Celkově dojde k ovlivnění 0,04 ha tohoto stanoviště, což znamená
0,13 % jeho výskytu v EVL Ralsko. Vzhledem k velikosti ovlivněné plochy a kvality
dotčeného stanoviště, nedojde realizací záměru k významnému ovlivnění předmětů
ochrany EVL Ralsko.
Dopravní koridor LD1: nákladní lanová dráha
Plocha se nachází ve vrcholové části Ralska, na území EVL a je pokračováním dopravního
koridoru z katastrálního území Ralsko. Realizací průseku pro lanovou dráhu dojde k ovlivnění
stanoviště 9180* Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích. Celkově bude
ovlivněna plocha o rozloze 0,11 ha, což představuje 0,34 % jeho výskytu na území EVL
Ralsko. K přímé ztrátě dojde pouze v místech umístění lanových podpěr, při výstavbě
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manipulačního skladu a horní stanice lanové dráhy. Technické řešení těchto doprovodných
objektů není známo. Vzhledem k uvedeným skutečnostem v podmínečném využití
navazujících lesních ploch nedojde k významnému zvýšení dotčených lesních porostů na
území EVL. V průseku lanové dráhy nepředpokládáme úplný zánik stanoviště,
charakteristický podrost suťových lesů bude zachován.
Vzhledem k rozloze dotčených stanovišť nedojde realizací záměru k významnému
snížení jeho rozlohy na území EVL.
Obrázek 2: Umístění koridoru LD1 s uvedením hranice EVL Ralsko (dle nařízení vlády č.
73/2016) a výskytem přírodních stanovišť (dle http://mapy.nature.cz)

4.4.
Vyhodnocení významnosti vlivu Změny č. 1 ÚP Noviny pod
Ralskem na předměty ochrany
Na základě výše uvedeného hodnocení je v následujícím přehledu (tabulka 2) klasifikovány
hodnoty vlivů u jednotlivých návrhových ploch, které by mohly ovlivnit lokality soustavy
Natura 2000. Uvedené hodnoty vlivů vyjadřující míru potenciálního ovlivnění lokalit jsou
stanoveny dle metodických pokynů MŽP. Jsou rozlišovány tyto kategorie:
-2

Významně negativní vliv:

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.
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Vyplývá ze zadání koncepce, nelze jej eliminovat. Negativní vliv ve smyslu
odst. 9 § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění. Vylučuje přijetí koncepce (resp. koncepci je možné
schválit pouze v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
-1

Mírně negativní vliv:

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 zmírňujícími
opatřeními. Nevylučuje realizaci koncepce.

0

Nulový vliv:

+1

Mírně pozitivní vliv

+2

Významný pozitivní vliv

?

Možný negativní vliv:

Záměr nemá žádný prokazatelný vliv na předměty ochrany a celistvost
lokality Natura 2000.
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.
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.
Může dojít k negativnímu ovlivnění soustavy Natura 2000. Díky
neurčitostem plynoucím z charakteru koncepce však není možné vyhodnotit
jeho významnost. Vliv bude přinejmenším mírný, není však vyloučeno, že
při hodnocení konkrétní podoby záměru na EVL a PO bude vliv určen jako
významně negativní. Nevylučuje realizaci koncepce s podmínkou, že
záměr bude posouzen v navazujících stupních schvalovacího procesu
(např. územní řízení).

Jako hranice pro stanovení významně negativního vlivu je v zahraničních studiích
používána hranice 1 % nebo i nižší (Lambrecht, Trautner 2007, Roels 2009 in Chvojková et
al. 2011). Jedná se pouze o orientační hodnotu, je třeba významnost ovlivnění posoudit dle
konkrétní situace, kdy ovlivnění méně než 1 % může být podkládáno za významně negativní
vliv a naopak v některých případech může být hranice i vyšší.

Tabulka 2: Klasifikace vlivu návrhových ploch ve Změně č.1 ÚP Noviny pod Ralskem
Potenciálně dotčená
Významnost
Kód plochy lokalita soustavy Natura
vlivu
2000

ZOV2

EVL Ralsko

-1

LD1

EVL Ralsko

-1

Zdůvodnění
Realizací záměru dojde k přímé ztrátě přírodního
stanoviště 9180, které je v místě záměru z důvodu
turistické návštěvnosti degradované. Vzhledem
k rozsahu záměru nedojde k jeho významnému
ovlivnění. Vliv byl vyhodnocen jako mírně
negativní.
Výstavba lanové dráhy, která je určena pro přepravu
nákladů, bude znamenat snížení rozlohy a ovlivnění
přírodního stanoviště 9180. Vzhledem k rozsahu
přímo dotčených ploch nedojde k významnému
ovlivnění
příznivého stavu stanoviště v EVL
Ralsko.
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Odůvodnění stanovení míry významnosti vlivu je uvedeno v popisu jednotlivých
ploch, u kterých nebylo vyloučeno ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000 v kapitole 3.4
tohoto hodnocení a stručně je také shrnuto v posledním sloupci tabulky 2.

4.5.

Vyhodnocení kumulativních vlivů

Kumulativním vlivem se rozumí ovlivnění jedné lokality a jednoho předmětu ochrany větším
počtem záměrů, jejichž společné působení může přesáhnout hranici významně negativního
vlivu. Záměr výstavby nákladní lanové dráhy LD1 zasahuje zčásti i do sousedícího
katastrálního území Noviny pod Ralskem.
V případě realizace dopravního koridoru v obou katastrálních územích dojde k
ovlivnění 0,22 ha přírodního stanoviště 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a
v roklích, což znamená 0,69 % jeho rozlohy na území EVL Ralsko. V průseku lanovky
nepředpokládáme, i přes vykácení stromů, úplný zánik charakteristického podrostu suťových
lesů.
V rámci hodnocené Změny č. 1 ÚP Noviny pod Ralskem je navržena pod vrcholem
hradu Ralsko plocha občanské vybavenosti (ZOV2). Realizací této plochy o rozloze 0,04 ha
dojde také k ovlivnění přírodního stanoviště 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích
a v roklích. Kumulativní ovlivnění realizace této plochy a koridoru lanové dráhy v obou
katastrálních územích se dotkne 0,26 ha rozlohy tohoto stanoviště, což představuje ovlivnění
0,8 % jeho výskytu v rámci EVL Ralsko. I vzhledem ke kvalitě dotčeného stanoviště v okolí
hradu, která je nízká, nedojde k významnému snížení příznivého stavu 9180* Lesy svazu
Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích na území EVL Ralsko.
Vzhledem k rozsahu dotčených ploch a významnosti vlivu nedojde k významnému
kumulativnímu působení na předměty ochrany EVL Ralsko.

4.6.
Vyhodnocení významnosti vlivů na celistvost lokalit soustavy
Natura 2000
Úkolem tohoto hodnocení je také posoudit vliv Změny č. 1 ÚP Ralsko Noviny pod Ralskem
na celistvost dotčené lokality soustavy Natura 2000, kterou je EVL Ralsko. Hodnocení vlivů
na celistvost lokality se zaměřuje na zjištění, zda záměr:
•
způsobuje změny důležitých ekologických funkcí
•
významně redukuje plochy výskytu typů stanovišť (a to i těch méně kvalitních v rámci
EVL) nebo životaschopnost populací druhů v dané lokalitě, jež jsou předmětem
ochrany
•
redukuje diverzitu lokality
•
vede ke fragmentaci lokality
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•
•

vede ke ztrátě nebo redukci klíčových charakteristik lokality (např. stromového krytu,
pravidelných každoročních záplav), na nichž závisí stav předmětu ochrany
narušuje naplňování cílů ochrany lokality

Výstavba lanové dráhy a objektů občanské vybavenosti vede k ovlivnění lesních
porostů, v případě koridoru lanové dráhy i k fragmentaci lesních porostů. Kromě přímé ztráty
přírodních stanovišť, které bylo vyhodnoceno jako nevýznamné (viz kapitola 6), bude mít
vykácení průseku vliv i na lesní porosty při jeho okrajích, mimo přímo ovlivněné území.
Dojde ke změně mikroklimatických podmínek, což zahrnuje i změnu např. světlených poměrů
na lokalitě. Vzhledem k šířce průseku 8,5 m bude ovlivnění na okolní porosty nevýznamné.
Výška stromů je v okolních porostech výrazně větší.
Fragmentované lesní porosty jsou náchylnější při působení bořivých větrů. Prosvětlení
okrajových částí podél průseku může znamenat podporu růstu semenáčků dřevin. Vytvoření
nového lesního pláště snižuje možnost vzniku polomů. Rozvoj lesního pláště může být
podpořen i cílenou výsadbou vhodných dřevin před realizací kácení.
Na základě dostupných podkladů a hodnocení vlivu návrhových ploch na předměty
ochrany lze konstatovat, že realizace záměrů nebude znamenat významné ovlivnění předmětů
ochrany v EVL Ralsko a nebude mít významný vliv na její celistvost.

4.7.
Ralskem

Vyhodnocení variantního řešení Změny č. 1 ÚP Noviny pod

Návrh Změny č. 1 ÚP Noviny pod Ralskem byl předložen k hodnocení dle § 45i zákona č.
114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v jedné variantě.

5.

Závěr

Cílem tohoto hodnocení bylo posoudit vliv Změny č. 1 ÚP Noviny pod Ralskem na předměty
ochrany a celistvost území soustavy Natura 2000. Jako potenciálně dotčená byla určena EVL
Ralsko.
Na základě vyhodnocení je konstatováno, že hodnocená změna ÚP Noviny pod
Ralskem nemá významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany lokalit
soustavy Natura 2000.
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