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NAŠE ZNAČKA: 00290/ZH/2012      VYŘIZUJE:  Ing. Rusňák V NASAVRKÁCH DNE:  23.2.2012

Správa Chráněné krajinné oblasti Železné hory jako orgán ochrany přírody příslušný podle 
ust. § 78 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon), po posouzení koncepce  „Strategie Kraje Vysočina 2020“, 
oznamovatele záměru Kraj Vysočina, Krajský úřad Kraje Vsočina, Odbor regionálního 
rozvoje, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, doručeného dne 8. 2. 2012 (dále jen předkladatel), 
vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto:

S T A N O V I S K O

uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvost  evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

O D Ů V O D N Ě N Í
         
Správa Chráněné krajinné oblasti Železné hory obdržela dne 8. 2. 2012 žádost o vydání 
stanoviska dle § 45i zákona, zda uvedená koncepce může mít samostatně nebo ve spojení 
s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost  evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti.

 Při posouzení správa CHKO Železné hory vycházela z faktu, že případný vliv na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti mohou mít až samotná opatření 
vycházející z této koncepce, která taktéž budou podléhat posouzení dle § 45i 
zákona.

S ohledem na předmět žádosti Správa Chráněné krajinné oblasti Železné hory může 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost  EVL či PO vyloučit.
Toto stanovisko není rozhodnutím orgánu ochrany přírody vydaným ve správním řízení 
a nelze se proti němu odvolat.

Mgr. Vlastimil Peřina
VEDOUCÍ SPRÁVY A STŘEDISKA

           
                                                                                              v z. Ing. Josef Rusňák

Při zaslání Vaší odpovědi prostřednictvím datové schránky prosíme o doplnění údajů u příjemce o následující 
informaci: Org. jednotka Nasavrky.
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