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Vyjádření Hnutí DUHA Olomouc k podkladům rozhodnutí – Tramvajová trať 

 
Podáním ze dne 26.2.2012 oznámilo občanské sdružení Hnutí DUHA Olomouc ve smyslu § 70 
odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, svou účast ve správním řízení o 
žádosti Stavoprojekt, a.s., o vydání povolení ke kácení dřevin dle § 8 zákona (č.j. 
SMOl/ŽP/55/785/2012/Kol. V souladu ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004, správní řád, podává 
sdružení následující vyjádření k podkladům rozhodnutí. 
 
Dle  § 37 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) jsme dne 5.3.2012 zaslali podání elektronicky 
prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu. Toto podání 
v souladu se zákonem doplňujeme a podáváme prostřednictvím datové schránky: 
 
 
Nesouhlasíme s kácením uvedených dřevin v cenném biokoridoru, a to zejména z důvodu 

absence výjimek ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů (§56 zákona 
114/1992 Sb.), které se v Mlýnském potoce a jeho okolí vyskytují, a jejichž biotop bude kácením 
narušen, resp. zrušen. Zejména se jedná o tyto druhy: 
 
Bobr evropský (Castor fiber) – silně ohrožený druh dle vyhlášky 395/1992, evropsky chráněný 

druh (přílohy II a IV Směrnice Rady 92/43/EHS. 
 
Dle oznámení EIA (Ecological consulting, 2009) druh využívá území pouze jako migrační koridor, 
což je však zavádějící a nijak nedoložená informace. Dle aktuálního terénního šetření Hnutí DUHA 
Olomouc se bobři vyskytují především v úseku mezi Tř. 17. listopadu a železničním mostem 
(Příloha 1) a rovněž mezi železničním mostem a soutokem s Moravou poblíž Velkomoravské  ulice 
(Příloha 2). Na všech lokalitách byla zjištěna vysoká intenzita čerstvých i starších okusů, 
pokácených stromů, ohlodaná kůra apod., svědčící o trvalém výskytu bobra v této lokalitě. 
 
Ledňáček říční (Alcedo atthis) silně ohrožený druh dle vyhlášky 395/1992, evropsky chráněný 

druh (příloha I Směrnice Rady č. 79/409/EEC). 
 

Výskyt ledňáčka říčního je doložen fotografií z okolí mostu o Sokolovny z 28. 9. 2009 (Příloha 3) a 
oznámení EIA uvádí jeho výskyt nespecifikovaně v „oblasti toku řeky Moravy a Mlýnského potoka“, 
a dále, že druh vodní tok a břehové porosty využívá „pouze jako migrační koridor“. Také tuto 
informaci v oznámení považujeme za zavádějící, vzhledem k charakteru členitého biotopu lze 
předpokládat, že druh využívá území minimálně jako své loviště.  
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Vydra říční (Lutra lutra) – silně ohrožený druh dle vyhlášky 395/1992  

Výskyt vydry v této lokalitě máme jen zprostředkovaně (ústní sdělení), nicméně měl by být 
předmětem řádného biologického průzkumu v této lokalitě  
 
 
Netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr vodní (Myotis daubentonii), netopýr hvízdavý 
(Pipistrellus pipistrellus) – silně ohrožené druhy dle vyhlášky 395/1992 

 
4.8.2010 Miroslav Kutal pomocí bat-detektoringu zjistil výskyt uvedených druhů při procházení 2 
transektů po pravém břehu Mlýnského potoka (Tř. 17. listopadu – železniční most; železniční most 
– Velkomoravská). Netopýři hojně využívali vegetaci v okolí vodního toku (nebo přímo vodní tok) 
jako své loviště. 
 
Poslední jmenované druhy nebyly vůbec v oznámení EIA uvedené a celkově považujeme kvalitu a 
úroveň zpracování za zcela nedostatečnou vzhledem k významu území a jeho hodnotě v centru 
města Olomouce. Nebylo například zpracováno žádné biologické hodnocení. To silně kontrastuje s 
postupem v jiné srovnatelně nebo dokonce méně cenné lokalitě – kácení se Smetanových sadech 
v roce 2009 a 2011, kdy bylo o příslušné výjimky pro netopýry a ptáky po pečlivém biologickém 
průzkumu a následné odborné oponentury zažádáno. 
 
Kácení břehového porostu výrazně zasáhne do biotopu uvedených zvláště chráněných druhů 
(likvidace potravní základny bobra, ničení vhodných lovišť, případně hnízdního biotopu ledňáčka, 
ničení vhodných lovišť, případně úkrytů netopýrů, rušení všech zvláště chráněných druhů. 
 
Nebyla také hodnocena estetická a ekologicko-stabilizační funkce dřevin nacházející se 
biokoridoru ÚSES. Vedení tramvajové trati nebylo nikdy posouzeno variantně a vysoký počet 
kácených dřevin považujeme za zcela zbytečný. V neposlední řadě dojde k likvidaci vycházkového 
místa podél řeky, což je v rozporu se schváleným zadáním nového územního plánu města 
Olomouce. I když je výstavba tramvajové trati nepochybně přínosným počinem, mělo by být 
posouzeny různé varianty vedení trati tak, aby byl zásah do okolní přírody co nejmenší. 
 
Požadujeme proto, aby před vydáním rozhodnutí o kácení bylo zpracováno biologické 
hodnocení, byly předloženy výjimky z ochranných podmínek výše uvedených druhů 
živočichů a byly předloženy jiné varianty vedení tramvajové trati, které by nezavdávaly 
potřebu vysokého počtu kácených dřevin. 
 

 

 

 
 
 
 

Hana Kovaříková 
koordinátorka Hnutí DUHA Olomouc 

 

 
 
Vyřizuje: miroslav.kutal@hnutiduha.cz  
 
Přílohy: 
 
Přílohy: 

 
1) Pobytové znaky bobra evropského v úseku mezi Tř. 17. listopadu a železničním mostem 
2) Pobytové znaky bobra evropského v úseku mezi železničním mostem a soutoku s Moravou 
3) Dokumentace ledňáčka říčního poblíž mostu u Tř. 17. listopadu (foto  Zuzana Bohdalová) 

 


