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Na základe Vašej žiadosti doručenej dňa 16.10.2015 uvádzame nasledovné:
A. ‘stupné údaje
Pretl,,iet činnosti:
Regionálna integrovaná územná stratégia Nitdanskeho kraja na roky 2014 2020 (ďalej len
‘RIUS‘) je strategický dokument na regionálnej úrovni pre implementúciu Iinančných
prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičnch fondov v rámci integrovaného
rcgionálneho operačného programu 2014 2020 (ďalej len “IROP“). Dokument predstavuje
neoddeliteľnú súčasť IROP. klorého obsah je zúvüzný prc všetkých prijímateľov ako aj
subjekty podieľajúce Sa na implementácii operačného programu na území Nitrianskeho kraja.
RIUS predstavuje strednodobý plánovací dokument, ktorého cieľom je zabezpečit podmienky
pre účinné využitie finančných prostriedkov IROP (Európskych invcstičných a štrukturálnych
fondov, štátneho rozpočtu a ostatných finančných zdrojov prijímateFov) počas programového
obdobia politiky súdržnosti EU 2014- 2020.
Dokument nieje spracovaný ve vaňantnom ‚lešení.
Ohstt,rát‘ate1 Nitriansky samosprávny kraj
Uče! stanoviska. Stanovisko vydávané v zmysle Zákona NR SR
č. 24/2006 Z.z.
o posudzovani vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov.
Podklady: „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014
2020
SOH strategického dokumentu, september 2015, spracovateľ EKODENT s.r.o.,
Topol‘čany, zodpovcdný ňešiteľ: Ing. Gabriela Stolárová, „Regionálna integrovaná územná
stratégia Nitňanskeho kraja na roky 2014 2020“ textová časť a povinné príloby k RIUS,
8/20 15, Podklady Správy CHKO Ponitrie
-

-

-
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B. Stanovisko
Idcntifikácia ú:e,n!a: Nitriansky kraj
Tematicky je stratégia založená na priorite bezpečnej cestnej infraštruktúry v regióne a
podpore udržatefnej dopravy.
Druhou prioritou RIUS je človek
investovanie do jeho vzdelávania a investovanie do
budovania kvalitných sociálnych a zdravotníckych služieb.
RIUS bude v súlade s Integrovaným regionálnym operačným systémom ve svojej tretej
priorite prispievať k riešeniu aktuálnych potrieb a nedostatkov v Lultúmom a kreativnom
sektore a bude mať pozitivny dopad na vytvorenie pdaznivého prostredia pre rozvoj
kreatívneho talentu a netechnologických inovúcií k stimulovaniu podpory zamestnanosti a
tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreativnom sektore.
—
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RIÚS je postavený aj na environmentálnej priorite znženia zaťaženia životného prostrcdia
Nitrianskeho kraja odpadovými vodami a podporou zelenej infrašlruktúry osohitne ve
funkčnom území krajského mesta Nitra.
Keďže neexistuje presná lokalizácia a rozsah jcdnotlivch projektových zámerov RIÚS
(Príloha V.2.7 Indikatívny zoznam projektových zámeroínůvrhov), nic je možné
identiÍikovať priame a nepriame vplyvy k ůzemiam Natura 2000 a k územiam národnej
sústavy chránených území.
Pil projektech. ktoré sa týkajú maloplošných chráncných Úžemi narodnei sictc (projekt č.
9.4.3.1 ..Využitie Ro1lsovcj bane pre voFnočasové aktiviiy v časti Zelené mesto. kde Sa
jedná o Pilrodnú pamiatku Nitriansky dolomitový lom se štvrtým swpňorn ochrany v Zmysle
Zákona MZP SR Č. 543ĺ2002 Z.z. o ochrane pňrody a krajiny v ynení neskoršich predpisov
je potrehné v prcdstihu Lonzultovať o pripravovaných zásahoch do prostredia na nracovkku
Státnej ochrany pňrody ohľadom na zachovanic prcdmetu ochrany a postupovať v zmysk
Zákona o ochrane prirody a krajiny.
‚

(kj iroektoch tCkaiúcich sa rotipovodňovch opatrcnl rekontrukciách tokov a reuuládách
potokov a ďalích je potrehné prihliadať na výski biotonov curopkeho a núrodného
‘-Ýznamu. vodné loky nenapriurnovuť a zabezpečit‘ následnú revitalizĎciu územia s ohľadom
na pňvodn pdrodnÝ slov.
K Sprúve o hodnotení horeuvedeného siraiegickóho dokumentu e poirhné doplniť text:
‚Návrh akéhokofvek osobitného projektu. klor by mal bť realizovaný v územiach itärodnej
sústavv chrájicnýeh území u ůzemiach Miura 2000. ukbo iakej blízkosti. ktorů může
poienciálne ovplyvniť ich integritu a predmelv ochrany musí byť samostatne posúdený V
procese ElA z hfadiska vphu na pdazniv stav lokality. pri kiorom Sa musia preskúmať
všetkv informácie a zraniteFnosť dnihov a hiotopov, ktoré sú prcdmčom ochrany dotknutého
územia.
Navrhované opatrenia na zmiemenie vplov na ži‘olné prostredie doplnit‘ naslcdovne:
Pre stavby potcnciálne ovplvvňujúce územia Natura 2000 zabezpečii‘ proces hodnotenia podFa
Čl. 6(3) a 6(4) smemice o biotopech. Pred realizúciou, ešte v procese ElA, je potrebné
kvantiíkovať zásahy do biotopov národného a curópskeho významu formou pňmeraného
hodnotenia.
Na ochranu pdrody a krajiny. minimalizáciu zásahev do okolitúho prostredia a zvýšenie
konektivity hiotopov realizovať v rámci pwjektov prcdovšetkým tieto opatrenia s dórazom
na územia Natura 2000:
-

-

-

-

počas tstavbv minimalizovať zásahy do biotopov národného a curápskeho
vvznamu.
pristupové cesty na stavenisko a stavebné dvo situovať V rárnc možnosti mimo
chránené územia a cenně biotopy. cieFom tohto opatrenia je nezaťažova( citlivé
územia blukom a imisiami, resp. pdamym záberom plácli pre uvedené aktivity.
pri zásahu do brehovch porastov minimalizovat umelé opevňovacie prvky na
hon«. pri dosadbách používat‘ Len druhy miestnej proveniencie. zvi šok ponecha(
nU samovývoj.
výruby drevín v chranen)cIl územiach vykonávat‘ len v nevyhnutnom rozsahu a to
v mimovegelačnom a mimohniezdnom obdobi (august— febwár),

‚

v rámci vymcdzcnch koridorov hľadať optimálnu trasu s ohUadom na výskyt
cenných biotopov a chránených druhov rastlin a živočíchov.
zaistií migračnÚ priepustnosí stavieb pre všetky skupiny živočíchov podľa
zktench mgračn5eh trás v chránených územiach aj vo voľncj krajnc. Fýka Sa to
nielen veľkých cicatcov, alej ostatných skupin, najmä obojživelnikov.
opatrcnia na zýScnic rnigračnej priepustnosti realizovat nickn u noých sÉavicb,
ale aj pri rekonštmkciách exisiujúcich. najma v miestach križovania kůs
s biokoridormi,
-

-

-

-
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oplotiť trasy v rniestach dotyku či blízkosti s Iesnmi komplexmi
pravdepodobnosiou rnh1rácic.

so

zvenou

premosťo‘anie h‘drickch bjokoridorov riešiť tak. aby boli technicky aj ciologickv
priechodné pre živočichy migmjúce pozdlž vodných tokov (najmü vydra nečfla) a
zároveň holi v maXimá!nej možnej miere žjvočíchmi nužívané ako podchody,
priehradné protihlukové sieny zabczpečit opatreniami proti koliziárn s tákmi
viditeľným spů5obom.
mjnimaljzovať zásahy do vodnch tokov. mimolesnej zelene, brchov‘ch poraswv
a pQd., aj mimo chránených území.
azclcňovanjc dopravných stavich rkšiť s ohfudom na životné podmicnkv
živočichov. vyhýbať Sa úpravám. ktoré umožňujú druhom živočichův usidliť sa
v nchezpečnej blízkosti dopravnych komunikácií. náhradné bioiop budovať
v hezpečnej vzdialcnostj,

moniiorovaf

«skyt inváznveh rasttín pozdIž trás,
ich systematickú elimináciu

pri

zislení výskytu zabezpcčiť

inváznc a eXpanzívne druhy rastlínje potrebné likvidovať mechanickým p6sobom
počas celého obdobia výstavby i po uvedeni danej činnosli do prevádzky
(doporučuje su po dohode s pracovníkmi ochrany prírody určiť časoý
harmonogram).
dočasne odpňrodnené plochy v chránených územiach a cenných biotopoch po jej
ukončení revitalizcwať, s využitím vhodných vegeLačných úprav, ide o opatrenie
důležité najma z pohFadu zamedzenia šfrenia nepůvodných, epanzivnych
a inváznych druha‘ rastlín do prírodného prostredia, pri vegetačnch úpravách
vhodných plůch využivaC iba stanovištne púvodné druhy rastlín.

M prípravc a hoďno(eni projektov zvažovať kumulaLívne vplyvy existujCwkh a plánovaných
stavieb.
Spozdravom

ing. Rudimir Sikiienku. PhD.
ňaditeV S-CHKO Ponitde
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