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Obvodný úrad ž
ivotného prostredia
v Humennom
Pracovisko Snina
Partizánska 1057
069 01 Snina
Vec: Pripomienky Slovenskej ornitologickej spoloč
nosti/BirdLife Slovensko ku Správe
o hodnotení konceptu územného plánu obce Zemplínske Hámre.

1) Správa nie je v súlade s rozsahom hodnotenia podľ
a rozhodnutia č
. EIA-06/00922-026-JK zo
dňa 20.9.2006. V rámci správy nie je hodnotený nulový variant a nie je vykonané porovnanie
nulového variantu a variantu predloženého v zámere. Toto hodnotenie žiadame dopracovať.
Samotná správa vykazuje prvky formálnosti bez reálneho zhodnotenia a interpretácie
očakávaných vplyvov.
2) Do záväznej ako aj smernej č
asti ÚPN-O bola zapracovaná infraš
truktúra Strediska zimných
š
portov Biele Kamene (parkovisko, lyžiarske a zjazdové trate, komunikácie a pod.) a to pred
ukončením posudzovania predmetného projektu podľ
a zákona o EIA ako aj podľ
a zákona
o ochrane prírody a smernice o biotopoch. Podľ
a článku 6 smernice 92/43/EHS o ochrane
biotopov, voľ
ne ž
ijúcich ž
ivoč
íchov a voľ
ne rastúcich rastlín“ je mož
né povoliťlen také
činnosti alebo projekty, pri ktorých sa preukáž
e, že nebudú maťnegatívny vplyv na predmet
ochrany. Voči projektu vyjadrila nesúhlas Štátna ochrana prírody SR ako odborná
organizácia ochrany prírody na Slovensku (listom č. CHKO VI/190/06 zo dňa 22.6.2006
k územnej prognóze mikroregiónu Biele Karpaty: „Väč
š
ina z plánovaných aktivít, najmä v II.
etape investičného zámeru „Športovo rekreač
ného strediska Biele kamene“ je navrhovaná
v rozpore so záujmami ochrany prírody Slovenska i Európskej únie.
Plánovaná realizácia Športovo – rekreačného strediska Biele kamene výrazným spôsobom
zasahuje do územia európskeho významu Morské oko (0209), v ktorom sa priamo nachádzajú
biotopy európskeho významu Ls5.1 Bukové a jedľ
ovo-bukové kvetnaté lesy, Ls5.3 Javorovobukové horské lesy a Ls4 Lipovo – javorové sutinové lesy. Na základe dostupných informácií
o projekte, mož
no konš
tatovať
,ž
e realizáciou plánovanej č
innosti bude poš
kodený priaznivý
stav lesných biotopov z hradiska ochrany prírody, čím dôjde k výraznému poš
kodeniu
samotného predmetu ochrany územia európskeho významu Morské oko.
Predlož
ený návrh „Zadanie k územnej prognóze mikroregiónu Biele kamene“ nemož
no
z hľ
adiska ochrany prírody hodnotiťako prijateľ
ný, preto Správa CHKO Vihorlat nesúhlasí
s uvedeným návrhom.).“
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Vzhľadom k vyš
š
ie uvedeným dôvodom považ
ujeme za jediné akceptovateľné rieš
enie
oč
akávaných konfliktov navrhovaného funkč
ného využ
itia územia a cieľov ochrany
území NATURA 2000 vo vzťahu k príprave ÚPO-O vypustenie vš
etkej infraš
truktúry
zámeru Biele Kamene zo záväznej č
asti ÚPN-O.

S pozdravom,
Mgr. Rastislav Rybanič
RiaditeľSOS/BirdLife Slovensko

