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Stanovisko ku konceptu ÚPN obce Zemplínske Hámre

Na základe prerokovania konceptu ÚPN obce Zemplínske Hámre a preš
tudovania
uvedeného dokumentu vydávame k nemu nasledovné stanovisko:
A. Vstupné údaje
Predmet: Predmetom žiadosti je posúdenie konceptu ÚPN obce Zemplínske Hámre.
Žiadateľ
: Obec Zemplínske Hámre.
Úč
el stanoviska: Schválenie konceptu ÚPN obce Zemplínske Hámre
Podklady: Dokumentácia konceptu ÚPN obce Zemplínske Hámre – Sprievodná správa,
Vyhodnotenie záberu LPF a PPF, Záväzná č
asť
, mapové a tabuľ
kové prílohy
B. Stanovisko
Identifikácia územia:
Katastrálne územie obce Zemplínske Hámre. Do územnej pôsobnosti Správy CHKO Vihorlat
patrí časťk.ú., ktorá je zahrnutá do CHKO Vihorlat (stanovisko sa týka len tejto č
asti).
Hodnotenie z hľ
adiska OPaK:
Do južnej časti k.ú. Zemplínske Hámre zasahujú:
- Chránená krajinná oblasťVihorlat – 2. stupeňochrany
- Územie európskeho významu Morské oko (SKUEV0209) - 2. stupeňochrany
- Chránené vtáč
ie územie Vihorlatské vrchy (SKCHVU035) - 2. stupeňochrany
- Ochranné pásmo PP Čierny potok - 3. stupeňochrany
Návrh rieš
enia: Správa CHKO Vihorlat má k predmetnému dokumentu nasledovné
pripomienky a pož
iadavky:
______________________________________________________________________________________________________________________
Telefón
056/688 25 41

Fax
056/688 25 42

e-mail
ladislav.rovnak@sopsr.sk

Bankové spojenie
7000076197/8180

IČO
17058520

1. Sprievodná správa
strana č
. 18 – v kapitole Chránené a ohrozené druhy a biotopy –
BIOTOPY – vôbec nie sú uvedené, žiadame doplniťnasledovné biotopy: biotopy
európskeho významu: Lipovo – javorové sutinové lesy (prioritný biotop), Bukové
a jedľ
ovo – bukové kvetnaté lesy, Javorovo – bukové horské lesy
-

kapitola A.2.2.1 uvádza záväzné č
asti územného plánu VUC Preš
ovského kraja pre
obec Zemplínske Hámre
na str. 21 v bode 1.17.10 zachovaťtypickú š
truktúru krajiny na území ....
chránených krajinných oblastí ..... a v bode 2.4 vytváraťpodmienky pre vznik
nových komplexných stredísk CR ...... pri reš
pektovaní záujmov ochrany prírody
a krajiny
- na str. 22 v bode 4.3 zabezpečiť funkčnosť prvkov územného systému
ekologickej stability pri ďalš
om využití a usporiadaní územia a v bode 4.9.1
zabezpečiťprávnu ochranu pre navrhované osobitne chránené územia a územia
sústavy NATURA 2000 (t.j. chránené vtáč
ie územia a územia európskeho
významu)
Návrh konceptu ÚPN obce je v rozpore s týmito záväznými bodmi (v súvislosti
s plánovaným budovaním LC Johaneska v rámci Strediska zimných š
portov Biele
kamene)

-

na str. 32 sa v texte spomína zákon NR SR č
.287/1994 v súvislosti s CHKO Vihorlat.
Tento zákon užnie je platný, v súč
asnosti je platný zákon NR SR č
. 543/2002 Z.z.

-

v kapitole A.2.9 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území na str. 49 – nie
sú vôbec spomenuté chránené územia z titulu ochrany prírody. Žiadame doplniť
chránené územia: Chránená krajinná oblasťVihorlat, Územie európskeho významu
Morské oko (SKUEV0209), Chránené vtáč
ie územie Vihorlatské vrchy
(SKCHVU035), Ochranné pásmo PP Čierny potok

-

na str. 51 – Územný systém, ekologickej stability – v tabuľ
ke má byťtiežoznač
ený
sivou farbou NRBc Morské oko, Vihorlat

-

na str. 52 – Osobitne chránené územia prírody a krajiny
– pri charakteristike CHKO Vihorlat ž
iadame doplniťokres Michalovce,
v tabuľ
ke Osobitne chránené územia prírody a krajiny v bliž
š
om záujmovom
území sú nesprávne uvedené katastrálne územia. Vš
etky v tab. uvedené chránené
územia sa nachádzajú v k.ú. Valaš
kovce – sever, okres Humenné, ž
iadne CHÚ nie je
v k.ú. Zemplínske Hámre. Tieto údaje ž
iadame opraviť
. Ako zdroj týchto (chybných)
údajov je uvedená ŠOP SR, čo nie je pravda.

-

na str. 53
- nadpis „NATURA 2000 - NAVRHOVANÉ EURÓPSKY VÝZNAMNÉ ÚZEMIA
SÚSTAVY“ je nesprávny, správne pomenovanie týchto území je „navrhované
územia európskeho významu“ – ž
iadame opraviť.
- tab. NATURA 2000 - navrhované biotopy európskeho významu v rieš
enom území: tento názov tabuľ
ky je nesprávny. Biotopy európskeho významu sa nenavrhujú, oni
sa v danom území nachádzajú. Správny názov tabuľ
ky by mohol byť
: Navrhované
územia európskeho významu siete NATURA 2000 v záujmovom území. Názov tab.
ž
iadame opraviť
.

-

- hneď pod tabuľ
kou sú vymenované a charakterizované biotopy vyskytujúce sa
v danom území. Nie je tu spomenutý biotop európskeho významu – prioritný biotop
Ls.4 Lipovo – javorové sutinové lesy – žiadame tento biotop doplniť
.
- Je tu tiežspomenutý biotop Sk2 Silikátové skalné steny so š
trbinovou vegetáciou,
ktorý sa v k.ú. Zemplínske Hámre nevyskytuje. Je to biotop vyskytujúci sa na
Sninskom kameni, t.j. v k.ú. Valaš
kovce – sever. Tento biotop doporučujeme vylúčiť
z tejto kapitoly.
na str. 54
- v nadpise „ NATURA 2000 - NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIE CHVÚ VIHORLAT“ žiadame opraviťnázov CHVU v nadpise aj v ďalš
om texte.
Správny názov je: Chránené vtáč
ie územie Vihorlatské vrchy.

-

na str. 56
- v kapitole Ekostabilizač
né opatrenia, v prvej odrážke sa píš
e - prvky ÚSES a
navrhované územia sústavy NATURA 2000 je potrebné akceptovaťako územia s
ekostabilizač
nou funkciou a zabezpečiť
, aby novými aktivitami nebola naruš
ená ich
ekostabilizač
ná funkcia a predmet ich ochrany – Návrh konceptu ÚPN obce je
v rozpore s touto zásadou (v súvislosti s plánovaným budovaním LC Johaneska
v rámci Strediska zimných š
portov Biele kamene)

-

na str. 59
- Medzi environmentálne problémy je zaradené: „Výstavba a následná prevádzka
lyž
iarskeho centra Johaneska so zjazdovou trať
ou na území CHKO Vihorlat.“ LC
Johaneska je naplánovaná na území CHKO Vihorlat, ale aj UEV Morské oko
(SKUEV0209) a CHVU Vihorlatské vrchy (SKCHVU035). – Žiadame doplniťUEV
Morské oko (SKUEV0209) a CHVU Vihorlatské vrchy (SKCHVU035).

-

na str. 80
-ž
iadame doplniťbiotop európskeho významu – prioritný biotop Ls.4 Lipovo –
javorové sutinové lesy.
- Doporuč
ujeme vylúčiťbiotop, ktorý sa v k.ú. nenachádza - Sk2 Silikátové skalné
steny so š
trbinovou vegetáciou.

-

na str. 85
- V kapitole: Krajinno-ekologický potenciál: ž
iadame doplniťchránené územia, ktoré
sa tu nachádzajú: UEV Morské oko (SKUEV0209) a CHVU Vihorlatské vrchy
(SKCHVU035), ochranné pásmo PP Čierny potok

-

na str. 90
- v kapitole ekostabilizač
né opatrenia sa uvádza: „Prvky ÚSES a navrhované územia
sústavy NATURA 2000 je potrebné akceptovaťako územia s ekostabilizač
nou
funkciou a zabezpeč
iť
, aby novými aktivitami nebola naruš
ená ich ekostabilizačná
funkcia a predmet ich ochrany“ - Návrh konceptu ÚPN obce je v rozpore s týmto
opatrením (v súvislosti s plánovaným budovaním LC Johaneska v rámci Strediska
zimných š
portov Biele kamene)

-

na str. 92
V kapitole „VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ„
chýbajú vš
etky chránené územia z titulu ochrany prírody a krajiny. Žiadame doplniť
tieto chránené územia: Chránená krajinná oblasťVihorlat, Územie európskeho
významu Morské oko (SKUEV0209), Chránené vtáč
ie územie Vihorlatské vrchy
(SKCHVU035), Ochranné pásmo PP Čierny potok

- na str. 93 – 94
- Medzi verejnoprospeš
nými stavbami je zahrnutá zjazdová trať– V6. Nepovažujeme
zjazdovú traťza stavbu, ktorá by mala byťzaradená medzi verejnoprospeš
né stavby.
2. Záväzná č
asť
- na str. 6
- v bode 8 Zásady a regulatívy .... – Ekostabilizač
né opatrenia sa uvádza: „Prvky ÚSES
a navrhované územia sústavy NATURA 2000 je potrebné akceptovaťako územia s
ekostabilizačnou funkciou a zabezpečiť
, aby novými aktivitami nebola naruš
ená ich
ekostabilizačná funkcia a predmet ich ochrany.“ - Návrh konceptu ÚPN obce je
v rozpore s týmto ekostabilizač
ným opatrením (v súvislosti s plánovaným budovaním
LC Johaneska v rámci Strediska zimných š
portov Biele kamene)
- na str. 8
- k bodu č. 10 Vymedzenie zastavaného územia obce – (2. odráž
ka) Rozvoj plôch
mimo súč
asného a navrhovaného zastavaného územia rieš
iť v súlade s
pripravovanými zámermi obce pre výstavbu lyžiarskeho centra s vlekom Johaneska v
juhovýchodnej č
asti KÚ. - Juhovýchodná časťk.ú. obce je súčasť
ou CHKO Vihorlat,
UEV Morské oko(SKUEV0209) a CHVU Vihorlatské vrchy. Na tomto území platí 2.
stupeňochrany, nachádzajú sa tu biotopy európskeho významu (Bukové a jedľ
ovo bukové kvetnaté lesy, Javorovo – bukové horské lesy) a prioritný biotop európskeho
významu (Lipovo – javorové sutinové lesy). Z tohto dôvodu nesúhlasíme s
plánovaním budovania lyž
iarskeho centra s vlekom a zjazdovkou v tejto lokalite.
- k bodu č11 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území - chýbajú vš
etky
chránené územia z titulu ochrany prírody a krajiny. Žiadame doplniťtieto chránené
územia: Chránená krajinná oblasťVihorlat, Územie európskeho významu Morské
oko (SKUEV0209), Chránené vtáč
ie územie Vihorlatské vrchy (SKCHVU035),
Ochranné pásmo PP Čierny potok
- na str. 9
- k bodu č
. 14 Zoznam verejnoprospeš
ných stavieb - V6 - Zjazdovú traťa súvisiacu
technickú vybavenosťLC Johaneska – vlek, lanovka, obsluž
né zariadenia – tieto
nepovaž
ujeme za stavby, ktoré by mali byťzaradené medzi verejnoprospeš
né stavby
Správa CHKO Vihorlat nesúhlasí s tým, aby plánované LC Johaneska ako súč
asť
projektu Biele Kamene bola naplánovaná v záväznej č
asti Územného plánu obce
Zemplínske Hámre. Vš
etky aktivity spojené s budovaním LC Johaneska ž
iadame
vylúč
iťúplne z ÚPN obce, resp. presunúťdo návrhovej časti.
3. Mapové prílohy
Vo vš
etkých mapových prílohách sú nesprávne zakreslené chránené územia. Hranice
týchto chránených území ž
iadame zakresliťsprávne podľ
a prilož
enej mapky.
CHKO Vihorlat – zaberá parcely č
. 1054, 1055, 1056/1, 1056/2, 1072
UEV Morské oko - zaberá parcelu č. 1054
CHVU Vihorlatské vrchy – zaberá parcelu č
. 1054
Ochranné pásmo PP Čierny potok– je v zmysle § 17 ods.8 zákona NR SR č543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny 60 m smerom von od hranice prírodnej pamiatky a platí
v ňom 3. stupeňochrany. (PP Čierny potok sa nachádza v k.ú. Valaš
kovce – sever nad
kameňolomom.)

Správa CHKO Vihorlat žiada zapracovaťvš
etky svoje pripomienky do konceptu
Územného plánu obce Zemplínske Hámre. V prípade, ž
e nebude splnená pož
iadavka
vylúč
enia vš
etkých aktivít spojených s budovaním LC Johaneska zo záväznej č
asti
Územného plánu, tento dokument nedoporuč
ujeme schváliť.
Odôvodnenie:
Správa CHKO Vihorlat nesúhlasí s plánovanou výstavbou LC Johaneska v rámci projektu
Biele Kamene. LC Johaneska je naplánovaná na lokalite, ktorá je súč
asť
ou CHKO Vihorlat,
UEV Morské oko (SKUEV0209) a CHVU Vihorlatské vrchy. Na tomto území platí 2. stupeň
ochrany, nachádzajú sa tu biotopy európskeho významu (Bukové a jedľ
ovo - bukové kvetnaté
lesy, Javorovo – bukové horské lesy) a prioritný biotop európskeho významu (Lipovo –
javorové sutinové lesy). Vybudovaním zjazdovky a vleku by doš
lo k znič
eniu týchto
významných biotopov a obcou naplánovaná náhradná výsadba v inej lokalite nenahradí stratu
týchto biotopov. Vybudovaním zjazdovky a vleku dôjde k ovplyvneniu okolia (poruš
ený
komplex lesov, zmena mikroklímy, zvýš
ená návš
tevnosť turistami, hluk atď.), a tým
k ohrozeniu biotopov európskeho významu, ktoré sa v okolí nachádzajú.
Zámer projektu „Stredisko zimných š
portov Biele Kamene“ je posudzovaný samostatne, ŠOP
SR Banská Bystrica k tomuto zámeru vydala svoje stanovisko č
. COPK/36/05 zo dňa
25.1.2005. Toto stanovisko prikladáme v prílohe.

Ing. Ladislav Rovňák
poverený riaditeľ
Správy CHKO Vihorlat

Príloha: mapka s nákresom hraníc chránených území
V texte
Na vedomie: Obec Zemplínske Hámre

