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Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 
písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů vyhodnotil 
na základě žádosti, kterou podala v zastoupení investora společnost ENVIPARTNER, s.r.o., IČ: 28358589, 
se sídlem Vídeňská 546/55, 639 00 BRNO, možnosti vlivu záměru „Protipovodňová opatření v obci Bořitov“ 
situovaného v k. ú. Bořitov, a vydává 

s t a n o v i s k o 

podle § 45i odstavce 1 téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr 

n e m ů ž e   m í t   v ý z n a m n ý   v l i v 

na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast soustavy Natura 2000 nacházející se v územní 
působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 

Navržený záměr spočívá ve zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování prvků lokálního 
varovného systému pro řešené území. Závěr orgánu ochrany přírody vychází ze skutečnosti, že hodnocený 
záměr svou lokalizací zcela mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá 
potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a předmět ochrany. 

Toto odůvodněné stanovisko se vydává postupem podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
a nejedná se o rozhodnutí ve správním řízení. Tento správní akt nenahrazuje jiná správní opatření 
a rozhodnutí, která se k hodnocené aktivitě vydávají podle zvláštních právních předpisů. 
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