TÉMA: BIOLOGICKÁ ROZMANITOST
Povinný požadavek na hospodaření 2: Ochrana volně žijících ptáků
Kontrolovaný požadavek PPH 2/1
Znění kontrolovaného požadavku PPH 2/1
Nedošlo v souvislosti se zemědělským hospodařením k poškození nebo zničení významného
krajinného prvku vodní tok a údolní niva?
Hodnotící tabulka
Kritéria

Rozsah

Závažnost

Stupně kritérií

Hodnocení

Malý

Poškození nebo zničení do 20 % rozlohy včetně, která mohla být na
kontrolovaném úseku dotčena.

Střední

Poškození nebo zničení od 20 % do 50 % rozlohy včetně, která
mohla být na kontrolovaném úseku dotčena.

Velký

Poškození nebo zničení nad 50 % rozlohy, která mohla být na
kontrolovaném úseku dotčena.

Malá

Zásah, u kterého lze očekávat návrat do původního stavu
samovolným vývojem.

Střední

Zásah, u kterého je návrat do původního stavu možný pouze po
provedení opatření, směřujících ke zmírnění následků.

Velká

Zásah, u kterého ani provedení zmírňujících opatření nepovede k
návratu do původního stavu.

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Trvalost
Neodstranitelná Neodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské
zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz
(Portál farmáře), České inspekce životního prostředí www.cizp.cz nebo Agentury ochrany přírody
a krajiny www.ochranaprirody.cz.

TÉMA: BIOLOGICKÁ ROZMANITOST
Povinný požadavek na hospodaření 2: Ochrana volně žijících ptáků
Kontrolovaný požadavek PPH 2/2
Znění kontrolovaného požadavku PPH 2/2
Nedošlo v souvislosti se zemědělským hospodařením k poškození nebo zničení dřevin
rostoucích mimo les v rozporu se zákonem?
Hodnotící tabulka
Kritéria

Rozsah

Závažnost

Stupně kritérií

Hodnocení

Malý

Závažné poškození nebo zničení maximálně 2 kusů stromů ze
skupiny dřevin nebo likvidace maximálně 10 % zapojeného porostu
dřevin.

Střední

Závažné poškození nebo zničení 3 až 10 kusů stromů a zároveň
maximálně 1/3 jejich počtu ze skupiny dřevin, nebo maximálně 3
kusů solitérních stromů nebo likvidace maximálně 50 % plochy
zapojeného porostu dřevin.

Velký

Závažné poškození nebo zničení nad 10 kusů stromů, nad 1/3 jejich
počtu ze skupiny dřevin, nad 3 kusy solitérních stromů nebo likvidace
nad 50 % plochy zapojeného porostu dřevin.

Malá

Poškození nebo zničení dřevin mimo vegetační období dřevin.

Střední

Poškození nebo zničení dřevin ve vegetačním období dřevin.

Velká

Poškození nebo zničení dřevin ve vegetačním období dřevin, ale
nikoliv v době předpokládaného hnízdění ptactva.

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Trvalost
Neodstranitelná Neodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské
zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz
(Portál farmáře), Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz, České inspekce životního
prostředí www.cizp.cz nebo Agentury ochrany přírody a krajiny www.ochranaprirody.cz.

TÉMA: BIOLOGICKÁ ROZMANITOST
Povinný požadavek na hospodaření 2: Ochrana volně žijících ptáků
Kontrolovaný požadavek PPH 2/3
Znění kontrolovaného požadavku PPH 2/3
Nedošlo v souvislosti se zemědělským hospodařením k závažnému rušení vybraných druhů
ptáků (zejména během rozmnožování a odchovu mláďat) nebo jinému škodlivému zásahu do
jejich přirozeného vývoje (včetně usmrcení nebo zničení vývojových stadií) nebo
k poškozování obývaných stanovišť s negativním dopadem na populaci těchto druhů, zejména
na plochách určených k jejich rozmnožování?
Hodnotící tabulka
Kritéria

Rozsah

Závažnost

Stupně kritérií

Hodnocení

Malý

Porušení se týká jednotlivého hnízda, jedince nebo území o velikosti
do 30 % rozlohy hnízdiště včetně, které mohlo být dotčeno.

Střední

Porušení se týká většího množství hnízd, jedinců nebo území
o velikosti nad 30 % rozlohy hnízdiště, které mohlo být dotčeno.

Velký

Zničení hnízdní kolonie nebo usmrcení velkého počtu jedinců nebo
zničení hnízdiště, které mohlo být dotčeno.

Malá

Zničení užívaného hnízda mimo hnízdní období nebo rušení nebo
jiný škodlivý zásah do přirozeného vývoje, při němž ale není
ohrožena hnízdní sezóna cílového druhu.

Střední

Zničení užívaného hnízda v hnízdním období, usmrcení jedince nebo
takový škodlivý zásah do přirozeného vývoje, při němž je ohrožena
hnízdní sezóna, zároveň ale nedojde k ohrožení místní populace
cílového druhu.

Velká

Záměrné zničení obsazeného hnízda, nebo takový škodlivý zásah do
přirozeného vývoje, při němž je ohrožena místní populace cílového
druhu.

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Trvalost
Neodstranitelná Neodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské
zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz
(Portál farmáře, LPIS), České inspekce životního prostředí www.cizp.cz nebo Agentury ochrany
přírody a krajiny www.ochranaprirody.cz.

