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V Hodkovicích nad Mohelkou dne 30. 7. 2019 

     

 

Věc: Žádost o povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů      

(podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.) 

 

 

Žádáme o povolení výjimky ze zákazu zásahu do biotopu sysla obecného (Spermophilus citellus) v jižní 

části stávajících pozemků č. 2885 a 2886 (2885/4 a 2886/4), k. ú. Hodkovice nad Mohelkou (přesné 

vymezení lokality je součástí příloh 1 a 2).  

 

Důvodem žádosti je záměr novostavby dílny na opravu a údržbu letadel a hangáru. Jedná se o objekt 

halového typu s administrativní částí o celkové zastavěné ploše 925 m2. Podrobná technická 

charakteristika stavby je popsána v přílohách 3 a 4.  

 

Pro zřízení servisu letadel s oprávněním CAMO (organizace pro řízení zachování letové způsobilosti) 

je z legislativního hlediska nutné, aby se prostory dílny nacházely na letišti. Po dlouhodobých jednáních 

s vlastníky jiných vhodných pozemků a vzhledem k nutnosti dodržení leteckých předpisů týkajících se 

překážek v blízkosti dráhy letiště nebyla nalezena jiná varianta umístění stavby. 

 

Provoz servisní organizace přispěje k rozvoji letiště Hodkovice nad Mohelkou a zvýšení povědomí 

o něm a bližším regionu v evropském měřítku. Zároveň dojde k vytvoření nových pracovních míst 

nezávislých na převažujícím automobilovém průmyslu v oblasti.  

 

Pro udělení výjimky navrhujeme tato preventivní opatření po dobu stavby: 

- Termín prací bude určen v koordinaci s Agenturou ochrany přírody a krajiny tak, aby byl co 

nejméně narušen přirozený životní cyklus dotčených jedinců sysla. Krajský úřad a Agentura 

ochrany přírody a krajiny (Mgr. Jitka Matoušová, garantka záchranného programu pro sysla 

obecného) budou informováni v týdenním předstihu před dnem zahájení prvních prací. 

- Příprava území pro stavbu bude řešena formou postupných mělkých skrývek po cca 10-15 cm 

mocné vrstvě v jednotlivých dnech.  

- Během stavby se žádná technika nebude pohybovat mimo manipulační prostor vymezený po 

domluvě s Agenturou ochrany přírody a krajiny. 

 

Při provozu objektu po jeho dokončení se nepředpokládá zvýšená hluková, dopravní či jiná zátěž pro 

životní prostředí. 

 

Žádáme o povolení výjimky pro potřeby vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení k výše 

uvedenému záměru, přičemž tyto dva akty je možno oddělit. 

 

 

         

 

Leoš Strnádek 

CerberFly s. r. o. 

 

 



Přílohy žádosti: 

1 – Situace širších vztahů a výkresy 

2 – Koordinační situace 

3 – Průvodní zpráva stavby 

4 – Souhrnná technická zpráva stavby 

 


