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Stanovisko k záměru „Výrobní areál Dvorec Nepomuk – Pilnice - KLAUS 
Timber a.s.“

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy 
ochrany přírody (dále „správní orgán“) věcně a místně příslušný dle ust. § 77a odst. 4 
písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
(dále jen „zákon“), vydává právnické osobě KLAUS Timber a.s., IČO: 27989313, 
Kladrubce 1, 335 44 Kasejovice, zastoupené fyzickou osobou podnikající 
Ing. Martinem Vejrem, IČO: 71355154, Křešínská 412, 262 23 Jince, podle § 45i 
odst. 1 zákona k záměru „Výrobní areál Dvorec Nepomuk – Pilnice - KLAUS Timber 
a.s.“ toto stanovisko:  

Záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo 
záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit nebo ptačích oblastí.

Odůvodnění:
Předmětem záměru je rozšíření výrobního areálu společnosti KLAUS Timber a.s. na 
pozemcích p. č. 130/34, 130/10, 130/29, 130/2, 130/31, 130/32, 106/4, 122/39, 122/31, 
106/16, 106/17, 122/40, 122/37, 130/26, 122/15 v k.ú. Dvorec. Na pozemcích pro 
rozšíření výrobního areálu bude realizováno třídění řeziva, hala pilnice a skladová 
hala. V objektu pilnice bude umístěna linka na pořez jehličnaté hmoty do průměru 
40 cm a následná výroba paletového přířezu. Součástí záměru budou související 
zpevněné plochy a napojení na inženýrské sítě. Uvedený záměr je situován mimo 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti, přičemž je ani jinak neovlivňuje, proto 
záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry 
významný (negativní) vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit a ptačích oblastí.    

Toto stanovisko se z hlediska zájmů chráněných ZOPK vztahuje výhradně k posouzení 
vlivu výše uvedeného záměru na soustavu NATURA 2000.

Ing. Jan Kroupar
vedoucí oddělení ochrany přírody

podepsáno elektronicky

Ing. Martin Vejr
Křešínská 412
262 23  JINCE
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