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Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče pro navrhované
zvláště chráněné území - přírodní rezervaci Bažantnice v Uhersku
Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany přírody (dále jen OOP), příslušný dle § 77a
odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona
oznamuje možnost seznámit se s návrhem plánu péče o navrhované zvláště chráněné
území – přírodní rezervaci (dále jen PR) Bažantnice v Uhersku a o její ochranné pásmo
(k. ú. Uhersko; ochranné pásmo i k. ú. Trusnov).
Schválený plán péče bude podkladem pro potřebnou péči o toto zvláště chráněné území
v kategorii přírodní rezervace (definice dle § 33 zákona: menší území soustředěných
přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou
geografickou oblast). Schválený plán péče bude podkladem pro další ochranářský
management zvláště chráněného území a bude podkladem pro jiné druhy plánovacích
dokumentů, např. lesních hospodářských plánů a osnov.
Návrh plánu péče byl zpracován pro období let 2013 – 2022 sdružením Centrum ochrany
přírody a doplněn OOP, a to v souladu se zněním vyhlášky MŽP č. 64/2011 Sb., o plánech
péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území, v platném znění.
Návrh byl také zpracován dle aktuální osnovy plánů péče, kterou se stanoví postup
zpracování plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní
památky, přírodní památky a jejich ochranná pásma a vyhovuje po věcné i odborné stránce
platné osnově plánů péče. Návrh plánu péče byl dopracován a připraven k projednání
pracovníky OOP.
OOP stanovuje lhůtu pro uplatnění připomínek k návrhu plánu péče do 2. 9. 2013.
Případné připomínky budou v souladu s § 38 odst. 4 zákona zapracovány do
Protokolu, kterým bude plán péče schválen, a který se stane přílohou plánu péče.
Ústní projednání návrhu plánu péče nebude svoláváno.
Obec Uhersko a obec Trusnov žádáme o zveřejnění tohoto oznámení na jejich úřední desce
po dobu 15 dnů bezprostředně po jeho obdržení. Návrh plánu péče je k nahlédnutí na
odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského
náměstí č. p. 120, v kanceláři č. 224, v úřední dny pondělí a středa (8:00 – 17:00). Oznámení
a plán péče budou umístěny na portálu www.pardubickykraj.cz, v oddílu Krajský úřad –
Informace z odborů – Odbor životního prostředí a zemědělství – Oddělení ochrany přírody Plány péče o zvláště chráněná území. Návrh plánu péče je rovněž možné zaslat na
požádání v souborové podobě elektronickou poštou (michal.pesata@pardubickykraj.cz).
Upozorňujeme, že ve smyslu § 38 odst. 1 zákona jsou plány péče odborným
a koncepčním dokumentem ochrany přírody k návrhu opatření pro zachování a zlepšení
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stavu předmětu ochrany, slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro
fyzické ani právnické osoby nejsou závazné.
Dále upozorňujeme, že orgán ochrany přírody kraje dle § 77a odst. 2 zákona zabezpečuje
péči o zvláště chráněná území, dle § 77a odst. 3 zákona vykonává v území PR a v jejím
ochranném pásmu státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti obecních
úřadů, pověřených obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (zejména
povolování kácení dřevin), dále vydává výjimky dle § 43 odst. 3 zákona a souhlasy
k činnostem stanoveným v bližších ochranných podmínkách přírodních rezervací dle § 44
odst. 3 zákona. Rovněž vydává souhlasy k činnostem v ochranných pásmech dle § 37
odst. 2 zákona.

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru

v zastoupení RNDr. Vladimír Vrána

Zveřejněno bude i na úřední desce Pardubického kraje
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