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Přírodní rezervace "Terezské údolí" a její ochranné pásmo – protokol o vypořádání
připomínek a schválení plánu péče podle § 38 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako místně
a věcně příslušný orgán v přenesené působnosti podle § 29 odst. 1 a § 67 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4
písm. e/ zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, projednal návrh plánu péče o
přírodní rezervaci Terezské údolí a její ochranné pásmo,
která se nachází v k.ú. Náměšť na Hané, Ludéřov, Laškov, Pěnčín na Moravě. Zpracování
návrhu plánu péče o přírodní rezervaci Terezské údolí a její ochranné pásmo na období
2018 - 2028 zajistil orgán ochrany přírody podle § 38 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Návrh plánu
péče, který zpracovala SAGITTARIA – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy,
Lipové náměstí 3, 783 36 Křelov, byl projednán v souladu s § 38 odst. 3 a 4 zákona. Plán
péče se schvaluje na období 2018 – 2028.
Orgán ochrany přírody v souladu s § 38 odst. 3 zákona vydal dne 13. 2. 2017 oznámení
o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče, č. j.: KUOK 46164/2017, zveřejnil jej
prostřednictvím portálu veřejné správy, na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého
kraje a zaslal jej městysu Náměšť na Hané a obcím Drahanovice-Ludéřov, Laškov a
Pěnčín ke zveřejnění na úřední desce.
Dále byl návrh plánu péče v souladu s § 38 odst. 4 zákona předložen městysu Náměšť na
Hané a obcím Drahanovice-Ludéřov, Laškov a Pěnčín, v jejichž územním obvodu se
přírodní rezervace a její ochranné pásmo nachází, a Olomouckému kraji prostřednictvím
Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, územního
plánování a stavebního řádu tak, že zúčastnění obdrželi návrh materiálu k prostudování
a vyjádření.
Žádné připomínky k plánu péče nebyly zaslány.
Schválení projednaného návrhu plánu péče o přírodní rezervaci „Terezské údolí“
a její ochranné pásmo
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, podle § 38
odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
po projednání návrhu
schvaluje
plán péče o přírodní rezervaci „Terezské údolí“ a její ochranné pásmo na období 2018 –
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2028, zpracovaný sdružením SAGITTARIA. Plán péče splňuje náležitosti podle § 1
vyhlášky č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyznačování, označování a
evidenci území chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů.
Schválený plán péče o přírodní rezervaci a její ochranné pásmo je podle § 38 odst. 1
zákona odborným a koncepčním dokumentem ochrany přírody, který na základě údajů
o dosavadním vývoji a současném stavu přírodní rezervace navrhuje opatření
na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany v přírodní rezervaci a na její
zabezpečení před nepříznivými vlivy okolí v jejím ochranném pásmu. Plán péče slouží
jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany
přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný.
Podle § 38 odst. 5 zákona bude jedno vyhotovení v písemné a elektronické podobě
uloženo v ústředním seznamu ochrany přírody podle § 42 zákona (veden Agenturou
ochrany přírody a krajiny ČR, veřejně přístupný na adr. http://drusop.nature.cz), dále je
obdrží městys Náměšť na Hané a obce Drahanovice-Ludéřov, Laškov, Pěnčín
a Olomoucký kraj. Dokument o schválení se stává součástí plánu péče.
P o u č e n í:
Protokol o schválení plánu péče není správním rozhodnutím podle zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Proti schválení plánu péče
se nelze odvolat.
otisk úředního razítka
Bc. Ing. Renata Honzáková
vedoucí oddělení ochrany přírody
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Příloha:
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Rozdělovník:
Ústřední seznam ochrany přírody – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova
1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov (1 x výtisk, 1 x na technickém nosiči dat CD)
Městys Náměšť na Hané, nám. T.G. Masaryka 100, 783 44 Náměšť na Hané
Obec Drahanovice, Drahanovice 144, 783 44 Náměšť na Hané
Obec Laškov, Laškov 1, 798 57 Laškov
Obec Pěnčín, Pěnčín 109, 798 57 Laškov
Olomoucký kraj - Krajský úřad Olomouckého kraje (pouze na CD) - zde
- na vědomí:
AOPK ČR – Regionální pracoviště Olomoucko, Lafayettova 13, 779 00 Olomouc (pouze
prostřednictvím e-mailové pošty)
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