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Oznámení návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území
Správa Chráněné krajinné oblasti Šumava (dále jen „Správa“) [jako věcně a místně příslušný
orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. e) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), vykonávající státní správu na
úseku ochrany přírody a krajiny podle § 75 odst. 2 ZOPK na území chráněné krajinné oblasti
podle § 78 odst. 1 až 3 ZOPK] oznamuje návrh na vyhlášení zvláště chráněného území podle
ustanovení § 40 odst. 1 ZOPK.
Území, navrhované k zvláštní územní ochraně ponese název „Světlá“ a bude vyhlášeno
v kategorii přírodní rezervace ve smyslu ustanovení § 33 ZOPK.
Navrhovaná přírodní rezervace Světlá (dále jen „rezervace“) se rozkládá v Jihočeském kraji,
v okrese Český Krumlov, v katastrálním území Jasánky. Podrobný seznam parcel v rezervaci a
ochranném pásmu podle aktuálního stavu katastru nemovitostí, dotčených navrhovanou ochranou
a základní údaje o navržené rezervaci jsou v příloze tohoto oznámení.
Předpokládaná celková výměra navrhované rezervace je 47,3914 ha, výměra navrženého
ochranného pásma je 3,1612 ha. Výměra bude upřesněna podle výsledků záznamu podrobného
měření změn před vyhlášením.
Vymezení hranic rezervace je zakresleno v přiloženém snímku katastrální mapy na podkladu
ortofota. S podrobným zákresem hranic v katastrální mapě je možné se seznámit na Správě NP a
CHKO Šumava, pracoviště Horní Planá, Jiráskova 150 a na Obecním úřadu v Přední Výtoni.
Důvodem pro vyhlášení rezervace je ochrana cenných biotopů a na ně vázaných zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů v části evropsky významné lokality Šumava (kód
CZ03114024), stanovené nařízením vlády č. 132/2005 Sb. ve znění nařízení vlády č.
397/2009 Sb.
Předpokládaný termín vyhlášení rezervace je 1. 12. 2012. Územní vymezení rezervace bude po
vyhlášení zaznamenáno v katastru nemovitostí. Vlastnická práva dosavadních vlastníků nebudou
vyhlášením rezervace dotčena.
Podle § 40 odst. 4 ZOPK mají vlastníci pozemků dotčených navrhovanou rezervací a dotčené
obce a kraj právo uplatnit námitky. Písemné námitky k předloženému návrhu mohou uplatnit
dotčené obce a kraje ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení návrhu a vlastníci nemovitostí dotčených
navrhovanou ochranou ve lhůtě 90 dnů od doručení písemného oznámení o předložení návrhu
k projednávání. Vlastník je podle ustanovení § 40 odst. 4 ZOPK oprávněn uplatnit námitky jen
proti takovému navrženému způsobu nebo rozsahu ochrany, jímž by byl dotčen ve výkonu svých
práv nebo povinností. Námitky proti návrhu se podávají u Správy Chráněné krajinné oblasti
Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk. K námitkám, uplatněným po této lhůtě nebude přihlédnuto.

Pokud námitky nebudou uplatněny, má se za to, že dotčený subjekt s předloženým návrhem
souhlasí.
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Návrh na vyhlášení přírodní rezervace včetně příloh je dostupný i na portálu Správy a na portálu
veřejné správy (www.portal.gov.cz).
RNDr.Václav Braun v.r.
vedoucí odboru
Správy NP Šumava a Správy CHKO Šumava

Rozdělovník:
Obdrží do vlastních rukou spolu s návrhem plánu péče a návrhem zřizovacího předpisu:

Obec Přední Výtoň, Přední Výtoň 30, 382 73 Vyšší Brod,

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice
Obdrží do vlastních rukou:

Lesy ČR, s.p. Hradec Králové, Lesní správa Vyšší Brod, 382 73 Vyšší Brod

Povodí Vltavy, s.p., Litvínovická silnice 5, České Budějovice

Na vědomí dále obdrží:
Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
KERIM, spol. s r.o.Přední Výtoň, 382 73 Vyšší Brod
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Oznámení o možnosti seznámit se s plánem péče o navrženou přírodní rezervaci Světlá
v k.ú. Jasánky.
Správa Chráněné krajinné oblasti Šumava (dále jen „Správa“) jako věcně a místně příslušný
orgán ochrany přírody a krajiny podle § 75 odst. 1 písm. e) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) vykonávající státní
správu v ochraně přírody a krajiny podle § 75 odst. 2 ZOPK na území chráněné krajinné oblasti
podle § 78 odst. 3 ZOPK
oznamuje
podle ustanovení § 38 odst. 3 zákona možnost seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní
rezervaci „Světlá“ na období 2012 - 2021
S celým návrhem na vyhlášení a návrhem plánu péče o Přírodní rezervaci Světlá je možné se
seznámit a nahlédnout do něj na Správě CHKO Šumava, pracoviště Horní Planá, Jiráskova 150,
382 26 Horní Planá, v úředních dnech (pondělí a středa od 8°° do 11°° hod a od 12°° do 17°° hod)
nebo na internetových stránkách Správy (www.npsumava.cz) v kapitole „O organizaci, úřední
deska“.
Vlastníci dotčených pozemků, dotčené obce a kraje mohou připomínky k návrhu plánu péče zaslat
písemně nejpozději do 90 dnů od obdržení tohoto oznámení na Správu CHKO Šumava,
pracoviště Horní Planá, Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
O způsobu vypořádání připomínek vlastníků, obcí a krajů sepíše orgán ochrany přírody protokol,
kterým bude dle § 38 odst. 4 ZOPK plán péče schválen s platností od data účinnosti právního
předpisu, kterým bude ZCHÚ vyhlášeno.
Plán péče o zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo (dále "plán péče") je odborný a
koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném
stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu
ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před
nepříznivými vlivy okolí v jeho 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.
Ing. Josef Majer
Správa CHKO Šumava
Pracoviště
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