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Dle rozdělovníku

Návrh na zrušení přírodní památky Skřípovský mokřad a na nové vyhlášení přírodní
památky Skřípovský mokřad
Přírodní památka Skřípovský mokřad byla vyhlášena Okresním národním výborem v Prostějově
dne 27. 9. 1990, a to na ploše asi 2,6142 ha. Původní PP byla vyhlášena na šesti parcelách –
1285/3, 1285/5, 1285/6, 1285/9, 1285/10 a 382. Tyto parcely byly při komplexních pozemkových
úpravách a digitalizaci katastru sceleny, přečíslovány a byla změněna jejich výměra. Současné
dvě parcely tedy vznikly z původních parcel PP z vyhlašovacího dokumentu a parcel ochranného
pásma. Katastrální úřad již v katastrech neprovádí srovnávací sestavu, proto nelze přesně
identifikovat z kterých parcel a o jaké výměře vznikly tyto nové parcely. Proto navrhujeme
přehlášení PP dle parcelního vymezení dále uvedeného. Je ovšem zřejmé, že mezi novým a
původním vymezením PP nebude výrazný rozdíl.
Oznámení o návrhu na vyhlášení přírodní památky „Skřípovský mokřad“
Olomoucký kraj, příslušný pro vydání nařízení o zřízení přírodní památky podle § 77a odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále “zákon“)
prostřednictvím orgánu ochrany přírody oznamuje ve smyslu § 40 odst. 2 zákona návrh na
vyhlášení zvláště chráněného území podle § 36 zákona - přírodní památky.
Název zvláště chráněného území: přírodní památka „Skřípovský mokřad“
Kategorie zvláště chráněného území:
Zvláště chráněné území je navrhováno v kategorii přírodní památka (dále „PP“) podle § 36
zákona s názvem „Skřípovský mokřad“. Za PP může orgán ochrany přírody vyhlásit přírodní útvar
menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo
ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či
estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk (§ 36 odst.
1 zákona).
Předmět ochrany v PP:
Předmětem ochrany je komplex druhově bohatých travinobylinných společenstev, podmáčených
ploch a jiných mokřadů s výskytem četných chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, a
to zejména zevar nejmenší (Sparganium minimum), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis),
upolín nejvyšší (Trollius altissimus), kosatec sibiřský (Iris sibirica), modrásek bahenní (Maculinea
nausithous) a čolek obecný (Triturus vulgaris).
Cíl ochrany PP:
Dlouhodobým cílem je zachování druhově bohatých travinobylinných společenstev a
podmáčených ploch s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Dále biotopu
ohrožených druhů obojživelníků.
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Územní vymezení PP:
Nově navržená PP se nachází v Olomouckém kraji, v katastrálním území Skřípov.
Katastrální území: 748927 Skřípov
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Průběh hranice navržené PP je graficky znázorněn v orientační mapě - příloha č. 1 (hranice PP
červenou čárou vedenou po jejich vnějším obvodu), na snímku katastrální mapy – příloha č. 2
(hranice PP černou čarou).
Celková výměra PP činí 2,9244 ha (rozloha bude upřesněna dle geodetického zaměření hranic
zvláště chráněného území). Přírodní památka Skřípovský mokřad se nachází na severním okraji
obce Skřípov při příjezdu od Konice. Jižní část území hraničí se zastavěnými pozemky obce
(zahrady), západní hranici tvoří polní cesta a parcely zahrad, východní hranici pole a ze severu je
hranice tvořena loukou (zalučněné pole). Přírodní památka leží v nadmořské výšce 591 m n.m.
Důvody zpracování návrhu na vyhlášení PP:
Důvody zpracování jsou popsány výše.
Zhodnocení stavu území PP:
Lesní porosty: V PP Skřípovský mokřad nebyly doposud uplatňovány speciální požadavky na
management lesních porostů směřující k podpoře hlavního předmětu ochrany, společenstev
obojživelníků a zvláště chráněných druhů rostlin. Svědčí o tom i skutečnost, že pro MZCHÚ
nebyla vylišena ani samostatná porostní skupina. Zásady dalšího managementu jsou popsány v
tabulkových lesnických přílohách.
Luční část území byla v minulosti ponechána ladem a s pravidelným managementem bylo
započato v roce 2004 formou pravidelné seče 2x ročně a prosvětlením tůní s dříve známým
výskytem zevaru nejmenšího. Ten nebyl na lokalitě delší dobu pozorován. Po prosvětlení této
části lokality byl v následujícím roce pozorován výskyt cca 3 sterilních jedinců a v roce 2006 pak
bohatá plodná populace o velikosti cca 10 m 2. Stejně tak bylo pozorováno zlepšení stavu kvality
lučních porostů po pravidelné seči. V roce 2016 byla obnovena jedna tůň v severovýchodní části
území a nově vytvořena tůň ve střední části PP. I nadále je nutné pokračovat v prosvětlování tůní,
odstraňování náletu a pravidelné seči.
Ochranné podmínky PP
a) podle zákona o ochraně přírody:
Změna nebo poškozování přírodní památky nebo její hospodářské využívání vedoucí k jejímu
poškozování jsou zakázány (§ 36 odst. 2 zákona).
b) bližší ochranné podmínky PP:
V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 a § 44 odst. 3 zákona se navrhují k vymezení bližší
ochranné podmínky PP takto:
Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce:
a) provádět změny druhu pozemků, změny způsobu jejich využívání,
b) zalesňovat nelesní pozemky,
c) provádět stavební činnost, terénní a vodohospodářské úpravy, nejde-li o činnosti prováděné
podle schváleného plánu péče,
d) používat hnojiva, chemické látky nebo přípravky, nejde-li o činnosti prováděné podle
schváleného plánu péče,
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e) vjíždět nebo setrvávat motorovými vozidly mimo pozemní komunikace s výjimkou vozidel
vlastníků či nájemců pozemků v přírodní památce a jejich dodavatelů prací nebo vozidel
určených pro výkon služebních povinností stanovených jinými právními předpisy,
f) ukládat odpady a zřizovat deponie jakéhokoli materiálu, nejde-li o činnosti prováděné podle
schváleného plánu péče,
g) vypouštět zvěř, umisťovat myslivecká zařízení pro přikrmování zvěře a slaniska, nebo zvěř
jinak přikrmovat a vnadit krmivem či jinými materiály rostlinného nebo živočišného původu,
i) pořádat hromadné turistické, sportovní, kulturní a jiné akce,
h) sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, kromě výkonu práva myslivosti či sběru lesních plodů,
pokud není při ochraně přírodní památky zakázáno tyto činnosti vykonávat.
Ochranné pásmo:
Ochranné pásmo se nevyhlašuje, je jím dle § 37 zákona území do vzdálenosti 50 m od hranic
zvláště chráněného území.
Průběh hranice ochranného pásma je graficky znázorněn v orientační mapě
– příloha č. 1 (hranice OP vyznačená přerušovanou čarou červené barvy) a na snímku katastrální
mapy – příloha č. 2 (hranice OP vyznačená přerušovanou čarou černé barvy).
Předpokládaný termín vyhlášení PP:
Rok 2018 – II. čtvrtletí.
Další skutečnosti související s vyhlášením PP:
Vlastnická práva vlastníků pozemků nebudou vyhlášením PP dotčena. Pozemky na území PP
jsou osvobozeny od daně z nemovitosti (§ 4 odst. 1 písm. j/ zákona č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů).
Územní vymezení PP bude v případě vyhlášení zaznamenáno v ústředním seznamu ochrany
přírody a katastru nemovitostí (§ 42 zákona), který vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
Poučení o právech a povinnostech v procesu vyhlašování PP:
Vlastníci nemovitostí dotčených navrhovanou ochranou a dotčené obce a kraje mohou proti
návrhu na vyhlášení PP do 90 dnů od obdržení návrhu uplatnit námitky u orgánu ochrany
přírody (Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství). Orgán
ochrany přírody do 60 dnů od uplynutí lhůty pro uplatnění připomínek o došlých námitkách
rozhodne. Vlastník je oprávněn uplatnit námitky jen proti takovému navrženému způsobu nebo
rozsahu ochrany, jímž by byl dotčen ve výkonu svých práv nebo povinností. Orgán ochrany
přírody uvede návrh do souladu s námitkami, kterým bylo vyhověno. Omezení vlastníků
dotčených pozemků podle právního předpisu, kterým se vyhlašuje zvláště chráněné území nebo
jeho ochranné pásmo, nesmí přesáhnout rozsah omezení vyplývajících z návrhu zvláště
chráněného území či jeho ochranného pásma upraveného podle rozhodnutí o námitkách (§ 40
odst. 7 zákona).
Dotčené orgány státní správy se musí k předloženému návrhu a záměru vyjádřit nejpozději do
30 dnů od jejich předložení (§ 41 odst. 1 a 3 zákona).
otisk úředního razítka

Bc. Ing. Renata Honzáková
vedoucí oddělení ochrany přírody
Krajského úřadu Olomouckého kraje
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Přílohy k oznámení návrhu na nové vyhlášení zvláště chráněného území:
č. 1 – Mapa orientační
č. 2 – Mapa katastrální
Rozdělovník:
a) Vlastníci pozemků v PP:
Obec Skřípov, Skřípov 169, 798 52 Konice
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
b) Obce:
Obec Skřípov, Skřípov 169, 798 52 Konice
c) Kraje:
Olomoucký kraj prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického
rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
d) Ostatní:
AOPK ČR, regionální pracoviště Olomoucko, Lafayettova 13, 779 00 Olomouc
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