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V Olomouci dne 29. 1. 2018
Dle rozdělovníku

Návrh na zrušení přírodní památky Studený kout a na nové vyhlášení přírodní památky
Studený kout
Přírodní památka Studený kout byla vyhlášena nařízením Okresního úřadu v Prostějově dne 1. 5.
1995, a to na ploše asi 6,3208 ha. Péče o území až do roku 2004 spočívala v ponechání lesního
porostu v centrální části území neřízenému vývoji. Výsledkem jsou negativní populační trendy
předmětu ochrany. Ty nebylo možné zvrátit ani obvyklou speciální péčí v letech 2004 - 2006
(lokální účelové ožínání bylinného patra). Stav populace předmětu ochrany je kritický, jeho
stabilizace a podpora bude vyžadovat komplexnější řešení. V intencích výše uvedeného se
navrhuje přehlášení prostorového vymezení stávající PP do porostních skupin (směrem na JV, J a
JZ), ve kterých byl dle posledních inventarizačních průzkumů (Daďourek 2006, 2007) i v čase
provedeného terénního šetření (2017) zaznamenán přesun dílčích populací předmětu ochrany.
Kromě přehlášení prostorového vymezení jsou v nově navrhovaném prostoru i částečně
v prostoru původního vymezení ZCHÚ navržené lesnické zásahy tak, aby byly v souladu
s doporučeními zpracovatele inventarizačních průzkumů a zároveň pro vlastníka lesa provozně
uchopitelné.
Oznámení o návrhu na vyhlášení přírodní památky „Studený kout“
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 památka.
Název zvláště chráněného území: přírodní památka „Studený kout“
Kategorie zvláště chráněného území:
Zvláště chráněné území je navrhováno v kategorii přírodní památka (dále „PP“) podle § 36
zákona s názvem „Studený kout“. 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 naleziště ohroženého druhu mravence lesního Formica rufa L. ve
fragmentu lesního ekosystému.
Cíl ochrany PP:
Záchrana a zvýšení početnosti dílčí populace Formica rufa prostřednictvím prostorové
diferenciace lesních porostů s dostatečným podílem prosvětlených okrajů, účelový odklon od
modelu přirozené dřevinné skladby (vyšší podíl jehličnanů) ve prospěch předmětu ochrany.

Územní vymezení PP:
Nově navržená PP se nachází v Olomouckém kraji, v katastrálním území Slatinky.
Katastrální území: 749826 Slatinky
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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 nově navrhované PP činí asi 13,9378 ha (rozloha bude upřesněna dle
geodetického zaměření hranic zvláště chráněného území). ZCHÚ se nachází severně od vrcholu
Velký Kosíř mezi obcemi Čechy pod Kosířem a Slatinky. Podél severní hranice ZCHÚ protéká
vodní tok Deštná, která ovšem nezasahuje do území ZCHÚ. Přírodní památku tvoří lesní porost,
kde hlavním předmětem ochrany je naleziště mravence lesního Formica rufa L. Nadmořská výška
se pohybuje kolem 400 m n. m. Území je mírně skloněné se severo-východní expozicí.
Důvody zpracování návrhu na vyhlášení PP:
Důvody zpracování jsou popsány výše.
Zhodnocení stavu území PP:
Naleziště mravence lesního bylo v době vyhlášení ZCHÚ nejpočetnějším matečným komplexem
vitálních hnízd (mravenišť) mravence lesního Formica rufa L. v masivu Velkého Kosíře. Ze závěrů
provedených inventarizačních průzkumů (Daďourek 1993, 2003, 2004, 2006, 2007) lze
konstatovat výrazný pokles početnosti dílčích populací cílového druhu, jež je předmětem ochrany.
Dle závěru z posledního provedeného inventarizačního průzkumu (Daďourek 2007) byla populace
cílového druhu v nestabilním stavu, který může vést k rychlému úbytku až pod úroveň, která by
v místě původního vyhlášení ještě stála za péči. Hlavní příčinu zrychlujícího se odumírání je třeba
vidět v nedostatečné světlosti porostů a postupující fragmentaci populace. Nezbytným a v této fázi
již jediným lékem může být provedení lesnických zásahů – radikální probírka, příprava obnovy či
kotlíková seč. Bez důsledně provedeného aktivního lesnického managementu je budoucnost
místní dílčí populace nejistá.
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) 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,
b) provádět změny druhu pozemků, změny způsobu jejich využívání,
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c) provádět stavební činnost, terénní a vodohospodářské úpravy, nejde-li o činnosti
prováděné podle schváleného plánu péče,
d) zakládat skládky a deponie jakéhokoliv materiálu s výjimkou dočasných skládek
surového dříví v období od 1. 9. do 31. 3. běžného kalendářního roku, nejde-li o
činnosti prováděné podle schváleného plánu péče,
e) vypouštět zvěř, umisťovat myslivecká zařízení pro přikrmování zvěře a slaniska, nebo
zvěř jinak přikrmovat a vnadit krmivem či jinými materiály rostlinného nebo živočišného
původu,
f) pořádat hromadné turistické, sportovní, kulturní a jiné akce,
g) vyznačovat turistické, cyklistické nebo jiné trasy,
h) rozdělávat ohně, s výjimkou činností, které jsou prováděny při hospodaření v lese, a
zřizovat tábořiště, jestliže je to jiným právním předpisem nebo na jeho základě
dovoleno,
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.
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. O jednotlivých námitkách se rozhodne zpravidla ve společném řízení. 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).
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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
Přílohy k oznámení návrhu na nové vyhlášení zvláště chráněného území:
č. 1 – Mapa orientační
č. 2 – Mapa katastrální

Rozdělovník:
a) Vlastníci pozemků v PP:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové
b) Obce:
Obec Slatinky, Slatinky 111, 783 42 Slatinice
c) Kraje:
Olomoucký kraj prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického
rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu, Jeremenkova 40a, 77911 Olomouc
d) Ostatní:
Magistrát města Prostějova, Odbor životního prostředí, nám. T.G. Masaryka 130/14, Prostějov
AOPK ČR, Regionální pracoviště Olomoucko, Lafayettova 13, 779 00 Olomouc
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