KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
č. j.: KUOK 39439/2018
SpZn: KÚOK/39439/2018/OŽPZ/7324
vyřizuje: Mgr. Eva Stodolová
tel.: 585 508 425
datová schránka: qiabfmf
e-mail: e.stodolova@kr-olomoucky.cz

V Olomouci dne 9. 4. 2018
Dle rozdělovníku

Počet listů: 1
Počet příloh: 1 elektronicky
Počet listů/svazků příloh: 1sv.

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku „Dolní a
Prostřední Svrčov“ a její ochranné pásmo
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 (dále jen „zákon“) tímto
oznamuje, že zajistil v souladu s § 38 odst. 2 zákona zpracování návrhu Plánu péče o přírodní
památku Dolní a Prostřední Svrčov na období 2019 až 2028 (zpracovatel: Koalice pro řeky,
Lužická 1892/7, 120 00 Praha, IČ: 22863010).
Návrh plánu péče je přístupný k nahlédnutí v tištěné podobě:
- na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc (pondělí, středa 8.00 -12.00, 13.00 -17.00 hod., po
dohodě i v dalších pracovních dnech)
- na obecním úřadě Veselíčko, 751 25 Veselíčko 68, IČ: 00302198
Plán péče:
Plán péče o zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo 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 (§ 38 odst. 1 zákona). Podle schváleného plánu péče bude Krajský úřad Olomouckého
kraje postupovat při zajišťování nezbytné péče o PP a její ochranné pásmo, nebudou-li tuto péči
zajišťovat vlastníci či nájemci pozemků.
Poučení o právech a povinnostech v procesu schvalování plánu péče:
Vlastníci, obce a kraje se mohou k návrhu plánu péče vyjádřit do 30 dnů od zveřejnění tohoto
oznámení na portálu veřejné správy písemně na adresu Krajského úřadu Olomouckého kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc. O způsobu
vypořádání připomínek vlastníků, obcí a krajů sepíše orgán ochrany přírody protokol, kterým
zároveň plán péče schválí (§ 38 odst. 4 zákona).
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V případě potřeby Krajský úřad Olomouckého kraje hodlá svolat pracovní jednání k obdrženým
připomínkám či námitkám.

otisk úředního razítka
Bc. Ing. Renata Honzáková
vedoucí oddělení ochrany přírody
Krajského úřadu Olomouckého kraje
Rozdělovník:
a) Vlastníci pozemků v PP:
Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov (včetně plánu péče v el. podobě)
b) Vlastníci pozemků v ochranném pásmu PP:
Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov (obesláno jako vlastník pozemků)
c) Nájemci, uživatelé, správci:
Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00
Ostrava (včetně plánu péče v el. podobě)
Český rybářský svaz, z. s., MO Přerov, U rybníka 13, 750 02 Přerov
d) Obce:
Obec Veselíčko, 751 25 Veselíčko 68, IČ: 00302198
e) Kraje:
Olomoucký kraj prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor strategického
rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
e) Dotčené orgány státní správy:
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, 779 11
Olomouc
Městský úřad Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou
- na vědomí:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Olomoucko, Lafayettova 13,
779 00 Olomouc (včetně plánu péče v el. podobě)

Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Eva Stodolová
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