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Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní
památku Prosenka
Projednání realizace péče o přírodní památku Prosenka

1. Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku
Prosenka
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán
pověřený výkonem státní správy v oblasti ochrany přírody podle ustanovení § 77a odst. 4) písm.
e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o ochraně přírody“) oznamuje v souladu s ustanovením § 38 zákona o ochraně přírody,
že byl zpracován návrh plánu péče o přírodní památku Prosenka (dále jen „PP“), která se
nachází v Kraji Vysočina, v okrese Jihlava, v katastrálním území Vržanov, a to na období 2019 2028.
Plán péče se zpracovává a schvaluje na základě § 38 zákona o ochraně přírody. Plán péče je
odborný koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a
současném stavu PP navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany
v PP a na její zabezpečení před nepříznivými vlivy okolí v ochranném pásmu. Plán péče slouží
jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany
přírody. Pro fyzické a právnické osoby není závazný.
S návrhem plánu péče o PP je možné se seznámit a nahlédnout do něj na Krajském úřadě Kraje
Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství (Seifertova 24, 587 33 Jihlava), v kanceláři
1.18, nejlépe po předchozí telefonické domluvě (564 602 505), dále na Úřadu městyse
Kamenice, jimž zasíláme jedno tištěné paré návrhu plánu péče, nebo na internetových
Krajský úřad Kraje Vysočina
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stránkách Krajského úřadu (www.kr-vysocina.cz) v kapitole Krajský úřad / Dokumenty odborů /
Odbor životní prostředí a zemědělství / Příroda / Plány péče MZCHÚ. Městys Kamenice tímto
žádáme o zpřístupnění a umožnění nahlédnutí případným zájemcům do zaslaného návrhu plánu
péče o PP Prosenka.
Městys Kamenice žádáme v souladu s § 38 odst. 3 zákona o ochraně přírody o zveřejnění
tohoto oznámení na své úřední desce po dobu 15 dní bezprostředně po jeho obdržení a
následné zaslání potvrzení o zveřejnění tohoto oznámení obratem zpět na Krajský úřad Kraje
Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství.
Připomínky k návrhu plánu péče lze uplatnit písemně na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor
životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, pracoviště Seifertova 24 do 30
dnů od doručení tohoto oznámení. O způsobu vypořádání připomínek vlastníků, obcí a krajů
sepíše orgán ochrany přírody protokol, kterým zároveň plán péče schválí.
Na projednávání plánu péče se nevztahují předpisy o správním řízení.

2. Projednání realizace péče o přírodní památku Prosenka
Zároveň se obracíme na vlastníky pozemků v přírodní památce Prosenka ve věci realizace výše
uvedeného plánu péče. V rámci péče o území jsou v plánu péče v tabulce T1 (Příloha T1 –
Popis dílčích ploch na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich) uvedeny
asanační a regulační zásahy.
Podle § 68 odst. 1 zákona o ochraně přírody mají výše uvedenou činnost provádět vlastníci a
nájemci pozemků.
V minulých letech zajišťoval péči o přírodní památku Prosenka OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina na
vlastní náklady.
V současnosti OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina připravuje projekt „Obnova krátkostébelných trávníků
v přírodní památce Prosenka“, který zahrnuje opatření uvedená ve schvalovaném plánu péče.
K realizaci projektu včetně umožnění následné péče po dobu 10 let dali někteří vlastníci svůj
souhlas, a proto OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina bude potřebnou péči o tento pozemek v daném
období zajišťovat.
Vlastníky, kteří nedali souhlas s realizací projektu na svém pozemku, prosíme, aby sdělili
v termínu do 15. 3. 2019, zda hodlají provádět uvedené zásahy (zejména pastvu nebo kosení,
odstraňování náletů) vlastními silami po dobu platnosti plánu péče.
Pokud ve věci realizace péče v uvedeném termínu neodpovíte, bude mít Krajský úřad Kraje
Vysočina za to, že výše uvedenou činnost provádět nehodláte. V tom případě bude Krajský úřad
Kraje Vysočina provádět uvedené zásahy na Vašem pozemku včetně likvidace biomasy na
vlastní náklady (za předpokladu, že získáme potřebné prostředky) – viz § 68 odst. 3 zákona o
ochraně přírody.
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Výše uvedenou činnost je nutno provádět každoročně. V případě, že budete mít zájem tuto
činnost kdykoliv v dalších letech vykonávat vlastními silami, oznamte, prosíme, tuto skutečnost
počínaje následujícím rokem vždy do 15. 3. kalendářního roku OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina. Jinak
bude postupováno podle předchozího odstavce.

Mgr. Zdeňka Brunová
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

Příloha: Návrh plánu péče o přírodní památku „Prosenka“

Rozdělovník:
obdrží do vlastních rukou:
Městys Kamenice, Kamenice 481, 588 23 Kamenice u Jihlavy
obdrží bez příloh:
Lenka Hanzalová, Čs. armády 510, 588 22 Luka nad Jihlavou
Dana Pokorná, č. p. 457, 588 23 Kamenice
Aleš Pokorný, č. p. 81, 594 42 Chlumek
Miroslav Pokorný, Pohořílky 31, 594 01 Otín
Alena Hartmanová, Čechova 1668/13, 594 01 Velké Meziříčí
Božena Vrbická, Vržanov 22, 588 22 Kamenice
obdrží prostřednictvím datové schránky:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, pracoviště
Havlíčkův Brod, Husova 2115, 580 01 Havlíčkův Brod
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava
obdrží:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava – zastoupený OŽPZ zde
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