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Věc: Oznámení záměru na vyhlášení přírodní památky Slunná stráň a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni
I. Oznámení záměru na vyhlášení přírodní památky Slunná stráň
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jako „Agentura“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 6 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), zasílá podle § 40 odst. 2 zákona záměr na vyhlášení zvláště chráněného území níže uvedeným obcím a krajům, jejichž území
se dotýká, a dále zasílá písemné oznámení o předložení záměru na vyhlášení zvláště chráněného
území k projednání vlastníkům nemovitostí dotčených záměrem a zapsaných v katastru nemovitostí vyhotoveného podle ustanovení § 40 odst. 1 zákona.
a/ Zvláště chráněné území
Území navrhované ke zvláštní územní ochraně ponese název „Slunná stráň“ a jako vhodný způsob a rozsah ochrany území ve smyslu § 40 odst. 1 zákona se navrhuje vyhlášení v kategorii přírodní památka (dále také jako „PP“) podle ustanovení § 14 odst. 2 ve spojení s § 36 zákona.
Hlavní důvody zpracování záměru na vyhlášení PP (vyhodnocení stavu dochovaného přírodního
prostředí podle § 40 odst. 1 zákona):
V území probíhá již více než dvacet let ekologicky šetrné extenzivní zemědělské hospodaření
v podobě kombinace pravidelného sečení a pastvy, díky kterému se zachovala hodnotná luční
společenstva s výskytem řady vzácných druhů rostlin a živočichů. V takto nastaveném hospodaření je žádoucí nadále pokračovat.
V posledních letech se stále více negativně projevuje přezvěření okolních lesů, kdy divoká prasata
způsobují značné škody na zvláště chráněných druzích rostlin, zejména orchidejích a liliích cibulkonosných, jejich vyrýváním. Proto byla část pozemků s početnými populacemi těchto druhů ohrazena drátěným oplocením. Po provedení těchto opatření se ukazuje, že zejména pro pětiprstku
žežulník je ochrana proti zvěři limitujícím faktorem výskytu. Proto je i do budoucna žádoucí udržovat stávající oplocení ve funkčním stavu, případně na některých místech s dosud početnějšími populacemi orchidejí zbudovat nová oplocení.
Celý komplex luk a pastvin dělený mezemi a kamenicemi v oblasti Přemyslovského sedla je hodnotný rovněž z krajinářského hlediska. Jde o poslední nezastavěné sedlo v Jeseníkách.
Předměty ochrany:
Komplex kosených a pasených mezofilních ovsíkových luk a vlhkých pcháčových luk s mezemi a
kamenicemi a s výskytem populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na tyto
biotopy.
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Cíl ochrany:
Dlouhodobým cílem ochrany tohoto zvláště chráněného území je zejména:
a) zachování současných lučních společenstev v příznivém stavu nebo zlepšení jejich stavu
vhodným způsobem obhospodařování
b) zachování druhové rozmanitosti území na úrovni chráněných a významných rostlinných a
živočišných druhů
c) zachování současného krajinného rázu území
d) omezemí výskytu ruderálních a eliminace invazních druhů rostlin
e) zmírnění škod v současné době působených lesní zvěří
Základní ochranné podmínky:
Základní ochranné podmínky jsou pro všechny přírodní památky dány ustanovením § 36 odst. 2
zákona.
Bližší ochranné podmínky:
V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 a § 44 odst. 3 zákona se navrhuje, aby na území navržené
PP bylo možno jen se souhlasem orgánu ochrany přírody provádět tyto činnosti a zásahy:
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití,
b) zalesňovat nelesní pozemky,
c) provádět stavební činnost, terénní a vodohospodářské úpravy,
d) používat hnojiva, chemické látky nebo přípravky,
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 sportovní, turistické a jiné veřejné akce
Vymezení hranic přírodní památky:
Navrhovaná přírodní památka Slunná stráň se nachází v Olomouckém kraji, v okrese Šumperk.
Upřesňující údaje o pozemcích nacházejících se v navrhované PP Slunná stráň jsou uvedeny v
příloze č. 2 tohoto oznámení.
Předpokládaná celková výměra navrhované památky je 38,468 ha.
b/ Ochranné pásmo
Přírodní památka Slunná stráň se vyhlašuje bez ochranného pásma.
c/ Informace o možnosti seznámení se s úplným zněním záměru
S podrobně zpracovaným záměrem na vyhlášení přírodní památky Slunná stráň podle § 40 odst. 1
zákona, včetně zákresu hranic památky v katastrální mapě, je možné se seznámit a nahlédnout do
něj na AOPK ČR, regionální pracoviště Olomoucko, Správa CHKO Jeseníky, Šumperská 93,
790 01 Jeseník a to v úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin nebo v ostatní pracovní
dny nejlépe po telefonické domluvě, dále na internetových stránkách Agentury (www.nature.cz) v
sekci „Úřední deska“, podsekci „RP Olomoucko“ a na portálu veřejné správy www.portal.gov.cz.
d/ Rozsah a uplatnění písemných námitek
Námitky k předloženému záměru mohou dle § 40 odst. 4 zákona uplatnit dotčené obce a kraje ve
lhůtě 90 dnů od obdržení záměru a vlastníci nemovitostí dotčených navrhovanou ochranou ve lhůtě 90 dnů od doručení písemného oznámení o předložení záměru k projednání. Námitky se podávají písemně u AOPK ČR, regionální pracoviště Olomoucko, Správa CHKO Jeseníky na adresu
uvedenou v záhlaví.
Vlastník nemovitostí je oprávněn uplatnit námitky jen proti takovému navrženému způsobu nebo
rozsahu ochrany, jímž by byl dotčen ve výkonu svých práv nebo povinností. Agentura rozhodne o
došlých námitkách do 60 dnů od uplynutí lhůty pro jejich uplatnění. K námitkám uplatněným po výše stanovené lhůtě nebude přihlédnuto.
Agentura žádá dotčené obce Jindřichov a Loučná nad Desnou o zveřejnění informace o obdržení
tohoto oznámení na úřední desce po dobu 15 dní a o následné zaslání potvrzení o vyvěšení a se-
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jmutí tohoto oznámení zpět Agentuře (AOPK ČR, regionální pracoviště Olomoucko, Správa CHKO
Jeseníky na adresu uvedenou v záhlaví).
V souladu s ustanovením § 40 odst. 2 zákona je toto oznámení zasíláno vlastníkům pozemkových
a stavebních parcel uvedených v příloze č. 2 tohoto oznámení. Obeslaní vlastníci jsou ustanoveni
na základě záznamu o vlastnictví dotčených parcel v katastru nemovitostí. V případě, že záznam
v katastru již neodpovídá skutečnosti, sdělte nám laskavě obratem jméno a adresu současného
vlastníka.
e/ Ochrana území dotčeného záměrem
Podle § 40 odst. 5 zákona od doby zveřejnění záměru až do vyhlášení zvláště chráněného území,
nejdéle však po dobu dvou let, se musí každý zdržet všech zásahů, které by negativně měnily či
poškozovaly dochovaný stav přírody území navrhovaného ke zvláštní ochraně.
II. Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Slunná stráň
Agentura jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona dále oznamuje možnost seznámit se podle ustanovení § 38 odst. 3 zákona s návrhem plánu péče o přírodní
památku Slunná stráň na období 2019–2028 na Agentuře (AOPK ČR, regionální pracoviště Olomoucko, Správa CHKO Jeseníky na adrese uvedené v záhlaví), v úřední dny pondělí a středa od
8.00 do 17.00 hodin nebo v ostatní pracovní dny nejlépe po telefonické domluvě, dále na internetových stránkách Agentury (www.nature.cz) v sekci „Úřední deska“, podsekci „RP Olomoucko“ a
na portálu veřejné správy www.portal.gov.cz.
Připomínky k návrhu plánu péče je v souladu s § 38 odst. 4 zákona možné zaslat písemně nejpozději do 90 dnů od dne obdržení tohoto oznámení na Agenturu (AOPK ČR, regionální pracoviště
Olomoucko, Správa CHKO Jeseníky - na adrese uvedené v záhlaví).
V souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona žádá AOPK ČR níže uvedené obce v rozdělovníku o
zveřejnění informace o obdržení tohoto oznámení na úřední desce obce (datum vyvěšení a sejmutí prosím sdělte na: radek.stencl@nature.cz).

„otisk hranatého razítka“

Digitálně podepsáno
Jméno: Mgr. Petr Šaj
Datum: 10.05.2018
12:45:06

Mgr. Petr Šaj
vedoucí správy CHKO

"podepsáno elektronicky"
"
Za správnost vyhotovení: Mgr. Radek Štencl

Přílohy:
1. Orientační mapa se zákresem navrhované PP Slunná stráň
2. Tabulkový přehled parcel nacházejících se v navrhované PP Slunná stráň
3. Záměr na vyhlášení PP Slunná stráň (pouze pro dotčené obce)
4. Návrh plánu péče o PP Slunná stráň (pouze pro dotčené obce)
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Rozdělovník
Dotčené obce a kraje:
Obec Loučná nad Desnou, č. p. 57, 78 811 Loučná nad Desnou (ID DS: jptasa6)
Obec Jindřichov, Jindřichov 78, 788 23 Jindřichov u Šumperka (ID DS: gywbjdi)
Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc (ID DS: qiabfmf)
Vlastníci nemovitostí dotčení navrhovanou ochranou:
Ing. Ivan Pur, Horova 2011/20, 78701 Šumperk
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové (ID
DS: e8cfsn)
Na vědomí:
Městský úřad Šumperk, Odbor životního prostředí, Jesenická 31, 787 01 Šumperk (ID DS:
8bqb4gk)

Současně zveřejněno dne 10. 5. 2018 zde:
www.portal.gov.cz
www.ochranaprirody.cz/uredni-deska/
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Příloha č. 1: Orientační mapa se zákresem navrhované PP Slunná stráň
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Příloha č. 2: Tabulkový přehled parcel nacházejících se v navrhované PP Slunná stráň a jejím
ochranném pásmu
Zvláště chráněné území:
Katastrální území: 685090 Přemyslov
číslo
parcely
(KN)

číslo
parcely
(PK)

druh pozemku
dle KN

způsob využití
pozemku dle KN

číslo listu
vlastnictví

výměra parcely

výměra
parcely
v ZCHÚ
(m 2)
145981

94/1

TTP

62

celková dle
KN (m 2)
145981

103

ostatní plocha

neplodná půda

17

255

255

104

ostatní plocha

neplodná půda

17

129

129

113

ostatní plocha

neplodná půda

17

352

352

134

TTP

62

2716

2716

363

ostatní plocha

17

2110

2110

364/2

ostatní plocha

17

127

127

151670

151670

ostatní
komunikace
ostatní
komunikace

Celkem

Katastrální území: 706370 Nové Losiny
číslo
parcely
(KN)

číslo
parcely
(PK)

druh pozemku
dle KN

způsob využití
pozemku dle KN

číslo listu
vlastnictví

výměra parcely

výměra
parcely
v ZCHÚ
(m 2)
231509

605/1

TTP

176

celková dle
KN (m 2)
231509

583/5

ostatní plocha

neplodná půda

176

132

132

571/10

ostatní plocha

neplodná půda

176

107

107

571/11

ostatní plocha

neplodná půda

176

47

47

571/8

ostatní plocha

neplodná půda

176

86

86

583/7

ostatní plocha

neplodná půda

176

87

87

571/5

ostatní plocha

neplodná půda

176

96

96

571/6

ostatní plocha

neplodná půda

176

81

81

571/4

ostatní plocha

neplodná půda

176

76

76

611

ostatní plocha

neplodná půda

176

223

223

562/2

ostatní plocha

manipulační
plocha

176

566

566

233010

233010

Celkem

Ochranné pásmo: Přírodní památka Slunná stráň se vyhlašuje bez ochranného pásma.
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