Trocnovská 2
702 00 Ostrava – Přívoz
tel.: +420 596 133 673
fax: +420 596 133 020
e-mail: poodri@nature.cz
www.poodri.nature.cz
IDDS: bv4dyv5
IČ: 62933591

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0044/PO/2019-1
ČÍSLO SPISU: SR/0044/PO/2019

Dle rozdělovníku

VYŘIZUJE: Mgr. Ivona Kneblová, 777 680 222
ivona.kneblova@nature.cz
SLUŽ. ČÍSLO: 85041

DATUM: 23. 4. 2019

Věc: Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní rezervaci
Bažantula na období 2019–2023
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa chráněné
krajinné oblasti Poodří (dále jen „Agentura“) jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody a
krajiny podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) a § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje v souladu
s ustanoveními § 38 zákona, že je možno se seznámit s návrhem plánu péče o přírodní rezervaci
Bažantula na období 2019–2023.
Přírodní rezervace Bažantula byla zřízena nařízením Správy chráněné krajinné oblasti Poodří
č. 1/2009 ze dne 23. 1. 2009.
Předmětem ochrany je přírodě blízký, druhově bohatý rybniční ekosystém se vzácnými rostlinnými
společenstvy a soustředěným výskytem a rozmnožováním zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů. Hlavními součástmi předmětu ochrany jsou: makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a
mezotrofních stojatých vod včetně asociací s kriticky ohroženými druhy nepukalka vzplývající,
plavín štítnatý, řečanka menší, kotvice plovoucí a včetně společenstev svazu Magnopotamion,
rákosiny eutrofních stojatých vod, makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, vegetace
parožnatek a druhově i věkově rozmanité porosty dřevin podél hrází, typické pro krajinný ráz
Poodří. Hlavními součástmi předmětu ochrany jsou také jádrové populace obojživelníků kuňky
ohnivé, rosničky zelené a komplexu zelených skokanů, vodní ptáci, především bukač velký,
chřástal vodní, rákosník velký, moták pochop, kopřivka obecná, potápky - různé druhy, ze savců
netopýr vodní a netopýr rezavý.
Zvláště chráněné území se nachází v katastrálním území Studénka. Je součástí Chráněné
krajinné oblasti Poodří a leží v 1. zóně odstupňované ochrany. Dále je součástí Evropsky
významné lokality Poodří a Ptačí oblasti Poodří.
Plán péče byl zpracován dle § 38 zákona jako odborný a koncepční dokument ochrany přírody,
který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu území navrhuje opatření na
zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na jeho
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 ani
právnické osoby není závazný. Realizaci péče o zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo
zajišťuje příslušný orgán ochrany přírody.

S návrhem plánu péče o přírodní rezervaci Bažantula je možné se seznámit a nahlédnout do něj
na Agentuře, Trocnovská 2, 702 00 Ostrava – Přívoz (nejlépe po předchozí telefonické domluvě –
tel. 596 133 673(4), 777 680 222) nebo na internetových stránkách AOPK ČR
www.ochranaprirody.cz v kapitole „Úřední deska“ a na Portálu veřejné správy http://portal.gov.cz v
kapitole „zveřejněné informace“. Návrh plánu péče je rovněž možné zaslat na požádání
v souborové podobě elektronickou poštou k nahlédnutí (žádosti zasílejte na e-mail
ivona.kneblova@nature.cz).
Dotčenou obec Studénka žádáme v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona o zveřejnění
tohoto oznámení na své úřední desce po dobu 15 dní bezprostředně po jeho obdržení a
o potvrzení tohoto zveřejnění na výtisku tohoto oznámení, který obec zašle AOPK ČR, RP SCHKO
Poodří zpět, po sejmutí z úřední desky.
Vlastníci dotčených pozemků, obce a kraj mohou své připomínky k návrhu plánu péče zaslat
v písemné podobě na AOPK ČR, RP SCHKO Poodří, ul. Trocnovská 876/2, 702 00 OstravaPřívoz, IDDS: bv4dyv5 nejpozději do 30-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení na Portálu
veřejné správy http://portal.gov.cz. V případě, že tak v uvedené lhůtě neučiní, bude schvalující
orgán vycházet z předpokladu, že se dotyční s návrhem plánu péče seznámili a nemají vůči jeho
obsahu žádné výhrady. O způsobu vypořádání připomínek vlastníků, obcí a kraje sepíše orgán
ochrany přírody protokol, kterým zároveň plán péče schválí.
Na projednávání plánu péče se nevztahují předpisy o správním řízení.

Mgr. Jan Klečka, Ph.D.
ŘEDITEL REGIONÁLNÍHO PRACOVIŠTĚ

Rozdělovník:
1. Dotčené obce (datovou schránkou):
- Město Studénka, náměstí Republiky 762, 742 13 Studénka, IDDS: vz3bvhc
2. Dotčený kraj (datovou schránkou)
- Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, Odbor životního prostředí a zemědělství, ul. 28. října
117, 702 18 Ostrava, IDDS: 8x6bxsd
3. Vlastníci pozemků (datovou schránkou):
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4 – Chodov, IDDS:
dkkdkdj

