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Návrh na vyhlášení přírodní památky Zlaté jezero
Oznámení o návrhu na vyhlášení přírodní památky „Zlaté jezero“ a jejího ochranného
pásma
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 památky a jejího
ochranného pásma.
Název zvláště chráněného území: přírodní památka „Zlaté jezero“
Kategorie zvláště chráněného území:
Zvláště chráněné území je navrhováno v kategorii přírodní památka (dále „PP“) podle § 36
zákona s názvem „Zlaté jezero“. 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 biotop evropsky významného druhu kuňky žlutobřiché (Bombina
variegata) a dalších vzácných a zvláště chráněných druhů, především obojživelníků.
Cíl ochrany PP:
Hlavním cílem ochrany je zachování populace kuňky žlutobřiché na lokalitě. Vedle výskytu
tohoto druhu zde byla nalezena řada dalších druhů obojživelníků, plazů a ptáků, převážně
vázaných na vlhké, mokřadní až vodní biotopy. Vzhledem k charakteru a rozloze navrženého
zvláště chráněného území lze chránit uvedené společenstvo jako jeden celek, se speciálními
managementovými opatřeními směřovanými k dlouhodobému zachování stávajícího společenstva
s životaschopnými populacemi všech vzácných a zvláště chráněných druhů.
Územní vymezení PP:
Nově navržená PP se rozkládá v Olomouckém kraji, v katastrálním území Zlaté Hory v
Jeseníkách.

Katastrální území: 793191 Zlaté Hory v Jeseníkách
číslo parcely
podle KN

číslo parcely
podle PK
nebo jiných
evidencí

druh pozemku podle KN

3307
3310 část
3311
3312
3313
3314

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
trvalý travní porost
vodní plocha

3315
3316
3317
3318
3319
3320 část

vodní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
trvalý travní porost
vodní plocha
ostatní plocha

způsob využití pozemku podle KN

neplodná půda
jiná plocha
neplodná půda
ostatní komunikace
koryto vodního toku přirozené
nebo upravené
vodní nádrž umělá
neplodná půda
jiná plocha
vodní nádrž umělá
neplodná půda

číslo listu
vlastnictví

výměra parcely
celková podle KN
2
(m )

výměra parcely
2
v ZCHÚ (m )

10001
10001
10001
10001
10001
10001

928
4266
3880
2314
6734
6499

928
880
3880
2314
6734
6499

10001
10001
10001
10001
10001
127

6160
10776
2053
52267
143343
9029

6160
10776
2053
52267
143343
8820

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 PP činí přibližně 24,4654 ha (rozloha bude upřesněna dle geodetického
zaměření hranic zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma, které bude vyhotoveno
před vyhlášením přírodní památky a jejího ochranného pásma). Přírodní památka se nachází
severně od centra města Zlaté Hory u polských hranic, vpravo od silnice č. 455 ve směru hraniční
přechod Zlaté Hory/Konradów v nadmořské výšce 379 - 393 m n. m.
Důvody zpracování návrhu na vyhlášení PP a jejího ochranného pásma:
Přírodní památka Zlaté jezero se překrývá s evropsky významnou lokalitou CZ0713398
Zlaté Hory – Zlaté jezero, jejímž předmětem ochrany je druh kuňka žlutobřichá (Bombina
variegata). Lokalita je uvedena v Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní
seznam evropsky významných lokalit. Území tvoří podmáčené louky s vysokou hladinou spodní
vody s několika menšími mokřady a drobnými vodními plochami, vytvořenými člověkem. Součástí
území je v roce 2001 nově zbudovaná nádrž Zlaté jezero, které bylo vytvořeno rekultivací
opuštěného zemníku, a menší starý a silně zazemněný rybník. Okrajovými částmi protéká Zlatý a
Skřivánkovský potok s bohatými břehovými a doprovodnými porosty. Vzhledem k poměrně vysoké
biologické a ekologické hodnotě lokality je vyhlášení PP potřebné pro uchování či zlepšení stavu
populace kuňky žlutobřiché a dalších druhů a společenstev.
Zhodnocení stavu území PP:
Lokalita kuňky žlutobřiché (Bombina variegata). Jedná se o izolovanou součást sudetské
populace. Dále zde žijí např. čolek obecný (Lissotriton vulgaris), skokan skřehotavý (Rana
ridibunda), rosnička zelená (Hyla arborea) a ještěrka živorodá (Zootoca vivipara). Ve
Skřivánkovském potoce je stabilní populace raka říčního (Astacus fluviatilis) a mihule potoční
(Lampetra planeri). Na hladině vodní nádrže se pravidelně zdržuje potápka roháč (Podiceps
cristatus), potápka malá (P. ruficollis), labuť velká (Cygnus olor) a zaznamenána byla i čírka
modrá (Anas querquedula), rybák obecný (Sterna hirundo) a ledňáček říční (Alcedo atthis).
V rozvíjejících rákosových porostech v litorálu nádrže hnízdí rákosník velký (Acrocephalus
arundinaceus) a r. proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus). Na okolních loukách hnízdí
bramborníček hnědý (Saxicola rubetra). V keřových a stromových porostech v loukách a zejména
kolem vodotečí hnízdí běžné druhy ptáků. V zimě 2009/2010 lokalitu osídlila rodina bobra
evropského (Castor fiber), která osídluje především ostrůvek Zlatého jezera, ale využívá potravně
i břehové porosty v severní a severozápadní části lokality. V listopadu 2010 zde byly
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zaznamenány pobytové stopy opakovaných návštěv vydry říční (Lutra lutra). Lokalita je kromě
toho mimořádně bohatá i na mokřadní druhy bezobratlých.
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 orgánu ochrany přírody lze v PP:
a) provádět změny druhu pozemků, změny způsobu jejich využívání,
b) provádět zemní práce a terénní úpravy, nejde-li o činnosti prováděné podle schváleného
plánu péče,
c) používat hnojiva, chemické látky nebo přípravky, nejde-li o činnosti prováděné podle
schváleného plánu péče,
d) 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,
e) odbahňovat a upravovat stávající vodní plochy, měnit stávající vodní režim, nejde-li o činnosti
prováděné podle schváleného plánu péče,
f) vykonávat rybářské právo nebo rybníkářství (ve smyslu zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství v
platném znění),
g) vysazovat geograficky původní i geograficky nepůvodní druhy ryb,
h) rozdělávat ohně a zřizovat tábořiště,
i) ukládat odpady a zřizovat deponie jakéhokoli materiálu,
j) zřizovat nebo vyznačovat turistické, cyklistické a jiné trasy,
k) zalesňovat nelesní pozemky,
pokud není při ochraně přírodní památky zakázáno tyto činnosti vykonávat.
Ochranné pásmo:
Zřizovatel PP navrhuje vyhlásit ochranné pásmo, které se rozkládá v Olomouckém kraji,
v katastrálním území Zlaté Hory v Jeseníkách.
Vyhlášení ochranného pásma se navrhuje s cílem zabezpečit PP před rušivými vlivy z okolí
(§ 37 odst. 1 zákona). K návrhu vyhlášení ochranného pásma (oproti ochrannému pásmu ze
zákona, které je do vzdálenosti 50 m od hranic PP) zřizovatel přistoupil z důvodu potřeby
stanovení režimu ochranného pásma tak, aby nadbytečně neomezoval užívání navazujících
pozemků a současně aby jeho rozsah odpovídal územnímu rozsahu EVL, a to při současném
zachování jeho funkce.
Katastrální území: 793191 Zlaté Hory v Jeseníkách
číslo parcely
podle KN

číslo parcely
podle PK
nebo jiných
evidencí

druh pozemku podle KN

3303
3304
3305
3306
3320 část
3321 část

vodní plocha
ostatní plocha
orná půda
neplodná půda
ostatní plocha
vodní plocha

3322 část
3323
3330 část

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

způsob využití pozemku podle
KN

koryto vodního toku umělé
ostatní komunikace
ostatní plocha
neplodná půda
koryto vodního toku
přirozené nebo upravené
neplodná půda
neplodná půda
ostatní komunikace
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číslo listu
vlastnictví

výměra parcely
celková podle KN
2
(m )

výměra parcely
2
v ZCHÚ (m )

1402
10001
10001
10001
127
127

2185
3765
64424
1169
9029
15039

2185
3765
64424
1169
209
8250

127
10001
10001

6040
1507
4393

3900
1507
1170

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).
Celková výměra ochranného pásma činí přibližně 8,6579 ha (rozloha bude upřesněna dle
geodetického zaměření hranic zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma, které bude
vyhotoveno před vyhlášením přírodní památky a jejího ochranného pásma).
Právní režim ochranného pásma:
a) podle zákona (§ 37 odst. 2 zákona)
Ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických
prostředků, změnám kultury pozemku v ochranném pásmu je nezbytný souhlas orgánu ochrany
přírody (§ 37 odst. 2 zákona).
b) vymezené činnosti a zásahy (§ 37 odst. 1)
Orgán ochrany přírody nehodlá v nařízení o vyhlášení PP a jejího ochranného pásma
vázat na souhlas orgánu ochrany přírody v ochranném pásmu PP žádné další činnosti.
Předpokládaný termín vyhlášení PP a jejího ochranného pásma:
Rok 2012 – III. čtvrtletí až rok 2013 - II. čtvrtletí.
Další skutečnosti související s vyhlášením PP a jejího ochranného pásma:
Vlastnická práva dosavadních 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 a ochranného pásma:
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).
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).
Záměr vyhlásit přírodní památku byl předběžně projednáván s vlastníky dotčených
pozemků a jejich připomínky byly v průběhu zpracování zároveň s připravovaným plánem péče o
tuto lokalitu zapracovány. Proto uvítáme, pokud vlastníci pozemků dotčených navrhovanou
ochranou území přírodní památky nebo jejího ochranného pásma vyjádří své písemné stanovisko
v co nejkratší době.

otisk úředního razítka

Ing. Josef Veselský
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje
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Přílohy k oznámení návrhu na nové vyhlášení zvláště chráněného území:
č. 1 – Mapa orientační
č. 2 – Mapa parcelního vymezení
Rozdělovník:
a) Vlastníci pozemků v PP:
Město Zlaté Hory, Náměstí svobody 80, 793 76 Zlaté Hory
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava - Moravská Ostrava
b) Vlastníci pozemků v ochranném pásmu PP:
Město Zlaté Hory, Náměstí svobody 80, 793 76 Zlaté Hory - obesíláno jako vlastník dotčených pozemků v PP
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava - Moravská Ostrava - obesíláno jako
vlastník dotčených pozemků v PP

Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 60, 603 00 Brno-střed
c) Nájemci, uživatelé, správci:
Český rybářský svaz, místní organizace Zlaté Hory, Polská 407, 793 76 Zlaté Hory
Jakub Fiurášek, Úzká 363, 793 76 Zlaté Hory
Pozemkový fond České republiky, pracoviště Šumperk, Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
Myslivecké sdružení Příčná, Ing. Josef Paul, Podlesí 552, 793 76 Zlaté Hory
d) Obce:
Město Zlaté Hory, Náměstí svobody 80, 793 76 Zlaté Hory - obesíláno jako vlastník dotčených pozemků v PP a
ochranném pásmu

e) Kraje:
Olomoucký kraj prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického
rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
f) Ostatní:
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, 779 11
Olomouc
Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1/197, 790 01 Jeseník
AOPK ČR - Správa CHKO Litovelské Pomoraví a krajské středisko Olomouc, Husova 906/5, 784
01 Litovel
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