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OZNÁMENÍ
o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče
pro přírodní památku Malé laguny a její ochranné pásmo
(Veřejnou vyhláškou)
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako místně
a věcně příslušný orgán v přenesené působnosti podle § 29 a § 67 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, a orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e/ zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vydává podle
§ 38 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.
oznámení
o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku „Malé laguny“ a její
ochranné pásmo na období 2020 - 2029.
Orgán ochrany přírody zajistil v souladu s § 38 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále zákona) zpracování plánu péče
o přírodní památku Malé laguny a její ochranné pásmo (zpracovatel návrhu plánu péče:
Koalice pro řeky, z.s., IČ: 22863010).
Přírodní památka, předmět ochrany, vyhlášení ochrany a ochranné podmínky
Přírodní památka byla vyhlášena Nařízením Olomouckého kraje č. 2/2008 ze dne
2. 10. 2008, ve znění Nařízení Olomouckého kraje č. 1/2009 ze dne 16. 4. 2009, kterým se
mění nařízení Olomouckého kraje č. 2/2008, kterým se vyhlašuje přírodní památka Malé
laguny a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky.
Předmětem ochrany v přírodní památce je významný vodní a mokřadní biotop v příměstské
krajině, refugium vzácných a zvláště chráněných druhů živočichů.
Přírodní památka i její ochranné pásmo se nacházejí v katastrálním území Přerov.
Je evidována v ústředním seznamu ochrany přírody podle § 42 zákona. Kód území je 3419
(http://drusop.nature.cz/).
Na území přírodní památky ve smyslu § 36 zákona se vztahují základní ochranné podmínky
podle § 36 odst. 2 zákona. Ochranné pásmo přírodní památky je zvláště vyhlášeno
na konkrétních pozemcích. Na pozemky v ochranném pásmu se vztahuje ustanovení § 37
odst. 2 zákona, které stanoví, že k umisťování, povolování nebo provádění staveb, změně
způsobu využití pozemků, terénním úpravám, změnám vodního režimu pozemků nebo
k nakládání s vodami, k použití chemických prostředků a ke změnám druhu pozemku
v ochranném pásmu je nutný souhlas orgánu ochrany přírody.
Příslušným orgánem ochrany přírody v přírodní památce a v jejím ochranném pásmu podle
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§ 77a odst. 3 zákona je Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí
a zemědělství.
Plán péče
Plán péče je podle § 38 odst. 1 zákona odborným a koncepčním dokumentem 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.
Plánem péče se neupravují (nemění se) vlastnické vztahy a vlastnická práva
k pozemkům tvořícím přírodní památku. Podle schváleného plánu péče bude krajský
úřad postupovat při zajišťování nezbytné péče o území přírodní památky a její ochranné
pásmo, nebudou-li tuto péči zajišťovat vlastníci či nájemci pozemků.
Projednání návrhu plánu péče
Oznámení se podle § 38 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. zveřejní na portálu veřejné správy,
na úřední desce Olomouckého kraje a na úřední desce Statutárního města Přerov.
S návrhem plánu péče je možno se seznámit:





na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství,
Jeremenkova 40b, Olomouc – budova Regionálního centra Olomouc, 7. patro vlevo,
kancelář č. 705 (pondělí od 8.00 do 16.00 hod., středa od 8.00 do 15.00 hod.,
v dalších pracovních dnech po dohodě),
na Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí (úřední
hodiny pondělí, středa od 8.00 do 17.00 hod., polední přestávka 11.30 až 12.30 hod.),
na
portálu
veřejné
správy
(povinně
zveřejňované
informace):
http://portal.gov.cz/portal/obcan/informace/ .

Poučení o právech a povinnostech v procesu schvalování plánu péče:
Vlastníci dotčených pozemků, obce a kraje mohou podat písemné připomínky a návrhy
ke zpracovanému návrhu plánu péče na adresu: Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor
životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 00
Olomouc, ve lhůtě
do 30 dnů od obdržení (zveřejnění) tohoto oznámení.
Podle § 38 odst. 4 zákona o způsobu vypořádání připomínek vlastníků, obcí a krajů sepíše
orgán ochrany přírody protokol, kterým zároveň plán péče schválí.
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