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Oznámení o předložení záměru na vyhlášení („převyhlášení“) zvláště chráněného
území - přírodní památky „Jezdovické rašeliniště“; oznámení o možnosti seznámit
se s návrhem plánu péče
Část I.
Oznámení záměru na vyhlášení přírodní památky Jezdovické rašeliniště
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též OŽPZ KrÚ Kraje
Vysočina), jako příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. g) zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“),
oznamuje dle § 40 odst. 2 ZOPK vlastníkům pozemků dotčených záměrem na vyhlášení zvláště
chráněného území „Jezdovické rašeliniště“ v kategorii přírodní památka (dále též „PP“) dle §
36 ZOPK, že s úplným zněním záměru na vyhlášení zvláště chráněného území se mohou
seznámit v sídle krajského úřadu (Žižkova 57, 587 33 Jihlava, pracoviště Seifertova 24, Jihlava,
kancelář 1.15, tel. 564 602 521, e-mail moravkova.dagmar@kr-vysocina.cz), na internetových
stránkách Krajského úřadu (www.kr-vysocina.cz) v kapitole Krajský úřad/Dokumenty
odborů/Odbor životního prostředí a zemědělství/Příroda/Plány péče MZCHÚ, na obecním úřadě
obce Jezdovice a na portálu veřejné správy (https://portal.gov.cz/portal/ovm/informace/).
Územní ochrana přírodní památky Jezdovické rašeliniště se datuje od roku 1984, kdy byla
poprvé vyhlášena Okresním národním výborem Jihlava. Důvodem nového vyhlášení této
přírodní památky je potřeba vymezení přírodní památky tak, aby byla zajištěna ochrana
přírodních fenoménů, jež jsou jejím předmětem ochrany. Stávající vymezení přírodní
památky citací parcelních čísel je velmi nepřehledné a podléhá změnám v katastru
nemovitostí, proto je nutné na základě přesných geodetických podkladů jednoznačně
vymezit hranice přírodní památky. Nově navržená podoba odráží skutečný stav.
Dle § 40 odst. 4 ZOPK mají dotčené obce, kraje a vlastníci nemovitostí dotčených navrhovanou
ochranou právo uplatnit k záměru na vyhlášení části přírody za zvláště chráněné území námitky,
a to ve lhůtě 90 dnů od doručení oznámení o záměru. Vlastník je oprávněn uplatnit námitky jen
proti takovému navrženému způsobu ochrany, jímž by byl dotčen ve výkonu svých práv či
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povinností. Námitky se uplatňují písemně u Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního
prostředí a zemědělství (Žižkova 57, 587 33 Jihlava), který je povinen včas uplatněné námitky
posoudit a vydat o nich rozhodnutí ve lhůtě do 60 dnů od uplynutí lhůty pro uplatnění námitek. K
námitkám uplatněným po uplynutí uvedené lhůty nebude přihlédnuto.
V souladu s § 40 zákona o ochraně přírody tuto skutečnost oznamujeme známým vlastníkům
nemovitostí dotčených navrhovanou ochrannou (podle záznamů v katastru nemovitostí ke dni
28.11.2017). Pozemky zvláště chráněných území (i jejich části) jsou dle § 4 odst. 1 písm. j)
zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, v platném znění, osvobozeny od daně
z nemovitosti.

Část II.
Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče
o přírodní památku Jezdovické rašeliniště
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán
pověřený výkonem státní správy v oblasti ochrany přírody podle § 77a odst. 4) písm. e) zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“)
oznamuje v souladu s § 38 ZOPK, že byl zpracován návrh plánu péče o přírodní památku
Jezdovické rašeliniště. Plán péče se zpracovává a schvaluje na základě § 38 ZOPK. Plán
péče je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním
vývoji a současném stavu navržené 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 je možné se seznámit a nahlédnout do něj v sídle krajského úřadu
(Seifertova 24, 587 33 Jihlava, v kanceláři 1.15, tel. 564 602 521), na internetových stránkách
Krajského úřadu (www.kr-vysocina.cz) v kapitole Krajský úřad/Dokumenty odborů/Odbor
životního prostředí a zemědělství/Příroda/Plány péče MZCHÚ nebo na obecním úřadě obce
Jezdovice, na portálu veřejné správy (https://portal.gov.cz/portal/ovm/informace/).
Obec Jezdovice žádáme v souladu s § 38 odst. 3 ZOPK 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 odbor životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Připomínky k návrhu plánu péče lze ve lhůtě 90 dnů od doručení tohoto oznámení uplatnit
písemně na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
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.
„otisk razítka“
Ing. Dagmar Santander Garcia Morávková
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
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Přílohy:
1. Záměr na vyhlášení zvláště chráněného území „Jezdovické rašeliniště“
2. Návrh plánu péče pro PP Jezdovické rašeliniště
Rozdělovník:
Dotčené obce datovou schránkou (všechny přílohy):
1. Obec Jezdovice, 90 Jezdovice 589 01
Dotčené kraje dodejkou (bez příloh):
2. Kraj Vysočina - zde
Vlastníci pozemků v přírodní památce dodejkou (bez příloh):
3. Liška Jan, Gen. Svobody 629/15, Nové Dvory, 67401 Třebíč
4. Páral Miroslav, č. p. 53, 38901 Chelčice
5. Páral Vladimír, č. p. 112, 58861 Kostelec
6. Smejkalová Iva, č. p. 111, 58861 Kostelec
7. Zápotočná Magdalena, Okrajová 230/10, Staré Hory, 58601 Jihlava
8. Mareš Leopold, č. p. 14, 58861 Kostelec
9. Bendová Zdeňka, Na Burse 603, Benátky nad Jizerou II, 29471 Benátky nad Jizerou
10. Novák František, Puchýrna 361/75, 58901 Třešť
11. Hejdová Hana, Královský vršek 3527/6, 58601 Jihlava
12. Floumová Marie, Vrchovecká 556/12, 59401 Velké Meziříčí
13. Sova Milan, Fügnerova 3514, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
14. Novák Martin, 12 Jezdovice 58901
Vlastníci pozemků v přírodní památce datovou schránkou (všechny přílohy):
15. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno
Na vědomí datovou schránkou (všechny přílohy)
16. AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy – Husova 2115, 580 01
Havlíčkův Brod
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