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Oznámení o projednávání změny platnosti plánu péče o přírodní
rezervaci Rašeliniště Loučky
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „OŽPZ KrÚ Kraje
Vysočina“), jako příslušný orgán pověřený výkonem státní správy v oblasti ochrany přírody podle
ustanovení § 77a odst. 4) písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“) oznamuje tímto možnost seznámit se
s návrhem změny plánu péče o přírodní rezervaci Rašeliniště Loučky (dále jen PR), která se
nachází v Kraji Vysočina, v okrese Jihlava, v katastrálním území Loučky u Jihlavy.
Vzhledem k tomu, že byly na této lokalitě realizovány projekty „Biodiverzita II. – Drobné sanační
zásahy ve vybraných MZCHÚ v péči Kraje Vysočina“ a „Ochrana hnízdišť bekasiny otavní“,
které byly zaměřeny na realizaci asanačního managementu, nebylo vhodné, aby OŽPZ KrÚ
Kraje Vysočina přistoupil bezprostředně po jejich realizaci ke zpracování nového plánu péče.
Asanační zásahy pozměnily charakter lokality. Protože část těchto změn nastupovala postupně
v několika sezónách v reakci na provedené zásahy, ukázalo se jako vhodné a účelné zpracovat
nový plán péče odpovídající aktuálnímu stavu a potřebám území až nyní v průběhu roku 2019.
Vzhledem k výše uvedenému a s přihlédnutím k tomu, že stávající plán péče po obsahové
stránce i nadále odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na tento typ odborného
a koncepčního dokumentu ochrany přírody, přikročil OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina v souladu
s § 3 odst. 3 vyhlášky č. 64/2011 Sb., ke změně spočívající v prodloužení jeho platnosti až do
roku 2018 a úpravě kap. 1.4 dle aktuálního stavu katastru nemovitostí.
Plán péče se zpracovává a schvaluje na základě § 38 zákona o ochraně přírody. Plán péče je
odborný koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a
současném stavu PR navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany
v PR a na její zabezpečení před nepříznivými vlivy okolí v ochranném pásmu. Plán péče slouží
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jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany
přírody. Pro fyzické a právnické osoby není závazný.
S návrhem plánu péče o PR je možné se seznámit a nahlédnout do něj na Krajském úřadě
Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství (Seifertova 24, 587 33 Jihlava),
v kanceláři 1.13, nejlépe po předchozí telefonické domluvě (564 602 575), dále na obci Vílanec,
jimž zasíláme jedno tištěné paré návrhu plánu péče, nebo na internetových stránkách Krajského
úřadu (www.kr-vysocina.cz) v kapitole Krajský úřad / Dokumenty odborů / Odbor životní
prostředí a zemědělství / Příroda / Plány péče MZCHÚ. Obec Vílanec tímto žádáme
o zpřístupnění a umožnění nahlédnutí případným zájemcům do zaslaného návrhu plánu péče
o PR Rašeliniště Loučky.
Obec Vílanec žádáme v souladu s § 38 odst. 3 zákona o ochraně přírody 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 Krajský úřad Kraje Vysočina,
odbor životního prostředí a zemědělství.
Připomínky k návrhu plánu péče lze uplatnit písemně na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor
životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, pracoviště Seifertova 24 do 30
dnů od doručení tohoto oznámení. 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.

Ing. Jana Nováková
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
Příloha: Návrh plánu péče o přírodní rezervaci „Rašeliniště Loučky“
Rozdělovník:
obdrží do vlastních rukou:
Obec Vílanec, č.p. 43, 588 35 Vílanec
obdrží prostřednictvím datové schránky:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, 591 01
Žďár nad Sázavou, pracoviště Havlíčkův Brod
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 97/1, 586 28 Jihlava
obdrží:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava – zastoupený OŽPZ, zde
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