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Olomouc 20. 3. 2013

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní rezervaci
„Vidnavské mokřiny“ a její ochranné pásmo, navržené k vyhlášení
Olomoucký kraj, příslušný pro vydání nařízení o zřízení přírodní rezervace podle
§ 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákona"), prostřednictvím orgánu ochrany přírody tímto oznamuje, že
v souvislosti s návrhem na vyhlášení přírodní rezervace „Vidnavské mokřiny“ zajistil
v souladu s § 38 odst. 2 zákona zpracování návrhu Plánu péče o PR Vidnavské mokřiny
na období 2013 až 2022 (zpracovatel: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého
v Olomouci, Katedra ekologie a životního prostředí, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc).
Návrh plánu péče je přístupný k nahlédnutí v tištěné podobě:
-

na Krajském úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc (pondělí, středa 8.00 -12.00, 13.00 -17.00 hod.,
po dohodě i v dalších pracovních dnech),
Městském úřadě města Vidnavy, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava
Obecním úřadě obce Velká Kraš, Velká Kraš 132, 790 58 Velká Kraš

Plán péče:
Plán péče o zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo je odborný
a koncepční dokument 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 (§ 38 odst. 1 zákona).
Podle schváleného plánu péče bude Krajský úřad Olomouckého kraje postupovat při
zajišťování nezbytné péče o PR a její ochranné pásmo, nebudou-li tuto péči zajišťovat
vlastníci či nájemci pozemků.

Poučení o právech a povinnostech v procesu schvalování plánu péče:
Vlastníci, obce a kraje se mohou k návrhu plánu péče vyjádřit do 90 dnů od
zveřejnění tohoto oznámení na portálu veřejné správy písemně na adresu Krajského
úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc. O způsobu vypořádání připomínek vlastníků, obcí a krajů sepíše orgán
ochrany přírody protokol, kterým zároveň plán péče schválí (§ 38 odst. 4 zákona).
Vypořádání připomínek a schválení návrhu plánu péče je vázáno na vyhlášení
přírodní památky.
Záměr vyhlásit přírodní rezervaci 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 rezervace nebo jejího ochranného pásma vyjádří
své stanovisko v co nejkratší době.

otisk úředního razítka

Ing. Josef Veselský
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje
Rozdělovník:
a) Vlastníci pozemků v PR:
Město Vidnava, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava
DS: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha – Chodov
b) Vlastníci pozemků v ochranném pásmu PR:
Město Vidnava, Mírové náměstí 80, Vidnava, 790 55 - obesíláno i jako vlastník dotčených pozemků v PR
DS: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha - Nové
Město
DS: Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Martin Kovář, Velká Kraš 140, 790 58
DS: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava - Moravská Ostrava
Ing. Pavel Švanda, Havlíčkova 233, 790 70 Javorník
c) Nájemci, uživatelé, správci:
Honební společenstvo Vidnava, Velká Kraš 32, 790 58 Velká Kraš (držitel honitby)
Myslivecké sdružení Vidnava, Velká Kraš 48, 790 58 Velká Kraš (uživatel honitby)
d) Obce:
Město Vidnava, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava - obesíláno i jako vlastník dotčených pozemků v PR a
ochranném pásmu
Obec Velká Kraš, Velká Kraš 132, 790 58 Velká Kraš
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
DS: Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1/197, 790 01 Jeseník
DS: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, CHKO Litovelské Pomoraví a krajské středisko Olomouc,
Husova 5, 784 01 Litovel
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