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Oznámení o možnosti seznámení se s návrhem plánu péče o přírodní památku Podhradská
tůň
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako orgán ochrany
přírody a krajiny kompetentní podle ustanovení § 77a odst. 4) písm. e) zákona ČNR č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) ke
schválení plánu péče o maloplošná zvláště chráněná území v kategorii přírodní památka a přírodní
rezervace Vám dle § 38 odst. 3) zákona č. 114/1992 Sb. oznamuje možnost seznámit se s návrhem
plánu péče o maloplošné zvláště chráněné území, přírodní památku Podhradská tůň.
Přírodní památka Podhradská tůň byla zřízena nařízením Okresního úřadu v Mladá Boleslavi 5/98
ze dne 02. 11. 1998. Přírodní památka a její ochranné pásmo se rozkládá v katastrálním území
Zvířetice a Dalešice u Bakova nad Jizerou.
Plán péče je odborný a koncepční dokument, 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. S ohledem na skončení platnosti stávajícího
plánu péče, přikročil dle § 38 odst. 2) zákona č. 114/1992 Sb. Středočeský kraj k zadání
zpracování plánu péče nového. Tento nově zpracovaný plán péče pro přírodní památku
Podhradská tůň je navrhován na období let 2019 až 2028.
V souladu s § 38 odst. 3) zákona č. 114/1992 Sb., žádáme město Bakov nad Jizerou a obec
Bítouchov o zveřejnění tohoto oznámení na úřední desce obce po dobu 15 dnů počínaje dnem
doručení tohoto oznámení. Zároveň žádáme o zaslání informace o vyvěšení a sejmutí oznámení
zpět e-mailem na níže uvedenou adresu.
K návrhu plánu péče mohou dotčená obec, vlastníci, popřípadě nájemci uplatnit písemně
připomínky na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a
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zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, a to do 15 dnů od zveřejnění tohoto oznámení na
úřední desce obce.
Krajský úřad zasílá dotčené obci CD s návrhem plánu péče. V případě, že tento zůstane po
schválení beze změn, obec si ponechá návrh plánu péče a následně obdrží protokol, kterým se
předmětný návrh plánu péče schvaluje. V případě, že budou uplatněny relevantní připomínky,
budou tyto zapracovány a obec obdrží nové CD se schváleným plánem péče, zároveň s protokolem
o jeho schválení.
Návrh plánu péče a další materiály týkající se přírodní památky Podhradská tůň jsou k nahlédnutí
v úřední dny po telefonické domluvě (Anýžová, tel. 257 280 584) v kanceláři 4017 krajského
úřadu.
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