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I. Oznámení záměru vyhlášení (přehlášení) stávající přírodní památky Rašelina, podle ust. § 40 
a § 41 zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen ZOPK)

II. Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Rašelina, podle 
ust. § 38 odst. 3 ZOPK, žádost o sdělení této informace na úřední desce městysu

III. Oznámení termínu projednání návrhu plánu péče o přírodní památku Rašelina, podle ust. § 38 
odst. 4 ZOPK

ad. I. 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), 
jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 4, písm. g) ZOPK, 
oznamuje záměr na vyhlášení (přehlášení) stávající přírodní památky Rašelina v souladu s ust. § 40                        
a § 41 ZOPK.

Krajský úřad v příloze zasílá záměr na vyhlášení obsahující příslušné změny, které se dotýkají rozlohy 
stávající přírodní památky i jejího ochranného pásma a bližších ochranných podmínek. 

PP Rašelina byla původně vyhlášena roku 1994 vyhláškou OÚ Náchod na ploše o výměře 3,67 ha, 
s předmětem ochrany – zbytek podhorských rašelinných luk s ohroženými a ustupujícími rostlinnými 
společenstvy a s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin jako vrba plazivá (Salix repens), upolín 
evropský (Trollius altissimus), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), bledule jarní (Leucojum vernum), 
vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata). Území je chráněno rovněž jako zdroj fytogenofondu pro 
rekonstrukci podobných lučních porostů v oblasti Orlické podhůří a jako mokřadní území, jež je součástí 
krajiny významné pro udržení ekologické stability v celém katastrálním území Dlouhé. 

Jako předmět ochrany území je nově navržen pozůstatek podhorských rašelinných luk s ohroženými 
rostlinnými společenstvy a s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů na tato stanoviště vázaných. 
Cílem ochrany v území je zachování stanovišť s habitaty T1.5 Vlhké pcháčové louky a T2.3D Podhorské 
a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného o dostatečné rozloze s reprezentativním 
výskytem ohrožených rostlin a živočichů bez pokračující expanze nežádoucích druhů rostlin.

Důvodem pro nové vyhlášení (přehlášení) je jednoznačné vymezení hranice přírodní památky 
vyhotoveným záznamem podrobného měření změn a vydání zřizovacího předpisu formálně i obsahově 
odpovídajícího současnému právnímu stavu na úseku ochrany přírody, jímž je dostatečně vymezen 
předmět ochrany a stanoveny bližší ochranné podmínky pro celé území. Znění bližších ochranných 
podmínek, které je i s odůvodněním uvedeno v příloze tohoto oznámení je upraveno tak, aby bylo 
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v souladu s aktuálními potřebami přírodní památky. Rozloha PP s navrženým novým vymezením je 3,11 
ha.

Ochranné pásmo, které slouží k zabezpečení přírodní památky před rušivými vlivy z okolí (§ 37 zákona), 
není navrhováno vyhlásit. Je jím tedy ochranné pásmo ze zákona, tj. pásmo tvořící pruh do vzdálenosti 
50 m od hranice navrhované přírodní památky. 

Dle ust. § 40 odst. 4 ZOPK mohou písemné námitky k předloženému záměru uplatnit dotčené obce                      
a kraje ve lhůtě 90 dnů od obdržení záměru a vlastníci nemovitých věcí dotčených navrhovanou ochranou 
ve lhůtě 90 dnů od doručení písemného oznámení o předložení záměru k projednání, jinak ve lhůtě 90 
dnů ode dne doručení oznámení veřejnou vyhláškou podle ust. § 40 odst. 3 ZOPK. K námitkám 
uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. Vlastník je oprávněn uplatnit námitky jen proti takovému 
navrženému způsobu nebo rozsahu ochrany, jímž by byl dotčen ve výkonu svých práv nebo povinností. 
Námitky se podávají orgánu ochrany přírody příslušnému k vyhlášení zvláště chráněného území nebo 
jeho ochranného pásma, v tomto případě tedy ke krajskému úřadu, který o nich do 60 dnů od uplynutí 
lhůty pro uplatnění námitek, rozhodne. Krajský úřad uvede záměr do souladu s námitkami, kterým bylo 
rozhodnutím vyhověno. 

Záměr na vyhlášení (přehlášení) stávající přírodní památky Rašelina orgán ochrany přírody zveřejnil 
na portálu veřejné správy http://portal.gov.cz.

Se záměrem na vyhlášení (přehlášení) stávající přírodní památky Rašelina, vymezením území v mapě 
katastru nemovitostí a dalšími podklady, podle § 40 a § 41 ZOPK a § 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb., 
o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území, včetně vymezení 
území v mapě katastru nemovitostí a dalšími podklady se lze seznámit po přechozí telefonické dohodě 
na telefonním čísle 495 817 564 – Mgr. Helena Zapletalová, na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, 
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové. Návrh je také umístěn na webu 
Královéhradeckého kraje na adrese www.kr-kralovehradecky.cz.

ad. II. a III.

Krajský úřad oznamuje v souladu s ust. § 38 ZOPK možnost seznámit se s návrhem plánu péče 
o přírodní památku Rašelina na období 2020 - 2029, krajský úřad také oznamuje termín projednání 
návrhu plánu péče o tuto přírodní památku.

Návrh plánu péče bude projednán dne 19. 06. 2020 v 11 hodin na Krajském úřadu 
Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, v zasedací místnosti 
č. P1.412 – Františka Kupky.

Do listinné verze návrhu plánu péče lze nahlédnout po přechozí telefonické dohodě na telefonním čísle 
495 817 564 – Mgr. Helena Zapletalová, na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, se sídlem 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové. Návrh je také umístěn na webu Královéhradeckého 
kraje na adrese www.kr-kralovehradecky.cz. Elektronická informace o projednávání plánu péče je 
umístěna také na portálu veřejné správy http://portal.gov.cz. 

Písemné připomínky k projednávání návrhu plánu péče se doporučuje předat na krajský úřad v termínu 
do 12. 06. 2020.

Krajský úřad tímto současně žádá o zveřejnění informace o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče 
na úřední desce obecního úřadu – a to po dobu 15 dnů.  

Po sejmutí oznámení žádá krajský úřad o potvrzení data vyvěšení a sejmutí oznámení 
a jeho vrácení zpět na krajský úřad.

zp. Mgr. Helena Zapletalová
odborná referentka
oddělení ochrany přírody a krajiny
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Přílohy: 
Přílohy: 

 záměr na vyhlášení zvláště chráněného území včetně souvisejících mapových příloh 
 žádost o sdělení informace o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče na úřední desce města

Na vědomí:

• Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Východní Čechy, Jiráskova 1665, 
530 02 Pardubice
• EKOSFER Solutions, s.r.o., Hradecká 566, 503 46 TŘEBECHOVICE POD OREBEM, IČO: 060 82 
530
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