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Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem změny plánu péče o přírodní
rezervaci Bukoveček
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,
jako místně a věcně příslušný orgán v přenesené působnosti podle § 29 odst. 1 a §
67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, a orgán ochrany přírody podle § 77a, odst. 4
písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále zákon o ochraně přírody a krajiny) oznamuje, že je možno se
seznámit s návrhem změny plánu péče o přírodní rezervaci (dále PR) Bukoveček.
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).
Plán péče o PR Bukoveček a její ochranné pásmo na období 2019 – 2028,
zpracovaný RNDr. Vojtěchem Sedláčkem byl schválen v lednu 2019 prostřednictvím
protokolu č. j.: KUOK 5813/2019. Podle schváleného plánu péče na období 2019 –
2028 byla doposud zajišťována péče o PR a její ochranné pásmo.
Návrh změny plánu péče:
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
(dále též orgán ochrany přírody) sděluje, že návrh změny platného plánu péče o PR
Bukoveček představuje změnu ve způsobu hospodaření, a to konkrétně ponechání
lesních porostů v PR Bukoveček samovolnému vývoji v tzv. beztěžebním
režimu. Jako beztěžební se rozumí režim bez odstraňování dřevin a odvozu dřeva s
výjimkou případného odstraňování invazních geograficky nepůvodních druhů rostlin.
Cílem zavedení popsaného režimu je ochrana a především obnova přirozených

ekosystémů tvořících předmět ochrany PR Bukoveček a jejich vystavení pokud
možno jen působení přírodních sil (s co nejmenšími přímými vlivy lidské činnosti).
Způsob hospodaření v ochranném pásmu PR se oproti schválenému plánu péče
nemění.
Ponechání lesních porostů v PR Bukoveček samovolnému vývoji v tzv.
beztěžebním režimu (tzn. ponechání trvale bez těžby a odvozu dřeva) je opatření v
zájmu ochrany přírody. Současně, vzhledem k umístění PR v rámci Školního polesí
Střední lesnické školy v Hranicích lze očekávat, že budoucí stav porostů v PR vlivem
obnovy přirozených procesů v těchto porostech po omezení lesnického hospodaření,
bude vhodný k využití při výuce pro demonstraci různých typů hospodaření a jejich
důsledků pro celý ekosystém.
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
uvedený postup konzultoval se Střední lesnickou školou v Hranicích (dále SLŠ
Hranice) za účelem zapracování změny hospodaření do návrhu nového lesního
hospodářského plánu (dále LHP) pro lesní hospodářský celek (dále LHC) SLŠ
Hranice na období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2030.
Na základě uvedených změn v podmínkách hospodaření, bude SLŠ Hranice,
jíž je prostřednictvím Školního polesí Valšovice svěřeno hospodaření s majetkem
vlastníka, mít možnost žádat u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR o poskytování
finanční náhrady podle ust. § 58 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny za
ztížené lesní hospodaření v porostech ponechaných samovolnému vývoji v tzv.
beztěžebním režimu. Pro účely poskytování náhrad za újmu vzniklou omezením
lesního hospodaření z důvodu ochrany přírody se lesem ponechaným samovolnému
vývoji rozumí lesní porosty, ve kterých se z důvodu ochrany přírody neprovádí těžba,
s výjimkou těžby provedené výhradně za účelem splnění povinností uložených na
základě rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu, ani soustřeďování
dřeva a tyto činnosti v nich nejsou orgánem ochrany přírody povolovány (viz. § 2
vyhlášky č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční
náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti
uplatnění nároku).
Poučení o právech a povinnostech v procesu schvalování plánu péče:
Vlastníci, obce a kraje se mohou k návrhu změny plánu péče vyjádřit do 30
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 změnu plánu
péče schválí (§ 38 odst. 4 zákona).
otisk úředního razítka

Bc. Ing. Renata Honzáková
vedoucí oddělení ochrany přírody
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Rozdělovník:
a) Vlastníci pozemků:
Střední lesnická škola Hranice, Jurikova 588, Hranice – Školní polesí Valšovice (jako
subjekt, jemuž je svěřeno hospodaření s majetkem kraje)
b) Obce:
Obec Paršovice, Paršovice 98, 753 55 Paršovice
c) Kraje:
Olomoucký kraj prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor
strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
d) Dotčené orgány státní správy:
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, Jeremenkova
40a, 779 11 Olomouc
e) na vědomí:
AOPK ČR – Regionální pracoviště Olomoucko, Lafayettova 13, 779 00 Olomouc
Městský úřad Hranice, Odbor stavebního úřadu, životního prostředí a dopravy,
Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice
Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Michaela Koucká
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