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O Z N Á M E N Í 
o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče  

pro přírodní památku U Strejčkova lomu a její ochranné pásmo 
(Veřejnou vyhláškou) 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako místně 
a věcně příslušný orgán v přenesené působnosti podle § 29 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, vydává podle 
§ 38 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.  

o z n á m e n í  

o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku „U Strejčkova 
lomu“ a její ochranné pásmo na období 2020 - 2029.  

Orgán ochrany přírody zajistil v souladu s § 38 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále "zákona") zpracování plánu péče 
o přírodní památku U Strejčkova lomu a její ochranné pásmo (zpracovatel návrhu plánu 
péče: Mgr. Marián Czernik, Průkopnická 116/18, 747 20  Vřesina).  

Přírodní památka, předmět ochrany, vyhlášení ochrany a ochranné podmínky 

Přírodní památka se nachází v katastrálním území Krčmaň, ochranné pásmo se nachází 
v k. ú. Krčmaň a Grygov. Přírodní památka byla vyhlášena Nařízením Olomouckého kraje 
č. 12/2013 ze dne 28. 11. 2013, kterým se vyhlašuje přírodní památka U Strejčkova lomu 
a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky ve znění Nařízení Olomouckého 
kraje č. 18/2015 ze dne 12. 11. 2015, kterým se mění nařízení Olomouckého kraje 
č. 12/2013, kterým se vyhlašuje přírodní památka U Strejčkova lomu, a stanovují bližší 
ochranné podmínky přírodní památky.  

Předmětem ochrany v přírodní památce je biotop evropsky významného druhu koniklece 
velkokvětého (Pulsatilla grandis) a další xerotermní a subxerotermní travino-bylinná 
společenstva.  

Přírodní památka je evidována v ústředním seznamu ochrany přírody podle § 42 zákona. 
Kód území je 469 (http://drusop.nature.cz/). 

Na území přírodní památky ve smyslu § 36 zákona se vztahují základní ochranné podmínky 
podle § 36 odst. 2 zákona. Ochranné pásmo přírodní památky není zvláště vyhlášeno. 
Podle § 37 odst. 1 zákona je ochranným pásmem přírodní památky území do vzdálenosti 
50 m od hranic přírodní památky. Na pozemky v ochranném pásmu se vztahuje ustanovení 
§ 37 odst. 2 zákona, které stanoví, že k umisťování, povolování a provádění staveb, změně 
způsobu využití pozemků, terénním úpravám, změnám vodního režimu pozemků nebo 
k nakládání s vodami, k použití chemických prostředků a ke změnám druhu pozemku 
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v ochranném pásmu je nutný souhlas orgánu ochrany přírody. 

Území přírodní památky je součástí evropsky významné lokality U Strejčkova lomu 
CZ0712193. 

Státní správu v ochraně přírody a krajiny v přírodní památce a jejím ochranném pásmu 
vykonává podle § 77a odst. 3 zákona Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství.  

Plán péče 

Plán péče je podle § 38 odst. 1 zákona odborným a koncepčním dokumentem 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.  

Plánem péče se neupravují (nemění se) vlastnické vztahy a vlastnická práva 
k pozemkům tvořícím přírodní památku. Podle schváleného plánu péče bude krajský 
úřad postupovat při zajišťování nezbytné péče o území přírodní památky a její ochranné 
pásmo, nebudou-li tuto péči zajišťovat vlastníci či nájemci pozemků. 

Projednání návrhu plánu péče 

Oznámení se podle § 38 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. zveřejní na portálu veřejné správy 
a na úřední desce dotčených obcí Krčmaň a Grygov. 

S návrhem plánu péče je možno se seznámit: 

 na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, 
Jeremenkova 40b, Olomouc – výšková budova Regionálního centra Olomouc  
(u hl. nádraží), 7. patro, kancelář č. 720 (pondělí od 8.00 do 16.00 hod., středa 
od 8.00 do 15.00 hod., v dalších pracovních dnech po dohodě), 

 na Obecním úřadu Krčmaň, Kokorská 163, Krčmaň v úředních hodinách: pondělí, 
středa od 8.00 do 17.00 hod. (polední přestávka 12.00 – 13.00), na Obecním úřadu 
Grygov, Šrámkova 19, Grygov v úředních hodinách pondělí, středa od 7.00  
do 17.00 hod. (polední přestávka 12.00 – 13.00).  

 na portálu veřejné správy (povinně zveřejňované informace): 
http://portal.gov.cz/portal/obcan/informace/ . 

Poučení o právech a povinnostech v procesu schvalování plánu péče: 
Vlastníci dotčených pozemků, obce a kraje mohou podat písemné připomínky a návrhy 
ke zpracovanému návrhu plánu péče na adresu: Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor 
životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 00  Olomouc, ve lhůtě  
do 30 dnů od obdržení (zveřejnění) tohoto oznámení.  

Podle § 38 odst. 4 zákona o způsobu vypořádání připomínek vlastníků, obcí a krajů sepíše 
orgán ochrany přírody protokol, kterým zároveň plán péče schválí.  

     otisk úředního razítka 
 

                                                                    Bc. Ing. Renata Honzáková 
                                                                   vedoucí oddělení ochrany přírody 

                                                                         Odboru životního prostředí a zemědělství 
                                                                             Krajského úřadu Olomouckého kraje 
 
Za správnost vyhotovení odpovídá:  
RNDr. Miroslava Kudýnová 
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