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I.

Oznámení návrhu na vyhlášení zvláště
zvlášt chráněného území,, přírodní
př
památky
Kanice – lesní rybník,
rybník podle ust. § 40 odst. 2 zákona číslo 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody
írody a krajiny, ve
v znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

II.

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péčee o zvláště chráněné území,
přírodní památky Kanice – lesní rybník,, podle ust. § 38 odst. 3 zákona, žádost o
jeho zveřejnění na úřední
řední desce

III. Oznámení termínu projednání návrhu plánu péče
pé e o zvláště chráněné
chrán
území,
přírodní památky Kanice – lesní rybník,, podle ust. § 38 odst. 4 zákona
ad I.
Krajský úřad
ad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí
prost edí a zemědělství
zem
(dále jen
„krajský úřad“), jako věcněě a místně
místn příslušný orgán ochrany přírody příslušný
říslušný dle ust. § 77a
odst. 2 zákona, oznamuje návrh na vyhlášení zvláště
zvlášt chráněného
ného území a jeho ochranného
pásma v souladu s ust. § 40 zákona.
zákona
Krajský úřad v příloze
íloze zasílá návrh na vyhlášení zvláště chráněného
ného území,
území kterým bude
zřízeno zvláště chráněné
né území,
území přírodní památka Kanice – lesní rybník.
- Předmět ochrany: čolek velký (Triturus cristatus)
- Cíle ochrany: přírodní
írodní památka Kanice – lesní rybník bude zřízena
ízena za účelem
ú
podpory
a stabilizace populace evropsky významného a silně
siln ohroženého živočišného
živo
druhu čolka velkého (Triturus
Triturus cristatus)
cristatus včetně aktivní ochrany jeho biotopu; vhodnými
vhodným
zásahy a hospodařením
řením ve vodní nádrži, lučních
lu ních porostech a ostatních zahrnutých
porostech zajistit stabilitu a podpořit
podpo jeho další šíření na lokalitě.

Pivovarské náměstí
stí 1245 / 500 03 / Hradec Králové
tel.: 495 817 111 / fax: 495 817 336
email: posta@kr-kralovehradecky.cz
web: http:/www.kralovehradeckykraj.eu

-

Odůvodnění návrhu: vyhlášení zvláště chráněného území, přírodní památky Kanice –
lesní rybník, vyplývá z § 45c zákona a z jeho zařazení do seznamu evropsky
významných lokalit. Pro vybrané území je nutné dle § 45c odst. 4 zákona zajistit
předepsanou formu územní ochrany v kategorii stanovené nařízením vlády. Hranice
zvláště chráněného území musí být předepsaným způsobem vyznačena v terénu.
Navržený způsob ochrany evropsky významné lokality Kanice – lesní rybník
lokalizované ve východních Čechách, která hostí populaci čolka velkého (Triturus
cristatus), by měl zajistit zachování příznivého stavu populace uvedeného druhu.

Ochranné pásmo slouží k zabezpečení přírodní památky před rušivými vlivy z okolí (§ 37
odst. 1 zákona). Ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití
chemických prostředků a změnám kultury pozemku je dle § 37 odst. 2 zákona nezbytný
souhlas orgánu ochrany přírody.
Dle ust. § 40 odst. 4 zákona mohou písemné námitky k předloženému návrhu na vyhlášení
zvláště chráněného území uplatnit dotčené obce a kraje ve lhůtě 90 dnů od obdržení návrhu
a vlastníci nemovitostí dotčených navrhovanou ochranou ve lhůtě 90 dnů od doručení
písemného oznámení o předložení návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území
k projednání, má-li být takové písemné oznámení vlastníkovi nemovitosti zasíláno, jinak ve
lhůtě 90 dnů ode dne zveřejnění oznámení podle ust. § 40 odst. 2 zákona. Včas uplatněné
námitky Krajský úřad Královéhradeckého kraje posoudí a vydá o nich rozhodnutí, a to do
60 dnů od doručení oznámení o návrhu a s rozhodnutím seznámí podatele námitek. Pokud
námitky nebudou uplatněny, má se za to, že dotčený subjekt s předloženým návrhem souhlasí.
Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území orgán ochrany přírody zveřejnil na portálu
veřejné správy (http://portal.gov.cz).
S návrhem na vyhlášení zvláště chráněného území, kterým bude zřízena přírodní památka
Kanice – lesní rybník, vymezením území v mapě katastru nemovitostí a dalšími podklady se
lze seznámit na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí
1245, 500 03 Hradec Králové, a to zejména v úřední dny, tj. pondělí a středa od
800 do 1700 hodin, popřípadě i v jiné dny po telefonické dohodě na telefonním čísle
495 817 418 – Ing. Aleš Novák. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území 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 zákona možnost seznámit se s návrhem plánu
péče o zvláště chráněné území, krajský úřad také oznamuje termín projednání návrhu plánu
péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Kanice – lesní rybník.
Návrh plánu péče bude projednán dne 12. 09. 2011 v 11:00 hodin na Krajském úřadu
Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, v zasedací
místnosti č. N1.118.
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Do listinné verze návrhu plánu péče lze nahlédnout na Krajském úřadu Královéhradeckého
kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, a to zejména v úřední dny, tj.
pondělí a středa od 800 do 1700, popřípadě i v jiné dny po telefonické dohodě na telefonním
čísle 495 817 418 – Ing. Aleš Novák. Návrh plánu péče o zvláště chráněné území 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. 09. 2011.
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.

Ing. Miloš Čejka
vedoucí oddělení ochrany
přírody a krajiny

Přílohy:
•
•

návrh na vyhlášení zvláště chráněného území, kterým bude zřízeno zvláště chráněné
území včetně souvisejících mapových příloh
oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče – k vyvěšení na úřední desku
obecního úřadu
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Odbor životního prostředí a zemědělství
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Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území,
přírodní památku Kanice – lesní rybník
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“), tímto oznamuje v souladu s ust. § 38 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, možnost seznámit se s návrhem plánu péče
o zvláště chráněné území, přírodní památku Kanice – lesní rybník.
Do listinné verze návrhu plánu péče lze nahlédnout na Krajském úřadě Královéhradeckého
kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, a to zejména v úřední dny,
tj. pondělí a středa od 800 do 1700 hodin, popřípadě i v jiné dny po telefonické dohodě na
telefonním čísle 495 817 418 – Ing. Aleš Novák. Návrh plánu péče o zvláště chráněné území
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. 09. 2011.
Ing. Miloš Čejka
vedoucí oddělení ochrany
přírody a krajiny
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

Pivovarské náměstí 1245 / 500 03 / Hradec Králové
tel.: 495 817 111 / fax: 495 817 336
email: posta@kr-kralovehradecky.cz
web: http:/www.kralovehradeckykraj.eu

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území
"přírodní památka Kanice"
(vyhotovený podle ustanovení § 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.)
Název chráněného území
Kanice – lesní rybník
Předmět ochrany
čolek velký (Triturus cristatus)
Cíle ochrany
Podpora a stabilizace populace evropsky významného a silně ohroženého živočišného druhu - čolka
velkého (Triturus cristatus) včetně aktivní ochrany jeho biotopu; vhodnými zásahy a hospodařením ve
vodní nádrži, lučních porostech a ostatních zahrnutých porostech zajistit stabilitu a podpořit jeho
další šíření na lokalitě.
Kategorie ochrany
Přírodní památka.
Bližší ochranné podmínky
Dle § 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“) navrhuje Krajský úřad královéhradeckého kraje v území činnosti a zásahy, které
budou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody:
a) měnit druh pozemků, způsob jejich využití,
b) umísťovat a povolovat stavby a zařízení, provádět změny staveb a terénní úpravy,
c) používat hnojiva a biocidní přípravky (biocidním přípravkem je přípravek obsahující jednu
nebo více účinných látek určený k ničení, odpuzování, zneškodňování, zabránění účinku nebo
dosažení jiného regulačního účinku na jakýkoliv škodlivý organismus chemickým nebo
biologickým způsobem dle přílohy zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních
přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů) s výjimkou
atraktantů a repelentů pro ochranu lesa,
d) provádět jakékoli zásahy do půdy,
e) měnit stávající vodní režim,
f) záměrně rozšiřovat geograficky nepůvodní druhy rostlin a živočichů, sbírat rostliny a houby,
odchytávat živočichy, kromě výkonu práva myslivosti a managementových opatření
prováděných podle plánu péče,
g) krmit a přikrmovat zvěř, umísťovat myslivecká zařízení, která způsobují kumulaci zvěře
(krmelce, lizy apod.),
h) zakládat skládky a deponie jakéhokoli materiálu,
i) zřizovat a vyznačovat nové veřejně přístupné účelové komunikace, stezky, pěšiny a turistické
trasy,
j) vodní dílo odbahňovat či provádět zásahy do jejich litorálních porostů a břehů.
Parcelní vymezení přírodní památky
Katastrální území: 720119, Kanice u Petrovic
Číslo
Číslo
parcely
parcely
podle KN podle PK
583/2 Celkem

Druh pozemku
podle KN

Způsob využití
pozemku podle KN

lesní pozemek

-

Výměra přírodní památky
0,5373 ha

Číslo listu
vlastnictví

Výměra parcely
Výměra
celková podle KN
parcely
2
2
(m )
v ZCHÚ (m )
299
784602
5372,78
5372,78

Parcelní vymezení ochranného pásma
Katastrální území: 720119, Kanice u Petrovic
Číslo
Číslo
parcely
parcely
podle KN podle PK
583/2
Celkem

Druh pozemku
podle KN
lesní pozemek

Způsob využití
pozemku podle KN

Číslo listu
vlastnictví

Výměra parcely
Výměra
celková podle KN
parcely
2
2
(m )
v OP (m )
299
784602
22388,22
22388,22

Výměra ochranného pásma
2,2388 ha
Odůvodnění návrhu
Vyhlášení zvláště chráněného území PP Kanice – lesní rybník vyplývá z § 45c zákona a z jeho zařazení
do seznamu evropsky významných lokalit. Pro vybrané území je nutné dle § 45c, odst. 4, zajistit
předepsanou formu územní ochrany v kategorii stanoveném příslušným nařízením vlády. Hranice
ZCHÚ musí být předepsaným způsobem vyznačena v terénu. Navržený způsob ochrany evropsky
významné lokality Kanice – lesní rybník, která v současné době hostí jednu z četných populací čolka
velkého (Triturus cristatus) ve východních Čechách, by měl zajistit zachování příznivého stavu
populace uvedeného druhu. Ochranné pásmo slouží k zabezpečení přírodní památky před rušivými
vlivy z okolí (§ 37 zákona).

Přílohy:
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Přílohy č. 3

Katastrální mapa s podrobným zákresem hranic přírodní památky a jejího
ochranného pásma
Základní mapa České republiky s orientačním zákresem hranice přírodní památky a
jejího ochranného pásma
Souřadnice lomových bodů hranic ZCHÚ

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č.3
Číslo
bodu

lomového Souřadnice lomových bodů X, Y
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

657119,38
657139,41
657200,29
657206,94
657207,31
657203,35
657192,11
657168,19
657155,71
657146,27
657135,75
657126,47
657121,58
657118,83
657117,79
657115,64
657109,13
657104,29
657102,98
627103,47
657107,03
657111,85
657115,89

1030163,41
1030158,31
1030142,07
1030140,18
1030135,07
1030129,91
1030118,84
1030095,90
1030087,18
1030084,04
1030083,21
1030084,00
1030086,70
1030089,89
1030093,18
1030104,56
1030120,73
1030131,29
1030139,94
1030148,27
1030156,43
1030161,30
1030163,08

