
~~RAOCHRANY
PRIRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI POODŘí
A KRAJSKÉ STŘEDISKO OSTRAVA

. <

ul. 2. května 1
742 13 Studénka
tel.: 556455055
fax: 556 455 058
e-mail: poodri@nature.cz •
www.poodrLnature.cz

I "s ". ~~-.--h>
OS: bv4dyv5 '

Dle rozdělovníku
411- LIJ Ij

Jfo1
q ~)a, __

J(foI/CvrJt!

>h:/ff1r

NAŠE ČíSLO JEDNAcí 10089/PO/13 VYŘIZUJE Kneblová 777 680 222 STUDÉNKA 15.7.2013

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní rezervaci
Bartošovický luh na období 2013 - 2022

Správa Chráněné krajinné oblasti Poodří jako orgán státní správy ochrany přírody podle
ustanovení § 78 odst. 1 zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen .zákon"), oznamuje v souladu S ustanovením § 38 zákona, že
je možno se seznámit s návrhem plánu péče o přírodní rezervaci Bartošovický luh na období
2013 - 2022. Zvláště chráněné území se nachází v katastrálních územích Bartošovice,
Hladké Životice, Hukovice a Pustějov.

Přírodní rezervace Bartošovický luh byla zřízená vyhláškou Č. 5 Správy CHKO Poodří ze dne
30. 12. 2002 k ochraně přirozeně meandrujícího toku řeky Odry, ekosystému Horního
Bartošovického rybníka s litorálními porosty a s přilehlými drobnými vodními plochami,
mokřady a rákosinami, souvislého pásu aluviálních luk se zvodnělými příkopami a
se skupinami rozptýlené mimolesní zeleně, zalesněné říční terasy s četnými prameništi a
lesními mokřady, historického ovocného sadu v terase s tradičními ovocnými odrůdami
zdejšího regionu. Jednotlivé ekosystémy tvoří dohromady harmonický a funkčně propojený
krajinný celek se zachovalým režimem přirozených povrchových rozlivů Odry a
se soustředěným výskytem zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Rezervace je
součástí nadregionálního biocentra Oderská niva a je také součástí mokřadů mezinárodního
významu v rámci Úmluvy o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako
biotopy vodního ptactva (Ramsarská úmluva).

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 jeho zabezpečení před nepříznivými vlivy okolí
v 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. Realizaci péče o zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo
zajišťuje příslušný orgán ochrany přírody.

S návrhem plánu péče je možné seznámit se a nahlédnout do něj nejlépe po předchozí
telefonické domluvě na Správě CHKO Poodří (tel. 556455055), detašovaném pracovišti
Správy CHKO Poodří na u. Trocnovská 2, 702 00 Ostrava - Přívoz (tel. 596 133 673,
777 680 222) nebo internetových stránkách Správy CHKO (www.poodri.nature.cz) v kapitole
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"Úřední deska". Návrh plánu péče je rovněž možné zaslat na požádání v souborové podobě
elektronickou poštou k nahlédnutí (žádosti zasílejte na e-mail ivona.kneblova@nature.cz).

Dotčené obce, kterými jsou Bartošovice, Hladké Životice a Pustějov, žádáme v souladu
s ustanovením § 38 odst. 3 zákona o zveřejnění tohoto oznámení na své úřední desce po
dobu 15 dní bezprostředně po jeho obdržení a o potvrzení tohoto zveřejnění na výtisku tohoto
oznámení, který obec zašle Správě CHKO Poodří zpět, po sejmutí z úřední desky.

Vlastníci dotčených pozemků, obce a kraj mohou své připomínky k návrhu plánu péče zaslat
v písemné podobě na Správu CHKO Poodří, ul. 2. května 1, 742 13 Studénka nejpozději
do 31. srpna 2013. V případě, že tak v uvedené lhůtě neučiní, bude schvalující orgán
vycházet z předpokladu, že se dotyční s návrhem plánu péče seznámili a nemají vůči jeho
obsahu žádné výhrady. O způsobu vypořádání připomínek vlastníků, obcí a kraje sepíše
orgán ochrany přírody protokol, kterým zároveň plán péče schválí.

Na projednávání plánu péče se nevztahují předpisy o správním řízení.
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Mgr. Petr Birklen
VEDoucí SPRÁW A STŘEDISKA

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ivona Kneblová

Rozdělovník:

Dotčené obce a kraje:
Obec Bartošovice, č.p. 135, 742 54 Bartošovice (odesláno do OS: anjbvnu, včetně návrhu

plánu péče)
Obec Hladké Životice, Hlavní 208,74247 Hladké Životice (odesláno do OS: h9vaxn4, včetně

návrhu plánu péče)
Obec Pustějov, č.p. 54, 74243 Pustějov (odesláno do OS: 7pnaxsh, včetně návrhu plánu

péče)
Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, Odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117,

702 18 Ostrava (odesláno do OS: 8x6bxsd, včetně návrhu plánu péče)

Vlastníci pozemků:
Bajtek Adolf, č.p. 162,74243 Pustějov
Bartošek Pavel Ing., č.p. 278, 74243 Pustějov
Barvík Lubomír, č.p. 245, 74243 Pustějov
Bernátek Miroslav, Beskydská 643, Butovice, 74213 Studénka
Briš Milan, Hukovice 57, 74213 Bartošovice
Červenková Janka, Hukovice 109, 74213 Bartošovice
Červenková Stanislava, č.p. 286, 74253 Kunín
ČESKOMORAVSKÁ POZEMKOVÁ s.r.o., Martinická 987/3, Kbely, 19700 Praha 19 (lOS:

rf4sr7c) .
Český svaz ochránců přírody, Základní organizace Studénka, Panská 229, 74213 Studénka
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