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Oznámení o prodloužení platnosti plánu péče pro zvláště chráněné území - přírodní
památku „Farář“
Krajský úřad Pardubického kraje jakožto příslušný orgán ochrany přírody (dále jen OOP) dle § 77a
odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona
oznamuje záměr prodloužit platnost plánu péče
pro zvláště chráněné území
- přírodní památku (dále jen PP) Farář a o její ochranné pásmo
na období do 31. 12. 2025.
PP Farář, která byla vyhlášena nařízením okresního úřadu Chrudim č. 2/96 ze dne 29. 4. 1996 se
nachází na okraji obce Bítovany na pozemcích p. č. 260/3; 263; 451/2; 451/1; 448; 442/2; 441; 442/3;
438/3; 438/4; 438/2; 467/2; 464/1; 463 v k. ú. Bítovany.
Předmětem ochrany jsou zde ochrana kriticky ohroženého druhu vodní rostliny kotvice plovoucí na
rybníku Farář (dále zaznamená výskyt rosničky zelené, skokana skřehotavého, užovky obojkové,
moudivláčka lužního) a severně navazující lokality V syslích se zastoupením slepenců, jílovitých
pískovců a kaolinizované žuly. Plán péče 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.
Plány péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů
ochrany přírody. Nejsou závazné pro fyzické ani právnické osoby. Zpracování plánů péče zajišťují
orgány ochrany přírody příslušné k vyhlášení zvláště chráněného území.
Plán péče (jehož platnost je prodlužována) pro PP Farář byl zpracován Centrem ochrany přírody na
základě požadavku OOP v souladu se zněním tehdejší platné vyhlášky Ministerstva životního
prostředí o plánech péče, označování a evidenci území chráněných podle zákona a vyhovoval po
věcné i odborné stránce.
Vzhledem k tomu, že je dle názoru OOP možné považovat stávající plán péče za vyhovující
z pohledu věcného i odborného, dospěl OOP k rozhodnutí, že je žádoucí prodloužit platnost
předmětného plánu péče.
V průběhu platnosti stávajícího plánu péče byl prováděn pravidelný monitoring populace kotvice
plovoucí. V následujících letech po provedené realizaci opravy hráze rybníka Farář docházelo a stále
dochází ke každoročním neočekávaným změnám ve vodním prostředí (změny v nárustu vodních
makrofyt, změny v objemu zadržené vody apod.). Tyto změny nutí OOP ve spolupráci s Agenturou
ochrany přírody a krajiny ČR a hospodařícím subjektem ke každoročním úpravám hospodaření na
rybníce (s ohledem na žádoucí rozvoj kotvice plovoucí). Ve stávající situaci není možno objektivně
připravit dlouhodobou koncepci péče o rybník (resp., není to efektivní). V následujících letech dojde
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k vyhodnocení realizovaných zásahů. Toto vyhodnocení se stane podkladem pro tvorbu nového plánu
péče.
Poznámka: Text plánu péče není upravován. Jako podklad vyhovuje OOP po věcné stránce a je
vhodný k prodloužení platnosti. Ta je zvolena do r. 2025, kdy bude zpracován nový plán péče.
OOP stanovuje lhůtu pro případné uplatnění připomínek do 8. 4. 2021. Připomínky budou
případně zapracovány do Protokolu, který se stane přílohou plánu péče a jímž bude celý plán
péče schválen.
Obec Bítovany žádáme o zveřejnění tohoto oznámení na její úřední desce a o zaslání oznámení
s vyznačením data vyvěšení a sejmutí z úřední desky zpět po ukončení lhůty k uplatnění
připomínek.
Stávající plán péče, u kterého je prodlužována platnost, je umístěn na portálu www.pardubickykraj.cz,
v oddílu Krajský úřad, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení ochrany přírody, Plány péče
o zvláště chráněná území.
OOP upozorňuje na to, dle § 77a odst. 2 zákona zabezpečuje péči o zvláště chráněná území, dle
§ 77a odst. 3 zákona vykonává v území přírodní památky a v jejím ochranném pásmu státní správu
v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti obecních úřadů, pověřených obecních úřadů,
a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (zejména povolování kácení dřevin), dále zde
například vydává výjimky ze zákazů dle § 43 odst. 1 zákona a souhlasy k činnostem stanoveným
v bližších ochranných podmínkách přírodních rezervací dle § 44 odst. 3 zákona. Rovněž vydává
souhlasy k činnostem v ochranných pásmech dle § 37 odst. 2 zákona.
Vlastník dotčených pozemků (v PP) má možnost požádat si v souladu s § 68 zákona o příspěvek na
činnosti vedoucí ke zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí (tedy činnosti realizované
v souladu s plánem péče apod.). Dle § 4 odst. 1 písm. j) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých
věcí, v platném znění, jsou pozemky v přírodní památce osvobozeny od placení daně z nemovitých
věcí. Skutečnost, zda jsou pozemky součástí zvláště chráněného území, osvědčuje pro finanční úřad
na základě žádosti vlastníka krajský úřad.
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