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Věc: Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Čtvrtě
a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni
vlastníkům pozemků
Část I
Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Čtvrtě
Ministerstvo životního prostředí jako ústřední orgán státní správy ochrany přírody
podle ustanovení § 79 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje návrh na nové
vyhlášení zvláště chráněného území vyhotovený podle ustanovení § 40 odst. 1
zákona.
Území nově navrhované ke zvláštní územní ochraně ponese název „Čtvrtě“ a bude
vyhlášeno v kategorii národní přírodní rezervace (dále jen „rezervace“ nebo „NPR“)
ve smyslu ustanovení § 28 zákona.
Hlavním důvodem zpracování návrhu na vyhlášení NPR je ochrana předmětu
ochrany, který tvoří ekosystémy dubohabřin, teplomilných doubrav, suchých
acidofilních doubrav, jasano-olšových luhů a lesních pěnovcových pramenišť.
Základní ochranné podmínky jsou pro všechny národní přírodní rezervace dány
ustanovením § 29 zákona.
V souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a § 44 odst. 3 zákona o ochraně přírody se
navrhuje, aby na území navržené NPR bylo možno jen se souhlasem orgánu
ochrany přírody provádět tyto činnosti a zásahy:
a) povolovat a provádět změny druhu pozemků nebo způsobů jejich využití,
b) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního
přírodního materiálu stejného geologického původu.
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Vymezení hranic rezervace a jejího ochranného pásma
Navrhovaná Národní přírodní rezervace Čtvrtě se nachází ve Středočeském kraji,
v okresu Nymburk. Upřesňující údaje o pozemcích nacházejících se v navrhované
NPR Čtvrtě jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto oznámení.
Předpokládaná celková výměra navrhované rezervace je 94,03 ha.
K zabezpečení zvláště chráněného území před rušivými vlivy je v souladu s § 37
odst. 1 zákona navrhováno vyhlásit ochranné pásmo a to ve dvou vzájemně
oddělených částech.
Předpokládaná celková výměra navrhovaného ochranného pásma je 18,4 ha.
S podrobně zpracovaným návrhem na vyhlášení Národní přírodní rezervace Čtvrtě
podle § 40 odst. 1 zákona, včetně zákresu hranic rezervace v katastrální mapě, je
možné se seznámit a nahlédnout do něj na Ministerstvu životního prostředí – odboru
zvláštní územní ochrany přírody a krajiny (Vršovická 65, 100 10 Praha 10),
v pracovních dnech (pondělí – pátek) v době od 8.00 do 16.00 h nebo na
internetových stránkách Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz) v rubrikách
„Úřední deska“ a „Zvláště chráněná území - Národní přírodní rezervace“ a dále na
AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj (Česká
ul. 149, 276 01 Mělník).
Podle § 40 odst. 4 zákona mají vlastníci pozemků dotčených navrhovanou národní
přírodní rezervací právo uplatnit k návrhu vyhlásit část přírody za zvláště chráněné
území námitky, a to do 90 dnů od doručení oznámení o návrhu. Námitky se uplatňují
písemně u Ministerstva životního prostředí – odboru zvláštní územní ochrany přírody
a krajiny v Praze (Vršovická 65, 100 10 Praha 10), které je povinno včas uplatněné
námitky posoudit a vydat o nich rozhodnutí ve lhůtě do 60 dnů a s rozhodnutím
seznámit toho, kdo je podal. K námitkám uplatněným po uplynutí této lhůty nebude
přihlédnuto.
V souladu s ustanovením § 40 zákona vám zasíláme toto oznámení, protože podle
záznamů v katastru nemovitostí jste vlastníkem některé z pozemkových parcel
uvedených v příloze tohoto oznámení. V případě, že záznam v katastru
již neodpovídá skutečnosti, sdělte nám laskavě obratem jméno a adresu současného
vlastníka.
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Část II
Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče
o Národní přírodní rezervaci Čtvrtě
Ministerstvo životního prostředí jako ústřední orgán státní správy ochrany přírody
podle ustanovení § 79 odst. 1 zákona, dále oznamuje v souladu s ustanovením § 38
zákona, že byl zpracován návrh plánu péče o navrhovanou Národní přírodní
rezervaci Čtvrtě na období 2019–2024.
S návrhem plánu péče o navrhovanou Národní přírodní rezervaci Čtvrtě je možné se
seznámit a nahlédnout do něj na Ministerstvu životního prostředí – odboru zvláštní
územní ochrany přírody a krajiny (Vršovická 65, 100 10 Praha 10), v pracovních
dnech (pondělí – pátek) v době od 8.00 do 16.00 hod. nebo na internetových
stránkách Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz) v rubrikách „Úřední deska“
a „Zvláště chráněná území - Národní přírodní rezervace“ a dále na AOPK ČR,
Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj (Česká ul. 149,
276 01 Mělník).
Připomínky k návrhu plánu péče je možné zaslat písemně nejpozději do 90 dnů
od dne obdržení tohoto oznámení na Ministerstvo životního prostředí - odbor zvláštní
územní ochrany přírody a krajiny (Vršovická 65, 100 10 Praha 10).
S pozdravem
Ing. Petr Stloukal
ustanoven zastupováním ředitele
odboru zvláštní územní ochrany
přírody a krajiny
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