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1.

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ A POPISNÉ
ÚDAJE O PTAČÍ OBLASTI

Ptačí oblast (PO) Komárov byla vyhlášena nařízením vlády č. 679/2004
ze dne 8. prosince 2004. Předmětem ochrany této PO jsou zimující populace motáka
pilicha (Circus cyaneus) a kalouse pustovky (Asio flammeus) a jejich biotop. Cílem
ochrany je zachování a obnova ekosystémů významných pro tyto druhy v jejich
přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto
druhů v příznivém stavu z hlediska jejich ochrany.

1.1

Ptačí oblast se nalézá v kraji:

Pardubický

1.2

Dotčená katastrální území

Časy, Dašice, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Holice v Čechách, Horní Roveň, Horní
Ředice, Komárov u Holic a Ostřetín.

1.3

Výčet obcí

Časy, Dašice, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Holice, Horní Ředice, Ostřetín.

1.4

Výměra
ha
2030,8
8,9
2021,9
2012,8
1,9
3,3
3,9

CELKOVÁ VÝMĚRA
1) výměra lesních pozemků
2) výměra nelesních pozemků
2a) zemědělské pozemky
2b) vodní plochy, toky a mokřady
2c) zastavěná plocha
2d) ostatní plochy

1.5

Významné subjekty pro jednání

Zemědělská vodohospodářská správa – Oblast povodí Labe (Kydlinovská 245,
500 05 Hradec Králové) – správa toků
Vlastníci a nájemci pozemků – zemědělské hospodaření (na území PO vlastní
pozemky několik set vlastníků, kteří je pronajímají několika desítkám hospodařících
subjektů)
Lokality s podrobně plánovaným managementem byly vymezeny na pozemcích
následujících nájemců:
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•

Lubomír Pištora, Dolní Roveň 274, 533 71

•

Petr Růžička, Dolní Ředice 238, 533 75

•

Solvit s.r.o. Skrbeň, Hlavní 17, 783 35 Olomouc (pozemky obhospodařuje
Středisko Holice, Staroholická 398, 534 01 Holice)

1.6

Dotčená ZCHÚ

-

1.7

Další důvody ochrany

-

2.

ODBORNÉ A VĚCNÉ ZDŮVODNĚNÍ CÍLŮ A
ZPŮSOBŮ PÉČE

Souhrn doporučených opatření (SDO) slouží k naplnění cíle ochrany PO, tedy k zachování
populací motáka pilicha a kalouse pustovky v příznivém stavu v dlouhodobém časovém
horizontu. Za tímto účelem směřují opatření k zajištění kvalitních biotopů využívaných výše
uvedenými druhy na dostatečně velkých plochách a dále upozorňují na další faktory, které by
mohly mít negativní dopad na předmět ochrany této PO.
Převažujícím krajinným typem v PO je zemědělská krajina v úrodném Polabí v ploché nivě
Zadní Lodrantky, charakteristická rozptýlenou zelení v podobě několika remízů a keřových
pásů doprovázejících kanály, menší vodní toky a komunikace. Zemědělsky obhospodařované
pozemky zde tvoří mozaiku orné půdy (1825,0 ha) a trvalých travních porostů (187,8 ha).
V části území se z důvodu vysoké hladiny podzemní vody vyvinula mokřadní společenstva a
podmáčené louky s ostřicovými porosty. Vodní toky jsou lemovány i porosty rákosu.

2.1

Ornitologický význam

Jedná se významné zimoviště a hromadné nocoviště/místo denního odpočinku
kalouse pustovky (Asio flammeus) a motáka pilicha (Circus cyaneus). Nepravidelné
hnízdiště kalouse pustovky (Asio flammeus) a motáka lužního (Circus pygargus) a
pravidelné hnízdiště ťuhýka obecného (Lanius collurio), pěnice vlašské (Sylvia nisoria),
čejky chocholaté (Vanellus vanellus) a motáka pochopa (Circus aeruginosus). Při
vhodných podmínkách se jedná o významnou tahovou lokalitu pro dravce, bahňáky
a jeřába popelavého (Grus grus).
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2.2

Předmět ochrany

Druhy přílohy I směrnice o ptácích a druhy článku 4.2, pro které je daná oblast vyhlášena:

2.2.1 moták pilich

(Circus cyaneus)

(zimoviště)

Moták pilich v ČR hnízdí řídce a vzácně, pravidelně však přes naše území protahuje
a zimuje zde. Kromě jedinců, kteří u nás tráví i jiná období roku zde zimují i ptáci ze
severu a severovýchodu Evropy.
Pro zimování pilich vyhledává otevřenou krajinu v rovinách a pahorkatinách a tam
především rozlehlá pole a louky, údolí řek, slatiny v lesích, rašeliniště a mokřiny. Na
zimovištích většinou ptáci hromadně nocují. Z nocovišť se pak ve dne rozletují za
potravou do okolí.
Potravu pilichů tvoří drobní a středně velcí obratlovci. Zatímco v jiných místech
areálu rozšíření mohou představovat významný podíl potravy i jiné skupiny
obratlovců, v našich podmínkách v potravě převažují myšovití hlodavci. Piliši se při
lovu orientují zrakem, loví za letu nízko nad zemí a většinou útočí na kořist sedící na
zemi.
Hnízdění probíhá od dubna do června. Hnízdo tvoří hromádka trávy a větviček na
zemi a samice do něj snáší 4–6 vajec, ze kterých se po měsíci líhnou mláďata. Ta
rychle rostou a brzy se pohybují po okolí hnízda a učí se lovit. Po 6 týdnech mláďata
hnízdo opouštějí.
2.2.2 kalous pustovka

(Asio flammeus)

(zimoviště)

Kalous pustovka u nás nepravidelně a řídce hnízdí, ale celkem pravidelně se
vyskytuje od podzimu do jara, kdy se může početnost jedinců tohoto druhu výrazně
měnit v závislosti na populačním cyklu hrabošů a klimatických podmínkách.
V některých letech má výskyt charakter hromadných invazí, přičemž se většinou
jedná o jedince ze severovýchodu Evropy. Kalousi pustovky jsou částečně tažné a
pohybují se v závislosti na potravní nabídce ve svém areálu od severu Evropy až po
Afriku.
Jako zimoviště vyhledávají vlhčí otevřená místa, zejména vlhké louky a bažiny s
roztroušenými křovinami a stromy, také však pole v rovinách a pahorkatinách.
Zimoviště známá z našeho území mají velmi různorodý charakter, od suchých strání
až po podmáčené ostřicové louky s příměsí orobince a rákosu. Pustovky se většinou
zdržují v menších skupinách nebo v hejnech čítajících několik desítek jedinců.
V potravě pustovek převažují hraboši a jiní drobní savci, mimo zimní období i hmyz
nebo plži. Při lovu létají nízko nad zemí nebo posedávají na kamenech a kůlech. Loví
většinou ráno a za soumraku.
Běžnou dobou hnízdění je duben až květen, pokud je potravy nadbytek, mohou
pustovky zahnízdit i v zimě. Pustovka je naší jedinou sovou, která si staví hnízdo. Je
umístěné na zemi ve vyšší vegetaci a samice do něj snáší 3–5, ale při nadbytku
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potravy i 10 vajec, která zahřívá 4 týdny. Za další čtyři týdny začínají mláďata již
poletovat, ale ještě po stejně dlouhou dobou jim rodiče přinášejí potravu.

2.3

Stav ptačí oblasti z hlediska předmětu ochrany

2.3.1. Analýza stavu biotopů využívaných druhy ptáků, které jsou předmětem
ochrany PO
Biologie druhů v PO

Moták pilich a kalous pustovka využívají lokalitu (převážně) v mimohnízdním
období jako zimoviště. Biotopové nároky obou druhů jsou velmi podobné. Jako
úkryty jsou využívány plochy omezeného rozsahu se vzrostlou vegetací, která má
hustotu a výšku představující pro ptáky bezpečný úkryt, ale odkud zároveň mají
dobrý přehled. Přítomnost takového biotopu na lokalitě je vedle dostatku potravy
nejvýznamnějším limitujícím faktorem výskytu obou druhů na území PO. Vegetační
kryt by měl mít bylinný charakter a výšku v době příletu ptáků na zimoviště, tedy
kolem poloviny října, minimálně 40–50 cm.
Určitou roli v atraktivitě lokality zřejmě hraje i podmáčenost těchto ploch.
Podmáčené a nepodmáčené plochy trvalých travních porostů mají i při stejném
způsobu obhospodařování zcela odlišný charakter vegetace. Na podmáčených
plochách se nachází vegetace s příměsí ostřice a dalších tuholistých vlhkomilných
rostlin, které zajišťují vegetační kryt po velkou část zimního období a tím příhodné
podmínky pro zimování obou druhů, které jsou předmětem ochrany PO. Na zcela
suchých místech se nachází druhově chudá vegetace s převahou několika druhů
travin a s výrazným zastoupením smetanky lékařské, která v současných
podmínkách (běžné obhospodařování se dvěma sečemi i vynechání druhé seče)
nevytvoří optimální vegetační kryt po většinu zimního období. Proto se jeví jako
zcela nevyhnutelné zamezit vysoušení podmáčených ploch dotčeného území.
Jako úkryty jsou používány neposečené travní porosty, ostřicové enklávy, ale i
nesklizené obilí a vojtěška. K lovu kořisti jsou přednostně využívány nízké travní
porosty, podmáčené neobdělávané plochy a sklizená obilná a vojtěšková pole.
V obdobích roku s krátkodobě vysokou sněhovou pokrývkou může být oběma
druhy využívána k odpočinku a lovu vyšší vegetace v okolí vodních toků nebo
solitérní či skupinové stromy a keře.
Na lokalitě se obvykle zimující ptáci objevují ve větším počtu v říjnu a jsou
zaznamenáváni do konce března.
U kalouse pustovky bylo zjištěno i hnízdění minimálně tří párů (podle počtu
tokajících samců lze dokonce usuzovat i o počtu až pěti hnízdících párů). Ke
hnízdění může být kromě výše uvedených biotopů (využívaných i jako místo
denního odpočinku) použito zorané pole.
Stávající stav biotopů využívaných jako nocoviště/místa denního odpočinku

V zimách 1997/1998 až 2002/2003 byl stav biotopu obou druhů velmi příznivý, a to
jak vlivem klimatických podmínek (zejména množstvím srážek v letním období), tak
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v důsledku změn hospodařících subjektů, které vedly k neobhospodařování
některých pozemků. V těchto letech zůstávaly zejména podmáčené části PO
neposečeny (v případě travních porostů) a nesklizeny (v případě polních plodin), což
vytvářelo ideální podmínky pro zimování obou druhů. V těchto zimách v oblasti
zimovalo vždy 10–45 motáků pilichů a 15–60 kalousů pustovek. Hranice lokalit
historicky využívaných jako nocoviště/místa denního odpočinku obou druhů jsou
vyznačena v mapových podkladech (kapitola 5), mají celkovou rozlohu 216 ha a
zahrnují jak travní porosty tak ornou půdu.
V následujících rocích však byla léta sušší, na některých pozemcích začaly hospodařit
nové subjekty a navíc jsou téměř všechny travní porosty v klíčových lokalitách
obhospodařovány v režimu agroenvironmentálního opatření „ošetřování travních
porostů“ (na pětileté období 2004–2008). Jednou z podmínek vycházejících ze zásad
správné zemědělské praxe, kterou musí hospodařící subjekty v oblasti splnit, je
provést dvě seče travních porostů (první do 15. 7. a druhou do 15. 10. kalendářního
roku). V důsledku výše uvedených skutečností, byly veškeré travní porosty v letech
2003 a 2004 sklizeny a před zimou jejich výška dosahovala kolem 10 cm,
v následujících zimách zde bylo zastiženo pouze několik jedinců druhů, které jsou
předmětem ochrany. Z hlediska nocovišť/míst denního odpočinku je ohrožujícím
faktorem kosení trvalých travních porostů v nevhodnou dobu a tím likvidace
vhodných biotopů. Tato situace je z hlediska cílů ochrany PO velmi nepříznivá a je
nutné ji v klíčových lokalitách změnit.
Další potenciál vhodných biotopů využívaných jako nocoviště/místa denního odpočinku

Celková rozloha luk a pastvin v PO Komárov je 187,8 ha, z toho v lokalitách
historicky oběma druhy využívaných v západní části PO se nachází 77,3 ha, zbylých
110,5 ha je roztroušeno v malých plochách s jediným větším celkem v centrální části
PO, který se však nachází v bezprostřední blízkosti zastavěného území. V současné
situaci je plocha luk a pastvin v PO dostatečná, je však zcela zásadní zachovat jejich
podíl a podíl podmáčených, zamokřených a vlhkých ploch. Potenciálním
ohrožujícím faktorem jsou změny vyvolané možným zvýšeným rušením
automobilovým provozem (viz níže).
Při úvaze o dalším potenciálu ploch
nocovišť/míst denního odpočinku je třeba mít na zřeteli, že podobně rozsáhlé plochy
trvalých travních porostů se v PO ani v jejím bezprostředním okolí nenacházejí a
v případě potřeby by zřejmě bylo nutné počítat se změnou pozemků z orné půdy na
trvalé travní porosty.
Stávající stav biotopů využívaných jako potravní stanoviště

Jako potravní stanoviště je v různé intenzitě používána většina plochy PO, jedinci
obou druhů loví potravu i ve větší vzdálenosti od nocovišť/míst denního odpočinku
i za hranicemi PO. Vzhledem k převládající složce potravy obou druhů (hraboš
polní) mají jako potravní stanoviště největší význam porosty jetele, vojtěšky,
krmných směsek, ozimů a v zimním období pak mají význam také nezoraná strniště.
Méně vhodné jsou plochy, na nichž jsou pěstovány brambory nebo řepa. Zcela
nevyhovující plodinou, vzhledem ke sterilitě ploch po sklizni, je kukuřice. Ze
stejných důvodů by byla nevhodnou plodinou slunečnice, případně energetické
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plodiny pěstované na biomasu (šťovík). Současný způsob využití orné půdy v oblasti
je díky vyššímu poměru vhodných plodin vyhovující. Z hlediska potravní nabídky je
možným ohrožením situace, kdy by byla většina orné půdy po dobu přítomnosti
ptáků na zimovišti zorána. Zcela nevhodné je vzhledem k převládající složce potravy
obou druhů také používání rodenticidů v porostech pícnin. V současné době nejsou
rodenticidy v PO používány.
Příznivým faktorem pro lov potravy je také přítomnost roztroušené zeleně a vegetace
podél vodotečí v hustotě, která nepředstavuje výrazné terénní bariéry.
2.3.2. Analýza stavu dalších faktorů, které by mohly mít negativní dopad na
druhy, které jsou předmětem ochrany PO
Hydrologický režim území

Na území PO existuje několik cenných podmáčených ploch, které jsou ptáky
využívány jako nocoviště/místo denního odpočinku nebo hnízdiště. K tomuto stavu
přispívá i zčásti nefunkční meliorační síť v oblasti. Současný stav do určité míry
příznivě ovlivňuje hydrologický režim některých cílových ploch a případná obnova
meliorační sítě v lokalitách historicky používaných jako nocoviště/místa denního
odpočinku (viz vymezení v kapitole 5) by představovala riziko změny vodního
režimu těchto podmáčených ploch a zhoršení stavu biotopu obou druhů.
Rušení automobilovým provozem

Silniční síť v PO a v jejím nejbližším okolí je poměrně málo frekventovaná a
v současném rozsahu nepředstavuje pro druhy, které jsou předmětem ochrany,
riziko. V návrhu je výstavba rychlostní komunikace R35 (Hradec Králové –
Mohelnice). Pokud by byla realizována v současnosti preferovaná varianta, tedy
vedení komunikace po západní hranici PO v těsné blízkosti lokalit historicky
využívaných jako nocoviště/místa denního odpočinku obou druhů, přestavovala by
riziko kolizí ptáků s motorovými vozidly a jejich rušení na místech
nocovišť/denního odpočinku.
Rušení pohybem osob

Potenciálním ohrožujícím faktorem by mohlo být rušení odpočívajících ptáků
pohybem lidí a psů. V současné době intenzita pohybu osob v lokalitě nepředstavuje
problém, protože se nejedná o lokalitu turisticky atraktivní ani jinak intenzivně
využívanou.
Charakter krajiny

Přehlednost, otevřený charakter krajiny PO a poměrně velká plocha různými
způsoby využívané zemědělské půdy přispívají k atraktivitě území pro oba druhy,
které jsou předmětem ochrany. Potenciálním ohrožujícím faktorem v oblasti by byla
fragmentace území výstavbou.

V současné době není stav PO z hlediska předmětu ochrany uspokojivý zejména kvůli tomu,
že v posledních letech nebyl v území k dispozici biotop, který oba druhy využívají jako
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nocoviště/místa denního odpočinku. Klíčovým opatřením je tedy nastavení managementu
trvalých travních porostů v lokalitách, které byly oběma druhy tradičně využívány, tak, aby
byla přítomnost tohoto biotopu zajištěna. Z potenciálních ohrožujících faktorů je
nejvýznamnějším rizikem možnost výstavby rychlostní komunikace podél západní hranice
PO.

3.
3.1

PLÁN OPATŘENÍ

Dlouhodobý plán opatření

Realizace níže uvedených opatření je nezbytná pro zachování a obnovu ekosystémů
významných pro ptačí druhy, které jsou předmětem ochrany PO. SDO slouží jako
podkladový materiál pro zajišťování péče o PO a výkon státní správy příslušných
OOP na území PO.

3.2

Zajištění požadavků druhů, které jsou předmětem ochrany

3.2.1. Opatření pro zajištění vhodného biotopu
Biotopy využívané jako nocoviště/místa denního odpočinku

Na trvalých travních porostech na tradičních nocovištích v PO je třeba zajistit v době
příletů ptáků na zimoviště (polovina října) dostatečně hustý vegetační kryt bylinného
charakteru s výškou minimálně 40–50 cm. Vzhledem k tomu, že subjekty hospodařící
na plochách využívaných jako nocoviště/místa denního odpočinku jsou zapojeny do
agroenvironmentálních programů s pětiletým závazkem trvajícím do konce roku
2008, je nutno přijmout v tomto období dočasné řešení, které spočívá v neprovedení
druhé seče na těchto plochách. Bude na nich do 15. 6. provedena první seč a do 31. 3.
následujícího roku nebudou vybrané plochy obhospodařovány.
Řešení této problematiky je nastaveno tak, aby nebyly porušeny podmínky dotačních
titulů využívaných hospodařícími subjekty, a aby byly zároveň zajištěny
suboptimální podmínky pro oba druhy. Uvedený postup nezajistí dostatečně hustý a
vysoký vegetační kryt na místech využívaných jako nocoviště/místa denního
odpočinku plošně, ale pouze lokálně v závislosti na aktuálních klimatických,
vegetačních a hydrogeologických podmínkách.
Počínaje rokem 2009 bude nutné přistoupit k úplnému vynechání seče v každém
druhém roce. Toho lze dosáhnout rozdělením plochy s travními porosty na
tradičních nocovištích/místech denního odpočinku přibližně na dvě poloviny a
střídáním jejich obhospodařování tak zajistit každoroční přítomnost vhodného
biotopu obou druhů. Vhodný způsob rozdělení, tak aby nedocházelo k fragmentaci
potřebného biotopu, by mohl spočívat například v rozdělení plochy na dvě poloviny
po celých půdních blocích, s ohledem na jejich přístupnost. Tento postup vylučuje
zapojení hospodařících subjektů do agroenvironmentálních programů.
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Z monitoringu výskytu obou druhů v PO vyplývá, že pro nocování (denní
odpočinek v případě kalouse pustovky) využívají jedinci obou druhů zejména
plochy se vzrostlou vegetací v západní části PO (v minulosti se jednalo vedle
trvalých travních porostů i o nesklizené plodiny nebo dočasně neobhospodařované
pozemky na orné půdě). Vymezené lokality představují tradiční nocoviště/místa
denního odpočinku obou druhů v PO.
Vymezené lokality (viz mapová příloha v kapitole 5.2) mají celkovou rozlohu 216 ha
(dvě oddělené lokality o rozlohách 192,5 a 23,5 ha). Trvalé travní porosty v těchto
lokalitách mají rozlohu 77,3 ha, z nichž pro navržené opatření bylo vybráno 70,6 ha,
které představují kompaktní plochu zahrnující většinu tradičních nocovišť/míst
denního odpočinku obou druhů na trvalých travních porostech.
Biotopy využívané jako potravní stanoviště

Z dlouhodobého hlediska je v PO třeba stabilně zajistit i dostatečnou nabídku
potravních stanovišť. Cílem je celkově nezvětšovat plochu, na které se pěstuje
kukuřice, nezavádět pěstování slunečnice nebo energetických plodin pěstovaných na
biomasu, preferovat luční porosty v kombinaci s úhory, nepoužívat rodenticidy
v porostech pícnin, nelikvidovat roztroušenou zeleň a nezasahovat do
doprovodných rákosových porostů v okolí vodních toků.
3.2.2. Opatření ošetřující další faktory, které by mohly mít negativní dopad na
druhy předmětu ochrany
Hydrologický režim území

Na tradičních nocovištích (vymezení – viz mapová příloha v kapitole 5.1 a 5.2) je
třeba udržet stávající hydrologický režim, který příznivě ovlivňuje skladbu vegetace
těchto ploch, a neobnovovat zde funkčnost melioračních kanálů. Rozsah
podmáčených, zamokřených a vlhkých ploch by se v rámci PO neměl v žádném
případě zmenšit oproti současnému stavu. Při úvaze o dalším potenciálu ploch
nocovišť/míst denního odpočinku je třeba mít na zřeteli vhodnost podmáčení
takových ploch pro vytvoření optimálního vegetačního pokryvu při případné změně
způsobu využití pozemků z orné půdy na trvalé travní porosty.
Rušení automobilovým provozem

V současné době bylo vydáno souhlasné stanovisko EIA na záměr silnice R35
Opatovice nad Labem – Vysoké Mýto. V případě projektové přípravy je třeba
vyloučit riziko kolizí ptáků s jedoucími vozidly (zahloubení, valy, svislé zábrany) a
zajistit, aby akusticky ani vizuálně komunikace nerušila ptáky na lokalitě
(protihlukové bariéry, valy apod.) v souladu se závěry tohoto stanoviska. Zároveň je
třeba přistoupit k vytvoření nových lokalit nocovišť/míst denního odpočinku ve
východní části PO, v dostatečné vzdálenosti od komunikace a zajistit jejich funkčnost
ještě před realizací záměru.
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Rušení pohybem osob

V období od konce září do konce března by nemělo docházet k intenzivnímu rušení
na plochách nocovišť/míst denního odpočinku, proto je třeba z těchto míst vyloučit
případné hromadné akce.
Charakter krajiny

V budoucnu by nemělo dojít k fragmentaci území výstavbou. Proto je třeba v rámci
územního plánování nerozšiřovat zastavitelná území obcí do území PO a zabránit
vedení liniových staveb na území PO (komunikace, nadzemní elektrické vedení).
OOP v rámci své činnosti zajišťují naplňování cíle ochrany PO prostřednictvím jednotlivých
legislativních nástrojů. Přímou vazbu na ochranu druhů předmětu ochrany mají především
limity stanovené vlastním nařízením vlády č. 679/2004 Sb. (výčet činností, které nelze bez
souhlasu OOP dle § 45e odst. 2 realizovat) a dále zákonnými požadavky týkajícími se obecné
(§ 5 odst. 1 a 3, § 5a, § 5b) a zvláštní druhové ochrany (§ 50 odst. 1 a 2, § 56).
V případě zjištění činností vedoucích k nedovolené změně obecně nebo zvláště chráněné části
přírody (tj. i PO nebo stavu populací přítomných druhů) je OOP oprávněn v souladu s § 66
takovéto činnosti omezit nebo zastavit.
OOP v souladu s § 45g ve všech rozhodnutích, stanoviscích a při dalších správních úkonech
(kromě uvedených případů také např. při vydávání stanoviska k zásahu do VKP v případě
vodních toků a jejich niv v rámci PO, při povolování kácení dřevin aj.) postupují tak, aby
nedošlo k závažnému poškození nebo zničení biotopů druhů, jež jsou předmětem ochrany ani
k jejich významnému rušení.
OOP jsou dále dle § 65 ZOPK dotčenými orgány státní správy v řízeních podle jiných
zákonů, např. dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon –
např. v řízeních dle § 18 vodního zákona); zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákona – účast DOSS viz § 4 stavebního zákona, např. v řízeních
dle § 80 stavebního zákona) apod. a rozhodnutí vydávána podle těchto právních předpisů v
těchto řízeních může být vydáno pouze v dohodě s OOP.
V případě koncepcí a záměrů, které by mohly mít samostatně nebo ve spojení s jinými
významný vliv na PO se postupuje v souladu s § 45h a i zákona.
Zákon o ochraně přírody dále v § 58 stanoví nárok na náhradu za ztížení zemědělského (nebo
lesního) hospodaření a OOP rovněž mohou uzavírat podle § 45e odst. 4 s hospodařícími
subjekty smlouvy o způsobu hospodaření (přičemž finanční stránka smluvního vztahu je
řešena v souladu § 68, resp. 69).

3.3

Řešení konfliktů s jinými plány péče

Konflikty s jinými plány péče nejsou zřejmé.
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Seznam zkratek

DOSS = dotčený orgán státní správy
OOP = orgán ochrany přírody
PO = ptačí oblast
SDO = souhrn doporučených opatření
VKP = významný krajinný prvek
ZOPK = zákon o ochraně přírody a krajiny
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Orientační mapa ptačí oblasti
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5.2

Grafické vymezení lokalit s podrobně plánovaným
managementem

13

