NAŘÍZENÍ
Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
č. 8 / 2015
ze dne 10. 08. 2015,
o vyhlášení Přírodní památky Podgruň
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „Agentura“) stanoví podle § 78
odstavec 1 a 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále
jen „zákon“):
§1
Vymezení přírodní památky
1. Vyhlašuje se Přírodní památka „Podgruň“ (dále jen „přírodní památka“).
2. Přírodní památka se rozkládá na území Moravskoslezského kraje, v katastrálním území
Staré Hamry 1. Hranici přírodní památky tvoří hranice pozemku p. č. 2169/1 – příloha č. 1
k tomuto nařízení Agentury. Orientační grafické znázornění území přírodní památky je
uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
§2
Předmět a cíl ochrany
1.

Předmětem ochrany je mozaika bezlesých pastevních a rašelinných biotopů, na nichž
jsou vyvinuta přírodě blízká společenstva organismů s výskytem typických, vzácných i
zvláště chráněných druhů.

2. Cílem ochrany území je zachování a zlepšování stavu dochovaných nelesních
ekosystémů, které v krajině vytvářejí typickou pohledovou kulisu a jsou životním
prostředím pro charakteristické, vzácné i zvláště chráněné druhy organismů.

§3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce:
a)
b)
c)
d)
e)

vyznačovat cyklistické trasy nebo trasy pro pěší
pořádat hromadné sportovní nebo turistické akce
zřizovat myslivecká zařízení k lovu, krmení a pozorování zvěře
hnojit nebo vápnit pozemky a používat chemické prostředky
povolovat a provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití
§4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška Okresního národního výboru ve Frýdku – Místku ze dne 27. 2. 1990,
kterou se určuje chráněný přírodní výtvor „PODGRÚŇ“.

§5
Účinnost
Toto nařízení Agentury nabývá účinnosti dnem 26. 08. 2015

Mgr. František Jaskula
ŘEDITEL REGIONÁLNÍHO PRACOVIŠTĚAOPK ČR, SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BESKYDY

Vyhlášení nařízení:

Na úřední desce Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky a způsobem umožňující
dálkový přístup (na elektronické úřední desce)
vyvěšeno dne: 10. 08. 2015

sejmuto dne: 25. 8. 2015

