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VĚC: Projednání aktualizace SDO CZ0520022 Miletínská bažantnice
Vážená paní, vážený pane,
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky byla pověřena Ministerstvem životního
prostředí ke zpracování souhrnů doporučených opatření (SDO) pro evropsky významné lokality
(EVL) v České republice. Tímto Vás oslovujeme jako majitele či správce pozemků uvnitř jednoho z
těchto chráněných území v rámci soustavy Natura 2000, konkrétně evropsky významné lokality
CZ0520022 Miletínská bažantnice.
Prostřednictvím nařízení vlády č. 73/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb.
o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, došlo u této lokality ke změně
hranice EVL (zpřesnění vedení hranice – zarovnání na hranice přírodní rezervace Miletínská
bažantnice).
V této souvislosti bylo zapotřebí zaktualizovat dříve zpracovaný souhrn doporučených opatření pro
tuto evropsky významnou lokalitu. Změny ve vedení hranice EVL jsou zanedbatelnécho
charakteru. Při aktualizaci SDO však bylo zjištěno, že se v současnosti v EVL vůbec nevyskytuje
jeden z předmětů ochrany – stanoviště 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu
Magnopotamion nebo Hydrocharition, který je v EVL reprezentován biotopy V1C - Makrofytní
vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod – porosty s bublinatkou jižní a
biotopem V1F - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní
porosty. V EVL byly částečně zaznamenány pouze porosty makrofytní vegetace bez ochranářsky
významných druhů; tyto porosty však nespadají do předmětu ochrany EVL. Změny provedené
v SDO jsou primárně cílené na zlepšení stavu tohoto biotopu.
Další úpravy proběhly s cílem zajištění zlepšení stavu také ostatních předmětů ochrany:
– stanoviště 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách
– stanoviště 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří
– stanoviště 7230 Zásaditá slatiniště
– stanoviště 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
Zasíláme Vám odkaz na webové stránky regionálního pracoviště Východní Čechy a Portál veřejné
správy, na kterých naleznete návrh aktualizovaného textu SDO včetně mapových příloh a rámcové
směrnice pro lesní hospodaření:
https://vychodnicechy.ochranaprirody.cz/uredni-deska/
https://portal.gov.cz/obcan/zverejnene-informace
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Zároveň si dovolujeme požádat město Miletín a obec Červenou Třemešnou o zveřejnění
informace o projednání SDO na úřední desce.
Případné připomínky k materiálům, prosím, zasílejte nejpozději do 7. 10. 2020 nejlépe elektronicky
Mgr. Evě Jetenské: eva.jetenska@nature.cz, (tel.: 466 797 588, 725 826 301) nebo přes
datovou schránku pracoviště IDDS: kpddyvy.
Připomínky lze zaslat také písemně na adresu AOPK ČR, RP Východní Čechy, Jiráskova 1665,
530 02, Pardubice.
K později uplatněným připomínkám nebude možné přihlížet.

S pozdravem,

(podepsáno elektronicky)
RNDr. Milan Růžička, v. r.
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ SLEDOVÁNÍ STAVU BIODIVERZITY

Rozdělovník:
- Blažková Anna
- Český rybářský svaz, místní organizace Miletín (e-mailem)
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, odd. ochrany přírody
a krajiny, Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IDDS: gcgbp3q
- Málek Ondřej
- Město Miletín, Náměstí K. J. Erbena 99, Miletín, 507 71, IDDS: yncbcrq
- Obec Červená Třemešná, Červená Třemešná 47, Hořice, 508 01, IDDS: pmga6r7
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3, IDDS: z49per3
- Mgr. Stýblo Ondřej
- Zemědělské družstvo Miletín, Rohoznice 149, 50771, IDDS: uewcwux
Na vědomí:
- Český rybářský svaz, místní organizace Hořice (e-mailem)
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