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Záměr na vyhlášení přírodní památky Domaslavické údolí
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský
úřad), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 67 odst. 1 písm. a) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 77a odst.
2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zákon)
oznamuje
1. podle ustanovení § 40 odst. 2 a § 41 odst. 1 zákona všem známým vlastníkům
nemovitostí dotčených zamýšlenou ochranou, dotčeným orgánům státní správy a
dotčeným obcím záměr na vyhlášení (změnu hranice a rozšíření) zvláště chráněného
území „Domaslavické údolí“ v kategorii přírodní památka;
2. podle ustanovení § 38 odst. 3 zákona dotčeným obcím a vlastníkům nemovitostí
zapsaných v katastru nemovitostí návrh plánu péče pro uvedené území;
3. podle ustanovení § 45 odst. 1 zákona, že současně s vyhlášením přírodní památky
Domaslavické údolí bude zrušena stávající přírodní památka stejného jména.
Vyhlášení přírodní památky Domaslavické údolí se předpokládá v roce 2018.
POUČENÍ:
Navrhovaná přírodní památka je podle nařízení vlády č. 318/2013 Sb. v platném znění,
evropsky významnou lokalitou, kterou již v současné době lze využívat pouze tak, aby
nedošlo k jejímu závažnému nebo nevratnému poškození nebo ke zničení stanovišť,
tvořících její předmět ochrany. Pro všechny zásahy, které by mohly vést k poškození
evropsky významné lokality, je nezbytný předchozí souhlas krajského úřadu. Po vyhlášení
přírodní památky budou na jejím území platit ochranné podmínky uvedené v přiloženém
návrhu na vyhlášení, kterými bude stanoveno, jaké konkrétní činnosti bude možno na území
přírodní památky provádět pouze se souhlasem krajského úřadu.
Vlastníci nemovitostí dotčených navrhovanou ochranou mohou proti návrhu na
vyhlášení přírodní památky podat písemné námitky ve lhůtě 90 dnů od doručení
tohoto oznámení. Dotčené obce a kraje mohou uplatnit písemné námitky do 90 dnů od
obdržení návrhu na vyhlášení. Dotčené orgány státní správy se musí k návrhu písemně
vyjádřit do 30 dnů od jeho předložení. Námitky se podávají u Krajského úřadu Ústeckého
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 48, 400 00 Ústí nad Labem,
datová schránka: t9zbsva, nebo elektronicky se zabezpečeným podpisem prostřednictvím
elektronické podatelny na adrese: epodatelna@kr-ustecky.cz. Vlastník nemovitostí je
oprávněn uplatnit námitky jen proti takovému navrženému způsobu nebo rozsahu
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ochrany, jímž by byl dotčen ve výkonu svých práv nebo povinností. Krajský úřad
Ústeckého kraje rozhodne o došlých námitkách do 60 dnů od uplynutí lhůty pro uplatnění
námitek.
S celým textem plánu péče se lze seznámit na Krajském úřadu Ústeckého kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství, budova C, Stroupežnického 1326/16, 400 01
Ústí nad Labem, kancelář č. 310, a to v pracovních dnech, nejlépe po předchozí domluvě,
nebo na internetových stránkách Krajského úřadu Ústeckého kraje v sekci „životní
prostředí“ (http://zivotniprostredi.kr-ustecky.cz) a na obecním či městském úřadu
dotčených obcí.
Vlastníci či nájemci zemědělských nebo lesních pozemků mají dle § 58 zákona nárok na
finanční náhradu újmy, která by jim vznikla v důsledku omezení vyplývajících z navržené
ochrany území. Nárok je možné uplatnit po vyhlášení přírodní památky u Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR.
Vlastníci a nájemci pozemků v navrhované přírodní památce mohou obdržet dle § 69 zákona
příspěvek na péči o pozemky v zájmu ochrany přírody, a to po uzavření písemné dohody
s Krajským úřadem Ústeckého kraje; na uzavření dohody není právní nárok. Žádost o
příspěvek, případně návrh na uzavření dohody je možné uplatnit u Krajského úřadu
Ústeckého kraje.
Vlastníci a nájemci pozemků jsou podle § 68 odst. 3 zákona povinni v zájmu ochrany území
přírodní památky strpět provádění zásahů ke zlepšení přírodního prostředí ze strany
příslušného orgánu ochrany přírody, pokud takové zásahy po jeho výzvě neučiní sami. Za
tímto účelem jsou dle § 68 odst. 4 zákona povinni umožnit osobám zajišťujícím tyto zásahy
vstup na pozemky. Krajský úřad Ústeckého kraje je naproti tomu povinen předem vyrozumět
vlastníky či nájemce pozemku o rozsahu a době zásahu. Za případné škody vzniklé
vlastníkům či nájemcům pozemků v souvislosti s těmito zásahy odpovídá Krajský úřad
Ústeckého kraje.
Toto oznámení bude dále zveřejněno na portálu veřejné správy (http://www.portal.gov.cz) a
na úředních deskách dotčených obcí.

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí
Příloha: Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území
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Rozdělovník:
vlastníci pozemků v navrhovaném ZCHÚ:
Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
s žádostí o zveřejnění na úřední desce:
Obecní úřad Hrob (+ plán péče)
Obecní úřad Háj u Duchcova (+ plán péče)
portál veřejné správy
Obecní úřady žádáme v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona o zveřejnění
tohoto oznámení včetně návrhu na vyhlášení na své úřední desce po dobu nejméně 15
dní bezprostředně po jeho obdržení, a poté zaslání zpět s potvrzeným datem vyvěšení
a sejmutí. Děkujeme předem za spolupráci.
Dále obdrží :
Magistrát města Teplice, stavební úřad, Náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice
Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí,
Městský úřad Duchcov, stavební úřad
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