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Krajský úřad Jihomoravského kraje, jako oprávněný orgán ochrany přírody na základě znění § 77a odst.  
4 písm. f) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o ochraně přírody“), 

s c h v a l u j e 

v souladu s § 38 zákona o ochraně přírody plán péče o zvláště chráněné území přírodní památky Polámanky 
na období 2022 – 2032. 

Zdejším orgánem ochrany přírody bylo vydáno oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče 
o uvedené zvláště chráněné území, které bylo zveřejněno na portálu veřejné správy (04.01.2022) 
a vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu Kobeřice u Brna (05.01.2022 – 07.02.2022). Schvalujícím 
orgánem byla zároveň stanovena lhůta pro uplatnění připomínek vlastníků pozemků do 25.02.2022.  

 V uvedené lhůtě, a rovněž ani po jejím uplynutí, nebyly vůči obsahu návrhu plánu péče vzneseny žádné 
připomínky, proto byl plán péče o přírodní památku Polámanky na období 2022–2032 schválen v 
navrhovaném znění.  

Plán péče o zvláště chráněné území přírodní památky Polámanky je odborný a koncepční dokument 
ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji, současném stavu zvláště chráněného území, 
výsledků provedených inventarizačních průzkumů navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu 
předmětu ochrany a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho 
ochranném pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování 
orgánů ochrany přírody. 

V souvislosti se schválením nového plánu péče o přírodní památku Polámanky na období 2022 – 2032, dle 
kterého bude nadále zajišťována péče o toto chráněné území, je třeba považovat tuto písemnost současně 
za výzvu vlastníkům a nájemcům (resp. uživatelům) pozemků k provedení zásahů ke zlepšení přírodního 
prostředí a za účelem zachování druhového bohatství na území této přírodní rezervace podle ustanovení § 
68 odst. 1 a 3 zákona o ochraně přírody, na základě kterého jsou orgány ochrany přírody oprávněny tyto 
zásahy provádět samy či prostřednictví jiného, pokud tak vlastníci a nájemci (resp. uživatelé) neučiní sami.  
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Protokol o schválení plánu péče o zvláště chráněné území přírodní památky Polámanky 
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 Ve smyslu ustanovení § 68 odst. 3 výše uvedeného zákona jsou orgány ochrany přírody oprávněny 
provádět samy či prostřednictvím jiného zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí za účelem 
zachování druhového bohatství přírody a udržení systému ekologické stability, neučiní-li tak po výzvě 
orgánu ochrany přírody vlastník či nájemce (resp. uživatel) pozemku sám.  
 
Žádáme proto obecní úřad Kobeřice u Brna o zveřejnění tohoto protokolu o schválení plánu péče s výše 
uvedenou výzvou k provedení zásahů ke zlepšení přírodního prostředí na své úřední desce, a to 
bezprostředně po jeho obdržení.  
 
Ty vlastníky a nájemce (resp. uživatele) pozemků, kteří jsou ochotni, resp. mají v úmyslu sami provádět  
v plánu péče navrhovaná opatření, žádáme o písemné sdělení této skutečnosti, a to do 30 dnů od vyvěšení 
tohoto oznámení na úřední desce obce Kobeřice u Brna. Pozn. Tato výzva se netýká vlastníků a nájemců 
(resp. uživatelů) pozemků, kteří se na zlepšení přírodního prostředí v daném zvláště chráněném území již 
ve spolupráci s orgánem ochrany přírody podílejí.  
 
V případě, že takováto opatření nemohou nebo nechtějí vlastníci a nájemci (resp. uživatelé) provést  
a také v případě, že ve stanoveném termínu zdejší orgán ochrany přírody sdělení vlastníků a nájemců 
(resp. uživatelů) pozemků neobdrží, zajistí provedení těchto opatření orgán ochrany přírody sám na 
vlastní náklady.  

Současně vás seznamujeme se skutečností, že podle § 68 odst. 4 výše uvedeného zákona jsou vlastníci  
a nájemci (resp. uživatelé) dotčených pozemků povinni strpět provádění těchto zásahů a umožnit osobám, 
které je zajišťují, vstup na pozemky. Za případné škody vzniklé vlastníkům či nájemcům (resp. uživatelům) 
pozemků v souvislosti s prováděním těchto zásahů odpovídá orgán ochrany přírody, který zásahy nařídil. 
Tím není dotčena odpovědnost osob provádějících tyto zásahy.   

 
 
Mgr. Petr Mach  
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny 
v z. Ing. Janka Čejková v. r. 
referent oddělení ochrany přírody a krajiny 
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