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Krajský úřad Středočeského kraje,Zborovská ll, l50 2l Praha 5, Odbor životníhoprostředí
a zemědělství (dále jen .,KÚSK"). jako příslušnýorgán dle § 29 odst. 1 zák. č. l2912000 Sb.,
o kra"iích (krajské zřízení), ve znění pozdě_išíchpředpisů a příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a
odst.4, písm, fJ zák. č.ll4ll992 Sb., o ochraně přít,ody a l<rajiny, ve znění pozdě.jších předpisů (dále
jen .,ZOPK")._g1_o_tusujc_naJg(adě ust, § 45c odst. 5, ZOPK a naíízenívlády č. ZOBl20l2 Sb., o
vyhlášeníevropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu,yg9J!o_9_yyhl4§,l_tgu!le
§ 25 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád")
upozornenl

vlastníkům pozemků v nížeuvedených evropsky významných lokalitách nebo iejich
částech, jejichž ochranu je, podle nařízenívlády č.13212005 Sb., ktet'm se stanoví národní
seznam evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,národní
seznam"), třeba zajistit lyhlášením zvláště chráněného území,že ochrana na dotčeném
pozemku, můžebýt zajištěna smluvně.
Pokud vlastník dotčenéhopozenlku ve lhůtě 60 dnů ode dne doručeníupozornění. kterýrn je

paínácý den po vyvěšení na desce K[JSI{. ner-rčinížádný písemný úrl<on směřující l< uzavření
smlouvy, nebo na zák|adě tohoto úkonu nedo"ide ve lhůtě dvou let k uzavření smlouvy podle § 39
ZOPK, bude evropsk,v významná lokalita vyhlášena jako zvláště chráněnó uzemí v kategorii ochrany
stanovené národním seznalnelll. a to postupem stanoveným ZOPK pro vyhlášení zvláště chráněného
územ í přísltršnél<a(egorie,

Výše uveclené upozornění se §ká vlastnílrůpozemků na územítěchto evropsky

významných lokalit:
Aglaia (CZ02|3086). Andělské schody (CZ02l4005), Bezděl<ovský lom (CZ02l300B), Bílichovsl<é
údolí(CZ02l0l00), Březinský rybník (CZ07l200l), Březnice obloučel< (CZ02.130l3), Břežansl<é
údolí(CZ02|3779), Červenédolíky (CZOZ12002), Dobříšský parl< (CZ02l3015), Dobřísský zámel<
(CZ0213607). Dolní Sázava (CZ02l3068), Dornánovický les (CZ02l40l0). Dražská l<or_rpč
(CZ,02l30l7), Dymokursko (CZ02l0l0l), Hadce u Hrnčíř(C7_,02l2008), Horní a Dolní Obděnický
rybník (CZ02l3784), Horní solopyský rybníl< (CZ02l3785). íiradec a I(uchyňka (CZ0210043).
F]rdlička - Žd'ánská hora (CZ02l3023), Hvožd'ansl<éháje (CZ02l20l0), Chlum u Nepřevážky
(CZ0210] 09). Jezera (.CZ0213]91), Kačina (C7-.02BlqD. Kaliště (CZOzl0732). Kalivodsl<é bučin,v
(CZ02l0l05), Kalivody (CZ02l3028), Kalspot (CZ,02l3029). Kaňon Vltavy u Sedlce (CZ}I l0l54),
Káraný - Hrbáčkovy tůně (CZ0214001), Kersl<o (CZ02l4044), Kol<ořínsko (CZ02l 40l 3). Kosí hůra
(CZ02l0022)" Krnčía Voleška {CZ02l0l07), Kyšice - Kobyla (CZ02l303B), Labe - Liběchov
(CZ,0213039), Libické luhy (CZ,02l4009), Losinský potol< (CZ0213042). Loučeň - hotel Jivál<
(CZ02l36l2), Loučeňskérybníčky(CZ02l0720), 1.or"rky u Budenína (CZ02l005B), [,or,rky u
Drahlína (.C.Z0214040), Louky rr rybníl<a Proudnice (CZ0210ll3), Lžovickétůně (CZ02l0714).
Zborovská

ll

l50

2l

Praha

5

tel,: 257 280

lll

far: 257 280

l70

l<ochlikfa]l<r-s.cz rr,rwv.kr-strecloecskv,cz

sírana2 l 2

Malíkovcká stráň (CZ02l2004). Milčice (CZ02l07l9), Milovice - Mladá (CZ02l4006). Minartice
(C.Z0213047), Na pramenech 1CZ02l0003), Niva Bělé u Klokočky (CZ0214043), Niva Kotelského
potoka (CZ071404l), Nový rybník u Kačiny {CZ02l3001), Obecnický potok (CZ02l38l7), Pahorek
u Ledčic (CZ0210733), Pateřovské stráně (CZ02l0l l l), Pěnovce u rybníka Lutovník (CZ02l0721),
Perna (CZ0520009), Písčinau Byšiček(CZ0210730), Polabí u Kostelce (CZ0210l52). Polabské
hůty §.Z02l0713), Posázavské bučiny (CZ021002B), Rybníl< stary u l-íchov (CZ02I3004), Rybníl<
Vidlák (CZ0214046), Řísnice (CZ0210731). Sázava (CZ0213067), Sedlečský potok (CZ0213069).
Slánsko - Byseňský potok (CZ02|3070). Slatinná loul<a u Velenky (CZ071202l)" Smradovna
(CZ02120l9). Stroupínksý potok (CZ0214039), Střední Povltaví u Drbákova (CZ02l0053).
Suchdolský rybník (CZ0213077), Šáchovec (CZ02l3005), Štěpánovský potol< (CZ02l3076), Štola
Mořic (CZ02I3620), _ Teslíny (CZ0210062), Trhovky (CZ021307B), Třemšín a Hřebence
(CZ0210047), Upor - Cernínovsko (CZ02 |0l 86), V hladomoří (CZ02l 3802), Valcha (CZ02l3006).
Vápenické jezero (CZ021308l), Vápnomilný bor u Líského(CZ0210726), Vell<ý Raputovský rybník
(CZ0213082), Vlašimská Blanice (CZ02l3009), Vysoký Újezd - kostel (CZOZ13630), Zadní
Hrádek (CZ0210029), Zákolanský potok (CZ02130l6), Závišínský potok (CZ03l3l40), Zvolská
homole (CZ0210l53), Žehuňsko (CZ02l4050), Želivka (CZ02l40l6), Žerka (CZ0710066).
Žlunice - Skochovice (CZ02l0l75)
Výše uvedené upozornění je v souladu s § 45c odst. 5 7,o_PK a § 25 správního řádu vyvěšeno
na úřední desce KUSK a současně zveřejněno zpťtsobem umožňujícímdálkový přístup. Upozornění
bylo KÚSK zasláno téždotčeným obecním a městs§m úřadům.
Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životníhoprostředí
a zemědělství

