
 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  

Odbor životního prostředí a zemědělství 
Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika 

Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava 

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též OŽPZ KrÚ 
Vysočina), jako příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77a odst. 2 zákona ČNR č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
ochraně přírody“), oznamuje návrh na nové vyhlášení zvláště chráněného území vyhotovený 
podle ustanovení § 40 odst. 1 zákona o ochraně přírody. 

Zvláště chráněné území s názvem Kejtovské louky bylo vyhlášeno vyhláškou Okresního úřadu v 
Pelhřimově ze dne 1. srpna 1994 o zřízení přírodní památky Kejtovské louky (dále jen PP). 
Území ponese stále název „Kejtovské louky“ a bude zřízeno v kategorii přírodní památka ve 
smyslu ustanovení § 36 zákona o ochraně přírody. Původní uvedený výnos bude zrušen. Jedná 
se o nové vyhlášení již existující přírodní památky z důvodů nedostatků stávajícího 
zřizovacího předpisu, zejména se jedná o přesné vymezení zvláště chráněného území (dále jen 
ZCHÚ) zaměřením přirozené hranice přírodní památky a jejího ochranného pásma a zaměřením 
identických bodů. Hranice PP zůstala v podstatě stejná, jen je upřesněná dle současného 
skutečného koryta toku Kejtovského potoka, po hranicích parcel. 

Navrhovaná PP Kejtovské louky se nachází v Kraji Vysočina, v okrese Pelhřimov, v katastrálním 
území Šimpach a Věžná, obec Věžná a Obrataň. Dotčené parcely v PP jsou následující: 636 
v k. ú. Šimpach, 886, 889, 891 a 894 v k. ú. Věžná. Ochranné pásmo k zabezpečení přírodní 
památky před rušivými vlivy z okolí nebylo a nebude vyhlašováno, je jím tedy podle § 37 odst. 1 
zákona o ochraně přírody území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území. 
Podrobný zákres hranic OP v katastrální mapě je v příloze tohoto oznámení. Bližší ochranné 
podmínky pro ochranné pásmo nebudou stanoveny. 

 

Předpokládaná celková výměra navrhované přírodní památky je 3,34 ha. 

 
Přílohou tohoto oznámení je snímek z mapy  KN s vyznačením PP Kejtovské louky a 
ochranného pásma. 
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Předmětem ochrany navrhované PP je přirozeně meandrující vodní tok s cennými přirozenými 
porosty a druhově pestré vlhké a rašelinné louky s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a 
živočichů. Společenstva přírodní památky není v současné době možné ponechat zcela bez 
lidských zásahů samovolnému vývoji a ani v dlouhodobějším výhledu nelze předpokládat, že by 
se v přírodní památce přestalo hospodařit. V předstihu byl rozeslán návrh plánu péče o PP. 

Základní ochranné podmínky jsou pro všechny přírodní památky dány ustanovením § 36 odst. 2 
zákona o ochraně přírody.  

Podle § 36 odst. 1 zákona o ochraně přírody budou stanoveny bližší ochranné podmínky PP 
Kejtovské louky, tj. činnosti a zásahy, které bude možno podle § 44 odst. 3 zákona o ochraně 
přírody vykonávat pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody: 

 

1. vjíždět motorovými vozidly s výjimkou vozidel potřebných pro zemědělské a lesní 
hospodaření a hospodaření dle plánu péče o přírodní rezervaci, vozidel zdravotní a 
veterinární služby a požární ochrany 

2. měnit druhy a způsoby využití pozemků  

3. zřizovat myslivecká zařízení, zavádět intenzivní chov zvěře  

4. provádět terénní úpravy, poškozovat půdní povrch s vegetací, narušovat geologický 
podklad a hydrologické poměry, provádět geologické práce spojené se zásahem do 
území (průzkumy, vrty) 

5. měnit a upravovat vodní režim včetně prací ve vodoteči 

6. tábořit a bivakovat  

7. rozdělávat oheň s výjimkou hospodaření dle plánu péče (pálení pokosené hmoty) 

8. záměrně rozšiřovat geograficky nepůvodní druhy rostlin a živočichů 

9. sbírat rostliny či odchytávat živočichy, kromě výkonu práva myslivosti  

10. konat takové činnosti a zásahy, které by mohly způsobit ohrožení předmětu ochrany 

 

 

Předpokládaný termín vyhlášení PP Kejtovské louky je II. čtvrtletí 2015. Územní vymezení PP 
Kejtovské louky bude po vyhlášení zaznamenáno v katastru nemovitostí. 

Případné dotazy k výše uvedenému zodpoví a nahlížení do dalších podkladů umožní OŽPZ KrÚ 
Vysočina tel. 564 602 508, e-mail vackova.d@kr-vysocina.cz. 

 

Podle § 40 odst. 2 zákona o ochraně přírody mají vlastníci nemovitostí dotčených navrhovanou 
přírodní památkou a dotčené obce a kraje právo uplatnit k návrhu vyhlásit část přírody za zvláště 
chráněné území námitky a to do 90 dnů od jeho zveřejnění na portálu veřejné správy 
(www.portal.gov.cz) nebo od doručení oznámení o návrhu. Námitky se uplatňují písemně u 
Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, který je povinen včas 
uplatněné námitky posoudit a vydat o nich rozhodnutí ve lhůtě do 60 dnů a s rozhodnutím 
seznámit toho, kdo je podal. K námitkám uplatněným po uplynutí uvedené lhůty nebude 
přihlédnuto. Pokud námitky nebudou uplatněny, má se za to, že dotčený subjekt s předloženým 
návrhem souhlasí. V souladu s ustanovením § 40 odst. 2 zákona sdělujeme obci Obrataň a obci 
Věžná, že jsou dotčenými obcemi, a proto je žádáme o zveřejnění informace o obdržení 
tohoto oznámení na úřední desce do 5 dnů od jeho obdržení po dobu 90 dní. 
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Upozorňujeme na skutečnost, že podle ustanovení § 40 odst. 3 zákona o ochraně přírody je 
vlastník i nájemce dotčeného pozemku povinen zdržet se všech zásahů, které by měnily nebo 
poškozovaly dochovaný stav území navrhovaného ke zvláštní ochraně, a to až do konečného 
rozhodnutí, nejdéle však po dobu jednoho roku od doby oznámení tohoto návrhu. Tím není 
dotčena platnost a účinnost vyhlášky Okresního úřadu v Pelhřimově ze dne 1. srpna 1994, 
kterou je stávající zvláštní územní ochrana PP Kejtovské louky upravena. 

V souladu s ustanovením § 40 zákona o ochraně přírody tuto skutečnost oznamujeme známým 
vlastníkům a nájemcům (podle záznamů v katastru nemovitostí – v případě, že záznam v 
katastru již neodpovídá skutečnosti, žádáme dotčené osoby, aby nám obratem sdělily jména a 
adresy současného vlastníka nebo nájemce nemovitosti). 

V souladu s ustanovením § 41 odst. 1 zákona o ochraně přírody je zdejší orgán ochrany přírody 
povinen záměr na vyhlášení PP Kejtovské louky projednat se všemi orgány státní správy, které 
mohou být dotčeny z hlediska jejich věcné působnosti a územní příslušnosti. Dotčené orgány 
státní správy se musí k předloženému návrhu vyjádřit nejpozději do 30 dnů od předložení výše 
uvedeného záměru.  
 
 
 
Přílohy 

 
Katastrální mapa se zákresem PP Kejtovské louky  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Dana Vacková, v. r. 
úředník odboru životního prostředí a zemědělství 
 
 
 
 

Rozdělovník 

Dodejkou 
1. Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava - zde 
2. Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ, oddělení vodního hospodářství 
3. Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 57, 

587 33 Jihlava 
 

Datovou schránkou  

1. Obec Věžná 
2. Obec Obrataň 
3. Povodí Vltavy  
4. Městský úřad Pacov, odbor územního plánování 
5. Městský úřad Pacov, OŽP 
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Kopie katastrální mapy
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