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Vyjádření k výzvě k nápravě 
 

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen OOP) příslušný podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona 
č.129/2000 Sb., o krajích, a dle § 77aodst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny (dále jen zákona), v platném znění, obdržel dne 19. 11. 2017 výzvu ZO ČSOP Rybák Svitavy 
(dále jen ZO Rybák) o nápravu plánu péče o přírodní rezervaci (dále též PR) Maštale pro období 2013 
až 2021 schváleného Krajským úřadem Pardubického kraje dne 25. 2. 2013. 
Svoji výzvu ZO Rybák odůvodnila tím, že se domnívá, že tento plán péče byl schválen v rozporu 
s právními předpisy, konkrétně vyhláškou č. 64/2011 Sb., o plánech péče, o podkladech 
k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území (dále jen vyhláška). 
Svoje tvrzení opírá o to, že dle ZO Rybák chybí údaje dle § 2 odst. 2 vyhlášky (přehledy plánovaných 
obnovních a výchovných těžeb včetně jejich zákresu do mapy). 
OOP uvádí, že je plán péče dle jeho názoru vypracován zcela v souladu s právními předpisy a je hod-
notným podkladem pro rozhodování OOP. Plánované obnovní a výchovné zásahy těžby jsou obsaže-
ny v tabulkových přehledech (Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů), které obsa-
hují doporučený způsob obnovy porostů, včetně jejího rozsahu a doporučených technologií. Zákres a 
umístění těžeb plně odpovídá mapě dílčích ploch, kde jsou dílčí plochy vylišeny dle souboru lesních 
typů. Dílčí plochy jsou vylišeny na základě potřeby obdobného či naopak odlišného způsobu péče o 
tyto plochy v „Rámcové směrnici péče o les podle souborů lesních typů“, která je obsažena v kapitole 
3. „Plán zásahů a opatření“.  
S ohledem na rozsah ZCHÚ PR Maštale 1067,9 ha (1016,35 ha lesních pozemků) a dynamiku vývoje 
ekosystémů PR je dle názoru OOP takto zpracovaný plán péče zcela vyhovující. Tento názor OOP lze 
podpořit i dokumentem „Připomínky k plánu péče pro přírodní rezervaci Maštale“ vypracovaným Agen-
turou ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen AOPK ČR)  dne 7. 2. 2013, jíž bylo zasláno 
oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území PR Maštale ze 
dne 23. 1. 2013. AOPK ČR ve svém vyjádření uvedla, že k plánu péče nemá zásadní připomínky a že 
je tento plán vypracován velmi podrobně a na základě současných podrobných průzkumů. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ing. Josef Hejduk 
vedoucí odboru 

v zastoupení RNDr. Vladimír Vrána 
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