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Věc: Oznámení návrhu na vyhlášení Přírodní památky Tesařov a oznámení 
o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni

Část I

Oznámení návrhu na vyhlášení Přírodní památky Tesařov

Správa Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory (dále jen „Správa“) jako orgán ochrany 
přírody příslušný podle ust. § 78 odst. 3 zák. č 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje návrh na vyhlášení nového 
zvláště chráněného území vyhotovený podle ust. § 40 odst. 1 zákona. 

Území navrhované k zvláštní územní ochraně ponese název „Tesařov“ a bude 
vyhlášeno v kategorii „přírodní památka“ (dále jen „PP“) ve smyslu ust. § 36 zákona. 

Navrhovaná PP se rozkládá v Libereckém kraji, v okrese Jablonec nad Nisou, na území 
obce Kořenov (v části obce Tesařov), v katastrálním území Polubný. Území je součástí 
III. zóny Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Podrobný výčet dotčených pozemků, 
vymezení, popis přírodních hodnot a další údaje k oznamovanému záměru jsou uvedeny 
v příloze tohoto oznámení.

K zabezpečení PP před rušivými vlivy z okolí bude sloužit ochranné pásmo (dále jen 
„OP“) v rozsahu daném ust. § 37 odst. 1 zákona, tj. v pásu zasahujícím 50m od hranice 
PP. Orientační výměra nevyhlašovaného OP činí 3,85 ha. 

Podrobně zpracovaný návrh na vyhlášení podle § 40 zákona a § 4 vyhl. MŽP č. 64/2011 
Sb. včetně mapových zákresů je přílohou tohoto oznámení. S návrhem je rovněž možné 
seznámit se na pracovišti Správy v pracovních dnech (pondělí - pátek) v době od 8:00 
do 16:00 hod. nebo na internetových stránkách Správy (www.jizhory.nature.cz) v 
kapitole „úřední deska“.

Podle § 40 odst. 4 zákona mají vlastníci pozemků dotčených navrhovanou ochranou, 
dotčená obec a kraj právo uplatnit k návrhu námitky do 90 dnů od doručení tohoto 
oznámení. Námitky se uplaňují písemně u Správy, která je povinna včas uplatněné 
námitky posoudit a vydat o nich rozhodnutí do 60 dnů od uplynutí dané lhůty a s 
rozhodnutím seznámit toho, kdo námitky podal. K námitkám uplatněným po lhůtě
nebude přihlédnuto. Pokud námitky nebudou uplatněny, má se za to, že dotčený subjekt 
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s předloženým návrhem souhlasí. Dotčené orgány státní správy se k návrhu podle § 41 
odst. 3 zákona vyjádří nejpozději do 30 dnů od jeho předložení.

V souladu s ust. § 40 zákona vám zasíláme toto písemné oznámení, protože podle 
záznamů v katastru nemovitostí jste vlastníkem pozemkových parcel dotčených 
navrhovanou územní ochranou nebo jste územně dotčeným subjektem.

Část II

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče 
o Přírodní památku Tesařov

Správa jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 78 odst. 1 a 7 zákona
oznamuje v souladu s ust. § 38 zákona, že byl zpracován návrh plánu péče o 
navrhovanou Přírodní památku Tesařov na období 2014 - 2023. S návrhem plánu péče
je možné se seznámit na pracovišti Správy (U Jezu 10, 460 01 Liberec) v pracovních 
dnech (pondělí - pátek) v době od 8:00 do 16:00 hod. nebo na internetových stránkách 
Správy (www.jizhory.nature.cz) v kapitole „úřední deska“.

Podle ust. § 38 odst. 3 zákona zveřejní územně dotčená obec toto oznámení o 
zpracování návrhu plánu péče na své úřední desce.

Připomínky k návrhu plánu péče je možné zaslat nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení 
tohoto oznámení (resp. ode dne zveřejnění) na adresu Správy.

                                                                                         Ing. Jiří Hušek
                                                                                  vedoucí Správy  CHKO Jizerské hory
                                                                                        a Krajského střediska Liberec

Příloha:
Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území - PP Tesařov.
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