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Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky
Třeštibok, kterou se vymezuje evropsky významná lokalita CZ0213043 Třeštibok,
oznámení možnosti seznámení se s návrhem plánu péče o toto území a oznámení tohoto
návrhu vlastníkům
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
krajský úřad) na základě § 77a odst. 2), ve vazbě na ustanovení § 45c odst. 4) a v souladu
s ustanovením § 40 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) navrhuje vyhlášení maloplošného
zvláště chráněného území Třeštibok, v kategorii přírodní památka podle ustanovení § 36
zákona č. 114/1992 Sb., kterým se vymezuje evropsky významná lokalita CZ0213043
Třeštibok.
Navržené maloplošné zvláště chráněné území se nachází v katastrálních územích
Luka pod Medníkem a Petrov u Prahy, v okrese Praha-západ.
Navržené zvláště chráněné území tvoří pozemky či části pozemků:
Katastrální území Luka pod Medníkem 688754
Parcely KN: 177, 363/2, 363/6, 363/7, 363/8, 364, 365/1, 365/3, 365/4, 365/8, 365/10,
365/23, 365/24, 409/2, 409/3, 409/7, 409/10, 409/11, 409/14, 409/33, 409/66, 409/67,
409/137, 409/140, 409/147, 409/156, 409/157, 409/158, 409/159, 409/160, 409/177, 445/1,
446, 532, 551 a 692.
Katastrální území Petrov u Prahy 719757
Parcely KN: 204/1 a 636/1
Ochranné pásmo zvláště chráněného území nebude vyhlašováno, a tak dle
ustanovení § 37 odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb. jím bude území do vzdálenosti 50 m od
hranic přírodní památky Třeštibok.
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Celková výměra navrženého zvláště chráněného území Třeštibok, které
vymezuje evropsky významnou lokalitu Třeštibok bez ochranného pásma, je cca 27,31
ha a výměra ochranného pásma činí cca 14,0 ha.
Předmětem

ochrany

je

populace

přástevníka

kostivalového

(Callimorpha

quadripunctaria). Jedná se o evropsky významný druh z přílohy II směrnice O stanovištích č.
92/43/EHS, v případě přástevníka kostivalového se jedná dokonce o prioritní druh.
Navrhované chráněné území je lokalitou, která přispívá k udržení příznivého stavu evropsky
významných druhů, proto byla zde vymezena evropsky významná lokalita Třeštibok, jenž
byla zařazena do národního seznamu evropsky významných lokalit a to nařízením vlády ČR č.
132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit v aktuálním
znění a do evropského seznamu oznámeného sdělením Ministerstva životního prostředí „o
evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu“, zveřejněném
ve Sbírce zákonů č. 81/2008 ze dne 22. 2. 2008.

Cílem ochrany je udržení dlouhodobě příznivého stavu lokality pro zachování a
příznivý vývoj předmětu ochrany – populace přástevníka kostivalového (Callimorpha
quadripunctaria).
Přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria) preferuje skalnaté lesostepi,
osluněné křovinaté stráně, řídké teplomilné doubravy, teplé suťové lesy, ale i osluněné lesní
průseky. Přástevník kostivalový se vyskytuje roztroušeně v celém navrhovaném chráněném
území včetně jeho okolí. Dospělce ve dne zastihneme nejčastěji na porostech nektaronosných
rostlin, především sadce konopáče (Eupatorium cannabinum). Druh má jednu generaci v roce,
dospělci se vyskytují od konce června do začátku září, s vrcholem letu v poslední dekádě
července a první polovině srpna. Létá ve dne i v noci, v noci je možné jej přilákat na světlo.
Samice kladou vajíčka jednotlivě na živné rostliny. Housenky jsou poměrně polyfágní, živí se
především hluchavkami, šalvějemi, sadcem konopáčem, starčky, vrbovkami, ale i některými
listnatými dřevinami (např. lískou, ostružiníky nebo zimolezy). Housenky se líhnou v září,
přezimují a kuklí se v květnu následujícího roku při povrchu země v zápředku.
Přástevník kostivalový je druhem se západopalearktickým typem rozšíření. Vyskytuje se od
Pyrenejského poloostrova a jižní Anglie po západní Rusko (jižní Ural), v jižní části areálu
druh zasahuje až do Íránu a jižního Turkmenistánu. Na jih zasahuje až na Sicílii, severní
hranice rozšíření v Evropě prochází jižní polovinou Německa a jižním Polskem a Pobaltím. V
České republice se přástevník kostivalový vyskytuje v nižších a středních polohách. V
minulosti byl dost rozšířený, dnes je lokálně hojný převážně v termofytiku, především v okolí
Prahy, v kaňonu Berounky, v Českém krasu, Českém středohoří, na Moravě především v
Moravském krasu, na Pálavě a v NP Podyjí. Vymizel naopak ze západních a východních Čech
a z větší části Českomoravské vrchoviny.
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V prostoru navrhovaného zvláště chráněného území se nevyskytují žádné přírodní
zdroje.
Pro navrženou přírodní památku Třeštibok, kterou se vymezuje evropsky významná lokalita,
a) jsou stanoveny základní ochranné podmínky ustanovením § 36 zákona č. 114/1992 Sb.
b) se nenavrhují další bližší ochranné podmínky:
V ochranném pásmu platí ze zákona vyplývající omezení (§ 37 odst. 2, zákona
č. 114/1992 Sb.): ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití
chemických prostředků a změnám kultury pozemku v ochranném pásmu je nezbytný souhlas
orgánu ochrany přírody.
V souladu s ust. § 4, odst. 1, písm. j) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve
znění pozdějších předpisů, mohou být pozemky zahrnuté ve zvláště chráněném území
osvobozeny od platby daně z nemovitosti.
Nedílnou součástí tohoto návrhu je mapa katastru nemovitostí se zákresem přírodní
památky Třeštibok a jejího ochranného pásma.
Předpokládaný termín vyhlášení přírodní památky Třeštibok je polovina roku 2012.
Pro navrhované maloplošné zvláště chráněné území přírodní památku Třeštibok, která
vymezuje evropsky významnou lokalitu Třeštibok, byl zpracován na období let 2011 – 2020
plán péče, který byl posouzen Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, střediskem pro Prahu
a Střední Čechy.
V souladu s ustanovením § 38 odst. 3) zákona č. 114/1992 Sb., oznamujeme též
možnost seznámit se (případně uplatnit připomínky) s návrhem plánu péče pro
projednávané maloplošné zvláště chráněné území.
Vlastníkům nemovitostí dotčených navrhovanou územní ochranou v souladu
s ustanovením § 40 odst. 2) zákona č. 114/1992 Sb., oznamujeme, že s úplným zněním
tohoto návrhu se mohou seznámit na obecních úřadech dotčených obcí, nebo v úřední dny
po telefonické domluvě (Maxa, tel. 257 280 406) v kanceláři č. 4014c v budově krajského
úřadu na výše uvedené adrese.
Obce a vlastníci dotčených nemovitostí mohou k předloženému návrhu uplatnit své
písemné námitky podle § 40 odst. 4) zákona č. 114/1992 Sb., do 90 dnů od doručení tohoto
písemného oznámení a to podáním u krajského úřadu. Podání musí obsahovat předepsané
náležitosti dle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších
předpisů
Dotčené orgány státní správy, obeslané tímto návrhem se musí dle § 41 odst. 3,
zákona č. 114/1992 Sb., k návrhu na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území
vyjádřit do 30 dnů od jeho obdržení.
Vlastníci jsou oprávněni uplatnit námitky jen proti takovému navrženému způsobu
nebo rozsahu ochrany, jímž by byli dotčeni ve výkonu svých práv nebo povinností, k ostatním
připomínkám a námitkám nebude přihlíženo.
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K připomínkám podaným po uplynutí lhůt stanovených pro jejich podání nebude
přihlíženo.
Zároveň tímto žádáme Obecní úřad obce Petrov a Městský úřad města Jílové u
Prahy dle § 40 zákona č. 114/1992 Sb. o zveřejnění tohoto návrhu do 5 dnů ode dne doručení
na jejich úřední desce po dobu 30 dnů a o zaslání potvrzení o jeho vyvěšení a sejmutí.

Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství

Rozdělovník:
Bejčková Růžena, Luka pod Medníkem 170, Jílové u Prahy, Luka pod Medníkem, 254 01
Kaiser Roman, Jindřišská 901/5, Praha 1, Nové Město, 110 00
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město,
110 00
Město Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí 194, Jílové u Prahy 254 01
Obec Petrov, Hlavní 30, Petrov u Prahy, 252 81
Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, Podskalská 19, Praha 2, 120 00
Městský úřad Jílové u Prahy, Stavební úřad, Masarykovo náměstí 194, Jílové u Prahy 254 01
Pozemkový úřad Praha-západ, Za Poříčskou bránou 256/6, Praha 8, 186 00
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, zde
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, zde
Portál veřejné správy
Přílohy:
Přehledná situační mapka
Kopie katastrální mapy
Návrh plánu péče na nosiči CD (pouze Obec Petrov a Město Jílové u Prahy)
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