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Vec
Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4O26 Lúky Pol‘any do národného zoznamu území
európskeho významu — VEREJNA VYHLASKA

Týmto Vám oznamujeme, že v dňoch 5., 7. a 13. októbra 2021 sa, v súlade s 27 ods. 3 zákona
Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, uskutoční prerokovanie
zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV4O26 Lúky Pol‘any‘ do národného
zoznamu území európskeho významu s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov dotknutých
zamýšl‘anou ochranou. Predmetom ochrany v SKUEV4O26 Lúky Pol‘any je predovšetkým prioritný biotop
európskeho významu kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (* 6230),
biotopy európskeho významu nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a prechodné rašeliniská a trasoviská
(7140) a druh európskeho významu zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata).

Prerokovanie, ktoré bude z poverenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky viest‘
príslušný okresný úrad v sídle kraja — Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné
prostredie, sa uskutoční v dňoch 5. októbra 2021 o 08:30 hod. v Kultúrnom dome v Očovej a o 12:30
hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Hriňovej, 7. októbra 2021 o 09:00 hod. v zasadačke Obecného
úradu v Ciernom Balogu a o 12:30 v Kultúrnom dome v Strelníkoch, a 13. októbra 2021 o 08:30 hod.
v Kongresovej miestnosti Domu kultúry v Detve a o 12:30 v zasadačke Obecného úradu v Hrochoti:
1. základné údaje o SKUEV4O26 Lúky Pol‘any
2. odóvodnenie zaradenia SKUEV4O26 Lúky Pol‘any do národného zoznamu
3. obmedzenia vyplývajúce zo zaradenia SKUEV4O26 Lúky Pol‘any do národného zoznamu
4. spósob náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania
5. vyj adrenie vlastníkov, správcov, nájomcov dotknutých pozemkov k zaradeniu SKUEV4O26 Lúky

Pol‘any do národného zoznamu.

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou zverejnenou na úradnej tabuli Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky, na webovej stránke ministerstva
- https://www.minzp.skluradna-tabulal.

Prílohami tohto oznámenia sú mapy navrhovaného SKUEV4O26 Lúky Pol‘any a zoznam parciel
podl‘a registra „C“ a „E“ katastra nehnutel‘ností (stav k 02.10.2020), ktoré celé alebo čast‘ou do tejto
lokality zasahuj ú.

Bližšie informácie o prerokovaní Vám móže poskytnút‘ Štátna ochrana prírody Slovenskej
republiky — Správa Chránenej kraj innej oblasti Pol‘ana (kontaktná osoba: Ing. Peter Potocký,
tel. Č. + 421 911 011 373, e-mail: peter.potockysopsr.sk), resp. Okresný úrad v sídle kraja Banská
Bystrica (kontaktná osoba: Ing. Vladimír Koňár tel. Č.: 048/4306 252 e-mail: vladimir.konarminv.sk).
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Prílohy:
- mapy I —22 navrhovaného územia európskeho významu SKUEV4O26 Lúky Poľany
- zoznam parciel, ktoré celé alebo čast‘ou zasahujú do navrhovaného SKIJEV4O26 Lúky Poľany podl‘a

registra „C‘ katastra nehnuteľností (stav k 02.1 0.2020), v členení podl‘a katastrálnych území (spolu
s informáciou o súčasnom a navrhovanom stupni ochrany)

- zoznam parciel, ktoré celé alebo časťou zasahujú do navrhovaného SK VE V4026 Lúky Poľany podl‘a
registra katastra nehnutel‘ností (stav k 02.10.2020), v členení podl‘a katastrálnych území (spolu
s informáciou o súčasnom a navrhovanom stupni ochrany)
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