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Úvod  
Akční plán rozvoje obce Chlum pro oblast ochrany přírody představuje konkrétní záměry 

implementace strategického plánu a to na období 2020 až 2021.  

Těžiště akčního plánu je v projektech, které odpovídají strategickým oblastem, prioritám a 

konkrétním opatřením, pro jejichž realizaci má obec na dané období předpoklady. To znamená, 

že v případě získání dostatečných finančních prostředků disponuje kapacitami na zajištění 

realizace projektů a je schopna v případě potřeby zajistit jejich spolufinancování v požadované 

výši. Jedním z hlavních cílů akčního plánu je umožnit získávání prostředků na realizaci projektů 

z vnějších zdrojů (zejména, ale nejen) z nadnárodních zdrojů.   

Pro praktickou ochranu přírody nejen na území naší obce, ale i na území celé republiky je 

důležité ohleduplné chování občanů v přírodě, tak aby svou činností nadbytečně nepoškozovali 

nebo neničili její složky (rostliny, zvířata, stromy, krajinu apod.).  

Právně zajišťuje tuto ochranu zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Ten nám ukládá, 

jak postupovat při ochraně všech složek přírody. Zákon doplňuje vyhláška, která určuje bližší 

ochranné podmínky a stanovuje chráněné druhy rostlin a živočichů. 

Orgány ochrany přírody jsou i obce a účastní se na jednáních ve věcech ochrany přírody a 

krajiny ve svém územním obvodu, povolují kácení dřevin, jsou oprávněny k pozastavení, 

omezení nebo zákazu kácení dřevin, ukládají náhradní výsadbu a vedou přehled pozemků 

vhodných k náhradní výsadbě. Dále vedou přehled o veřejně přístupných účelových 

komunikacích, stezkách a pěšinách v obvodu své územní působnosti. Ve všech ostatních 

případech rozhodují o ochraně přírody a krajiny orgány ochrany přírody vyššího stupně.  

 

1. SOUČASNÝ STAV V OBCI CHLUM  
Na správním území obce Chlum se nenachází registrovaní významný krajinný prvek (VKP), 

přírodní rezervace, přírodní památka, lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a 

živočichů s národním významem. Památné stromy: Na území nejsou evidovány žádné památné 

stromy. Na území je vymezen ÚSES doplněný interakčními prvky. 
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2. VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ AKČNÍHO PLÁNU – pro oblast 

ochrana přírody  
 Zpracování Plánu rozvoje obce Chlum 

 Územně plánovací dokumentace obce Chlum 

 Rozpočet obce Chlum na rok 2020 

 

3. AKČNÍ PLÁN PRO OBLAST OCHRANA PŘÍRODY  

Akční plán určuje konkrétní projektové záměry, které naplňují jednotlivé aktivity stanovené v 

příslušném programu rozvoje obce. Obvykle se zpracovává na krátké období 1–2 let. Projektové 

záměry zařazené do akčního plánu musí být kryty rozpočtem, případně musí mít zajištěn jiný 

zdroj financování. V oblasti ochrana přírody jsou v aktuálním akčním plánu zařazené níže 

uvedené projektové záměry. 

 

Název  Zdůvodnění Zaměření 
rozvojové 
aktivity 

Náklady  Zdroj 
financo
vání 

Období 
realizace 

Realizátor Připravenost 

Odbahně
ní rybníka 

Nadměrné 
množství 
bahna 

Ochrana a 
údržba 
krajiny 

2 mil Kč 90% 
dotace, 
10%roz
počet 
obce 

2019-2022 obec Vyhotovuje se 
dokumentace 

Oprava 
požární 
nádrže 
 

Nevyhovující 
stav nádrže 

Vodní 
hospodář
ství 

800 tis Kč 80% 
dotace, 
20%roz
počet 
obce 

2019-2022 obec  

 

Název aktivity:  

Odbahnění rybníka  

Nositel: Obec 

Spolupráce: obec 

Obsah opatření: 

Ochrana a údržba krajiny.  

Plnění opatření v roce 2020- 2021.  

Odstranění nadměrného množství bahna v rybníce.  
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Název aktivity:  

Oprava požární nádrže   

Nositel: Obec 

Spolupráce: obec, Jihočeský kraj 

Obsah opatření: 

Nevyhovující stav nádrže.   

Plnění opatření v roce 2020- 2021. 

Oprava požární nádrže z důvodu nevyhovujícího a nebezpečného stavu.  

Závěr 
Zastupitelé obce byli seznámeni s dílčími částmi dokumentu už v průběhu jeho vzniku. Akční 

plán pro oblast ochrany přírody bude základním nástrojem pro ochranu přírody v obci. 

Předpokladem uskutečnění akčního plánu je jeho ukotvení ke schvalovanému rozpočtu obce 

pro následující rok, čímž by mělo být zajištěno jak finanční krytí konkrétních opatření, tak 

podpora ze strany aktuální politické reprezentace.  

Za výsledek plánování rozvoje technické infrastruktury v roce 2020 - 2021 můžeme považovat 

průnik navrženého rozpočtu obce na rok 2020 s akčním plánem. 

Hlavním garantem aktuálnosti dokumentu a realizace jednotlivých aktivit v souladu s vytýčenými 

prioritami bude Zastupitelstvo obce Chlum. 

 


