VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 2 /2011 z 21. marca 2011,
ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Jasenácke
Krajský úrad životného prostredia v Bratislave podľa § 22 ods. 1 a 6 a § 30 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 7 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z.
z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení záko-na č.
205/2004 Z. z. ustanovuje:
§1
Prírodná rezervácia Jasenácke
(1) Vyhlasuje sa prírodná rezervácia Jasenácke (ďalej len „prírodná rezervácia“).
(2) Prírodná rezervácia sa nachádza v okrese Senica v katastrálnom území Lakšárska Nová Ves na parcelách č. 6134 – časť, 6208 – časť, 6492 – časť, 6135 – časť a 6412 – časť podľa katastrálnej mapy v mierke 1 : 6
000 so stavom k 16. decembru 2008.
(3) Ochranné pásmo prírodnej rezervácie sa nevyhlasuje. Podľa § 17 ods. 7 zákona je ním územie do
vzdialenosti 100 m smerom von od hranice prírodnej rezervácie.
(4) Prírodná rezervácia má výmeru 49,92 ha.
(5) Prírodná rezervácia sa podľa povahy prírodných hodnôt člení na zóny A a B.
(6) Prírodná rezervácia a jej zóny sú v teréne vymedzené podľa porastových máp lesného celku Moravský
Ján so stavom k 1. januáru 2007 a katastrálnej mapy v mierke 1 : 6 000 so stavom k 16. decembru 2008.
§2
Predmet ochrany prírodnej rezervácie
Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie je zabezpečenie ochrany biotopov európskeho významu: Dubovohrabové lesy panónske (91G0), Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku (91I0), Vlhko a
kyslomilné brezovo-dubové lesy (9190), Prirodzené dystrofné stojaté vody (3160) a Prechodné rašeliniská a
trasoviská (7140), biotopov národného významu: Slatinné jelšové lesy a Vŕbové kroviny stojatých vôd, druhov
európskeho významu a druhov národného významu.
§3
Zóna A
(1) Časti územia prírodnej rezervácie, ktoré tvoria trvalo zaplavené močiarne nelesné a lesné spoločenstvá a
periodicky podmáčané lesné spoločenstvá, sa vyčleňujú do zóny A s piatym stupňom ochrany podľa § 16
zákona.
(2) Územie zóny A sa nachádza v katastrálnom území Lakšárska Nová Ves na parcelách č. 6134 – časť,
6208 – časť a 6492 – časť.
(3) Zóna A má výmeru 17,32 ha.
§4
Zóna B
(1) Časti územia prírodnej rezervácie, ktoré tvoria dubové lesy na dunovom reliéfe, sa vyčleňujú do zóny B
so štvrtým stupňom ochrany podľa § 15 zákona.
(2) Územie zóny B sa nachádza v katastrálnom území Lakšárska Nová Ves na parcelách č. 6134– časť,
6135 – časť, 6208 – časť, 6412 – časť a 6492 – časť.
(3) Zóna B má výmeru 32,60 ha.
§5
Vyznačenie a označenie prírodnej rezervácie a jej zón

(1) Hranice prírodnej rezervácie a jej zón sa vyznačia v katastri nehnuteľností. Mapy so zakreslenými hranicami prírodnej rezervácie a jej zón sú spolu s touto vyhláškou a ostatnou dokumentáciou uložené a možno do
nich nahliadnuť v štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny, na Krajskom úrade životného
prostredia v Bratislave, na Obvodnom úrade životného prostredia v Senici, na Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky, Regionálnom centre ochrany prírody v Modre, Správe Chránenej krajinnej oblasti Záhorie a na
Mestskom úrade v Senici.
(2) Označenie prírodnej rezervácie a jej zón v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Regionálne centrum ochrany prírody v Modre, Správa Chránenej krajinnej oblasti Záhorie do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
§6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.
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