VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici
č. 1/2010 z 5. januára 2010,
ktorou sa vyhlasuje chránený areál Lúky pod Besníkom
Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici podľa § 21 ods. 1 a 4 a § 30 ods. 2 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 ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. ustanovuje:
§1
Chránený areál Lúky pod Besníkom
(1) Vyhlasuje sa chránený areál Lúky pod Besníkom (ďalej len „chránený areál“).
(2) Chránený areál sa nachádza v okrese Brezno v katastrálnom území Telgárt na parcelách číslo 812
časť, 823, 839 časť, 847 časť, 874, 877, 885/1 časť, 4132/2 časť, 4766/0/1 časť, 4799 časť a 4900 podľa
katastrálnej mapy v mierke 1 : 6 000 so stavom k 17. júlu 2008.
(3) Ochranné pásmo chráneného areálu sa podľa § 17 ods. 3 zákona nevyhlasuje.
(4) Chránený areál má výmeru 83,8267 ha.
(5) Chránený areál sa podľa povahy prírodných hodnôt člení na zóny B, C a D.
(6) Chránený areál a jeho zóny sú v teréne vymedzené podľa katastrálnej mapy v mierke 1 : 6 000 so
stavom k 17. júlu 2008.
§2
Predmet ochrany chráneného areálu
Účelom vyhlásenia chráneného areálu je ochrana zachovalých biotopov európskeho významu: Nížinné a
podhorské kosné lúky (6510), Horské kosné lúky (6520), Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach
(6430), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Prechodné
rašeliniská a trasoviská (7140), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230) a Smrekové lesy čučoriedkové (9410),
biotopov národného významu: Mezofilné pasienky a spásané lúky, Podmáčané lúky horských a podhorských
oblastí a Prameniská nížin a pahorkatín na nevápencových horninách a druhov rastlín a živočíchov európskeho
významu a národného významu.
§3
Zóna B
(1) Časti územia chráneného areálu tvorené najzachovalejšími časťami lúk, pasienkov a mokradí,
vrátane smrekom zarastajúcich bývalých pasienkov sa vyčleňujú do zóny B so štvrtým stupňom ochrany podľa
§ 15 zákona.
(2) Územie zóny B sa nachádza v katastrálnom území Telgárt na parcelách číslo 812 časť, 823, 839
časť, 847 časť, 874, 877, 885/1 časť, 4132/2 časť, 4766/0/1 časť, 4799 časť a 4900.
(3) Zóna B má výmeru 70,5124 ha.
§4
Zóna C
(1) Časti územia chráneného areálu tvorené prevažne intenzifikovanou lúkou a intenzívne využívanou
časťou pasienku sa vyčleňujú do zóny C s tretím stupňom ochrany podľa § 14 zákona.
(2) Územie zóny C sa nachádza v katastrálnom území Telgárt na časti parcely číslo 4766/0/1.
(3) Zóna C má výmeru 11,4285 ha.

Zóna D
(0) Časti územia chráneného areálu tvorené prevažne menej zachovalými časťami územia
ovplyvnenými človekom sa vyčleňujú do zóny D s druhým stupňom ochrany podľa § 13 zákona.
(1) Územie zóny D sa nachádza v katastrálnom území Telgárt na časti parcely číslo 4766/0/1.
(2) Zóna D má výmeru 1,8858 ha.
§6
Podrobnosti o podmienkach ochrany chráneného areálu
(1) Zákaz podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona sa nevzťahuje na pohyb mimo vyznačeného turistického
chodníka alebo náučného chodníka na území zóny C.
(2) Súhlas podľa § 13 ods. 2 písm. e) a § 14 ods. 2 písm. a) zákona sa nevyžaduje na pasenie, napájanie,
preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb
alebo zariadení pri veľkosti stáda do päťdesiat dobytčích jednotiek a umiestnenie košiara na ich ochranu na
území zóny C a zóny D.
(3) Súhlas podľa § 15 ods. 2 písm. b) zákona sa nevyžaduje na pasenie, napájanie, preháňanie a
nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení
pri veľkosti stáda do päťdesiat dobytčích jednotiek na území zóny B.
§7
Vyznačenie a označenie chráneného areálu
(1) Hranice chráneného areálu sa vyznačia v katastri nehnuteľností. Mapy so zakreslenými hranicami
chráneného areálu 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
Banskej Bystrici, na Obvodnom úrade životného prostredia v Brezne, na Štátnej ochrane prírody Slovenskej
republiky, Regionálnom centre ochrany prírody v Spišskej Novej Vsi, Správe Národného parku Muránska
planina a na Obecnom úrade v Telgárte.
(2) Označenie chráneného areálu v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,
Regionálne centrum ochrany prírody v Spišskej Novej Vsi, Správa Národného parku Muránska planina do
šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
§8
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2010.
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