VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia v Prešove
č. 1/2007 z 15. februára 2007,
ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Kyjovský prales
Krajský úrad životného prostredia v Prešove podľa § 22 ods. 1 a 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z.z. (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 ustanovuje:
§1
Prírodná rezervácia Kyjovský prales

(1) Vyhlasuje sa prírodná rezervácia Kyjovský prales (ďalej len „prírodná rezervácia“).
(2) Prírodná rezervácia sa nachádza v okrese Humenné v katastrálnom území Valaškovce – Stred na
parcelách KN č. 45 (časť), 47 (časť), 50 (časť), 52/1 (časť), 53, 54, 55/1 (časť), 56 (časť) a 57 (časť)
a v katastrálnom území Valaškovce – Juh na parcelách KN č. 9 (časť), 10 (časť), 11 (časť), 12, 13, 17 (časť), 18
a 19.
(3) Prírodná rezervácia zaberá na lesnom hospodárskom celku Jovsa jednotky priestorového rozdelenia lesa
číslo 25A, 25C, 25D, 26A, 26B, 26C, 26D, 46A (časť), 46B (časť), 46C, 47A (časť), 47B, 47C, 48A, 48B (časť),
48C, 48D, 48E a funkčné plochy číslo 43 (časť), 52 (časť), 56 (časť), 57, 106 (časť), 117 a 118 a na lesnom
hospodárskom celku Kamienka jednotky priestorového rozdelenia lesa číslo 41D, 42A, 43A, 46A, 46B a funkčné
plochy číslo 105 (časť), 110 (časť) a 113 (časť).
(4) Prírodná rezervácia má výmeru 397,4197 ha.
(5) Ochranné pásmo prírodnej rezervácie sa podľa § 17 ods. 3 zákona nevyhlasuje a neplatí ani ochranné
pásmo podľa § 17 ods. 7 zákona.
(6) Prírodná rezervácia je v teréne vymedzená podľa katastrálnej mapy Valaškovce – Stred a Valaškovce –
Juh v mierke 1 : 5000 so stavom k 19. júlu 2006 a podľa lesníckej porastovej mapy v mierke 1 : 10 000, ktorá je
súčasťou lesného hospodárskeho plánu na lesnom hospodárskom celku Jovsa so stavom k 1. januáru 2001 a na
lesnom hospodárskom celku Kamienka so stavom k 1. januáru 2003, z ktorých bola hranica prírodnej rezervácie
prenesená do Základnej mapy Slovenskej republiky v mierke 1 : 50 000 (stav k 1. januáru 1999) nomenklatúry
Michalovce 38-14, Snina 38-21, Sobrance 38-23, Humenné 38-12.

§2
Predmet ochrany a stupeň ochrany prírodnej rezervácie
(1) Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie je zabezpečenie ochrany prirodzených
procesov a
neobmedzeného vývoja rastlinných a živočíšnych spoločenstiev, prioritných biotopov európskeho významu
lipovo-javorové sutinové lesy, biotopov európskeho významu bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy a biotopov
európskeho významu silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou nachádzajúcich sa v západnej časti
Vihorlatských vrchov.
(2) V prírodnej rezervácii platí piaty stupeň územnej ochrany podľa § 16 zákona.
§4
Vyznačenie a označenie prírodnej rezervácie
(1) Hranice prírodnej rezervácie sa vyznačia v katastri nehnuteľností. Mapy so zakreslenými hranicami
prírodnej rezervácie 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 Prešove, na Obvodnom úrade životného prostredia v Humennom a na Štátnej ochrane prírody Slovenskej
republiky, Správe Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty.

(2) Označenie prírodnej rezervácie v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa
Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto
vyhlášky.
§5
Zrušovacie ustanovenie
Dňom účinnosti tejto vyhlášky stráca platnosť úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky
č. 3581/1974-OP z 27. mája 1974 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie Vihorlatský prales.
§6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2007.
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prednosta
Krajského úradu životného prostredia v Prešove

