VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 4/2012 z 26. októbra 2012,
ktorou sa vyhlasuje chránený areál Šranecké piesky
Krajský úrad životného prostredia v Bratislave podľa § 21 ods. 1 a 4 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 zákona č. 205/2004
Z. z. ustanovuje:
§1
Chránený areál Šranecké piesky
(1) Vyhlasuje sa chránený areál Šranecké piesky (ďalej len „chránený areál“).
(2) Chránený areál sa nachádza v okrese Malacky v katastrálnom území Šranek na parcelách č. 77, 84,
87/1 – časť, 89/4 – časť, 89/5 – časť, 89/7, 92, 93, 143, 144, 146, 147, 150, 151, 153 – časť, 154, 155 – časť, 156,
157 – časť, 160 – časť, 161, 162 – časť, 163 – časť, 164, 165, 172 – časť, 179 – časť, 181, 196/2 – časť, 208 –
časť, 214 – časť, 217, 219, 221, 222, 225 – časť, 227, 228, 229, 233 – časť, 234, 235, 249 – časť, 250 – časť, 283
– časť, 294, 295, 296, 297 – časť, 298, 299 – časť, 300 – časť, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 310 – časť, 311, 312
a 314 a v katastrálnom území Záhorie na parcelách č. 52 – časť, 57 – časť, 60, 61, 62, 63, 65 – časť, 67, 68 –
časť, 72 – časť, 73, 84, 85, 97, 98, 103 – časť a 104 podľa katastrálnej mapy v mierke 1 : 10 000 so stavom k 1.
januáru 2010.
(3) Ochranné pásmo chráneného areálu sa podľa § 17 ods. 3 zákona nevyhlasuje.
(4) Chránený areál má výmeru 987,59 ha.
(5) Chránený areál je v teréne vymedzený podľa porastových máp lesného celku Šranek so stavom k 1.
januáru 2010 a lesného celku Mikulášov so stavom k 1. januáru 2004 a podľa katastrálnych máp katastrálnych
území Šranek a Záhorie v mierke 1 : 10 000 so stavom k 1. januáru 2010.
§2
Predmet a stupeň ochrany chráneného areálu
(1) Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany biotopov európskeho významu:
Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku (91I0), Vnútrozemské panónske pieskové duny
(2340), Vresoviská (4030), biotopu národného významu: Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy,
druhov európskeho významu a druhov národného významu.
(2) V chránenom areáli platí tretí stupeň ochrany podľa § 14 zákona.
§3
Podrobnosti o podmienkach ochrany chráneného areálu
Zákazy podľa § 14 ods. 1 zákona sa nevzťahujú na činnosti vykonávané na území vojenského obvodu v
súvislosti so zabezpečovaním obrany štátu podľa osobitných prepisov. 1)
§4
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

Bratislave, na Obvodnom úrade životného prostredia v Malackách, na Štátnej ochrane prírody Slovenskej
republiky, Regionálnom centre ochrany prírody v Modre, Správe Chránenej krajinnej oblasti Záhorie a na
Mestskom úrade v Malackách.
(2) Označenie chráneného areálu 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.
§5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2012.

Ing. Peter Hanulík, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia v Bratislave
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) Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

