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Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku U kapličky

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody podle
§ 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), podle § 38 odst. 3 zákona
vydává oznámení
o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku U kapličky, nacházející se v k. ú.
Hostěradice na Moravě, plán péče je zpracován s platností na období 2021 - 2030. Oznámení, které se
vydává před schválením plánu péče, se zveřejní na portálu veřejné správy a zašle dotčeným obcím, které je
zveřejní na své úřední desce.
Plán péče o zvláště chráněné území je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě
údajů o dosavadním vývoji a současném stavu navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu
předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na jeho zabezpečení před nepříznivými vlivy okolí v jeho
ochranném pásmu (§ 38 odst. 1 zákona).
S návrhem plánu péče je možné se seznámit a nahlédnout do něj na detašovaném pracovišti odboru
životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Znojmo, nám. Armády 8, 5. poschodí, dveře č.
609 nebo 606, vždy v úřední dny pondělí a středa od 800 do 1700 hod nebo i v jiném termínu po předchozí
telefonické domluvě (tel. č. 541 654 321), příp. na webových stránkách krajského úřadu na adrese
„http://www.kr-jihomoravsky.cz“ v kapitole "Životní prostředí / OŽP Odbor životního prostředí /
Projednávané návrhy plánů péče o přírodní památky a přírodní rezervace" – https://www.krjihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=40048&TypeID=2.
Návrh plánu péče projedná orgán ochrany přírody s dotčenými obcemi a kraji, o způsobu vypořádání
připomínek vlastníků, obcí a krajů sepíše orgán ochrany přírody protokol, kterým zároveň plán péče schválí
(§ 38 odst. 4 zákona).
Připomínky k návrhu plánu péče mohou vlastníci dotčených pozemků a dotčené obce uplatnit ve lhůtě 30
dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky se uplatňují u Krajského úřadu Jihomoravského
kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, který včas uplatněné připomínky
posoudí a o způsobu jejich vypořádání sepíše protokol. K připomínkám uplatněným po výše stanovené
lhůtě nebude přihlédnuto. Pokud připomínky nebudou uplatněny, má se za to, že dotčené subjekty
s návrhem plánu péče souhlasí a berou jeho obsah na vědomí.
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Obec Hostěradice se tímto žádá o zveřejnění tohoto oznámení na úřední desce obce po dobu 15 dnů,
vyznačení data vyvěšení a sejmutí z úřední desky a zaslání potvrzeného oznámení zpět na adresu Krajský
úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno.
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