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dle rozdělovníku

Oznámení o možnosti seznámit se se zpracovanými plány péče pro přírodní
rezervace Zábělá, Háj, Kamenný rybník a přírodní památky Malochova skalka a
Doubí a jejich ochranné pásmo
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany
přírody podle ustanovení § 77a odst. 4, písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“), oznamuje, že v souladu s ust. § 38
odst. 3 zákona byly vypracovány a ke schválení předloženy návrhy plánů péče pro
přírodní rezervace: Zábělá v k.ú. Bukovec, Chrást u Plzně, Háj v k.ú. Druztová,
Kamenný rybník v k.ú. Bolevec a přírodní památky: Malochova skalka v k.ú. Druztová a
Doubí v k.ú. Bolevec vše na období let 2015 - 2024.
Za účelem projednání návrhů plánů péče pro výše uvedené zvláště chráněné území
svolává správní orgán jednání, které se bude konat
dne 19. června 2014 od 9:00 hod. v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje,
Škroupova 18, Plzeň – kancelář 328.
O způsobu vypořádání připomínek bude po skončení jednání sepsán protokol, kterým
budou plány péče schváleny.
Plány péče byly zpracovány jako odborné a koncepční dokumenty ochrany přírody,
které na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného
území navrhují opatření k usměrnění a zlepšení vývoje společenstev ve zvláště
chráněných územích. Plány péče budou využívány jako podklady pro jiné druhy
plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani
právnické osoby nejsou závazné (ust. §38 odst. 1 zákona).
Návrhy plánů péče v tištěné podobě jsou k nahlédnutí na Krajském úřadu Plzeňského
kraje, odboru životního prostředí, v kanc. č. 328 u Ing. Sýkora v úředních hodinách
v pondělí a středu od 8:00 hod. do 17:00 hod., v jinou dobu pouze po předchozí tel.
domluvě. Po sdělení mailové adresy návrh plánu péče rovněž zašleme mailem.
Územně samosprávné celky (město Plzeň, obce Druztová a Chrást) a vlastníci
dotčených pozemků mohou své případné připomínky k návrhu plánu péče zaslat
v písemné podobě na Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí,
Škroupova 18, 306 13 Plzeň, a to nejpozději do projednání plánu péče dne 19.6.2014.
Tel.: 377 195 111, fax: 377 195 078

e-mail: posta@plzensky-kraj.cz

www.plzensky-kraj.cz

V případě, že tak v uvedené lhůtě neučiní, bude schvalující orgán vycházet
z předpokladu, že se dotyční s návrhem plánů péče pro zvláště chráněná území na
období 2015 - 2024 seznámili a nemají vůči jejich obsahu žádných výhrad.
V soulad u s ust. §38 odst. 3 zákona zveřejní město Plzeň a obce Druztová a Chrást
toto oznámení na své úřední desce (včetně úřední desky umožňující dálkový přístup)
po dobu nejméně 15 dnů.

Ing. Jan Kroupar
vedoucí oddělení ochrany přírody
podepsáno elektronicky

Rozdělovník
Vlastníci pozemků, jejichž části parcel leží v chráněném území:
Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň 1
Dotčené samosprávné celky:
Obec Chrást, tř. Čs. odboje 133, 330 03 Chrást u Plzně
Obec Druztová, Druztová 1, 330 07 Druztová

Vyvěšeno dne (razítko podpis):

Sejmuto dne (razítko podpis):

