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Adresáti dle rozdělovníku

VYŘIZUJE: Dočkal

DATUM: 29. 1. 2021

Věc: Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území –
přírodní památku Častava na období 2021-2029
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Olomoucko, oddělení
Správa CHKO Litovelské Pomoraví (dále jen “Agentura” nebo „Správa CHKO LP“), jako orgán
ochrany přírody příslušný dle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), vydává v souladu
s ustanoveními § 38 odst. 3 a 4 zákona o ochraně přírody a ustanovením § 2 vyhlášky č. 45/20118
Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území, v platném znění, oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Častava na období 2021–2029.
Seznámení a nahlédnutí do zpracovaného návrhu plánu péče je možné v úřední dny (tj. pondělí a
středa od 10.00 do 15.00 hod., příp. dle telefonické dohody) na adrese AOPK ČR, RP Olomoucko,
Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Husova 906, 78401 - Litovel, dále nainternetových stránkách
Agentury v sekci „Úřední deska“ (https://urednideska.nature.cz/) a naportálu veřejné správy
www.portal.gov.cz.
Agentura v souladu s § 38 odst. 3 zákona žádá dotčenou obec Horka nad Moravou o zveřejnění
tohoto oznámení na jejich úřední desce, a to po dobu 15 dnů bezprostředně po jeho obdržení a o
zpětné zaslání informace o termínech vyvěšení a svěšení tohoto oznámení na e-mailovou adresu
ondrej.dockal@nature.cz, nebo na výše uvedenou adresu Správy CHKO LP.
Připomínky k návrhu plánu péče je možné zaslat písemně nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení tohoto oznámení nebo jeho zveřejnění na portálu veřejné správy na adresu AOPK ČR, RP
Olomoucko, Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Husova 906, 78401 - Litovel.
Agentura včas uplatněné připomínky posoudí a o způsobu jejich vypořádání sepíše protokol, kterým zároveň plán péče schválí. Nebudou-li připomínky uplatněny, má se za to, že dotčený subjekt
s předloženým návrhem souhlasí.

(podepsáno elektronicky)
………………………………………
Ing. Michal Servus, v.r.
ŘEDITEL RP
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Rozdělovník:
-

Dotčené obce a kraje:
Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 - Olomouc (IDS: qiabfmf)
Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46, 783 35 - Horka nad Moravou (IDS:
bpubeap)

-

Na vědomí:
Lesy České republiky, sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, Lesní správa
Šternberk (IDDS: e8jcfsn)
Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 – Brno, ZHM Olomouc (IDS:
m49t8gw)
ZD Unčovice, Unčovice 53, 784 01 – Litovel (IDS: 2mrcxps)
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