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Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území přírodní pamáku Pod Smrkem na období 2022-2030

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Liberecko, oddělení Správa
CHKO Jizerské hory (dále jen „Agentura“ nebo Správa CHKO JH“), jako orgán ochrany přírody příslušný
podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních
předpisů (dále jen „zákon“), vydává v souladu s ustanoveními § 38 odst. 3 a 4 zákona a ustanovením §
2 vyhlášky č. 45/2018 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 Pod Smrkem na období 2022-2030.
Seznámení a nahlédnutí do zpracovaného návrhu plánu péče je možné v úřední hodiny (tj. pondělí a
středa od 10:00-15:00 hod., příp. dle telefonické dohody) na adrese AOPK ČR, Správa CHKO Jizerské
hory, U jezu 10, 460 01 Liberec, dále na internetových stránkách Agentury v sekci „Úřední deska“
(https://urednideska.nature.cz) a do 30. 4. 2021 na portálu veřejné správy www.portal.gov.cz resp.
https://urednideska.nature.cz/.
Agentura v souladu s § 33 odst. 3 zákona žádá dotčené město Nové Město pod Smrkem o zveřejnění
tohoto oznámení na její 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
jana.bursikova@nature.cz, nebo na výše uvedenou adresu Správy CHKO JH.
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, regionální
pracoviště Liberecko, oddělení Správa CHKO Jizerské hory, U Jezu 10, 460 01 Liberec.
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.

Ing. Tomáš Korytář
VEDOUCÍ SPRÁVY CHKO JIZERSKÉ HORY

Přílohy:
Návrh plánu péče o přírodní památku Pod Smrkem na období 2022-2030

www.nature.cz I IČ: 62933591 I jana.bursikovai@nature.cz I T: 951 424 725
strana 1/2

Rozdělovník:
-

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 80 Liberec 2, idds: c5kbvkw
Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
pracoviště Oblastní ředitelství východní Čechy, idds: e8jcfsn
Nové Město pod Smrkem, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem, idds: 63tbyqn
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