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VYŘIZUJE: Ing. Koberová

DATUM: 30. 1. 2018

Věc: Oznámení o možnosti seznámení se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území –
Přírodní památku Upolíny u Kamenice.
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Východní Čechy,
oddělení Správa CHKO Železné hory (dále jen Agentura) jako místně a věcně příslušný orgán
ochrany přírody podle § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném
znění (dále jen zákon), dle ustanovení § 38 zákona, vydává oznámení o možnosti seznámit se
s návrhem plánu péče o přírodní památku Upolíny u Kamenice (evidenční kód v Ústředním
seznamu ochrany přírody: 1801) na období 2018 – 2026 a stanovuje lhůtu pro podání
připomínek vlastníků, obcí a krajů do 1. 3. 2018. Po tomto termínu Agentura dle ustanovení § 38
odst. 4 zákona sepíše protokol o vypořádání připomínek vlastníků, obcí a krajů, kterým zároveň
plán péče schválí. Připomínky k návrhu plánu péče se uplatňují písemně u Agentury, oddělení
Správa CHKO Železné hory, Náměstí 317, 538 25 Nasavrky. K připomínkám uplatněným po
uplynutí této lhůty nebude přihlédnuto. Pokud připomínky nebudou uplatněny, má se za to, že
dotčený subjekt s předloženým návrhem souhlasí.
Podle § 38 odstavce 3 zákona žádáme dotčené obce o zveřejnění tohoto oznámení na své úřední
desce do 5ti dnů od jeho obdržení po dobu 15ti dnů.
Plán péře o zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo je podle ustanovení § 38 odst. 1
zákona odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který navrhuje opatření na zachování nebo
zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území. Plán péče slouží jako podklad pro
jiné druhy plánovacích dokumentů (např. lesní hospodářské plány ve smyslu § 24 zákona č.
289/1995 sb., v platném znění) a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani
právnické osoby není závazný.
S návrhem plánu péče v elektronické podobě je možno se seznámit na portálu veřejné správy
(www.portal.gov.cz) a na internetových stránkách Agentury (www.nature.cz) v sekci „Úřední deska“,
podsekci „RP Východní Čechy“. V listinné podobě je možno se s plánem péče seznámit v sídle
Agentury, oddělení Správa CHKO Železné hory, Náměstí 317, 538 25 Nasavrky, a to v pondělí a ve
středu od 7.30 do 16.30 hodin (v jiný den po předchozí domluvě).
„otisk úředního razítka“
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