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Dle rozdělovníku

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Ječmeniště na období
2021-2030
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), oznamuje v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona, že byl zpracován
návrh plánu péče o přírodní památku Ječmeniště na období 2021 – 2030.
S návrhem plánu péče je možné se seznámit na detašovaném pracovišti odboru životního prostředí
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, nám. Armády 8, Znojmo, 5. poschodí, dveře č. 609, vždy
v úřední dny pondělí a středu od 800 do 1700 hod. nebo i v jiném termínu po předchozí telefonické
domluvě (tel. č. 541 654 322) a na webových stránkách krajského úřadu www.jmk.cz v kapitole
„krajský úřad / odbor životního prostředí / Ochrana přírody a krajiny / Projednávané záměry na
vyhlášení a plány péče o přírodní rezervace a přírodní památky“.
Obce Vrbovec, Strachotice a Slup žádáme v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona o
zveřejnění oznámení (bez příloh) na úřední desce po dobu 15 dnů. Po uplynutí této lhůty vyznačte
prosím data vyvěšení a sejmutí oznámení z úřední desky a zašlete ho zpět na adresu Krajský úřad
Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno.
Připomínky k návrhu plánu péče lze zaslat ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto oznámení na adresu
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno. Včas
uplatněné připomínky budou posouzeny a o způsobu jejich vypořádání bude sepsán protokol,
kterým bude plán péče zároveň schválen. Pokud připomínky nebudou uplatněny, má se za to, že
dotčený subjekt s předloženým návrhem souhlasí.
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Příloha
Návrh plánu péče o přírodní památku Ječmeniště na období 2021-2030
Rozdělovník
a) Dotčené obce
1. Obec Vrbovec, 671 24 (DS)
2. Obec Strachotice, 671 29 (DS)
3. Obec Slup, 671 28 (DS)
b) Na vědomí
4. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Jižní Morava, Brno (DS)

Místo pro záznamy obce
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Sejmuto dne:
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