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Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území přírodní
rezervaci Zázmoníky, k. ú. Bořetice u Hustopečí a Kobylí na Moravě, okres Břeclav
Krajský úřad Jihomoravského kraje 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 „ZOPK“), oznamuje
v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 ZOPK, že byl zpracován návrh plánu péče o přírodní rezervaci
Zázmoníky v k. ú. Bořetice u Hustopečí a Kobylí na Moravě na období let 2019—2028.
S návrhem plánu péče je možné se seznámit a nahlédnout do něj na odboru životního prostředí Krajského
úřadu Jihomoravského kraje, detašovaném pracovišti Štefánikova 28, 695 01 Hodonín, přízemí vpravo,
dveře č. 9, vždy v úřední dny pondělí a středa od 800 do 1600 hod. nebo i v jiném termínu po předchozí
telefonické domluvě (tel. č. 541 654 123), na webových stránkách Jihomoravského kraje (www.jmk.cz)
v kapitole “Životní prostředí / OŽP Odbor životního prostředí / Projednávané návrhy plánů péče o přírodní
rezervace a přírodní památky“, a na obecních úřadech v Bořeticích a v Kobylí.
Dotčené obce a vlastníci dotčených pozemků mohou k návrhu plánu péče uplatnit své připomínky u odboru
životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto
oznámení. V případě, že tak neučiní, bude mít orgán ochrany přírody krajského úřadu za to, že
s předloženým návrhem plánu péče souhlasí a berou jeho obsah na vědomí.
Dotčené obce Bořetice a Kobylí žádáme v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 ZOPK o zveřejnění jednoho
výtisku tohoto oznámení (bez přílohy) na úřední desce po dobu 30 dnů bezodkladně po jeho obdržení.
Tento výtisk s vyznačením data vyvěšení a sejmutí z úřední desky a razítkem úřadu prosím zašlete po
uplynutí lhůty zpět na adresu Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo
náměstí 3, 601 82 Brno.
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