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Plán péče o přírodní rezervaci Radotínské údolí na období 2019 - 2028 – oznámení

Agenura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany
přírody příslušný podle § 78 odst. 1 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném
znění (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s § 38 odst. 3 zákona, že byl zpracován Plán péče
o přírodní rezervaci Radotínské údolí na období 2019 - 2028. Plán péče je odborný a koncepční
dokument ochrany přírody, který na základě údajů o současném stavu a vývoji území navrhuje
opatření na zachování nebo zlepšení předmětu ochrany ve zvláště chráněném území. Právní stav
území a stupeň jeho ochrany se oproti současnosti nijak nemění.
S návrhem plánu péče je možné se seznámit na úřední desce AOPK ČR
(http://urednideska.nature.cz/) nebo v sídle Správy CHKO Český kras v úřední dny, v neúřední dny
pouze po předchozí telefonické domluvě.
Dotčené obce Kosoř, Magistrát hl. m. Prahy, Městská části Praha 16 Radotín a Městská část Praha Řeporyje žádáme v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona o vyvěšení tohoto oznámení na své
úřední desce bezprostředně po jeho obdržení.
Dle ust. § 25 odst. 2 správního řádu je písemnost vyvěšena na úřední desce AOPK ČR včetně
způsobu s možností dálkového přístupu. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za
doručenou. Dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu jsou obce povinny písemnost bezodkladně vyvěsit
na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední
desce správního orgánu, který písemnost doručuje.
Žádáme dotčené obce o následné zaslání potvrzení o vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení zpět na email jindrich.prach@nature.cz nebo na adresu SPRÁVA CHKO ČESKÝ KRAS, Karlštejn 85,
267 18 Karlštejn.
Dotčená obec, kraj a vlastníci dotčených nemovitostí mohou podávat k návrhu plánu péče
písemné připomínky ve lhůtě 30 dní od doručení písemného oznámení nebo od jeho zveřejnění na
portálu veřejné správy.

"(podepsáno elektronicky)"
RNDr. František Pojer, v. r.
vedoucí Správy CHKO Český kras

Obdrží:
1.
2.
3.
4.

Magistrát hl. m. Prahy (do DS)
Úřad městské části Praha 16 (do DS)
Úřad městské části Praha – Řeporyje (do DS)
Obec Kosoř; Průběžná 260, Kosoř, 252 26 Třebotov (do DS)

