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NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: /ZV/19

Dle rozdělovníku

VYŘIZUJE: Miloš Dudycha

DATUM: 6.2.2019

Věc: Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní rezervaci Volákův kopec
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jako „Agentura“) jako orgán ochrany
přírody příslušný podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona dále oznamuje možnost seznámit
se podle ustanovení § 38 odst. 3 zákona s návrhem plánu péče o přírodní rezervaci Volákův
kopec na období 2019–2028 na Agentuře (AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské
vrchy na adrese uvedené v záhlaví), v pondělí mezi 9:00 a 17:00 a v ostatní dny po domluvě, dále
na internetových stránkách Agentury (www.nature.cz) v sekci „Úřední deska“ a na portálu veřejné
správy www.portal.gov.cz.
Připomínky k návrhu plánu péče je v souladu s § 38 odst. 4 zákona možné zaslat písemně nejpozději
do 30 dnů od dne obdržení tohoto oznámení na Agenturu (AOPK ČR, regionální pracoviště Správa
CHKO Žďárské vrchy na adrese uvedené v záhlaví).
V souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona žádá AOPK ČR níže uvedené obce v rozdělovníku o
zveřejnění informace o obdržení tohoto oznámení na úřední desce obce po dobu 15 dnů (datum
vyvěšení a sejmutí prosím sdělte na: milos.dudycha@nature.cz).
S pozdravem
(podepsáno elektronicky)
Ing. Václav Hlaváč, v. r.
ředitel Správy CHKO
Přílohy:
1. Návrh plánu péče o PR Volákův kopec (dostupný na urednideska.nature.cz)
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Rozdělovník
Dotčené obce a kraje:
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice (IDDS: z28bwu9)
Obec Kameničky, Kameničky 38, 539 41 (IDDS: p82a4u9)
Současně zveřejněno dne 7. 2. 2019 zde:
www.portal.gov.cz
urednideska.nature.cz
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