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Na Úřední desce AOPK ČR a zároveň zpŮsobem umožňujícím dálkový přístup (tzv. úřední desce
elektronické)

Vyvěšeno a zveřejněno dne: fi,l.í-O4q Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšenía sejmutí oznámení.
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Věc: Oznámení o moŽnosti seznámení se s návrhem plánu péče o přírodní rezervaci příhrazské
skály na období 2019 - 2028

Agentura ochrany přírody a krajiny Česke republiky (dále jen "AopK čR"; .;ako orgán ochrany přírody
a krajinY PřísluŠný podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114t1992 sb,, o oc'hraně §rirooy a tŮliny, ve
znění PozdějŠÍch PředPisŮ (dále jen ,,zákon") oznamuje v souladu s ustanovením § 38 žákona', ié ai
zpracován návrh nového plánu péČe o přírodní rezervaci Příhrazské skály na období 2o1g _ 202!8,

S návrhem P!ánu.*9"r m9Žné se seznámit na portáIu veřejné správy (http://porlal.gov.cz), naÚřední desce AOPK CR (http://www,ochranaprirody.czluredni--deska/rp_lioereckoi; neb-o v sídte
SPrávY CHKO Český ráj (Antonína Dvořáka 2g4, 511 0,1 Turnov) v úřeání dny (pondělí, středa) od
8:00 do Í7:00 hod, v neúřední dny pouze po předchozí telefonické domlúvc, na telefonní óíslo
702025 010 nebo 481 363927.

DotČené obce Boseň, BranŽež, Březina, Kněžmost, Mnichovo Hradiště, žd,ár žádáme v souladus ustanovením § 38 odst. 3 zákona o vyvěšení tohoto oznámení na své úřední desce
bezProstředně po lgho obdrŽenÍ. Dle ust, § 25 odst. 2 správního řádu je písemnost vyvěšena na
Úřednídesce AOPK ČR vČetně způsobu s moŽností dálkového přístupu. paináctým dnem [o vyvěšení
se písemnost povaŽuje za doruČenou. Dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu jsou obce povinny
PÍsemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskáclr na dobu nejméně í5 dnŮ. Dnem
YYvěŠeníj9 d9n vyvěŠení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.
Zádáme dotČenou obec o následné zaslání potvrzení o vyvěšeňí'a sejmutí tohoto bznámení zpět na
e-mail radka.tomaskova@nature.cz nebo na adresu Regionální pracoviŠtě Liberecko, oddělení Špráva
CHKO Český ráj, Antonína Dvořáka 2g4,511 0.1 Turnov.

Připomínky k návrhu plánu péČe o PR Podtrosecká údolí je možné zastat nejpozději do 30 dnůod jejího zveřejnění na portá|u_veřejné správy, na adresu AopK čR, Régionátňi pracoviště
Liberecko, oddělenÍSpráva CHKO Český ráj, Antonína Dvořáka 2g4,511 01 Turnov.
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Rozdělovník:
Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Obec Boseň, č.p. 45, 295 01 Boseň
Obec Branžež, č.p. 33, 294 02 Branžež
Obec Březina, č. p,82,29411 Březina
Obec Kněžmost, Na Rynku 51,294 02 Kněžmost
obec ?d'ár, Břehy 20,294 11 Žd'ár
Lesy Ceské republiky s.p,, LS Nymburk, Pobřežní 1953, 28802 Nymburk

www,nature.cz : lČ: 62933591 : jmeno,prijmeni@nature,cz , T: 481 321 90O

slrana 2l2


