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!"vŘlzuJE. ŠENK

Věc: oznámení o možnosti seznán]it se s návrhem p|ánu péčeo přírodní památku st|áně
H!ubokého doIu

Agentura ochrany přírody a krajiny Českérepub|iky' regioná|ní pracoviště spráVa chráněné
krajinné ob|asti Kokořínsko _ |VláchůV kraj (dá|e jen ''správa.,)' jako orgán státnÍ spráVy
ochrany přírody a krajiny, přís ušná pod|e ust. s 78 odst. 1 zákona č' 114l1992 sb'' o ochraně
V sou]adu s
přírody a krajiny _ V p|atném a Účinném znění (dá|e jen
'zákon,)' oznamuje
ustanovením s 38 zákona. že by| zpracován návrh p|ánu péčeo přírodní památku stráně
HIubokého dolu na období 2017_2025.

P|án péčeo zv|áště chráněné územía ]eho ochranné pásmo (dá|e jen ''p|án péče'')je
odborný a koncepčnÍ dokument ochrany přírody, který na zák|adě údajúo dosavadním VýVo]i
a současném stavu zv|áště chráněného územi navrhuje opatření na zachoVání nebo z|epšení
stavu předmětu ochrany Ve zv|áště chráněném územÍa na zabezpeéení zv|áště chráněného
územi před nepříznivými V|ivy oko|í V jeho ochranném pásmu' P|án péěe sIoužíjako podk|ad
p|o jiná druhy p|ánovacich dokumentů a pro rozhodoVání orgánů ochrany přírody' Pro fyzické
a práVnické osoby není závazný.
péčeje možnése seznámit v s íd |e spráVy (Česká 149' 276 01 Mě|ník), a
to v pondě|i od B:00 do 17:00 hod a v ostatnÍdny po dom|uvě s úředníosobou' dá|e na úřední
desce AoPK ČR (http|//www'ochranaprirodv'cz). V sekc| .Uiedn| deska'. V podsekci 'RP
scHKo Kokořínsko _ Máchův kraj'. a na Portálu Veřejné správy (httpJ/porta|.ooV'cz)'

s náVrhem

p|án u

obec Tupad|y žádárne V sou|adu s ustanovením s 38 odsi' 3 zákona o Vyvěšení tohoto
oznámení na své úřední desce bezprostředně po jeho obdrŽení' a to po dobu 15 dní a o
nás|edné zasáni potvrzení o Vyvěšeni a sejmutí tohoto oznámení zpět na e-mai|:
kokorin@nature'cz nebo na adresu spráVa cHKo Kokořínsko _ |\,4áchúv kraj' ceská 149'
276 01 Mělník-

Připomínky k návrhu p|ánu péčeje možnézaslat písemně ve |hůtě nejpozdě,|i do 30
dnů od obdrŽení tohoto oznámení na adresu spráVa cHKo
ceská ,149.276 o1 Mě|ník'
Inq' LadlsIav Pořízek
-ŘFDTEL SPRÁVY cHKo

Agerturá ochÍany přirody a k|ajiny čR
leg onélnl pÍacov šlě

Rozdě|oVník:
Obec Tupadly, Tupadly 4,277 21 Tupadly
,l
středočeský kraj, Zborovská 1 , 150 21 Praha 5

spláva chíáněrré kajinM obIast] KbkořJnsko . [4échův ka]
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