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Věc: oznámení o možnosti seznámit se s návrhem p|ánu péčeo přírodní
památku okřešické louky
Agentura ochrany přírody a krajiny ceské repub|iky' regionální pracoviŠtě správa chráněné
jako orgán och|any přírody'
krajinné ob|astj Kokořínsko - MáchůV k|aj (dá|e jen
'spráVa.')'
přís|ušný podie s 78 odst' 1 zákona č' 114|1992 sb', o ochraně přírody a krajiny _ V platném
znění (dá|e jen
oznamuje možnost seznámit se pod|e ustanoveni s 38 odst. 3
'zákon.)'
zákona s návrhem p|ánu péčeo přirodní památku okřešické |ouky na období 2018 _
2027.

s

návrhem p|ánu péóe je možnése seznámit a nah|édnout do něj na spráVé (AoPK cR'
regioná|ní pracoviště spráVa chráněné krajinné ob|asti Kokořínsko - MáchÚV kraj na adrese
Komenského 48, Doksy)' Ve středu V době od 8'00 do 17'00 h, jindy po dohodě s úřední
osobou nebo na internetových stránkách AoPK ČR (htto'/WwW'ochranaprirodv.cz) v sekci
deska,,' podsekci
scHKo Kokořinsko - MáchůV kraj', a na portá|u Veřejné
'RP
'Úřední
spráW !444.p9.(qlgpyjz.
Připomínky k návrhu p|ánu péčeje v sou|adu s s 38 odst' 4 zákona možnézaslat písernně
nejpozději do 30 dnů od dne obdrženítohoto oznámení na Správu (AoPK ČR, regionájní
pracoviště spráVa chráněné krajinné ob|asti KokořÍnsko _ lúáchŮV kraj na adrese
Komenského 48' 472 0,l, Doksy).

V

sou|adu s ustanovením s 38 odst' 3 zákona žádá spráVa nížeuvedené obce V
rozdě|ovníku o zveřejnění informace o obdrženítohoto oznámení na úřednídesce obce
(datum Vyvěšenía sejmutí prosím sdě|te na: kokorin@nature'cz).
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Pří|ohy; NáVrh p|ánu péčeo PP okřešické |ouky (cD)

Agsntuřa ochrany přírody a krajjny ČR
regionální pracoviště

sprá!tr chÉněrá kťdin# ob|ér| Kokoiinsko . MáclúV

c€ská

Rozdě|oVník:

Liberecký kraj' U Jezu 642l2a,

461 80
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Město česká Lípa' náměstiT'G' |Vlasaryka 1,47o 01 Česká LÍpa fc))

stální pozemkový úřad' Husinecká 1o24|11a, zižkov 13o
|Č:62933591 BankoVní spoieniČNB Plahé 1 čisIo úČt!18228
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00, Praha 3

/07,l0 pav|ina Íoť@Va@nature.@ Í:73a571277
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státní statek ceská Kamenice v Iikvidaci' 407 21. ceská Kamenice
Luboš Mi|ner' ČeNenéhokřiže 2429'. 470 06 ceská Lípa
MiIos|av MiIner' Smetanovo nábřeží 2251' 47o 01 ceská Lípa

Česko|ipská farma s.r.o., Nové Zákupy 3'l5, 471 23 zákupy

Lesy Českérepub|iky, s.p', Přemyslova ,1106i19' NoVý Hradec Krá|oVé' 500 08 Hradec
Krá|ové

Na Vědomí:

AoPK ČR (e-mail)

