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Oznámení o možnosti se seznámit s návrhem plánu péče o Přírodní rezervaci Malé jeřábí jezero
- Karlovarský kraj
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán
ochrany přírody ve smyslu ustanovení § 77a odst. (4), písm. e) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) oznamuje, že v souladu s ustanovením § 38
odst. (2) ZOPK zajistil zpracování návrhu plánu péče o Přírodní rezervaci Malé jeřábí jezero v k. ú.
Jelení u Nových Hamrů.
Plán péče byl zpracován dle § 38 ZOPK jako odborný a koncepční dokument ochrany přírody,
který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje
opatření k ochraně a zachování horského rašeliniště ve vrcholové části Krušných hor.
Plán péče bude využíván jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů
ochrany přírody.
Plán péče bude využíván jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů
ochrany přírody. Návrh plánu péče o Přírodní rezervaci Malé jeřábí jezero zpracován Mgr. Vladimírem
Melicharem, Křižíkova 9, 360 01 Karlovy Vary ha na období od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2028.
K návrhu plánu péče mohou dotčená obec a vlastníci pozemků uplatnit písemně připomínky do třiceti
dnů ode dne doručení tohoto oznámení, a to na adresu Krajského úřadu, odboru životního prostředí
a zemědělství, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary.
Po předchozí telefonické domluvě (Ing. Brachtl 354222228 nebo Ing. Vavříková 354222507) je možno
do návrhu plánu péče nahlížet na Krajském úřadu Karlovarského kraje, budova C, 1. patro,
č. dveří 230C.
S pozdravem

Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
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Obdrží:
Dotčená obec:
-

Obec Nové Hamry, Nové Hamry 274, 362 24 Nové Hamry - DS

Vlastník:
-

Náboženská matice, Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice - DS

Na vědomí:
-

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správa CHKO
Slavkovský les Hlavní 504, 353 01 Mariánské Lázně – DS

Příloha:
Návrh Plánu péče Přírodní rezervaci Malé jeřábí jezero na období od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2028
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