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Dle rozdělovníku

Oznámení o projednávání plánu péče o přírodní památku Hůrky (k. ú. Velké
Heraltice)
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako
věcně a místně příslušný správní úřad podle § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), oznamuje zahájení projednání plánu péče
o přírodní památku Hůrky.
Krajský úřad podle § 38 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny a § 7 odst. 1 vyhlášky č. 45/2018 Sb.,
o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území,
oznamuje možnost seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Hůrky nacházející se
v k. ú. Velké Heraltice. Do návrhu plánu péče je možné nahlédnout v sídle krajského úřadu (kancelář A 511),
na internetových stránkách krajského úřadu https://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/hurky-110/ a na obci
Velké Heraltice.
Vlastníci dotčených pozemků a obec mohou uplatnit své připomínky na krajském úřadu, a to
v termínu do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. K připomínkám uplatněným po uvedené době
se nepřihlíží. O způsobu vypořádání připomínek vlastníků pozemků a obce sepíše orgán ochrany
přírody protokol, kterým bude podle § 38 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny plán péče
schválen.
Plán péče o zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo je odborný a koncepční dokument ochrany přírody,
který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na
zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště
chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro
jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani právnické osoby
není závazný.
Obec Velké Heraltice tímto žádáme v souladu s § 38 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny
o zveřejnění oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče na své úřední desce po dobu 15
dní, bezprostředně po jeho obdržení. Po uplynutí lhůty žádáme o zaslání potvrzení o vyvěšení a sejmutí tohoto
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oznámení zpět na adresu Krajského úřadu – odboru životního prostředí a zemědělství (28. října 117, 702 18
Ostrava).
Oznámení o projednávání plánu péče bude v souladu s § 38 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny
zveřejněno na portálu veřejné správy (http://portal.gov.cz/).

Ing. Monika Ryšková
vedoucí oddělení
ochrany přírody a zemědělství
Po dobu nepřítomnosti zastoupena
Ing. Lenkou Peichlovou
oddělení ochrany přírody a zemědělství

Příloha:
Návrh plánu péče o přírodní památku Hůrky (pdf.)
Rozdělovník:
Dotčené obce a kraje (s přílohou):
 Obec Velké Heraltice (DS)
 Moravskoslezský kraj, zde
Vlastníci pozemků:



Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové (DS)
 Lesy České republiky, s. p, Lesní správa Opava, Stará silnice 4, Opava, 746 01
Na vědomí (bez přílohy):



Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor zvláště chráněných částí přírody, Vršovická 65, 110 00 Praha
10 (DS)
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří,
ul. Trocnovská 2, 702 00 Ostrava (DS)
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