čj.: MZP/2019/620/1236

Praha, dne 27. září 2019

OZNÁMENÍ
o možnosti seznámit se s návrhem Změny č. 1/2015 plánu péče
o NPP Hodonínská Dúbrava
na období 2017 - 2025.

Ministerstvo životního prostředí jako ústřední orgán státní správy ochrany přírody podle
ustanovení § 79 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 38 zákona,
že byl Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR předložen ke schválení návrh Změny
č. 1/2019 plánu péče o Národní přírodní památku Hodonínská Dúbrava na období
2017 - 2025.

S návrhem Změny č. 1/2019 plánu péče o Národní přírodní památku Hodonínská Dúbrava
na období 2017 – 2025 je možné se seznámit a nahlédnout do něj na Ministerstvu životního
prostředí – odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, v pracovních dnech (pondělí
– pátek) v době od 8.00 do 16.00 h nebo na internetových stránkách Ministerstva životního
prostředí (www.mzp.cz) v kapitole „Úřední deska“.

Dotčené obce žádáme v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona o zveřejnění tohoto
oznámení na své úřední desce po dobu 15 dní bezprostředně po jeho obdržení.

Připomínky k návrhu plánu péče je možné zaslat písemně nejpozději do 15. října 2019
na Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny,
Vršovická 65, Praha 10, PSČ 100 10.

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
náměstek ministra pro řízení
sekce ochrany přírody a krajiny
podepsáno elektronicky

Příloha:
Návrh Změny č. 1/2019 plánu péče o NPP Hodonínskou Dúbravu na období 2017 – 2025
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Rozdělovník

1. Kraj Jihomoravský, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
2. Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín
3. AOPK ČR, RP Jižní Morava, Kotlářská 902/51, 602 00 Brno
4. MŽP, OZÚOPK, zde
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