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Projednání návrhu plánu péče
o Přírodní rezervaci Chrášťanský vrch na období 2020–2029
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, jako příslušný správní orgán ochrany přírody podle
ustanovení § 78 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
(dále jen „zákon“), podle § 38 odst. 3 a 4 zákona oznamuje možnost seznámit se s návrhem
plánu péče o PR Chrášťanský vrch na období 2020–2029 a zahajuje jeho projednání.
Stávající plán péče byl zpracován na období 2010-2019, Agentura proto předkládá k projednání
zpracovaný nový plán péče. Plán péče zasíláme v příloze, jeho obsah je rovněž možné
prohlédnout přímo na Správě CHKO Blanský les, nejlépe v úředních dnech (Po, St 8 – 17 hod.),
na obecním úřadě, nebo na internetu na webové adrese www.nature.cz (karta úřední deska / RP
jižní Čechy) a na portálu veřejné správy www.portal.gov.cz.
Jako vlastníka pozemku nebo dotčený orgán státní správy na území PR Chrášťanský vrch Vás
žádáme o zaslání písemného vyjádření k návrhu plánu péče. Připomínky k návrhu plánu péče je
v souladu s § 38 odst. 4 zákona možné zaslat písemně nejpozději do 30 dnů od dne obdržení
tohoto oznámení na adresu uvedenou v záhlaví. Pokud do tohoto termínu nevznesete své
připomínky, budeme považovat návrh plánu péče pro Vás za vyhovující.
V souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona žádáme níže uvedené obce v rozdělovníku
o zveřejnění informace o obdržení tohoto oznámení na úřední desce obce.
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