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Dle rozdělovníku

Oznámení o možnosti seznámit se se zpracovaným plánem péče o přírodní
památku Příšovská homolka a její ochranné pásmo a jeho projednání
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany
přírody (dále jen „správní orgán“) ve smyslu ustanovení § 77a odst. 4 písm. e) zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“),
oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 ZOPK možnost seznámit se s návrhem plánu
péče o přírodní památku Příšovská homolka na období let 2019–2033.
Návrh plánu péče byl zpracován v souladu s ust. § 38 ZOPK a vyhláškou č. 64/2011
Sb., o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných
území.
Zpracovaný plán péče vychází z hlavního cíle ochrany území, tj. zachování pozůstatku
třetihorní sopky.
Plán péče je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který navrhuje opatření
na zachování nebo zlepšení předmětu ochrany, slouží jako podklad pro jiné druhy
plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Na projednávání
plánu péče se nevztahují předpisy o správním řízení. Pro fyzické ani právnické osoby
není závazný (ust. § 38 odst. 1 ZOPK).
Návrh plánu péče v tištěné podobě je k nahlédnutí na Krajském úřadu Plzeňského
kraje, odboru životního prostředí, v kanc. č. 327 u Ing. L. Pivoňkové v úředních
hodinách v pondělí a středu od 8:00 hod. do 17:00 hod., v jinou dobu pouze po
předchozí tel. domluvě. V elektronické podobě byl uveřejněn dne 8. 1. 2018 na webové
stránce http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/tri-nove-plany-pece .
Územně samosprávné celky (Obec Příšov a Plzeňský kraj) a vlastníci dotčených
pozemků mohou své případné připomínky k návrhu plánu péče zaslat v písemné
podobě na Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18,
306 13 Plzeň do 15. 3. 2018. V případě, že tak v uvedené lhůtě neučiní, bude
schvalující orgán vycházet z předpokladu, že se dotyční s návrhem plánu péče
seznámili a nemají vůči jeho obsahu žádných výhrad.
O způsobu vypořádání připomínek vlastníků, obcí a krajů sepíše orgán ochrany přírody
protokol, kterým zároveň plán péče schválí.
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Žádáme dotčenou obec, aby v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 ZOPK toto
oznámení umístila na úřední desce po dobu 15 dní bezprostředně po jeho obdržení.

Ing. Jan Kroupar
vedoucí oddělení ochrany přírody
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