KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Portál veřejné správy

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje/telefon

V Jihlavě dne

OZPZ 1/2017 Vac

Dana Vacková
564 602 508

2. 11. 2017

Oznámení o projednávání plánu péče pro přírodní rezervaci Krčil
Odbor životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina, jako příslušný orgán pověřený
výkonem státní správy ochrany přírody a krajiny podle ust. § 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“) oznamuje tímto zahájení projednávání plánu péče
přírodní rezervace Krčil (kód ZCHÚ 1530),
v katastrálním území Polesí u Počátek a Heřmaneč u Počátek, v okrese Pelhřimov.
Návrh plánu péče zpracoval Miloslav Daněk, Kámen – Nový Dvůr 5, 395 01 Pacov, na období
let 2018 až 2027.
Plán péče se zpracovává a schvaluje na základě § 38 zákona o ochraně přírody. Plán péče je
odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a
současném stavu přírodní rezervace navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu
předmětů ochrany v přírodní rezervaci a na její zabezpečení před nepříznivými vlivy. Plán péče
slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany
přírody.
S návrhem plánu péče je možno se seznámit na webových stránkách Krajského úřadu Kraje
Vysočina (krajský úřad – téma: životní prostředí – příroda – plány péče). Připomínky je možné
uplatnit písemně nejpozději do 8. prosince 2017 na Krajském úřadě Kraje Vysočina, odboru
životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Na projednávání plánu péče se nevztahují předpisy o správním řízení.
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