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Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní rezervaci
Na hadcia její ochranné pásmo

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako
místně a věcně příslušný orgán v přenesené působnosti podle $ 29 odst. 1 a $ 67
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a orgán ochrany přírody podle
8 77a, odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tímto oznamuje, že zajistil v souladu s S 38
odst. 2 zákona zpracování návrhu plánu péče o přírodní rezervaci Na hadci
na období 2022 až 2031 (zpracovatel: Ing. Marián Horváth, Mgr. Petra Hanáková
Bečvářová).

Návrh plánu péče je přístupný k nahlédnutív tištěné podobě:
- na Krajském úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí

a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc (pondělí, středa 8.00 -

12.00, 13.00 -17.00 hod., po dohodě i v dalších pracovních dnech), dále
webové stránky Olomouckého kraje v sekci Projednávané návrhy plánů péče
(https://www.kr-olomoucky.cz/zvlaste-chranena-uzemi-cl-1558.html)

-©na obecním úřadě obce Bohdíkov, Bohdíkov 163, 789 64 Bohdíkov

Plán péče:
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 ($ 38 odst. 1 zákona).
Podle schváleného plánu péče bude Krajský úřad Olomouckého kraje postupovat
při zajišťování nezbytné péče o PR a její ochranné pásmo, nebudou-li tuto péči
zajišťovat vlastníci či nájemci pozemků.

Poučení o právech a povinnostech v procesu schvalování plánu péče:
Vlastníci, obce a kraje se mohou knávrhu plánu péče vyjádřit do 30 dnů
od zveřejnění tohoto oznámení na portálu veřejné správy písemně na adresu



Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc. O způsobu vypořádání připomínek vlastníků,
obcí a krajů sepíše orgán ochrany přírody protokol, kterým zároveň plán péče schválí
(8 38 odst. 4 zákona).
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Rozdělovník:

a) Vlastníci pozemků v PP:
Obec Bohdíkov, Bohdíkov 163, 789 64 Bohdíkov
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové

b) Obce:
Obec Bohdíkov, Bohdíkov 163, 789 64 Bohdíkov

c) Kraje:
Olomoucký kraj prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor
strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu, Jeremenkova
40a, 779 11 Olomouc

d) Dotčené orgány státní správy:
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, územního
plánovánía stavebního řádu, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Michaela Koucká


