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Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem Plánu péče o přírodní
památku Za mlýnem na období na období 2019 – 2028
Žádost o zveřejnění oznámení na úředních deskách dotčených obcí

I.

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem Plánu péče o přírodní
památku Za mlýnem na období 2019 - 2028

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany
přírody a krajiny příslušný podle § 75 odst. 1 písm e) ve spojení s § 78 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně přírody“)
v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona o ochraně přírody oznamuje, že zajistila
zpracování návrhu Plánu péče o přírodní památku Za mlýnem na období 2019 - 2028.
S návrhem Plánu péče o přírodní památku Za mlýnem na období 2019 - 2028 je možné
se seznámit:
 v elektronické podobě na internetových stránkách Agentury (www.ochranaprirody.cz)
v kapitole „Úřední deska“.
 v tištěné podobě na Správě CHKO, Husova 906/5, Litovel v úředních dnech (pondělí a
středa 8:00 – 12:00, 13:00 -17:00 hod.) nebo v jiných pracovních dnech po předchozí domluvě
na tel. 601 577 571.
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 o ochraně přírody). Náležitosti plánů péče jsou stanoveny
vyhláškou č. 64/2011 Sb.
Poučení:
Vlastníci, dotčené obce a kraje mají právo uplatnit k návrhu plánu péče připomínky do
20. 1. 2019. Připomínky je třeba uplatňovat písemně na adrese: Správa CHKO Litovelské
Pomoraví, Husova 906/5, 784 01 Litovel. O způsobu vypořádání připomínek vlastníků, obcí a
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kraje sepíše Agentura protokol, kterým zároveň plán péče schválí (v souladu s ustanovením §
38 odst. 4 zákona o ochraně přírody).
Schválený plán péče uloží Agentura v ústředním seznamu ochrany přírody a předá jej
v elektronické podobě na technickém nosiči dat obci Bílá Lhota, obci Moravičany a
Olomouckému kraji (podle § 38 odst. 5 zákona o ochraně přírody).

II. Žádost o zveřejnění oznámení na úředních deskách dotčených obcí
Agentura v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona o ochraně přírody žádá Obec Bílá
Lhota a Obec Moravičany o zveřejnění výše uvedeného oznámení o možnosti seznámit se
s návrhem Plánu péče o přírodní památku Za mlýnem na období 2019 - 2028 bezprostředně
po jeho obdržení po dobu 15 dnů a o zaslání písemného potvrzení o zveřejnění
oznámení na úřední desce, s uvedením doby, po kterou bylo oznámení na úřední desce
vyvěšeno, zpět na adresu Agentury, a to bezprostředně po sejmutí oznámení z úřední desky.

S pozdravem
Mgr. Jan Vrbický
vedoucí Oddělení SCHKO
Litovelské Pomoraví
Rozdělovník:
Doporučeně obdrží:
a) Vlastníci pozemků (do DS):
- Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec
Králové (IDDS: e8jcfsn)
- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno (IDDS: m49t8gw)
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 (IDDS: z49per3)
- Obec Stavenice, č. p. 43, 78973 Stavenice (IDDS: ti2bvja)
- Obec Moravičany, č. p. 67, 78982 Moravičany (IDDS: uwfbm72)
b) Kraj a obce (do DS):
- Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc (IDDS: qiabfmf)
- Obec Bílá Lhota, Bílá Lhota, 783 21 Chudobín (IDDS: ey6bk4u)
- Obec Moravičany, Moravičany 67, 789 82 Moravičany (IDDS: uwfbm72)
c) Ostatní:
- Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, nám. Přemysla Otakara 777, Litovel
784 01 (IDDS:4rub4s3)
- ČRS VÚS Ostrava (ID DS: wfqyvcs)
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