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Oznámení o možnosti seznámit se s plánem péče o Přírodní rezervaci Ježová (kód ÚSOP
5316) v k. ú. Jasánky na období 2019-2028
Správa Národního parku Šumava (dále jen „Správa“) jako věcně a místně příslušný orgán ochrany
přírody podle § 75 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), vykonávající státní správu v ochraně přírody a
krajiny podle § 75 odst. 3 ZOPK na území Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti
Šumava podle § 78 odst. 2 ZOPK
oznamuje
podle ustanovení § 38 odst. 3 ZOPK možnost seznámit se s plánem péče o Přírodní rezervaci
Ježová (kód ÚSOP 5316) v k. ú. Jasánky na období let 2019 – 2028.
S návrhem plánu péče o uvedenou přírodní rezervaci je možné se seznámit a nahlédnout do něj
na Správě NP Šumava, pracoviště Horní Planá, Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá, v úředních
dnech (pondělí a středa od 8°° do 11°° hod a od 12°° do 17°° hod) nebo na internetových
stránkách Správy (www.npsumava.cz) v kapitole „O organizaci, úřední deska“.
Vlastníci dotčených pozemků, dotčené obce a kraje mohou připomínky k návrhu plánu péče zaslat
písemně nejpozději do 30 dnů od obdržení tohoto oznámení na Správu NP Šumava, pracoviště
Horní Planá, Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá.
O způsobu vypořádání připomínek vlastníků, obcí a krajů sepíše orgán ochrany přírody protokol,
kterým bude dle § 38 odst. 4 ZOPK plán péče schválen s platností od data účinnosti tohoto
právního předpisu.
Plán péče o zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo (dále "plán péče") 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.
Ing. Michal Huszár
vedoucí pracoviště Horní Planá
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