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Věc: Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem návrhem plánu péče o přírodní památku
Milhostovské mofety
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les (dále jen
„Agentura“), jakožto orgán ochrany přírody podle § 78 zák. č. 114/1992 Sb. (dále jen „zákon“),
o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, zpracovala ve smyslu § 38 odst. 1
zákona návrh plánu péče o přírodní památku Milhostovské mofety na období 2018 - 2027.
Přírodní památka Milhostovské mofety se nachází v k. ú. Ovesné Kladruby na p. p. č. 931.
Podle § 38 odst. 3 zákona je Agentura povinna zajistit zveřejnění oznámení o návrhu
plánu péče na úřední desce dotčené obce. Z tohoto důvodu žádáme Obec Ovesné Kladruby,
aby po dobu 15 dnů bylo toto oznámení vyvěšeno na úřední desce obce a byla na něm
vyznačena a potvrzena doba vyvěšení a snětí z úřední desky. Poté žádáme o zaslání takto
vyznačeného oznámení zpět našemu úřadu do 15 dnů od snětí z úřední desky. Oznámení bude
zveřejněno také na portálu veřejné správy a elektronické úřední desce našeho úřadu.
Plán péče je Agentura podle § 38 odst. 4 zákona povinna projednat a vyžádat si
připomínky od dotčených obcí a příslušného kraje, dále také od vlastníků dotčených pozemků
tvořících příslušné maloplošně zvláště chráněné území.


Proto žádáme Obec Ovesné Kladruby jako příslušnou obec, aby do 15 dnů od snětí
oznámení z úřední desky zaslala našemu úřadu písemně své případné připomínky, návrhy
a dotazy k předloženému návrhu a rovněž přiložila případné náměty veřejnosti. Zároveň
též žádáme, aby Obec Ovesné Kladruby jako vlastník dotčeného pozemku p. p. č. 931
v k. ú. Ovesné Kladruby zaslala své písemné vyjádření k návrhu plánu péče a to do 30
dnů od doručení tohoto dopisu.



Dále žádáme o písemné vyjádření k návrhu plánu péče Karlovarský kraj a to do 30 dnů
od doručení tohoto dopisu.

V příloze jsou zaslány texty návrhu plánu péče včetně příloh všem dotčeným subjektům –
příslušnému vlastníkovi pozemků, příslušné obci a příslušnému kraji.
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Plán péče o přírodní památku Milhostovské mofety na období 2018-2027
Přílohy plánu péče M1, M2, M3, M4 a M5
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IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I slavkles@nature.cz I T: 354 401 960

