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Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
odbor životního prostředí a zemědělství  

 
Dle rozdělovníku 

 
Datum: 6. 4. 2021 
Spisová značka:  KUUK/047572/2021/1/Růz-2413 
Jednací číslo: KUUK/047572/2021 
Kontaktní osoba: Ing. Dita Kunclová, kunclova.dj@kr-ustecky.cz / 127 
Počet listů/příloh: 1/0 

 
Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče  

o přírodní památku Vrch Hazmburk 
 

 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán 
ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny (dále jen zákon) oznamuje podle ustanovení § 38 odst. 3 zákona, že byl připraven 
návrh plánu péče o přírodní památku Vrch Hazmburk na období 2021-2030.  
 
S návrhem plánu péče je možné se seznámit na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství, budova C, Stroupežnického 1326/16, 400 01 Ústí nad 
Labem, kancelář č. 310, v pracovních dnech nejlépe po předchozí domluvě, nebo na 
internetových stránkách Krajského úřadu Ústeckého kraje v sekci „životní prostředí – 
ochrana přírody a krajiny“ (https://www.kr-ustecky.cz/ochrana-prirody-a-krajiny/ds-
99199/p1=204363), na portálu veřejné správy, nebo na úřadech dotčených obcí uvedených v 
rozdělovníku. 
 
Vlastníci dotčených pozemků a obce mohou uplatnit své připomínky nejpozději do 
15. 5. 2021. O způsobu vypořádání připomínek sepíše krajský úřad protokol, kterým zároveň 
plán péče schválí podle § 38 odst. 4 zákona.  
 
Plán péče je odborný dokument, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném 
stavu chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu 
ochrany přírodní památky. Plánem péče se nemění vlastnické vztahy a vlastnická práva k 
pozemkům tvořícím přírodní památku. Podle schváleného plánu péče bude krajský úřad 
postupovat při zajišťování nezbytné péče o přírodní památku a její ochranné pásmo, 
nebudou-li tuto péči zajišťovat vlastníci či nájemci pozemků. Pro fyzické ani právnické osoby 
není plán péče závazný.  
 
 

 
 
 
 
RNDr. Tomáš Burian 
vedoucí oddělení životního prostředí 
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Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne:     
 

 
Rozdělovník: 
 
dotčené obce: s žádostí o zveřejnění na úřední desce 15 dnů: 
(+ příloha: návrh plánu péče) 
Obec Klapý  
Obec Slatina 
Město Libochovice 
 
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze, Sabinova 373/5, 130 00 
Praha 3 – datovou schránkou 
Lesy ČR – datovou schránkou 
 
Portál veřejné správy 
 

Dotčené obce žádáme v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona o zveřejnění 
tohoto oznámení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dní bezprostředně po jeho 
obdržení, a poté zaslání zpět s potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí. Žádáme rovněž, 
aby umožnili případným zájemcům seznámit se s návrhem plánu péče způsobem a za 
podmínek v místě obvyklých. Děkujeme předem za spolupráci. 
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