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Antonína Dvořáka 294, 511 01 Turnov
tel.. 481 321 900
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WŘIZUJE: lng. Hana Pourová

v TURNOVĚ: 7.3.2017

Věc: Oznámení o možnosti seznámení
se s návrhem plánu péče
o Přírodní rezervaci Apolena
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen "AOPK ČR") jako orgán ochrany přírody
1
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
a krajiny příslušný podle ust. § 78 odst.
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") oznamuje v souladu s ustanovením § 38 zákona, že byl
zpracován návrh nového plánu péče o Přírodní rezervaci Apolena na období 2017 - 2026.

návrhem
súřední

plánu péče je možné se seznámit na portálu veřejné správy (http://portal.gov.cz), na
desce AOPK CR (http://wvvw.ochranaprirody.cz/uredni-deska/rp-líbereckol) nebo v sídle
Správy CHKO Český ráj (Antonína Dvořáka 294, 511 O1 Turnov) v úřední dny (pondělí, středa) od
8:00 do 17:00 hod, v neúřední dny pouze po předchozí telefonické domluvě, na telefonní číslo
724 035 487 nebo 481 363 927.

Dotčenou obec Troskovice žádáme v souladu s ustanovením § 38 odst.
tohoto oznámení na své úřední desce bezprostředně po jeho obdržení.

3 zákona o vyvěšení
Dle ust. § 25 odst. 2

správního řádu je písemnost vyvěšena na úřední desce AOPK ČR včetně způsobu s možností
dálkového přístupu. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Dle ust. § 25

odst. 3 správního řádu jsou obce povinny písemnost bezodkladně vyvěsít na svých úředních
deskách na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního
orgánu, který písemnost doručuje.
Zádáme dotčenou obec o následné zaslání potvrzení o vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení zpět na
e-mail hana.pourova@nature.cz nebo na adresu Regionální pracoviště Liberecko, oddělení Správa
CHKO Český ráj, Antonína Dvořáka 294, 511 01 Turnov.

Připomínky k návrhu plánu péče o PR Apolena je možné zaslat nejpozději do 30 dnů od jejího
zveřejnění na portálu “veřejné správy, na adresu AOPK CR, Regionální pracoviště Liberecko,
oddělení Správa CHKO Ceský ráj, Antonína Dvořáka 294, 511 01 Turnov.

Mgr. Jakub Čejka
VEDOUCÍ SPRÁVY CHKO ČESKÝ RÁJ

Na úřední desce AOPK ČR a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup (tzv. úřední desce
elektronické)

Vyvěšeno a zveřejněno dne:
........... ............... ..
Razítko,

podpis

orgánu. který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
www.nature,cz
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