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oznÁmetrÍ možnosti seznámit se Š návrhem plánu péče o zvláště chráněné území'přírodoi rezervace Zámělskí borek.
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Plán péče b),l zpraco\'án Ing. Miros]avem Mikeskou, Ph. D' na období 201 l 2020.
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Oznámení termínu proj€dnání nívrhu plánu péče o zv|áště chránětré území, přířodní
rez€rvaci Zámělský bořek

Krajský úiad Královéhradeckého kraje. odbor Životního prostředí a Zemědělství (dále jen
,'krajský úřad") oznamuje v souladu s ust' $ 38 zákona č. ] ]4n992 Sb'' o ocbraně přírody a
krajiny. ve znění pozdějších předpisů (dá]ejen 

',zákon'')' 
termín plojednání náwiu plánu péče

o zvláš1ě chráněné území, přírodní leze1r,/aci ve smyslu ziíkona' Plán péče byl zpracován Ing.
Miroslavem Mikeskou. Ph.D. na období 2011 2020'

Návrh plánu péče bude projednán dne 23. 8. 2011 v 13:00 hodin na Krajském úřadu
Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí l245! 500 03 Hradec Křílové' v zasedáci
místnosti č. P1.118 _ Karla Rokitanského.

Do ]istinné veze pliínu lze nahlédnout na Krajském úřadu Královéfuadeckého kraje, odbor
životního prostředí. Pivovarské r'ráměstí 1245' 500 03 Hradec Králové' a to zejnréna v úřední
dny, tj. ponděli a středa od 8:00 do 17:00 hodin, v kar,celáři č. Pl'901. Návlhy plánů péče
o zvláště cháněná úzenrí jsou urnístěny také na webu Královéhradeckého kraje na adrese
www.kr-kra1ovehradeckv.cz' Elektronická informace o projednávání plánu péče je unístěna
na poftálu veřejné správy ú!plp94glsaEz).

Písemné připomínky k projednávání návrhu plánu péče se doporučuje předat na krajský úřad
v termínu do 12' 8'20lI.

Krajský úřad tímto současně žádá obec Potštejn o zveřejnění přiložené informace o možnostj
seznán'rit se s návrhen plánu péče na úřední desce města a to po dobtt 15 dnů. }o seimutí
oznámení žádá krajskÝ úřad o potvrzení data wvěšeni a seimutí ozíiínení a ieho vrácení zDět
na krai skÝ uřad '
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Příloha: ozrrámeni možnosti seznámit se s návťhem plánu péče
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