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Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče

Krajs[f riŤad Jihomoravského kraje, odbor životního prostŤedí, jako organ ochrany
pŤírody oprávněny ke schvalování planri péče podle $ 77a odst. 3 písm. h) zákona č' II4|I992
Sb., o ochraně pŤírody a krajiny, ve znění pozdějších pŤedpis (dále jen zákon), oznamuje
v souladu s ustanovením $ 38 odst. 3 zákona,žeby| vypracován a ke schválení pŤedložen návrh
plánu péče.o Pňírodní rezervaciRoviny na období 2009 - 2018'

Plán péče navrhuje opatŤení na zachování nebo zlepšení stavu pŤedmětu ochrany v tomto
zv\áště chráněném zemí a na jeho zabezpečení pŤed nepÍíznivymi vlivy okolí. opatŤení se |ikají
dotčenych pozemkri v k. ri' Diváky.

S návrhem plánu péče se lze seznámit na detašovaném pracovišti Krajského uŤadu

Jihomoravského kraje v Hbdoníně, Štefanikova28,vždy v riŤední dny pondělí, stŤeda od 800 do
1700 hod., pŤípadně i v jiném termínu po pŤedchozí telefonické domluvě (tel. č. 518 398 426), na
weboqfch strankách krajského riŤadu (www.kr-jihomoravsky.cz) kapitola ,,Krajsk;f riŤaďodbory
I(rÚ a dokumenty odborrV oŽp oauor Životního prostŤedí/ Projednávané návrhy plánri péče o
pŤírodní památky a pŤírodní rezervale,,, a na obecním uŤadu Divaky.

obec Divaky a vlastníci dotčenych pozemkri mohou své pŤipomínky k návrhu plánu péče
zaslat v písemné podobě na Krajskf uŤad Jihomoravského kraje, odbor životního prostŤedí,
Žerotínovo náměstí 3l5,601 82 Bmo, a to ve lh tě 30 dní ode dne vyvěšení tohoto oznámeni na
uŤední desce. V pŤípadě, Že tak neučiní, bude schvalující orgán vychéuet z pŤedpokladu, Že se
dotyční snávrhem planu péče o PŤírodní rezervaci Roviny na období 2009 - 2018 seznámili a
nemají v či jeho obsahu žádnychqfhrad.
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