
tel.: 564 602 502, fax: 564 602 430, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz

IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., č.ú.: 4050005000/6800

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí

Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika

Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Oznámení o projednávání změny plánu péče o přírodní památku 
Jezdovické rašeliniště

Odbor životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina jako příslušný orgán pověřený 
výkonem státní správy ochrany přírody a krajiny podle ust. § 77a odst. 4) písm. e) zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
oznamuje tímto možnost seznámit se s návrhem změny plánu péče o přírodní památku 
Jezdovické rašeliniště (kód ZCHÚ 832).

Současný plán péče je v platnosti na období let 2005 - 2014. Vzhledem k tomu, že dosavadní 
péče bez úpravy vodního režimu a ochrany před splachy z okolních polí nemůže v dlouhodobém 
horizontu zajistit zachování předmětů ochrany, přikročil krajský úřad v souladu s § 3, odst. 3,
vyhlášky č. 60/2008 Sb., ke změnám plánu péče (upravovány jsou v textové části kapitoly 2 až 4
stávajícího plánu péče, v ostatních částech se plán péče nemění).

Plán péče se zpracovává a schvaluje na základě § 38 zákona a podle § 1 až § 3 vyhlášky 
č. 60/2008 Sb., o plánech péče, označování a evidenci chráněných území. Plán péče je odborný 
a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji 
a současném stavu přírodní rezervace navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu 
předmětu ochrany v přírodní rezervaci a na její zabezpečení před nepříznivými vlivy okolí 
v ochranném pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro 
rozhodování orgánů ochrany přírody.

S návrhem změny plánu péče je možno se seznámit na Odboru životního prostředí Krajského 
úřadu kraje Vysočina (pracoviště Seifertova 24, Jihlava, kancelář č. 1.13) v úřední době pondělí
a středa od 8.00 do 16.00 hod. nebo i v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě 
(564 602 503) nebo prostřednictvím e-mailu (jones.j@kr-vysocina.cz). Návrh plánu péče 
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zasíláme (s vyznačenými úpravami v revizním režimu) též obci Jezdovice jako přílohu datovou 
schránkou a žádáme obec Jezdovice o zpřístupnění návrhu plánu péče veřejnosti.

Připomínky lze ve lhůtě do 17. ledna 2011 uplatnit písemně (též datovou schránkou nebo 
v elektronické podobě podepsané zaručeným el. podpisem) na Odbor životního prostředí 
Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Po tomto termínu bude podle 
ustanovení § 38 odst. 4 zákona sepsán protokol o vypořádání připomínek vlastníků, obcí a krajů, 
kterým zároveň bude plán péče schválen.

Obec Jezdovice žádáme podle § 38 odst. 3 zákona  o zveřejnění tohoto oznámení na úřední 
desce a o zaslání potvrzení o zveřejnění tohoto oznámení obratem na Odbor životního prostředí 
Krajského úřadu kraje Vysočina.

Na projednávání plánu péče se nevztahují předpisy o správním řízení.

Příloha návrh plánu péče

Ing. Jan Joneš

vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník 
Datovou schránkou + příloha
 dotčené obce 

1. Obec Jezdovice

Datovou schránkou + příloha
 úřady státní správy a ostatní

2. Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí
3. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod

E-mailem+ příloha
 úřady státní správy

4. Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství – zde

E-mailem + příloha
 na vědomí

5. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Husova 2115, 580 01 Havlíčkův Brod
6. Mgr. Jiří Juřička, Juricka.J@seznam.cz

mailto:Juricka.J@seznam.cz
mailto:Juricka.J@seznam.cz

	Datovou schránkou + příloha
	Datovou schránkou + příloha
	E-mailem+ příloha
	E-mailem + příloha

		2010-12-27T09:58:09+0000
	Not specified




