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Rozdělovník: 

• Město Vysoké Veselí, I

• Obec Staré Smrkovice, I

• Obec Smidary, IČ 00269549, Nám

• Obec Sběř, IČ 00272086, Sb
 

 
                             

 
  

Odbor životního prostředí a země ě

ochrany přírody a krajiny                              
  

 

I. Oznámení návrhu na vyhlášení zvlášt

Veselský háj, podle ust. § 40 odst. 2 

a krajiny, ve znění pozdě

 

II. Oznámení o možnosti seznámit se s

přírodní památku Veselský háj

zveřejnění na úřední desce
 

III. Oznámení termínu projednání návrhu plánu pé

přírodní památku Veselský háj

 

ad I. 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prost

„krajský úřad“), jako věcně a místn

odst. 2 zákona, oznamuje návrh na vyhlášení zvlášt

zákona. 

 

Krajský úřad v příloze zasílá návrh na

zřízena přírodní památka Veselský háj

 
Dle ust. § 40 odst. 4 zákona mohou písemné námitky k

zvláště chráněného území uplatnit dot

a vlastníci nemovitostí dotčených navrhovanou ochranou ve lh

písemného oznámení o předložení návrhu na vyhlášení zvlášt

k projednání, má-li být takové písemné oznámení vlastníkovi nemovitosti zasíláno, jinak ve 

lhůtě 90 dnů ode dne zveřejně

uplatněným po uvedené lhů ě

Královéhradeckého kraje posoudí a vydá o nich rozhodnutí, a to do 60 dn

pro uplatnění námitek, a s rozhodnutím seznámí podatele námitek.

Návrh na vyhlášení zvláště chrán

veřejné správy http://portal.gov.cz
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ředí a zemědělství                  Ing. Aleš Novák / 495817418  
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Oznámení návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území, př

podle ust. § 40 odst. 2 zákona číslo 114/1992 Sb., o ochran

ění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště

Veselský háj, podle ust. § 38 odst. 3 zákona

řední desce 

termínu projednání návrhu plánu péče o zvláště chrán

Veselský háj, podle ust. § 38 odst. 4 zákona 

ad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a země

ě ě a místně příslušný orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a 

zákona, oznamuje návrh na vyhlášení zvláště chráněného území v 

íloze zasílá návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Veselský háj. 

Dle ust. § 40 odst. 4 zákona mohou písemné námitky k předloženému návrhu n

o území uplatnit dotčené obce a kraje ve lhůtě 90 dnů od obdržení návrhu 

a vlastníci nemovitostí dotčených navrhovanou ochranou ve lhůtě 90 dn

písemného oznámení o předložení návrhu na vyhlášení zvláště chrán

t takové písemné oznámení vlastníkovi nemovitosti zasíláno, jinak ve 

řejnění oznámení podle ust. § 40 odst. 2 zákona. 

ným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. Včas uplatněné námitky Krajský ú

posoudí a vydá o nich rozhodnutí, a to do 60 dnů

a s rozhodnutím seznámí podatele námitek.  

ě chráněného území orgán ochrany přírody zveř

http://portal.gov.cz. 

řícný, rychlý a profesionální úřad 
– spokojený občan. 
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Ing. Aleš Novák / 495817418   

kralovehradecky.cz 

, přírodní památky 

íslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody                  

e o zvláště chráněné území, 

podle ust. § 38 odst. 3 zákona, žádost o jeho 

e o zvláště chráněné území, 

ředí a zemědělství (dále jen 

říslušný dle ust. § 77a 

 souladu s ust. § 40 

ěného území, kterým bude 

edloženému návrhu na vyhlášení 

ě ů od obdržení návrhu  

ů ě 90 dnů od doručení 

ě chráněného území 

t takové písemné oznámení vlastníkovi nemovitosti zasíláno, jinak ve 

ní oznámení podle ust. § 40 odst. 2 zákona. K námitkám 

ěné námitky Krajský úřad 

posoudí a vydá o nich rozhodnutí, a to do 60 dnů od uplynutí lhůty 

řírody zveřejnil na portálu 
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S návrhem na vyhlášení zvláště chráněného území, kterým bude zřízena přírodní památka 

Veselský háj, vymezením území v mapě katastru nemovitostí a dalšími podklady se lze 

seznámit na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 

500 03 Hradec Králové, a to zejména v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8
00

 do 17
00

 hodin, 

popřípadě i v jiné dny po telefonické dohodě na telefonním čísle 495 817 418 – Ing. Aleš 

Novák. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území je také umístěn na webu 

Královéhradeckého kraje na adrese www.kr-kralovehradecky.cz. 

 

 

ad. II. a III. 
Krajský úřad oznamuje v souladu s ust. § 38 zákona možnost seznámit se s návrhem plánu 

péče o zvláště chráněné území, krajský úřad také oznamuje termín projednání návrhu plánu 

péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Veselský háj. 

 

Návrh plánu péče bude projednán dne 03. 06. 2013 v 9
00

 hodin na Krajském úřadu 

Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, v zasedací 

místnosti č. P1.906 – Albrechta z Valdštejna. 
 

Do listinné verze návrhu plánu péče lze nahlédnout na Krajském úřadu Královéhradeckého 

kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, a to zejména v úřední dny,  

tj. pondělí a středa od 8
00

 do 17
00

 hodin, popřípadě i v jiné dny po telefonické dohodě na 

telefonním čísle 495 817 418 – Ing. Aleš Novák. Návrh plánu péče o zvláště chráněné území 

je také umístěn na webu Královéhradeckého kraje na adrese  

www.kr-kralovehradecky.cz. Elektronická informace o projednávání plánu péče je umístěna 

také na portálu veřejné správy http://portal.gov.cz.  

 

Písemné připomínky k projednávání návrhu plánu péče se doporučuje předat na krajský úřad 

v termínu do 31. 05. 2013.  

 

Krajský úřad tímto současně žádá o zveřejnění informace o možnosti seznámit se s návrhem 

plánu péče na úřední desce obecního úřadu – a to po dobu 15 dnů.   

 

Po sejmutí oznámení žádá krajský úřad o potvrzení data vyvěšení a sejmutí oznámení  

a jeho vrácení zpět na krajský úřad. 
 

 

 

 

Ing. Miloš Čejka 

vedoucí oddělení ochrany 

přírody a krajiny 

 

 

 

Přílohy:  

• návrh na vyhlášení zvláště chráněného území, kterým bude zřízeno zvláště chráněné 

území, včetně souvisejících mapových příloh 

• oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče – k vyvěšení na úřední 

desku obecního úřadu 
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