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lesník, 491 549 030,
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Věc: Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území přírodní rezervaci Ostaš, podle ust. § 38 odst. 3 zákona
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Východní Čechy, Správa CHKO
Broumovsko (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 78
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“)
a v souladu s ustanovením § 38 zákona oznamuje, že pro výše uvedené chráněné území byl
zpracován návrh plánu péče na období 2017 - 2026 .
Agentura v souladu s § 38 odst. 3 zákona oznamuje možnost seznámit se s návrhem plánu
péče o rezervaci a uplatnit případné připomínky. Návrh plánu péče je současně zveřejněn na
portálu veřejné správy http://portal.gov.cz. V listinné podobě je plán péče k dispozici na oddělení
Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují, kam se obracejte i v případě
jakýchkoliv dotazů a to zejména v úřední dny, tj. v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod,
popřípadě i v jiné dny po telefonické dohodě s Ing. Lubošem Němečkem.
Agentura žádá v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona Obec Žďár nad Metují
o zveřejnění tohoto oznámení na své úřední desce po dobu 15 dní bezprostředně po jeho
obdržení.
Připomínky k návrhu plánu péče mohou vlastníci dotčených pozemků a dotčené obce a
kraje uplatnit do 30 dnů od vyvěšení. Připomínky se uplatňují u Agentury (AOPK ČR, regionální
pracoviště Východní Čechy na adrese uvedené v záhlaví).
Agentura včas uplatněné připomínky posoudí a o způsobu jejich vypořádání sepíše protokol,
kterým zároveň plán péče schválí. K připomínkám uplatněným po výše stanovené lhůtě nebude
přihlédnuto. Pokud připomínky nebudou uplatněny, má se za to, že dotčený subjekt s předloženým
návrhem souhlasí.

(podepsáno elektronicky)
Ing. Hana Heinzelová, v. r.
VEDOUCÍ SPRÁVY CHKO

Přílohy:
 Plán péče o přírodní rezervaci Ostaš
 Mapové přílohy M1 – M5

Rozdělovník:
Dotčené obce a kraje:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 3 (ID DS: gcgbp3q)
Obec Žďár nad Metují, 549 55 Žďár nad Metují (ID DS: 83rbab6)
Vlastníci a nájemci pozemků dotčených navrhovanou přírodní rezervací Ostaš a jejím
ochranným pásmem
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50168 Hradec Králové (IS DS: e8jcfsn)
Lesy České republiky, s.p. LS Dvůr Králové, 28. října 787, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
(e-mailem)
Na vědomí:
Městský úřad Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod (IS DS: gmtbqhx)
S tímto oznámením je také možné se seznámit na AOPK ČR, regionální pracoviště Východní
Čechy, Správě CHKO Broumovsko v Polici nad Metují (Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují),
popřípadě na portálu veřejné správy http://portal.gov.cz.
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