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Oznámení o projednávání plánu péče o přírodní památku Kamenná
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako
věcně příslušný správní úřad podle § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších
předpisů a podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon o ochraně přírody a krajiny “), oznamuje podle § 38 odst. 3 zákona o
ochraně přírody a krajiny, že je možno se seznámit s návrhem plánu péče o přírodní památku Kamenná v k. ú.
Staříč, obec Staříč, který je nově zpracován na období 2018-2027.
S obsahem plánu péče je možno se seznámit v úředních hodinách v sídle krajského úřadu v kanceláři B 505 a
na obecním úřadě Staříč. Plán péče je rovněž zveřejněn na internetových stránkách Moravskoslezského kraje
http://www.msk.cz/cz/priroda/chranena-uzemi/pamatky/kamenna-107/.
Vlastníci pozemků v přírodní památce a obec Staříč mohou uplatnit své připomínky u krajského úřadu, a to
písemně do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. S dotazy je možno se rovněž obrátit na výše uvedenou
kontaktní osobu. Připomínky krajský úřad projedná a o způsobu vypořádání připomínek vlastníků a obce sepíše
protokol, kterým zároveň plán péče schválí podle § 38 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny.
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