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Ražítko úřaduI

oznámení o možno§ti seznámlt se s návrhem plánu péče o přírodní památku Louky pod
kumstátem

Krajský úřad lihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako opráVněný orgán ochrany
přírody podle § 77a odst, 4 písm. f) zákona č.714/7992 sb,, o ochraně přírody a krajiny, Ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon") zadal na základě ustanovení § 38 odst. 2 zákona Vypracováni
návrhu plánu péče o zvláště chráněné území (ZcHÚ), přírodní památku Louky pod Kumstátem V k, ú.
KrumVíř, s platnostína období 2022-2o3L.

Plán péče navrhUje opatření na zachoVání nebo zlepšenístavu předmětu ochrany V tomto ZcHÚ a
na jeho zabezpečeni před nepříznivými Vlivy z okolí. opatřeníse týkají dotčených pozemků v k. ú.
KrumVíř,

S náVrhem plánU péče je možné seznámit se a nahlédnout do něj na odboru životního prostředí
Krajského úřadu lihomoravského kra.je, detašované pracoviště Hodonín, Štefánikova 28, 695 01
Hodonín, přízemívpravo, dveře č. 10, Vždy V úřední dny pondělí a středa od 8@ do 1700 hod. nebo i

V jiném termínu po předchozí te|efonické domluvě (tel, č. 541 654 124), Plán péče je také Veřejně
dostupný na internetových stránkách Jihomoravského kraje (Www,imk.cz) Vkapitole ,,Krajský
úřad", podkapitole ,,odbor životního prostředí", oddíl ,,ochrana přírody a krajiny". Vseznamu
odkazů se nacházi odkaz ,,Plánv péče o PR a PP", kde je náVrh plánU péče uložen,

obec a vlastníci dotčených pozemkú mohou uplatnit své připomínky u odborU životního prostředí
Krajského úřadu .|ihomoravského kraje Ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení na
úřednídesce. V případě, že tak neučiní, bude mít orgán ochrany přírody za to, že s návrhem plánu
péče o přírodnípamátku LoUky pod Kumstátem na období2022-2031 souhlasía berou jeho obsah
na Vědomí,
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