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Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Červený rybník 
 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody 

příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 a 4 

zákona, že byl zpracován 

 

návrh plánu péče o přírodní památku Červený rybník na období 2021–2030. 

 

Tento návrh, který stanovuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětů ochrany přírodní 

památky Červený rybník, je v tištěné podobě k dispozici na Krajském úřadě Libereckého kraje, 

U Jezu 642/2a, Liberec, na odboru životního prostředí a zemědělství, v kanceláři č. 1121, 11. patro, 

a to vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin nebo po telefonické dohodě (tel.  485 226 621) 

v jiné dny. V elektronické podobě je zveřejněn na internetové adrese krajského úřadu v sekci „Úřední 

deska – Oznámení“ (http://www.kraj-lbc.cz/elektronicka-uredni-deska/oznameni) a na portálu 

veřejné správy. 

 

Dotčenou obec, Město Nový Bor, žádáme v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona o zveřejnění 

tohoto oznámení na úřední desce po dobu 15 dní bezprostředně po jeho obdržení a o následné zaslání 

potvrzení o vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení zpět na adresu krajského úřadu. 

 

Poučení: 

Připomínky k návrhu plánu péče je možné zaslat písemně nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění 

na Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Pokud neobdržíme 

žádný písemný podnět nebo výhradu do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu plánu péče, 

předpokládáme, že s navrhovanou aktualizací plánu péče pro přírodní památku Červený rybník 

souhlasíte a nemáte k ní připomínky. 

 

 

         

 

 

 

 

RNDr. Jitka Šádková 

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

Příloha: 

Návrh plánu péče o přírodní památku Červený rybník na CD (obdrží pouze Město Nový Bor) 

 

http://www.kraj-lbc.cz/elektronicka-uredni-deska/oznameni


KULK 16819/2021 

Oznámení - návrh plánu péče 

 

 

2 

Rozdělovník: 

 

Dotčená obec (a zároveň vlastník jednoho pozemku) 

Město Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 

 

Vlastníci pozemků v přírodní památce a jejím ochranném pásmu 

Obec Chotovice, č.p. 8, 473 01 Chotovice 

Marie Pulcová, č.p. 72, 473 01 Chotovice 

Jiří Pulec, č.p. 72, 473 01 Chotovice 

Helena Staňková, Pihel 57, 473 01 Nový Bor 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

 

Dále obdrží: 

Krajský úřad Libereckého kraje, OŽPZ, oddělení lesního a vodního hospodářství – zde  

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu – zde 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – zde 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu – zde 

 

Na vědomí: 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Liberecko 

Rybářství Doksy, Nerudova 24, 472 01 Doksy 

 

Záznam o zveřejnění: 

Správní úřad, příslušný pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla 

zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup, podle věty druhé ustanovení § 25 odst. 2 správního 

řádu. 

 

 

Vyvěšeno dne: ....................                                                                Sejmuto dne: .................... 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu opatření obecné povahy. 
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