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Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu pé e o zvlášt chrán né území,
írodní památku K ižánky
Krajský ú ad Královéhradeckého kraje, odbor životního prost edí a zem
lství (dále také
krajský ú ad), tímto oznamuje v souladu s ust. § 38 zákona . 114/1992 Sb., o ochran
írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , možnost seznámit se s návrhem plánu pé e
o zvlášt chrán né území, p írodní památku K ižánky.
Do listinné verze návrhu plánu pé e lze nahlédnout na Krajském ú ad Královéhradeckého
kraje, sídlem Pivovarské nám stí 1245, 500 03 Hradec Králové, a to zejména v ú ední dny,
tj. pond lí a st eda od 8.00 do 17.00 hodin, pop ípad i v jiné dny po telefonické dohod na
telefonním ísle 495 817 173 a 702 118 495 – Ing. Ivana Bartošová, Ph.D.
Návrh plánu pé e o zvlášt chrán né území je také umíst n na webu Královéhradeckého
kraje na adrese www.kr-kralovehradecky.cz.
Elektronická informace o projednávání plánu pé e je umíst na také na portálu ve ejné
správy http://portal.gov.cz.
Písemné p ipomínky k projednávání návrhu plánu pé e se doporu uje p edat na krajský ú ad
v termínu do 20. 03. 2020.
„otisk razítka“

z p. Ing. Ivana Bartošová, Ph.D.
odborná referentka
odd lení ochrany p írody a krajiny
Pivovarské nám stí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Vst ícný, rychlý a profesionální ú ad
– spokojený ob an.
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Otisk razítka, podpis oprávn né osoby:
Rozd lovník:
ední deska Krajského ú adu Královéhradeckého kraje
ední deska obecního ú adu Ba alky
ední deska obecního ú adu Zelenecká Lhota
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