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V Èeských Budìjovicích dne 27. bøezna 2008
Èj.: KUJCK 8099/2008/0ZZLNI

VEØEJNÁ VYHLÁŠKA

Upozornìní vlastníkù pozemkù podle § 45c odst. 1 zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a
krajiny, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen "zákon o ochranì pøírody a krajiny"),

o možnosti smluvní ochrany evropsky významných lokalit

Krajský úøad - Jihoèeský kraj upozoròuje vlastníky pozemkù, nacházejících se na území Evropsky
významné lokality (dále jen EVL) CZ0314124 Blanský les, která je specifikována v pøíloze è. 131
naøízení vlády è. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit (dále
jen národní seznam), že v souladu s ustanovením § 39 zákona o ochranì pøírody a krajiny lze namísto
vyhlášení zvláštì chránìného území prohlásit EVL za chránìnou na základì písemné smlouvy
uzavøené mezi vlastníkem dotèeného pozemku a orgánem, který je oprávnìn kjejímu vyhlášení. Tímto
orgánem je Krajský úøad - Jihoèeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2,37076 Èeské Budìjovice.

Pokud vlastník dotèeného pozemku ve lhùtì 60 dnù ode dne doruèení tohoto upozornìní uèiní
vùèi uvedenému orgánu ochrany pøírody písemný úkon, smìøující k uzavøení smlouvy, zahájí
s ním uvedený orgán ochrany pøírody jednání o možnosti smluvní ochrany. Pokud vlastník v této
lhùtì takový úkon neuèiní nebo na základì tohoto úkonu nedojde ve lhùtì jednoho roku k uzavøení
smlouvy podle § 39, bude EVL vyhlášena jako zvláštì chránìné území v kategorii ochrany stanovené

národním seznamem.

Patnáctým dnem po vyvìšení se toto upozornìní považuje za doruèené, byla-li v této lhùtì písemnost
zveøejnìna též zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup.

Bližší informace o možnostech smluvní ochrany této lokality poskytne:
Robert OuØEDNÍK, tel.: 386720806, e-mail: ourednik@kraj-jihocesky.cz
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Pøíloha 1: Orientaèní mapa EVL CZ0314124 Blanský les
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Pøíloha è. 1: Orientaèní ma a EVL CZO314124 Blansk' les

LegendaI ZCHÚ národní kategorie vèetnì OP :sW~ ZCHÚ souèasné OP

':"" 7 velkoplošná ZCHÚ O hranice EVL

ZCHÚ - souèasná hranice m plocha EVL s možností smluvní ochrany


