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

Nyklovický potok 

 

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina jako příslušný orgán 

státní správy ochrany přírody podle ust. § 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“) oznamuje 

v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona o ochraně přírody, že byl zpracován návrh plánu 

péče o přírodní památku Nyklovický potok na období 2021 - 2036. 

Plán péče se zpracovává a schvaluje na základě § 38 zákona o ochraně přírody. Plán péče je 

odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji 

a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení 

stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území a na jeho zabezpečení před nepříznivými vlivy 

okolí v jeho ochranném pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích 

dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není 

závazný. 

S návrhem plánu péče o přírodní památku Nyklovický potok (která se rozkládá v katastrálním 

území a obci Velké Tresné) na období 2021 - 2036 je možné se seznámit a nahlédnout do něj na 

Krajském úřadě Kraje Vysočina (na odboru životního prostředí a zemědělství, pracoviště 

Seifertova 24, Jihlava, nejlépe po předchozí telefonické domluvě), nebo na internetových 

stránkách Krajského úřadu Kraje Vysočina (www.kr-vysocina.cz v kapitole Témata / Životní 

prostředí / Příroda / plány péče MZCHÚ).  

Dotčenou obec Velké Tresné žádáme v souladu s § 38 odst. 3 zákona o ochraně přírody 

o zveřejnění tohoto oznámení na své úřední desce po dobu 15 dní bezprostředně po jeho 

obdržení. Dále dotčenou obec Velké Tresné žádáme o následné zaslání potvrzení o zveřejnění 

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne 
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tohoto oznámení zpět na Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje 

Vysočina. 

Připomínky k návrhu plánu péče lze do 10. března 2021 uplatnit prostřednictvím veřejné datové 

sítě do datové schránky nebo písemně na Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského 

úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. O způsobu vypořádání připomínek vlastníků, 

obcí a krajů sepíše orgán ochrany přírody protokol, kterým zároveň plán péče schválí. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Eva Horná 

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 

 

 

 

 

Příloha 

Návrh plánu péče o PP Nyklovický potok 2021 – 2036 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník 

Datovou schránkou 

Obec Velké Tresné (IDDS wgjbpkw) 

AZ Holding a.s., 592 65 Věstín 42 (IDDS nbnvs44)  

 

Dodejkou  

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava (OŽPZ - zde) 

Miroslav Jančík, 592 65 Rovečné 49 
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