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Veřejná vyhláška

Upozornění v|astníků pozemků podle $ 45c odst. 1 zákona č. 11411992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dá|e jen ,,zákon o ochraně přírody..),

o moŽnosti smluvní ochrany evropsky významných lokalit.

Krajský úřad Kraje Vysočina upozorňuje v|astníky pozemků nacházejících se na Území Evropsky
významné |oka|ity Jankovský potok (kód loka|ity GZ0613321), jejíŽ mapa je připojena ktéto
vyh|ášce a která je specifikovaná v pří|oze č' 421 nařízení v|ády č. 13212005 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, kteým se stanoví národní seznam evropsky významných |oka|it (dále jen
,,národní seznam..), Že v sou|adu s ustanovením $ 39 zákona o ochraně přírody |ze evropsky
významnou |oka|itu namísto vyh|ášení zv|áště chráněného Území v kategorii uvedené v citované
pří|oze národního seznamu prohlásit za chráněnou na zák|adě písemné sm|ouvy uzavřené mezi
v|astníkem dotčeného pozemku a orgánem, ktený je oprávněn k jejímu vyhlášení. Tímto
orgánem je Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor Životního prostředí, ŽiŽkova 57, 587 33 Jih|ava,

Pokud v|astník dotčeného pozemku ve |hůtě do 60 dnů ode dne doručení tohoto upozornění
učiní vůči uvedenému orgánu ochrany přírody písemný Úkon, směřující k uzavření sm|ouvy,
zahájí s ním uvedený orgán ochrany přírody jednání o moŽnosti sm|uvní ochrany.

Pokud v|astník vtéto |hůtě takový úkon neučiní nebo na zák|adě tohoto úkonu nedojde ve |hůtě
jednoho roku k uzavření sm|ouvy pod|e $ 39, bude evropsky významná |okalita vyh|ášena jako
zv|áště chráněné území v kategorii ochrany stanovené národním seznamem'

tel.: 564 602 502, fax: 564 602 430, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
|Č: 70890749, bankovní spojení: Vo|ksbank CZ, a.s., č.ú.: 4050005000/6800



Patnáctým dnem po vyvěšení se toto upozornění povaŽď1e za doručené, byla-li v této |hůtě
písemnost zveřejněna téŽ způsobem umoŽňující dálkový přístup.
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Mgr' Jana Janová
Úředník odboru Životního prostředí
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