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Oznámení o návrhu plánu péče pro přírodní památku Ježovský lom 

 
Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. f) zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon), zadal na základě § 38 zákona 
vypracování návrhu plánu péče pro zvláště chráněné území přírodní památku Ježovský lom v katastrálním 
území Osvětimany s platností pro období 2024 – 2033. 
Návrh plánu péče obsahuje popis opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště 
chráněném území přírodní památky Ježovský lom. 
 
V souladu s § 38 odst. 3 zákona žádáme Městys Osvětimany o zveřejnění návrhu plánu péče na úřední 
desce obce po dobu 15 dnů a následně zaslání zpět s potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí. 
 
S návrhem plánu péče je možné se seznámit a nahlédnout do něj na odboru životního prostředí a 
zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11.patro, dveře č. 1129, vždy v úřední dny 
pondělí, středa od 8.00 do 16.00 hod., nebo v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel.č. 
577 043 362), na webových stránkách krajského úřadu www.kr-zlinsky.cz v oblasti životní prostředí, 
Projednávané návrhy plánů péče o ZCHÚ.  
 
Městys Osvětimany a vlastníci dotčených pozemků mohou uplatnit své připomínky u odboru životního 
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto 
oznámení. V případě, že tak neučiní, máme za to, že s návrhem plánu péče pro přírodní památku Ježovský 
lom souhlasí a berou jeho obsah na vědomí. 
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JUDr. Jolana Hulínová 
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