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UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮ POZEMKŮ 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
Upozornění vlastníků pozemků podle § 45c odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), 

o možnosti smluvní ochrany evropsky významných lokalit. 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, jako orgán 
ochrany přírody a krajiny příslušný dle ust. § 77a odst. 3 písm. i) zákona o ochraně přírody a krajiny, 
v souladu s § 45c odst.1 zákona o ochraně přírody a krajiny, upozorňuje formou veřejné vyhlášky 
vlastníky pozemků nacházejících se na území Evropsky významné lokality 

Kozlov - Tábor, 

jejíž mapa je připojena k této vyhlášce a která je specifikována v příloze č. 352 nařízení vlády č. 
132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit (dále jen „národní 
seznam“), že v souladu s ustanovením § 39 zákona o ochraně přírody a krajiny lze evropsky významnou 
lokalitu namísto vyhlášení zvláště chráněného území v kategorii uvedené v citované příloze národního 
seznamu prohlásit za chráněnou na základě písemné smlouvy uzavřené mezi vlastníkem dotčeného 
pozemku a orgánem, který je oprávněn k jejímu vyhlášení. Tímto orgánem je Krajský úřad Libereckého 
kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. 

Pokud vlastník dotčeného pozemku ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení tohoto upozornění učiní 
vůči uvedenému orgánu ochrany přírody písemný úkon, směřující k uzavření smlouvy, zahájí 
s ním uvedený orgán ochrany přírody jednání o možnosti smluvní ochrany. Pokud vlastník v této 
lhůtě takový úkon neučiní nebo na základě tohoto úkonu nedojde ve lhůtě jednoho roku k uzavření 
smlouvy podle § 39 zákona o ochraně přírody a krajiny, bude evropsky významná lokalita vyhlášena 
jako zvláště chráněné území v kategorii ochrany stanovené národním seznamem. 

Patnáctým dnem po vyvěšení se toto upozornění považuje za doručené, písemnost je zveřejněna též na 
www.kraj-lbc.cz/priroda pod odkazem Natura 2000 – Nabídky smluvní ochrany. 

Veškeré další podrobnější informace Vám poskytneme na tomto kontaktu: 
Ing. Kristián Habrda, tel. 485 226 392, e-mail kristian.habrda@kraj-lbc.cz 
 

 

                                                                                               Ing. Jaroslava Janečková 
                                                                            vedoucí odboru rozvoje venkova, zemědělství a  
                                                                                                   životního prostředí    
 
Vyvěšeno dne: _________________    Sejmuto dne: _________________ 
 
Přílohy: Kopie mapy Evropsky významné lokality, kopie přílohy Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., soupis 
parcel v rámci Evropsky významné lokality 
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Soupis parcel v rámci evropsky významné lokality Kozlov - Tábor. 
 
Obec: Lomnice nad Popelkou 
Katastrální území: Košov 
Čísla parcel: 526/1, 526/2, 512/3, 516, 517, 518, 527/1, 259, 269, 257/4, 257/3, 245, 227, 222, 225, 
527/3, 527/2, 528, 564/2, 579, 529, 580, 264/2, 263/3, 263/1, 263/4, 263/5, 257/5, 262/2, 270, 
272/3, 272/2, 272/1, 272/4, 233/2, 218/1, 217/1, 197, 232, 228, 229, 230, 231, 241/4, 242, 551, 198, 
196, 219, 221, 220, 199, 193, 191, 191, 187, 185/1, 182, 183 
 
Katastrální území: Chlum pod Táborem 
Čísla parcel: 405/1, 405/2, 493, 406/1, 398, 406/2, 406/8, 406/11, 395, 406/12, 397/1, 397/2, 453, 
406/6, 406/5, 406/3, 406/4 
 
 

 


