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Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán
ochrany přírody ve smyslu ustanovení § 77a odst. 3, písm. h) zákona ČNR
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") oznamuje,
že v souladu s ustanovením § 38 odst. 2 zákona zajistil zpracování návrhu plánu péče o Přírodní
rezervaci Chlum v k. ú. Chlum u Novosedel.
Plán péče byl zpracován dle § 38 zákona jako odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na
základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření
k ochraně a zachování smíšeného teplomilného lesa na čedičových vyvřelinách s bohatou hájovou,
místy i skalní vegetací. Plán péče bude využíván jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a
pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Návrh plánu péče o Přírodní rezervaci Chlum byl zpracován
paní Ing. Alexandrou Masopustovou, Kladenská 237, 357 47 Krásno na období od 1. 1. 2010
do 31. 12. 2019.
K návrhu plánu péče může dotčená obec a vlastník pozemků uplatnit písemně připomínky do 30ti dnů
ode dne doručení tohoto oznámení, a to na adresu Krajského úřadu, odboru životního prostředí a
zemědělství, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary.
Po předchozí telefonické domluvě (Ing. Brachtl 353502228 nebo Kateřina Rendlová 353502504) je
možno do návrhu plánu péče nahlížet na Krajském úřadu Karlovarského kraje, budova C, 1. patro,
č. dveří 230C. Dotčené obci a vlastníku pozemků je návrh plánu péče zasílán v přiloženém nosiči.
Obec Pšov zároveň v souladu se zněním § 38 odst. 3 zákona žádáme o zveřejnění tohoto oznámení na
své úřední desce, a to po dobu 15 dní.
S pozdravem

Ing. Eliška Vršecká
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21, Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČ: 70891168, DIČ: 128-70891168,
tel.: +420 353 502 111, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz

Obdrží:
Dotčená obec:
Obec Pšov, Pšov 48, 364 52 Žlutice
Vlastník:
Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Dále obdrží:
Agentura ochrany přírody a krajiny, středisko Karlovy Vary, Bezručova 9, 360 01 Karlovy Vary
Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice – správa nemovitostí ve správě kraje

Příloha:
Návrh plánu péče Přírodní rezervace Chlum

Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21, Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČ: 70891168, DIČ: 128-70891168,
tel.: +420 353 502 111, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta

