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OZNÁMENÍ
Plán péče o přírodní rezervaci Ruda u Kojákovic
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany
přírody příslušný podle ust. § 78 odst. 1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění (dále jen „zákon“), oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona, že byl
zpracován Plán péče o přírodní rezervaci Ruda u Kojákovic na období 2022–2031. Plán péče
je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o současném stavu a
vývoji území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení předmětu ochrany ve zvláště
chráněném území. Právní stav území a stupeň jeho ochrany se oproti současnosti nijak nemění.
V dotčeném zvláště chráněném území se navrhuje pokračovat s přiměřenou intenzitou ve
způsobu péče, který zde probíhal v minulých obdobích.
Zpracovaný návrh plánu péče je uložen na pracovišti Agentury, Regionální pracoviště Jižní Čechy,
oddělení Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, 379 01 Třeboň a lze do něj nahlížet v úřední dny
pondělí a středa v době od 10:00 do 15:00 hodin, mimo tyto dny po předchozí domluvě. Dále je
zpracovaný návrh plánu péče zveřejněn na elektronické úřední desce Agentury
(http://urednideska.nature.cz/).
Obec Jílovice, v jejímž správním území se zvláště chráněné území nachází, tímto žádáme, aby v
souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona toto oznámení zveřejnilo vyvěšením na úřední desce po dobu
15 dnů (datum vyvěšení a sejmutí prosím sdělte na adresu petra.kloubcova@nature.cz).
K návrhu plánu péče je možno podávat na výše uvedenou adresu AOPK ČR – Správy CHKO
Třeboňsko písemně připomínky vlastníků pozemků ve zvláště chráněném území, a to
nejpozději do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
Zároveň si dovolujeme požádat obec Jílovice, aby se k navrženému plánu péče případně vyjádřila
také z hlediska svých zájmů, a to ve stejné lhůtě do 30 dnů od obdržení tohoto oznámení.
Děkujeme za spolupráci.
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