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Věc: Oznámení o možnosti seznámení se s návrhem plánu péče o Přírodní rezervaci Bučiny u
Rakous na období 2022 - 2031
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen "AOPK ČR") jako orgán ochrany přírody
a krajiny příslušný podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ustanovením § 38 zákona, že byl
zpracován návrh nového plánu péče o přírodní rezervaci Bučiny u Rakous na období 2022 - 2031.
S návrhem plánu péče je možné se seznámit na portálu veřejné správy (http://portal.gov.cz), na
úřední desce AOPK ČR (https://urednideska.nature.cz) nebo v sídle Správy CHKO Český ráj
(Antonína Dvořáka 294, 511 01 Turnov) v úřední dny (pondělí, středa) od 8:00 do 17:00 hod, v
neúřední dny pouze po předchozí telefonické domluvě, na telefonní číslo 724 035 487 nebo
951 424 715.
Dotčené obce Rakousy a Koberovy žádáme v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona
o vyvěšení tohoto oznámení na své úřední desce bezprostředně po jeho obdržení. Dle ust. § 25
odst. 2 správního řádu je písemnost vyvěšena na úřední desce AOPK ČR včetně způsobu s možností
dálkového přístupu. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Dle ust. § 25
odst. 3 správního řádu jsou obce povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních
deskách na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu,
který písemnost doručuje.
Žádáme dotčené obce o následné zaslání potvrzení o vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení zpět
na email jiri.jokl@nature.cz nebo na adresu Regionální pracoviště Liberecko, oddělení Správa CHKO
Český ráj, Antonína Dvořáka 294, 511 01 Turnov.
Připomínky k návrhu plánu péče o PR Bučiny u Rakous je možné zaslat nejpozději do 30 dnů od
jejího zveřejnění na portálu veřejné správy, na adresu AOPK ČR, Regionální pracoviště Liberecko,
oddělení Správa CHKO Český ráj, Antonína Dvořáka 294, 511 01 Turnov.

Ing. Jiří Klápště
VEDOUCÍ SPRÁVY CHKO ČESKÝ RÁJ

Na úřední desce AOPK ČR a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup (tzv. úřední desce
elektronické)
Vyvěšeno a zveřejněno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Rozdělovník (datovou zprávou):
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Obec Koberovy
Obec Rakousy
Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Ještěd

www.nature.cz I IČ: 62933591 I jiri.jokl@nature.cz I T: 951 424 715
strana 2/2

