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V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A 

 
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, jako příslušný orgán ochrany 
přírody a krajiny dle ustanovení § 77a odst. 2 a § 38 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 38 odst. 3 citovaného zákona,  

o z n a m u j e 

možnost seznámit se s návrhem plánu péče pro přírodní rezervaci Velká Kuš na období 2021 – 2030. 

Plán péče o zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo (dále jen „plán péče“) je odborný a koncepční 
dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu předmětu ochrany 
ve zvláště chráněném území navrhuje opatření na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými 
vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro 
rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické a právnické osoby není závazný. To v praxi znamená, že se 
jedná o odborný návod, jak v území hospodařit tak, aby nebyla porušena ustanovení § 34 a 36 zákona, tzn. 
základní resp. bližší ochranné podmínky přírodní rezervace a přírodní památky. 

Orgán ochrany přírody a krajiny tímto dopisem vyzývá dotčené obce, aby do pěti dnů od obdržení 
vyvěsily toto oznámení o zpracování návrhu plánu péče po dobu 15 dnů na své úřední desce a poté 
zaslaly zpět krajskému úřadu.  

Informace o plánech péče jsou umístěny na portálu veřejné správy, na internetových stránkách Krajského úřadu 
– Jihočeský kraj (www.kraj-jihocesky.cz) v kapitole „Krajský úřad - Odbor životního prostředí, zemědělství a 
lesnictví – Ochrana přírody a krajiny - Oddělení – Příroda, krajina, druhová ochrana – Zvláště chráněná území - 
Plány péče“ (http://zp.kraj-jihocesky.cz/plany-pece.html) nebo jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu 
Kadov a zároveň na odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví - oddělení rozvoje venkova, péče o krajinu 
a koncepcí Krajského úřadu - Jihočeský kraj (ul. Boženy Němcové, České Budějovice, v 1. poschodí, č. dveří 
238) v pondělí a středu od 8:00 do 16:30 hod. nebo po předchozí dohodě i v jiné pracovní dny.  

Patnáctým dnem po vyvěšení se tato písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě písemnost 
zveřejněna též způsobem umožňující dálkový přístup. 

Písemné vyjádření k oznámení lze zaslat na adresu: Krajský úřad – Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 
1952/2, 370 76 České Budějovice nejpozději do 15 dnů od posledního dne zveřejnění této informace. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Zdeněk Klimeš 
vedoucí odboru  
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Záznam o zveřejnění: 
 
 
Vyvěšeno dne:        Sejmuto dne: 
 
 
Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu. 
 
 
 
 
 
 
 
           …………………………………………………   …………………………………………………… 
            Podpis a razítko oprávněné osoby     Podpis a razítko oprávněné osoby 
   potvrzující vyvěšení a zveřejnění                                         potvrzující sejmutí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží na doručenku včetně přílohy:                            
Obec Kadov, Kadov 65, 387 33 Kadov 
 
Obdrží bez přílohy do DS:                            
Obec Kadov, Kadov 65, 387 33 Kadov 
AOPK ČR, regionální pracoviště Jižní Čechy, Nám. Přemysla Otakara II. č. 34, 370 01 České Budějovice  
 
Obdrží bez přílohy ke zveřejnění na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup na 
dobu 15 dnů: 
Krajský úřad Jihočeského kraje, KRED – odbor kancelář ředitele (zde) 
 
Příloha: kopie plánu péče + CD 
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