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Plán péče o přírodní rezervaci Rod na období 2018- 2027 – oznámení
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany
přírody příslušný podle § 78 odst. 1 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny vplatném
znění (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s § 38 odst. 3 zákona, že byl zpracovánPlán péče o
přírodní rezervaci Rod na období 2018 - 2027. Plán péče je odborný a koncepční dokument
ochrany přírody, který na základě údajů o současném stavua 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 ve způsobu obdobné péče, který zde probíhal v minulých obdobích, pouze
s některými menšími změnami vrybničním obhospodařováním..
Zpracovaný návrh plánu péče je uložen napracovišti Agentury, Regionální pracoviště Jižní Čechy,
oddělení Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, 379 01 Třeboň a lze do něj nahlížet vúřední dny
pondělí a středa v době od 8.00 do 16.30, mimo tyto dny po předchozí domluvě. Dále je
zpracovaný návrh plánu péče zveřejněn na elektronické úřední desce Agentury
(http://urednideska.nature.cz/).
Dotčená obec, kraj a vlastníci dotčených nemovitostí mohou podávat k návrhu plánu péče
písemné připomínky ve lhůtě 30 dní od doručení písemného oznámení nebo od jeho zveřejnění na
portálu veřejné správy.
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