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Věc: Oznámení o možnosti seznámení se s návrhem plánu péče o přírodní rezervaci 
Chynínské buky 
 
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 „ZOPK“) oznamuje v souladu s ustanovením § 38 
zákona, že byl zpracován návrh nového plánu péče o přírodní rezervaci Chynínské buky na 
období 2021–2029. 
 
S návrhem plánu péče je možné se seznámit a nahlédnout do něj na AOPK ČR, regionální 
pracoviště Střední Čechy, Oddělení Správa CHKO Brdy po telefonické domluvě, dále na 
internetových stránkách Agentury v sekci „Úřední deska“ (https://urednideska.nature.cz/) a na 
portálu veřejné správy www.portal.gov.cz. 
 
Dotčenou obec Čížkov 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 doručení je den vyvěšení na úřední desce AOPK ČR. 
 
Žádáme dotčenou obec o následné zaslání potvrzení o vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení na e-
mail zita.cervenkova@nature.cz nebo na adresu regionální pracoviště Střední Čechy, Oddělení 
Správa CHKO Brdy, Jince 641, 262 23. 
 
Připomínky k návrhu plánu péče o PR Chynínské buky je možné zaslat nejpozději do 30 dnů od 
jeho zveřejnění na portálu veřejné správy na adresu AOPK ČR regionální pracoviště Střední 
Čechy, Oddělení Správa CHKO Brdy Jince 641, 262 23.  

 
 
 
  
S pozdravem 

 

(podepsáno elektronicky) 
Mgr. Bohumil Fišer 

VEDOUCÍ SPRÁVY CHKO BRDY 

 

dle rozdělovníku  
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Rozdělovník 
 
Dotčené obce a kraje: 
 

Obec Čížkov, č. p. 28, 335 64 Čížkov, IDDS: sjsa8cn  

Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13, Plzeň, IDDS zzjbr3p 
 
 
Vlastníci nemovitostí dotčení navrhovanou ochranou: 
 
Arcibiskupství pražské, Hradčanské náměstí 56/16, 119 02 Praha 1, IDDS c72jaa3  
 
 
 

 
Současně zveřejněno dne 16. 11.  2020 zde: 
www.portal.gov.cz 
https://urednideska.nature.cz/  
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