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OZNÁMENÍ o návrzích opatření obecné povahy  
a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek 

 

Správa KRNAP jako správní orgán na úseku ochrany přírody příslušný dle § 78 odst. 2 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v souladu s § 25 a § 172 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, oznamuje vydání návrhu Opatření obecné povahy 
 

o č. 1/2020 o vyhrazení cyklotras na území KRNAP 
o č. 2/2020 o vyhrazení míst k vjezdu motorových vozidel a obytných přívěsů  
o č. 3/2020 o vyhrazení lezeckých terénů na území KRNAP 
o č. 4/2020 o vyhrazení úseků vodních toků na území KRNAP určených pro 

splouvání  
 

V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu může k uvedeným návrhům opatření 
kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřeními obecné povahy přímo 
dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky, které správní orgán využije 
jako podklad pro opatření obecné povahy a bude se jimi zabývat v jeho odůvodnění.  
Podle § 172 odst. 5 správního řádu mohou dále vlastníci nemovitostí, jejichž práva, 
povinnosti nebo zájmy mohou být opatřeními obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit  
u správního orgánu písemné odůvodněné námitky, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne 
zveřejnění opatření.   
S ohledem na výše uvedené stanoví Správa KRNAP lhůtu pro podávání připomínek 
a námitek 30 dnů od doručení tohoto oznámení podle § 25 odst. 2 správního řádu. 
Připomínky a námitky lze v této lhůtě uplatnit u Správy KRNAP, Dobrovského 3,  
543 01  Vrchlabí.  
V souladu s ust. § 25 správního řádu je toto oznámení umístěno na úřední desce Správy 
KRNAP a spolu s úplným zněním návrhů všech opatření je umístěno na elektronické 
úřední desce http://www.krnap.cz/uredni-deska/ a na úředních deskách obcí ležících na 
území KRNAP.  
Do listinné podoby návrhů opatření obecné povahy lze nahlédnout v budově Správy 
KRNAP, Dobrovského 3, odbor státní správy, v pracovní dny v době od 9:00 do 15:00 
hodin, a to nejlépe po předchozí telefonické domluvě. 
Toto oznámení se v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu považuje za doručené 
patnáctým dnem po vyvěšení, bylo-li v této lhůtě zveřejněno i způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 
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