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Opatření obecné povahy - Oznámení o předložení návrhů k projednání a výzva
k uplatnění připomínek a námitek
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
v návaznosti na novelu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném
znění, přistoupila Správa KRNAP k přípravě návrhů opatření obecné povahy č. 7/2020,
8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020 a 12/2020, jimiž se v klidových územích Krkonošského
národního vyhrazují trasy k pohybu osob.
V souladu s ust. § 25 a 173 správního řádu je toto oznámení umístěno na úřední desce
Správy KRNAP a spolu s úplným zněním návrhů všech opatření rovněž na elektronické
úřední desce Správy KRNAP http://www.krnap.cz/uredni-deska/.
Do listinné podoby všech shora uvedených 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.
V souladu s § 172 odst. 4 a 5 správního řádu kdokoliv, jehož práva, povinnosti, nebo
zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, může uplatnit u Správy
KRNAP písemné připomínky k návrhu do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění na úřední
desce. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem
vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou proti
návrhu opatření obecné povahy podat písemné odůvodněné námitky v téže 30 denní
lhůtě.
Vzhledem k rozsahu návrhů opatření obecné povahy, pro případ, že nebude možné
návrhy zveřejnit na úřední desce, lze přistoupit pouze ke zveřejnění tohoto oznámení.
Zdvořile Vás touto cestou v souladu s § 25 a § 173 správního řádu žádáme o zveřejnění
tohoto oznámení či přiložených návrhů opatření na úřední desce Vašeho úřadu nejméně
po dobu 15 dnů a spolu s úplným zněním návrhů opatření také na elektronické úřední
desce.
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Po uplynutí lhůty k vyvěšení zašlete oskenované oznámení s uvedením data vyvěšení
a sejmutí na Správu KRNAP, odbor státní správy, JUDr. Bouzková.

Děkuji za Vaši spolupráci
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Ing. Hana Slavíčková
vedoucí odboru státní správy
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