dle rozdělovníku

Váš dopis značky / ze dne

č. j. / spisová značka

SNPCS 03908/2022

vyřizuje / telefon / e-mail

datum

14. 6. 2022

Bc. Pertlová / 603 746 516
t.pertlova@npcs.cz
n.park@npcs.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Správa Národního parku České Švýcarsko jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 78 odst.
3 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), tímto oznamuje, že v souladu s ustanovením § 25 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) byl podle
§ 172 odst. 1 správního řádu zveřejněn

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (dále jen „návrh OOP“),
kterým se vyhrazují
na území Národního parku (dále jen „NP“) České Švýcarsko mimo zastavěná území obcí a
zastavitelné plochy obcí místa pro jízdu na koni a jejich používání k tahu (dále jen „hipotrasy“)
ve smyslu dle § 16 odst. 2 písm. m), § 16a odst. 1 písm. b) a § 43 odst. 3 zákona o ochraně
přírody a krajiny a § 171 a následujících správního řádu.
Znění návrhu OOP je přístupné na internetových stránkách Správy NP na adrese:
https://www.npcs.cz/uredni-deska

Dotčené obce žádáme v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu o zveřejnění tohoto
oznámení na své úřední desce bezprostředně po jeho obdržení a o následné zaslání potvrzení o
vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení zpět na adresu Správy NP.
Osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny,
mohou uplatnit připomínky k tomuto návrhu podle § 172 odst. 4 správního řádu.
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického
práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy
mohou být OOP přímo dotčeny, že mohou podat proti návrhu OOP odůvodněné námitky podle §
172 odst. 5 správního řádu.
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Připomínky a námitky k návrhu OOP podávejte písemnou formou ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho
zveřejnění na úřední desce Správy NP na adresu:
Správa NP České Švýcarsko, Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa, IDDS: u85x3zd

Ing. Pavel Benda, Ph.D.
ředitel

Toto oznámení musí být v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu vyvěšeno po dobu 15 dnů na
úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a na úředních deskách obcí, jejichž správního
obvodu se návrh OOP týká.

Vyvěšeno dne: ……….…………

Sejmuto dne: ………………

……………………………………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Rozdělovník:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Město Chřibská, DS: xcsa38b, Chřibská 197, 407 44 Chřibská
Obec Doubice, DS: tixb7wc, 407 46 Doubice, č. p. 50
Obec Janov, DS: zmyaqk5, Janov 235, 405 02 Janov
Obec Jetřichovice, DS: 6ryarph, 407 16 Jetřichovice č. p. 24
Obec Růžová, DS: smcbpg7, Růžová 60, 407 14 Růžová
Obec Staré Křečany, DS: 8y5bin2, Staré Křečany č. p. 38, 407 31 Staré Křečany
Obec Srbská Kamenice, DS: 4dgatrm, Srbská Kamenice čp. 54, 407 15 Srbská Kamenice
Město Krásná Lípa, DS: upqbde3, Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa
Obec Hřensko, DS: y4rbg7d, Hřensko č.p. 71, 407 17 Hřensko
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