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Opatření obecné povahy o omezení vstupu na vybraná místa KRNAP – oznámení o předlo-
žení návrhu k projednání a výzva k uplatnění připomínek a námitek 
 

Správa KRNAP přistoupila k přípravě opatření obecné povahy o stanovení dočasného zákazu 
vstupu na vybraná místa KRNAP v zimním období v termínu od 1.12. do 30.4. kalendářního 
roku z důvodu zajištění klidu přezimující zvěře. Dočasný zákaz vstupu na vybraná místa je 
vyhlašován podle ust. § 9 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a to převážně na shodných místech jako v minulých letech (opatření obecné povahy 
č. 1/2014, kterým se z důvodu ochrany přírody stanoví dočasný zákaz vstupu na některé části 
území KRNAP). Platnost opatření obecné povahy je předpokládána od roku 2017 do roku 
2020. 

Vzhledem k rozsahu návrhu opatření obecné povahy a pro případ, že jej nebude možné 
zveřejnit na úřední desce, lze přistoupit jen ke zveřejnění tohoto oznámení. Správa KRNAP 
pro tento případ doplňuje, že v listinné podobě je možné do úplného znění návrhu opatření 
obecné povahy nahlédnout v budově Správy KRNAP, Dobrovského 3, v místnosti 233 v pra-
covní dny v době od 9:00 do 15:00 hodin, a to nejlépe po předchozí telefonické domluvě na 
výše uvedeném čísle. V elektronické podobě je návrh opatření obecné povahy zveřejněn na 
adrese http://www.krnap.cz/uredni-deska/. 

V souladu s § 172 odst. 4 a 5 správního řádu může kdokoliv, jehož práva, povinnosti, nebo zájmy 
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u Správy KRNAP písemné připo-
mínky k návrhu do 30 dnů ode dne 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 odů-
vodněné námitky v téže 30 denní lhůtě.  

Návrh opatření obecné povahy má být zveřejněn na úřední desce Správy KRNAP a na úřed-
ních deskách městských a obecních úřadů, jejichž územního obvodu se návrh týká. Zdvořile 
Vás tedy tímto žádám, v souladu s § 25 odst. 2 a § 172 odst. 1 a násl. správního řádu, o zveřejně-
ní tohoto návrhu opatření obecné povahy a tohoto oznámení na úřední desce Vašeho úřadu, a to 
nejméně po dobu 15 dnů. Případné doplňující dotazy směřujte na blandova@krnap.cz.  

 
Příloha: 
Návrh opatření obecné povahy o zákazu vstupu na vybraná místa KRNAP 
 
 
 
 
 

      Ing. Hana Slavíčková 
         vedoucí odboru státní správy 

 Správa Krkonošského národního parku 
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí 
tel.: (+420) 499 456 111 
fax: (+420) 499 422 095 
e-mail: podatelna@krnap.cz 
www.krnap.cz 
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Rozdělovník:  
(obdrží elektronicky prostřednictvím datové schránky) 
 
Město Harrachov 
Město Rokytnice nad Jizerou 
Město Jablonec nad Jizerou 
Obec Vítkovice 
Město Špindlerův Mlýn 
Město Vrchlabí 
Obec Dolní Dvůr 
Obec Lánov 
Městys Černý Důl 
Obec Horní Maršov 
Město Pec pod Sněžkou 
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