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Dle rozdělovníku 

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Ministerstvo životního prostředí, Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny (dále 
jen „MŽP“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. h) 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZOPK“), oznamuje, že v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) byl podle § 172 odst. 1 správního 

řádu zveřejněn 
  

 

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

o stanovení klidového území Krkonošského národního parku                       

KU02_KRNAP – Hřebeny východních Krkonoš 

 

(dále jen „návrh OOP“) v souladu s ustanovením § 17 odst. 3 ZOPK a ustanovením § 171 

a násl. správního řádu, který je přílohou této veřejné vyhlášky. Mapová příloha tohoto 
OOP je dostupná na cloudovém uložišti MŽP: 
https://owl.mzp.cz/index.php/s/cthYlEssKPGSXc3. Heslo pro otevření dokumentu je 

„KU_KRNAP“. 
 

Dotčené obce žádáme v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu o zveřejnění 
tohoto oznámení na své úřední desce bezprostředně po jeho obdržení. 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.   

 
Informujeme osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné 
povahy přímo dotčeny, že mohou uplatnit připomínky tomuto návrhu podle § 172 odst. 

4 správního řádu.  
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Informujeme vlastníky 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.  
 

 
Připomínky a námitky k návrhu OOP podávejte písemnou formou ve lhůtě 30 dnů ode 

dne jeho zveřejnění na úřední desce na adresu: 
 
 

Ministerstvo životního prostředí 
Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny 

Vršovická 1442/65 
100 10 Praha 10 

DS: 9gsaax4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Ing. Petr Stloukal 

ředitel odboru zvláštní územní ochrany 

přírody a krajiny 

podepsáno elektronicky 
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Příloha: 

Návrh OOP KU02_KRNAP – Hřebeny východních Krkonoš 

 

Rozdělovník:  

Městys Černý Důl, Černý Důl 48, 543 44 Černý Důl  

Obec Dolní Dvůr, Dolní Dvůr 78, 543 42 Dolní Dvůr  

Obec Malá Úpa, Horní Malá Úpa 100, 542 27 Malá Úpa  

Město Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou  

Obec Strážné, Strážné č.p. 129, 543 52 Strážné  

Město Špindlerův Mlýn, Špindlerův Mlýn 173, 543 51 Špindlerův Mlýn 

 

Na vědomí:  

Správa KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí 
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