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Oznámení možnosti seznámení se s návrhem zásad péče o Krkonošský národní
park a jeho ochranné pásmo (2023-2038')

Správa Krkonošského národního parku (dále jen ,,Správa KRNAP')jako příslušný orgán

ochrany přírody dle ustanovení § 78 odst. 8 zákona Črun e. 1Mt1992 Sb., o ochraně

přírody a krajiny, v platném znění(dále "ZOPK"), Vám dle § 38a odst. 3 ZOPK oznamuje
možnost seznámit se s návrhem zásad péče o Krkonošský národní park.

Zásady péče o národní parky a jejich ochranná pásma (dále jen ,,zásady péče")jsou

koncepční odborné dokumenty ochrany přírody, které na základé údajů o dosavadním

vývoji a současném stavu ekosystémů národních parků a jejich ochranných pásem

stanoví rámcové zásady péče nezbytné pro zachování nebo zlepšení stavu předmětů

ochrany národních parků a v ochranných pásmech pro zabezpečení národních parků

před nepříznivými vlivy z okolí. Zásady péče dále stanoví postup a způsob naplňování

dlouhodobých cílů ochrany národních parků a jejich poslání. Zásady péče slouží jako

podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany

přírody. S ohledem na skončeníplatnosti předchozího plánu péče a novelizaci ZOPK,
přikročila dle § 38a odst. 2 ZOPK Správa KRNAP ke zpracování předkládaných zásad
péče. Zásady péčejsou navrhovány na období let 2023 až2038.

V souladu s § 38a odst. 3 ZOPK, žádáme dotčené obce o zveřejnění tohoto oznámení na

úřední desce po dobu 15 dnů počínaje dnem doručenítohoto oznámení. Zároveň žádáme

o zaslání informace o vyvěšenía sejmutíoznámenízpět na adresu Správy KRNAP
(elektronicky na zasadvpece@krnap.cz či do datové schránky: ssxrb17).
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K návrhu zásad péče se může každý vyjádřit ve lhútě 60 dnů ode dne zveřejnění na

poňá!u veřejné správy (https://seznam.gov.czlobcan/zvereinene-informace), a to

formou připomínky zaslané na adresu Správy KRNAP, Dobrovského 3, 543 01

Vrchlabí, či elektronicky na zasadvpece@krnap.cz, či do datové schránky: ssxrbr7).

Návrh zásad péče je k nahlédnutí na Správě KRNAP v úřední dny (pondě!í, středa)
po telefonické domluvě (lng. Hana Slavíčková - tel.: 737 225 480). Návrh je dále

dostu pný v ele ktron ické ve rzi zde : https : //www. krna p.czls prava/s prava -

krnap/uredni-deska/
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PhDr. Robin Bóhnisch
ředitel Správy KRNAP

Rozdělovník:

Město Harrachov, lDS: ySmbee4 Obec Jestřabív Krkonoších, lDS: 4gvasyk
Město Jablonec nad Jizerou, lDS: qh7bryj Obec Kořenov, IDS: 7i7bp2y
Město Janské Lázné,lDS: 4bfbycd Obec Lánov, lDS: avja7em
Město Pec pod Sněžkou, !DS: sdxausc Obec Malá Úpa, lDS: q95a96a
Město Rokytnice nad Jizerou, lDS: htabfwg Obec Paseky nad Jizerou, lDS: gfaas2r
Město Svoboda nad Úpou, lDS: z8dbqhm Obec Poniklá, lDS: 6dwbbx6
Město Špindlerův Mlýn, lDS: fb3b4nn Obec Rudník, lDS: z86bx3g
Město Trutnov, lDS: 3acbs2c Obec Strážné, lDS: 57sbxe5
Město Vrchlabí, !DS: f/7btm4 Obec Víchová nad Jizerou, lDS: bsabsmy
Město Žacléř,lDS: sqnby29 Obec Vítkovice, lDS: 7mtbfpS
Město Vysoké nad Jizerou, lDS: tcebafS Obec Horní Branná, !DS: S2zaudf
Město Jilemnice, lDS: g2nbdtx Obec Dolní Lánov: lDS: fw2a6hs
Městys Černý Důl, lDS: piube4y
Městys Mladé Buky, lDS: sa2b36e
Obec Benecko, lDS: sSsapb4 Královéhradecký kraj, lDS: gcgbp3q
Obec Dolní Dvůr, lDS: hzbaGsn
Obec Horní Maršov, lDS:js2bd78 Liberecký kraj, lDS: cSkbvkw
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