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Věc: Oznámení návrhu Zásad péče o Národní park České Švýcarsko

Správa Národního parku České Švýcarsko (dále jen „Správa NP“) jako příslušný orgán
ochrany přírody dle ustanovení § 78 odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění (dále "ZOPK") tímto ve smyslu § 38a odst. 3) ZOPK se souhlasem
Ministerstva životního prostředí
oznamuje
možnost seznámit se s návrhem Zásad péče o Národní park České Švýcarsko
pro období 2022 - 2041.

Návrh zásad péče je k nahlédnutí na Správě NP (Krásná Lípa) po předchozí telefonické
domluvě (Ing. Jana Holešinská – tel. 737 276 001).
Návrh

je

dále

dostupný

v

elektronické

verzi

na

portálu

veřejné

správy

(https://portal.gov.cz/zverejnene-informace) nebo na internetových stránkách Správy NP,
v sekci úřad - úřední deska (https://www.npcs.cz/uredni-deska).

K návrhu zásad péče se může každý vyjádřit ve lhůtě do 10. 7. 2022, a to formou:
1. písemně na adresu Správy NP České Švýcarsko, Pražská 457/52, 407 46 Krásná
Lípa
2. elektronicky na adresu podatelna@npcs.cz (do kolonky „věc“ uveďte zásady péče)
3. prostřednictvím datové schránky IDDS: u85x3zd
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Dále v souladu s § 38a odst. 3) ZOPK., žádáme dotčené obce o uveřejnění tohoto
oznámení na úřední desce, a to nejméně po dobu 15 dnů bezprostředně po doručení
tohoto oznámení. Zároveň žádáme o zaslání informace o vyvěšení a sejmutí oznámení
zpět na adresu Správy NP (elektronicky na podatelna@npcs.cz nebo prostřednictvím datové
schránky IDDS: u85x3zd).

Zásady péče o národní parky a jejich ochranná pásma (dále jen „zásady péče“) jsou
koncepční odborné dokumenty ochrany přírody, které na základě 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 skončení platnosti předchozího plánu péče a novelizaci ZOPK, přikročila dle
ustanovení § 38a odst. 2) ZOPK Správa NP ke zpracování předkládaných zásad péče.

Ing. Pavel Benda
ředitel
(podepsáno elektronicky)
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Rozdělovník:
1.

Město Chřibská, DS: xcsa38b, Chřibská 197, 407 44 Chřibská

2.

Město Krásná Lípa, DS: upqbde3, Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa

3.

Obec Doubice, DS: tixb7wc, 407 46 Doubice, č. p. 50

4.

Obec Hřensko, DS: y4rbg7d, Hřensko č.p. 71, 407 17 Hřensko

5.

Obec Janov, DS: zmyaqk5, Janov 235, 405 02 Janov

6.

Obec Jetřichovice, DS: 6ryarph, 407 16 Jetřichovice č. p. 24

7.

Obec Růžová, DS: smcbpg7, Růžová 60, 407 14 Růžová

8.

Obec Staré Křečany, DS: 8y5bin2, Staré Křečany č. p. 38, 407 31 Staré Křečany

9.

Obec Srbská Kamenice, DS: 4dgatrm, Srbská Kamenice čp. 54, 407 15 Srbská

Kamenice
10. Ústecký kraj, DS: t9zbsva, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

na vědomí
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
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