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Veřejná vyhláška 
Správa Národního parku Šumava jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení  

§ 75 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 

znění (dále "ZOPK"), vykonávající státní správu v ochraně přírody a krajiny na území 

národního parku podle ustanovení § 78 odst. 2 a odst. 3 písm. i) ZOPK, v souladu 

s ustanovením § 25 a § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 

Z V E Ř E J Ň U J E  

Návrh opatření obecné povahy č. 2/2020 k vyhrazení míst pro některé aktivity na území 

národního parku Šumava 

(dále jen „návrh OOP“) v souladu s ustanovením § 43 odst. 3 ZOPK a ustanovením § 171 a 

násl. správního řádu, který je dostupný na elektronické úřední desce Správy NP 

(https://www.npsumava.cz/uredni-deska/).  

Návrh OOP se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu, vyvěšením na úřední 

desce Správy NP po dobu nejméně 15 dnů a zveřejněním způsobem umožňující dálkový 

přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.  

Obecním úřadům obcí, v jejichž správních obvodech se tento návrh OOP doručuje, jsou 

písemnosti ke zveřejnění zaslány nejpozději v den vyvěšení na úřední desce Správy NP. 

Obecní úřad je povinen písemnost bezodkladně zveřejnit na své úřední desce. Správa 

NP tímto žádá v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu obecní úřady 

obcí, jejichž správních obvodů se OOP týká, o vyvěšení tohoto návrhu OOP na svých 

úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů a o vyznačení data vyvěšení a sejmutí.  
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Podle ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy 

kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo 

dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Správní orgán je povinen se 

připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v 

jeho odůvodnění. Připomínky je možno podávat ke správnímu orgánu ve lhůtě 30dnůode 

dne doručení tohoto návrhu. Zmeškání úkonu nelze prominout. 

Podle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, 

povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením 

obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné 

odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. 

Zmeškání úkonu nelze prominout. 

Připomínky a námitky k návrhu OOP, kterým se vyhrazují místa některé aktivity na území 

národního parku Šumava, podávejte písemnou formou ve lhůtě 30 dní od jeho doručení na 

adresu: 

Správa NP Šumava 

1. máje 260 

385 01 Vimperk 

el. podatelna: posta@npsumava.cz 

dat. schránka: mmwuufk 

 

 

 

 

 

otisk úředního razítka 

 

Ing. Jiří Dolejší 

vedoucí odboru 
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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:  ......................... 

Den doručení:  ........................  

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední 

desce:  

 

 

 

Příloha: Návrh opatření obecné povahy 

 

ROZDĚLOVNÍK 

Obec Želnava 
 
 

 (doručuje se do DS ) 
 
Město Hartmanice 
Město Horní Planá 
Město Kašperské Hory 
Město Volary 
Město Železná Ruda 
Městys Čachrov 
Obec Borová Lada 
Obec Horní Vltavice 
Obec Horská Kvilda 
Obec Kvilda 
Obec Lenora 
Obec Modrava 
Obec Nicov 
Obec Nová Pec 
Obec Nové Hutě 
Obec Prášily 
Město Rejštejn 
Obec Srní 
Obec Stachy 
Obec Stožec 
Městys Strážný 
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