SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA
Odbor státní správy Chráněné krajinné oblasti Šumava

Dle rozdělovníku

váš dopis značky / ze dne

naše značka

NPS 07033/2018

datum

25. července 2018

vyřizuje / linka

Procházka/371151014

OZNÁMENÍ
o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče
o Přírodní rezervaci Chřepice
na období 2018 – 2033
Správa Národního parku Šumava (dále jen „Správa“) jako věcně a místně příslušný orgán
ochrany přírody dle ustanovení § 75 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), vykonávající státní správu na
úseku ochrany přírody a krajiny na území Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti
Šumava podle ustanovení § 78 odst. 2 a odst. 3 ZOPK
oznamuje v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 ZOPK, že byl zpracován návrh plánu péče o
Přírodní rezervaci Chřepice na období 2018 – 2033. Přírodní rezervace se nachází
v katastrálním území Chřepice.
S návrhem plánu péče o Přírodní rezervaci Chřepice je možné se seznámit a nahlédnout do něj
na pracovišti Správy Národního parku Šumava v Sušici, ulice Na Burince 339 v pondělí a ve
středu v době od 8,oo hod. do 17,oo hod. či v jiný pracovní den po telefonické dohodě. Návrh
plánu péče je k dispozici v elektronické podobě na úřední desce Správy a je možné ho stáhnout
na internetové adrese http://www.npsumava.cz/1038/10260/clanek/
Městys Čachrov žádáme v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 ZOPK o zveřejnění tohoto
oznámení na své úřední desce po dobu 15 dní bezprostředně po jeho obdržení.
Připomínky k návrhu plánu péče je možné zaslat písemně nejpozději do konce září 2018 na
adresu: Správa NP Šumava, Na Burince 339, 342 01 Sušice.
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