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Věc: Oznámení o možnosti seznámit se s     návrhem plánu péče o zvláště chráněné území  
– přírodní památku Hofberg na období 2021 - 2035

Správa Národního parku České Švýcarsko jako orgán ochrany přírody příslušný dle ust. §  78
odst.  2  zákona č.  114/1992 Sb.,  ve znění  pozdějších právních předpisů (dále jen  “zákon o
ochraně přírody a krajiny“), vydává v souladu s ustanoveními § 38 odst. 3 a 4 zákona o ochraně
přírody a krajiny a ustanovením § 2 vyhlášky č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a
podkladech  k vyhlašování,  evidenci  a  označování  chráněných  území,  v platném  znění,
oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Hofberg na
období 2021 – 2035.

Seznámení a nahlédnutí do zpracovaného návrhu plánu péče je možné v úřední dny (tj. pondělí
a středa od 9:00 do 15:00 hod na adrese Správa Národního parku České Švýcarsko, pracoviště
Děčín, Teplická 424/69, 405 02 Děčín, dále na internetových stránkách Správy v sekci „Úřední
deska“ (https://www.npcs.cz/uredni-deska) a na portálu veřejné správy www.portal.gov.cz.

Správa Národního parku České Švýcarsko v souladu s § 38 odst.  3 zákona žádá dotčenou
obec Jetřichovice o zveřejnění tohoto oznámení na jejich úřední desce, a to po dobu 15 dnů
bezprostředně po jeho obdržení a zpětné zaslání informace o termínech vyvěšení a svěšení
tohoto  oznámení  na  e-mailovou  adresu  j.tutkova  @n  pcs.cz  ,  nebo  na  výše  uvednou  adresu
Správy Národního parku České Švýcarsko. 

Připomínky k návrhu plánu péče je možno zaslat nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení tohoto
oznámení nebo jeho zveřejnění na portálu veřejné správy na adresu Správa Národního parku
České Švýcarsko, Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa.
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Správa Národního parku České Švýcarsko včas uplatněné připomínky posoudí a o způsobu
jejich  vypořádání  sepíše protokol,  kterým zároveň plán péče schválí.  Nebudou-li  připomínky
uplatněny, má se za to, že dotčený subjekt s přeloženým návrhem souhlasí. 

Ing. Jana Holešinská
vedoucí oddělení státní správy

Rozdělovník:
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IDDS t9zbsva
Obec Jetřichovice, Jetřichovice, č.p. 24, 407 16 Jetřichovice, IDDS 6ryarph
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