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SNPCS 001300/2019

19. 2. 2019

Tutková / 724 002 226
j.tutkova@npcs.cz

Věc: Oznámení o možnosti seznámit se s plánem péče o Přírodní památku Jeskyně pod
Sněžníkem na období 2019 - 2028

Správa Národního parku České Švýcarsko (dále jen „Správa“) jako orgán ochrany přírody příslušný
podle § 78 odst. 2 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen
„zákon“)
oznamuje
v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona možnost seznámit se s návrhem nového plánu péče o
Přírodní památku Jeskyně pod Sněžníkem na období 2019 – 2028.
S návrhem
plánu
péče
je
možné
se
seznámit
na
portálu
veřejné
správy
(www.portal.gov.cz/obcan/zverejnene-informace), na úřední desce Správy (www.npcs.cz/urednideska) nebo v sídle Správy (pracoviště Děčín, Teplická 424/69, 405 02 Děčín) v úředních dnech
(pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod).
Město Jílové žádáme v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 o vyvěšení tohoto oznámení na své
úřední desce po dobu 15 dnů bezprostředně po jeho obdržení. Zároveň žádáme o následné potvrzení
o vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení zpět na adresu Správy (Pražská 457/2, 407 46 Krásná Lípa).
Připomínky k návrhu plánu péče je možné zaslat do 30 dnů od jeho zveřejnění na portálu veřejné
správy na adresu Správy (Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa).

Ing. Jana Holešinská
vedoucí oddělení ochrany přírody
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Vyvěšeno a zveřeněno dne:…………………………

Sejmuto dne:…………………………..

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Rozdělovník:
1. Město Jílové u Děčína, Mírové nám. 280, 407 01 Jílové (poštou)
2. Ústecký kraj, Velká Hradební3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (DS)
3. Lesy České republiky, s.p., LS Děčín, Sládkova 2, 405 02 Děčín (poštou)
4. Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, U Města Chersonu 1429/7, 434 01 Most (DS)
5. Správa jeskyní ČR, Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice (DS)
6. vlastní

2/2

