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Opatření obecné povahy o omezení vstupu na vybraná místa KRNAP
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
Správa KRNAP přistoupila k přijetí opatření obecné povahy o stanovení dočasného
zákazu vstupu na vybraná místa KRNAP v zimním období v termínu od 1. 12. do 30. 4.
kalendářního roku z důvodu zajištění klidu přezimující zvěře. Dočasný zákaz vstupu
na vybraná místa je vyhlašován podle ust. § 9 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, do roku 2020.
Zdvořile Vás tedy tímto žádám, v souladu s § 25 odst. 2 a § 173 správního řádu,
o zveřejnění tohoto opatření obecné povahy na úřední desce Vašeho úřadu, a to nejméně
po dobu 15 dnů. Vzhledem k rozsahu opatření obecné povahy lze přistoupit jen
ke zveřejnění tohoto oznámení.
V listinné podobě je možné do úplného znění opatření obecné povahy nahlédnout
v budově Správy KRNAP, Dobrovského 3, v místnosti 233, v pracovní dny v době
od 9:00 do 15:00 hodin, a to nejlépe po předchozí telefonické domluvě na výše uvedeném
čísle. V elektronické podobě je opatření obecné povahy zveřejněno na adrese
http://www.krnap.cz/uredni-deska/. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem
jeho vyvěšení na úřední desce Správy KRNAP.
Děkuji za Vaši spolupráci.
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