
 
      

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

O Z N Á M E N Í 
o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Lom Strážné 

 
Čj. KRNAP 07147/2019 

Vrchlabí 5.9.2019 
 

Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (dále jen „Správa KRNAP“) jako orgán státní 
správy ochrany přírody a krajiny pro území národního parku a jeho ochranného pásma, příslušný 
dle § 77a odst. 4 písm. e) a § 78 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen „zákon“), ke zpracování a schválení plánů péče o přírodní rezervace, 
přírodní památky a jejich ochranná pásma, oznamuje v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 
zákona, že vypracovala a ke schválení předkládá návrh plánu péče o přírodní památku Lom 
Strážné a její ochranné pásmo na období 2019–2026. 

Přírodní památka leží v k.ú. Strážné a byla vyhlášena vyhláškou Správy KRNAP ze  dne 
16.2.1998 především k ochraně a uchování vápnomilných a teplomilných rostlinných společenstev 
(včetně zvláště chráněných druhů), která se po ukončení těžby vápence sukcesně vytvořila na 
obnaženém podkladě. Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle § 37 odst. 1 zákona pás 
do vzdálenosti 50 m od hranice přírodní památky.   

Plán péče navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětů ochrany v tomto zvláště 
chráněném území a jeho ochranném pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy pláno-
vacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani právnické osoby 
není závazný. Plánem péče se neupravují (nemění se) vlastnické vztahy a vlastnická práva 
k pozemkům tvořícím přírodní památku.  

Podle schváleného plánu péče bude Správa KRNAP postupovat při zajišťování nezbytné péče 
o území přírodní památky a její ochranné pásmo, nebudou-li tuto péči zajišťovat vlastníci či 
nájemci pozemků.  

S návrhem plánu péče je možno se seznámit na Správě KRNAP, odboru státní správy, Dobrov-
ského 3, Vrchlabí, 2. patro, kancelář č. 230, v pracovních dnech po dohodě; a na webových 
stránkách www.krnap.cz.  

Vlastníci dotčených pozemků, obce a kraje mohou podat odůvodněné písemné připomínky a 
návrhy ke zpracovanému návrhu plánu péče na adresu Správy KRNAP, Dobrovského 3, Vrchlabí, 
543 01, ve lhůtě do 5.10.2019. V případě, že tak neučiní, bude zdejší orgán ochrany přírody 
vycházet z předpokladu, že se s návrhem plánu péče o přírodní památku seznámili a nemají vůči 
jeho obsahu žádných výhrad.  

Podle § 38 odst. 4 zákona o způsobu vypořádání připomínek vlastníků, obcí a krajů sepíše Správa 
KRNAP protokol, kterým zároveň plán péče schválí.  

Toto oznámení se podle § 38 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. zveřejní na Portálu veřejné správy 
a na úřední desce Správy KRNAP a obce Strážné. 

 

 
 

Mgr. Barbora Landová 
oprávněná úřední osoba 

Správa Krkonošského 
národního parku
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Rozdělovník: obdrží datovou schránkou  

- Obec Strážné, čp. 129, 543 52 Strážné, ID DS: 57sbxe5 
- Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, ID DS: gcgbp3q 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce Správy KRNAP: 5.9.2019 
 
 
 
 
Sejmuto z úřední desky Správy KRNAP dne: 5.10.2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce obce Strážné dne: ……………………..  
 
 
 
 
Sejmuto z úřední desky obce Strážné dne: ………………….. 
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