NPS 10264/2011
Rada Národního parku Šumava
Zápis z jednání Rady NPŠ ze dne 9. prosince 2011
Místo zasedání – sál restaurace Terasa, Vimperk.
Přítomno: 37 členů Rady, 3 pověření plnou mocí, 40 celkem hlasujících
Hosté: viz prezenční listina
Zapisovatel zápisu: Ing. Blanka Műllerová
Zahájení: 09:40 hodin
Ukončení: 13:50 hodin
Program:
1. Zahájení, schválení programu, určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu (Miloš
Picek)
2. Stav příprav návrhu zákona o NP Šumava (PhDr. Jan Stráský, Mgr. Jiří Mánek)
3. Výsledky splouvání horní Vltavy v roce 2011 (Ing. Zdeňka Lelková) a návrh nového
Návštěvního řádu (RNDr. Václav Braun)
4. Výsledky tlumení kůrovcové kalamity v roce 2011 (Ing. Tomáš Fait, Mgr. Jiří Mánek)
5. Informace Správy NP a CHKO Šumava
a) rota Borová Lada
b) Zelené autobusy
c) Palivové dříví
d) Rybí líheň
e) Minitendry v roce 2012
f) ÚSES
6. Různé
Jednání Rady NP Šumava (dále jen „Rada“) zahájil a řídil předseda Rady: Miloš Picek.
Ředitel Správy NP a CHKO Šumava PhDr. Jan Stráský přivítal přítomné členy Rady a hosty.
1. Zahájení, schválení programu, určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu (Miloš
Picek)
Podklady: pozvánka na jednání Rady NPŠ
Hlasování o návrhu ověřovatele zápisu:
Ověřovatelé zápisu: Prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., Ing. Jana Hrazánková
Výsledek hlasování: 40 pro, 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl jednomyslně schválen.
Hlasování o návrhu zapisovatele Usnesení:
Zapisovatel Usnesení: Ing. Antonín Schubert,
Výsledek hlasování:40 pro, 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl jednomyslně schválen.

Hlasování o návrhu programu jednání Rady:
Výsledek hlasování: 40 pro, 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl jednomyslně schválen.
2. Stav příprav návrhu zákona o NP Šumava (PhDr. Jan Stráský, Mgr. Jiří Mánek)
Podklady: prezentace na 4. kulatý stůl k zákonu o NPŠ
-

a)
b)
c)
d)

úvodní slovo k návrhu zákona přednesl ředitel Správy NPŠ Ph.Dr. Stráský, ve kterém
shrnul obsah návrhu zákona včetně navrhované zonace. MŽP sestavilo PS (Kulatý
stůl), která se sešla celkem čtyřikrát. V současné době ministr životního prostředí
jedná s jednotlivými členy PS samostatně.
Mgr. Mánek představil v krátké prezentaci přílohy k projednávanému návrhu zákona o
NPŠ k variantě předložené 16.11.
Návrh zonace (1., 2A, 2B, 3. zóna, výměry, celky)
Harmonogram převodu 2A do 1. zóny v čase
Tabelární výčet povolených činností v 1. zóně
Tabelární výčet povolených činností ve 2A, 2B a 3.

Ing. Schubert konstatoval, že výsledky jednání o návrhu zákona jsou v rozporu s názory obcí
a regionů.
Pospíšil, starosta obce Prášily, vznesl požadavek na možnost zúčastnit se projednávání návrhu
na MŽP. K této žádosti argumentoval, že obec není členem Svazu obcí NPŠ a nemá proto
možnost svůj názor vyjádřit.
Prof. Ing. Podrázský, CSc. Upozornil, že v návrhu zákona je spousta biologických i
legislativních chyb.
Picek: seznámil přítomné s Usnesením 5.2 Výkonného výboru k jednání návrhu zákona NPŠ
Usnesení 5.2
Výkonný výbor
a) bere na vědomí informace o stavu příprav zákona o NPŠ,
b) doporučuje Správě zaslat souhrnný materiál o přípravách zákona NPŠ všem členům
Rady,
c) konstatuje, že v návrhu zákona existují skutečnosti, které nebyly řádně projednány,
d) konstatuje, že existují rozpory mezi návrhem zákona a důvodovou zprávou,
e) konstatuje, že jakákoliv stavební regulace v tomto návrhu zákona je zbytečná,
f) doporučuje:
-

-

Správě upravit podklady pro další jednání kulatého stolu o připomínky zástupce
Plzeňského kraje,
Správě vyhovět zástupci obce Horní Planá, který požaduje, aby Správa jednala při
přípravě zonace v jejich správním území v souladu s podepsanou dohodou
s Jihočeským krajem z roku 2010 – tzn. koridor dopravní infrastruktury navrhnout do
III. zóny,
vrátit do návrhu zákona možnost práva veta pro obce k rušení cest v NP,
přidat do návrhu zákona do čl. o udržitelném rozvoji termín: územně správních celků
s vyškrtnutím termínu: života místních obyvatel,
v návrhu zákona změnit par. 4 odst. 4 vyškrtnout větu: členství ve Výkonném výboru
je neslučitelné s členstvím v Radě NP, popř. žádat o vyjmutí celého par. 4,
do návrhu zákona par. 13 zapracovat lhůtu šesti měsíců místo tří let,
zredukovat převod 2A zón do prvních zón o termín: okamžitě,

-

do návrhu zákona doplnit převod pozemků ve vlastnictví organizačních složek státu,
které nejsou určeny k plnění funkci lesa a nejsou nezbytně nutné pro potřebu plnění
činností Správy, které významně nepřevažují zájem ochrany přírody,
do návrhu zákona doplnit možnost pro trvale žijící občany – osoby s trvalým pobytem
v daném správním území mohou vjíždět a setrvávat motorovými vozidly na
komunikace a území definovaném v Návštěvním řádu NP,
v návrhu zákona přehodnotit paragraf týkající se zemědělství v NP,
do návrhu zákona přidat článek o územním rozvoji (par. 8).

Hlasování o přijetí Usnesení 5.2 Výkonného výboru v bodech c),d),e) a dosud neřešených
připomínek v bodu f)
Výsledek hlasování: 35 pro, 0 proti, 5 zdržel
Návrh na přijmutí Usnesení 5.2 z Výkonného výboru byl schválen.
3. Výsledky splouvání horní Vltavy v roce 2011 (Ing. Zdeňka Lelková) a návrh nového
Návštěvního řádu (RNDr. Václav Braun)
Podklady: návrh na změnu Návštěvního řádu NPŠ
-

-

Ing. Lelková seznámila členy Rady s výsledky splouvání a prací PS pro splouvání. PS
se sešla v minulém roce celkem 6x. Správa navrhuje oficiálně jmenovat členy PS pro
splouvání, tak aby nedocházelo k nedorozumění při řešení úkolů PS.
Návrh PS pro splouvání: Miloš Picek, František Nykles, Jiří Fastner, Martin Lundák,
Václav Mareš, Jiří Mrkoš, Zdeněk Zídek, za Správu: Ing. Jaroslava Němcová, Ing.
Zdeňka Lelková, Mgr. Josef Štemberk.
RNDr. Braun přednesl návrhy změn v novém Návštěvním řádu NPŠ. Pro splouvání by
v příštím roce měla platit varianta 5. Protokolárně byl návrh podepsán 21 obcemi (s
obcí Stachy podpis předjednán, vzhledem k časové zaneprázdněnosti delegovaného
zástupce bude podpis realizován dnes odpoledne).
Picek: PS ke splouvání i VV měla jedinou podmínku pro schválení dané varianty – ve
vyhrazených hodinách pro splouvání s průvodcem změnit slova „výhradně“ na
„přednostně“, aby v těchto hodinách mohli jet i ostatní zájemci. Podmínka nebyla
zpracovatelem posudku akceptována. Je nutné, aby Správa v příštích letech
deklarovala, jaký stav splouvání si přeje.

Návrh na schválení jmenování členů PS pro splouvání:
Miloš Picek, František Nykles, Jiří Fastner, Martin Lundák, Václav Mareš, Jiří Mrkoš,
Zdeněk Zídek
Výsledek hlasování: 40 pro, 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl schválen.
Hlasování o návrhu nového návštěvního řádu NPŠ:
Výsledek hlasování: 37 pro, 0 proti, 3 zdržel
Návrh byl schválen.

4. Výsledky tlumení kůrovcové kalamity v roce 2011 (Ing. Tomáš Fait, Mgr. Jiří Mánek)
Podklady: prezentace Kůrovcová kalamita v NPŠ (příloha)
-

-

Ing. Fait v prezentaci představil vývoj kůrovcových těžeb a vývoj souší v NPŠ a
seznámil přítomné členy Rady s aktuálním stavem. Podotkl, že práce lesního
personálu v letošním roce byla ztížena především jinými vlivy (trestní oznámení,
kontroly, šetření veřejného ochránce práv apod.) a za zvládnutí těchto situací lesníkům
poděkoval. Upozornil, že plánované zásahy na příští rok jsou připravovány ve
spolupráci s lesnickými fakultami VŠ a budou podobné jako v roce letošním.
Mgr. Mánek doplnil, že činnost nového vedení Správy má pozitivní vliv na současné
řešení kůrovcové kalamity, což dokazují kůrovcové těžby ve srovnání s rokem 2010

Hlasování o souhlasu s postupem Správy při tlumení kůrovcové kalamity v roce 2011:
Výsledek hlasování: 37 pro, 0 proti, 3 zdržel
Návrh byl schválen.
5. Informace Správy NP a CHKO Šumava
rota Borová Lada (Ing. Zdeňka Šartnerová)
- na MŽP byl zaslán dopis, kde Správa popisovala projekt na rotu B. Lada ve třech
variantách (nulová, částečná, maximální). Zatím nemáme žádné stanovisko od MŽP.
Budoucnost roty se projednává od roku 2007 mezi obcí Borová Lada, Správou a MŽP.
Ředitel Správy doplnil, že bohužel momentálně na tuto investici není k dispozici
dostatečné množství finančních prostředků.
- Zástupce MŽP: situace je složitá, protože rozpočty se krátí a všechny resortní
organizace MŽP momentálně zpracovávají seznam nepotřebného movitého a
nemovitého majetku, který by měl v budoucnu nabídnut ostatním organizačním
složkám státu popř. k prodeji. Co se týká převodu pozemků všeobecně je právně velmi
složité a PV MŽP se usnesla, že v tomto případě bude postupovat přesně podle
zákona.
Hlasování k informacím Správy k projektu roty Borová lada:
Výsledek hlasování: 39 pro, 0 proti, 1 zdržel
Zelené autobusy (Mgr. Jiří Mánek)
- projekt existuje od roku 1996, kdy je po celou dobu garantem Správa. Pro rok 2012 –
2014 podala žádost opět Správa s inovací (prodloužená trasa na hranici s Bavorskem,
jízdenky BENE, zvýšení počtu ujetých km podle jízdního řádu),
- projekt není možné z Cíle 3 podpořit a to ze dvou důvodů: u jízdenek BENE je
nedořešen problém tzv. možnosti zakládání veřejné podpory, prodloužení a navýšení
trasy nelze považovat za inovativní prvek. Tzn. projekt Zelených autobusů je
pozastaven a bude o něm rozhodnuto začátkem května 2012. Pokud projektu nebude
přiznána dotace, měla by být Správa povinna udržet současný projekt zelených
autobusů,
- je nutné, aby s projektem Bene byli detailně seznámeni podnikatelé.
Hlasování k informacím Správy k projektu Zelené autobusy:
Výsledek hlasování: 40 pro, 0 proti, 0 zdržel

Palivové dříví (Ing. Zdeňka Lelková)
- palivové dřevo se dostalo do popředí zájmu vedení Správy. Hledá se systémové řešení
pro zajištění dřeva zatím pro potřeby území NP,
- Správa připravuje novou směrnici na ponechávání dřevní hmoty k zetlení.
Hlasování k návrhu zajištění palivového dřeva pro rok 2012:
Výsledek hlasování: 40 pro, 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl schválen
Rybí líheň (Ing. Tomáš Fait)
- je připraven investiční záměr na nový rybník, který bude začleněn do plánu investic na
příští rok. Realizace by neměla překročit 300.000,- Kč.
Minitendry v roce 2012 (Ing. Tomáš Fait)Hlas zdržel 3
- pro příští rok budou zakázky na lesnické práce (práce ve školkách pro rok 2012,2013)
a činnosti (pouze pro rok 2012) zadány formou rámcových smluv.
-

Ing. Schubert: Systém výběrových řízení formou rámcových smluv a následných
minitendrů odporuje slibům, které byly deklarovány místním obyvatelům při
zakládání národního parku. Navíc není plněno usnesení Rady NP, kterým bylo
uloženo bývalému řediteli Krejčímu požádat poslaneckým návrhem o změnu zákona o
veřejných zakázkách.
Pospíšil: V sousedním národním parku jsou upřednostňováni místní dodavatelé. Proč
není tento model uplatňován v šumavském parku?

Hlasování k návrhu iniciovat změnu zákona o veřejných zakázkách:
Výsledek hlasování: 37 pro, 0 proti, 3 zdržel
Návrh byl schválen
ÚSES (RNDr. Braun)
- 31.10. obdržel ředitel Správy NP Šumava dopis šumavských obcí z 21.10.2011,
adresovaný rovněž ministrovi, na vědomí hejtmanům obou krajů a ředitelům obou
krajských úřadů, vyjadřující obavu, že připravované (přepracovávané) generely ÚSES
způsobí obcím újmu při oceňování pozemků,
- vedoucí státní správy RNDr. Braun ubezpečil přítomné, že rozpor mezi ÚSES a ZUR
Jihočeského kraje není závažným problémem a tam kde je prostor k jednání, je možné
danou problematiku jednotlivě řešit.
6. Různé
Údržba zimních komunikací
– problematika povolování posypu solí v určitých lokalitách NP a CHKO
Šumava,
– uloženo Výkonnému výboru zabývat se touto problematikou.
Odkládání kalů v NPŠ
– nelze likvidovat kaly z čističek odpadních vod na území NP vzniklé na území
NP, likvidace kalů tak znamená velké finanční zatížení pro obce,
– uloženo Výkonnému výboru zabývat se touto problematikou.

Hlasování k návrhu zabývat se problematikou údržba zimních komunikací a odkládání
kalů v NP a CHKO Šumava:
Výsledek hlasování: 40 pro, 0 proti, 0 zdržel
Problematikou se bude zabývat Výkonný výbor
návrh zákona o NPŠ Plzeňského kraje byl stažen z projednávání v Poslanecké sněmovně
6. jednání Výkonného výboru se uskuteční 19.1. 2012

Usnesení
Rada Národního parku Šumava:
I. Konstatuje usnášení schopnost Rady NP Šumava
Ze 48 členů Rady je přítomno 40 hlasujících, z toho 3 plné moci
II. Schvaluje:
a) program jednání Rady NP Šumava,
b) zapisovatele návrhu usnesení Ing. Antonína Schuberta,
c) ověřovatele usnesení a zápisu z jednání Rady NP Šumava Prof. Stanislava Vacka a
Ing. Janu Hrazánkovou.
Pro: 40 Proti: 0 Zdržel se: 0 Schváleno jednomyslně.
III. Ke stavu příprav návrhu zákona o NP Šumava
a) bere na vědomí úvodní informaci ředitele Správy PhDr. Jana Stráského,
b) bere na vědomí zprávu náměstka ředitele Správy NP Šumava Mgr. Jiřího Mánka,
c) ukládá řediteli Správy NP Šumava předložit ministrovi životního prostředí usnesení
Výkonného výboru Rady NP Šumava z 24.11.2011 k návrhu zákona o Národním
parku Šumava vyjma bodů, které již byly Správou vyřešeny.
Pro: 35 Proti: 0 Zdržel se: 5 Schváleno.
IV. K výsledkům splouvání horní Vltavy v roce 2011
IV.I.
a) bere na vědomí informaci ing. Zdeňky Lelkové,
b) schvaluje vytvoření komise pro splouvání Vltavy,
c) schvaluje zástupce Rady NP Šumava v komisi pro splouvání Vltavy – Miloš Picek,
František Nykles, Jiří Fastner, Martin Lundák, Václav Mareš, Jiří Mrkoš, Zdeněk
Zídek,
d) bere na vědomí informaci vedoucího Správy NP Šumava RNDr. Brauna
k Návštěvnímu řádu NP Šumava.
Pro: 40 Proti: 0 Zdržel se: 0 Schváleno jednomyslně.
IV. II.
a) schvaluje navrhovanou změnu návštěvního řádu Národního parku Šumava ve znění čl.
5 (splouvání) a čl. 12 (platnost) stávajícího znění Návštěvního řádu NP Šumava.
Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 3 Schváleno.

V. K výsledkům tlumení kůrovcové kalamity v roce 2011
a) bere na vědomí informaci náměstka ředitele Správy NP Šumava ing. Tomáše Faita,
b) schvaluje postup Správy NP Šumava při tlumení kůrovcové kalamity v roce 2011,
c) doporučuje Správě NP Šumava realizaci postupu pro rok 2012.
Pro: 37 Proti:0 Zdržel se: 3 Schváleno
VI. K Informacím Správy NP a CHKO Šumava
VI.I. Rota Borová Lada
a) bere na vědomí informaci náměstkyně ředitele Správy NP Šumava Ing. Zdeňky
Šartnerové,
b) požaduje, aby ministerstvo životního prostředí převzalo přímou odpovědnost za
majetek prodávaný MV ČR na území NP Šumava,
c) ukládá řediteli Správy NP Šumava, aby aktivně působil na ministra ŽP ve věci prodeje
majetku MV ČR na území NP Šumava.
Pro: 39 Proti:0 Zdržel se: 1 Schváleno
VI.II. Zelené autobusy
a) bere na vědomí informaci náměstka ředitele Správy NP Šumava Mgr. Jiřího Mánka,
b) bere na vědomí informaci předsedy Rady NP Šumava Miloše Picka,
c) ukládá řediteli Správy NP Šumava zajistit pokračování udržitelnosti končícího
projektu Zelené autobusy v minimalizované podobě a pokračovat v iniciativě
předložení inovovaného projektu zelené autobusy v rámci podpory ze strukturálních
fondů.
Pro: 40 Proti: 0 zdržel se: 0 Schváleno jednomyslně.
VI.III. Palivové dříví
a) bere na vědomí informaci Správy NP Šumava prostřednictvím Ing. Zdeňky Lelkové,
b) souhlasí s návrhem Správy NP na postup zajištění palivového dřeva v roce 2012 a
v dalších letech předloženým na jednání Rady NP Šumava.
Pro: 40 Proti: 0 Zdržel se: 0 Schváleno jednomyslně.
VI.IV. Rybí líheň
a) bere na vědomí informaci náměstka ředitele Správy NP Šumava Ing. Tomáše Fajta.
VI.V. Minitendry v roce 2012
a) bere na vědomí informaci náměstka ředitele Správy NP Šumava Ing. Tomáše Fajta,
b) ukládá řediteli Správy NP Šumava požádat ministra ŽP o změnu zákona o veřejných
zakázkách.
Pro: 37 Proti: 0 zdržel se: 3 Schváleno.
VI.VI. ÚSES
a) bere na vědomí informaci vedoucího Správy NP Šumava RNDr. Václava Brauna.
VII. Různé
VII.I. údržba silnic
a) ukládá výkonnému výboru projednat na svém následném zasedání problematiku zimní
údržby komunikací.
VII.II. likvidace kalů z ČOV

b) ukládá výkonnému výboru na svém následném zasedání problematiku likvidace kalů
z čističek odpadních vod na území NP Šumava.
Hlasováno o bodech a) a b) – výsledek hlasování
Pro: 40 Proti: 0 Zdržel se: 0 Schváleno jednomyslně.
VII.III Návrh zákona o NP Šumava Plzeňského kraje
a) bere na vědomí informaci zástupce Plzeňského kraje Ing. Kroupara o stažení návrhu
Plzeňského kraje z projednávání v Poslanecké sněmovně.

Z jednání Rady byl pořízen zvukový záznam, který je uložen na Správě NP a CHKO Šumava
ve Vimperku.
Ve Vimperku, dne 9. 12. 2011

Příloha:
- Prezenční listina
- Kůrovcová kalamita v NPŠ

