NPS 05053/2013
Rada Národního parku Šumava
Zápis z jednání Rady NPŠ ze dne 20. června 2013
(ověřený)
Místo zasedání – Hotel Zlatá hvězda, Vimperk
Přítomno: 30 členů Rady, 5 pověření plnou mocí, 35 celkem hlasujících
Hosté: viz prezenční listina
Zapisovatel: Ing. Blanka Műllerová
Zahájení: 10:15 hodin
Ukončení: 13:45 hodin
Program
1. Zahájení, schválení zápisu z minulého jednání a programu dnešního jednání
(Picek)
2. Plán péče (Ing. Böhm)
3. Zpráva ze služební cesty po NP Velké Británie (RNDr. Havel)
4. Informace a různé
Jednání Rady NP Šumava (dále jen „Rada“) zahájil a řídil předseda Rady Miloš Picek,
konstatoval usnášeníschopnost. Přivítal přítomné členy Rady.
1. Zahájení, schválení zápisu z minulého jednání a programu dnešního jednání (Miloš
Picek)
Podklady: pozvánka na jednání Rady NPŠ, zápis z jednání Rady NPŠ ze dne 5. 4. 2013
Hlasování o návrhu ověřovatele zápisu:
Ověřovatel zápisu: PhDr. Jan Stráský, Ing. František Nykles
Výsledek hlasování: 35 pro, 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl jednomyslně schválen.
Hlasování o návrhu členů návrhové komise pro Usnesení:
Zapisovatelé Usnesení: Ing. Antonín Schubert, Ing. Jan Kroupar, Doc. Ing. Petr Zahradník,
CSc.

Výsledek hlasování: 35 pro, 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl jednomyslně schválen.
Hlasování o návrhu programu jednání Rady:
Výsledek hlasování: 35 pro, 0 proti, 0 zdržel
Návrh programu byl jednomyslně schválen. Na začátek doplněn bod: Změna Organizačního a
Jednacího řádu Rady NPŠ, do bodu Různé zařazeno: Palivové dřevo
Hlasování o schválení zápisu z Rady NPŠ ze dne 5. 4. 2013
Výsledek hlasování: 35 pro, 0 proti, 0 zdržel
Zápis z jednání Rady NPŠ ze dne 5. 4. 2013 byl jednomyslně schválen bez připomínek

2. Změna Organizačního a Jednacího řádu Rady NPŠ (Picek)
podklady: změna Organizačního a Jednacího řádu Rady NPŠ
Úprava Organizačního řádu článku 4. Členové Výkonného výboru, průběh ověřování a
schvalování zápisu z Výkonného výboru. U Jednacího řádu došlo k úpravám článku 5 Závěry
a doporučení Rady.
Hlasování o navržených změnách Organizačního řádu Rady NPŠ
Výsledek hlasování: 35 pro, 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl jednomyslně přijat.
Hlasování o navržených změnách Jednacího řádu Rady NPŠ
Výsledek hlasování: 35 pro, 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl jednomyslně přijat.
3. Plán péče (Ing. Böhm)
Podklady: Plán péče s vypořádanými připomínkami, průběh schvalování Plánu péče
Na předešlém jednání Rada Správě doporučila v mezidobí vypořádat maximum připomínek k
návrhové části Plánu péče. Finální podoba Plánu péče byla rozeslána členům Rady 5. 6. 2013
jako podklad pro jednání spolu s tabulkou s přehledem o vypořádání připomínek.
Starosta Prášil upozornil, že z jeho připomínek bylo přijato – vypořádáno pouze 16 %.
Nevypořádané připomínky budou předány na MŽP.
Výkonný výbor Usnesení 18.6
a) bere na vědomí konečnou verzi Plánu péče,
b) žádá Správu o odeslání tabulky s vypořádáním všech připomínek všem členům
Rady NPŠ jeden týden před jednáním Rady,
c) doporučuje Plán péče Radě NPŠ ke schválení.
Pan ředitel Správy poděkoval členům Rady za spolupráci při tvorbě Plánu péče. Zároveň
poděkoval za projednání a schválení tohoto pro Správu strategického materiálu.
Hlasování o schválení Plánu péče:
Výsledek hlasování: 32 pro, 1 proti, 2 zdržel
Rada projednala a schválila Plán péče k předložení MŽP
3. Zpráva ze služební cesty po NP Velké Británie (RNDr. Havel)
Podklady: prezentace
Služební cesta do NP Velké Británie se uskutečnila 13.5. – 20.5. za účasti Správy a zástupců
Rady. Ředitel Správy poděkoval RNDr. Havlovi za zorganizování a doprovod pracovní cesty.
V průběhu cesty proběhla návštěva čtyř národních parků Velké Británie od jihu na sever. Na
programu cesty bylo i setkání s vrcholovým managementem NP Peak District a NP
Northumberland a zástupců podnikatelů. Všechny NP ve Velké Británii jsou uzpůsobeny pro
návštěvníky (informační tabule, občerstvení, parkoviště apod.).
Ředitelé národních parků jsou odpovědni za regionální rozvoj svěřeného území. Jejich
posláním je přinášet regionu stabilitu a zisk (především z turistického ruchu). Z toho vyplývá,

že ekonomika patří k ochraně přírody v národních parcích. Hlavní důvodem návštěvy Velké
Británie bylo především získávání poznatků v komunikaci národních parků s regionem.
Poznatky by měla Správa využít i na Šumavě.
Hlasování o Usnesení 8.:
Výsledek hlasování: 35 pro, 0 proti, 0 zdržel
Rada schvaluje Usnesení 8.
Omluvil se Ing. Neužil – 34 hlasujících
4. Informace a různé
Palivové dřevo
- v současné době problém palivového dřeva pokračuje, cena cca 850 – 900 Kč za metr
a místní lidé přecházejí na uhlí. Ředitel a nám Kvapil: Správa prodává palivové dřevo
za 450,- Kč bez dopravy, zbytek ceny tvoří doprava dle vzdálenosti odběratele.
- v roce 2010 pokáceno 300.000 kubíků dřeva z toho 3,3% prodáno jako palivové dříví,
v roce 2012 pokáceno 100.000 kubíků dřeva, z toho prodáno jako palivo cca 6,5 %,
podíl paliva se zásadním způsobem zvýšil
- ČSÚ uvádí průměrnou cenu palivového dřeva 470,- Kč, Správa prodává za 450,- Kč
- Správa je nejlevnější dodavatel palivového dřeva což umožňuje Zřizovací listina.
Nelze cenu snížit především kvůli pravidlům hospodářské soutěže
- Již dva roky jsou kolem obcí vytipovány lokality o dostatečné ploše pro samovýrobu
- Problematikou by se měl zabývat Výkonný výbor
Informační stánek na Pramenech Vltavy
- Hnutí Duha na svých stránkách provádí nábor brigádníků do informačního stánku - na
tuto činnost nemají povolení
- Obce dopisem požádají MŽP a Správu aby nepovolovala podobné akce na území NPŠ
mimo intravilánu obcí
- Správa nemůže nepovolit akci o jejíž organizaci nikdo nepožádal.
- Správa ve spolupráci s advokátní kanceláří připravuje návrh řešení
Používání biocidů v roce 2012
- reakce na nepravdivé údaje v médiích o nezákonnosti používání biocidů v roce 2012
- Rozhodnutí o používání biocidů bylo zrušeno v květnu 2013 krajským soudem, v roce
2012 však bylo platné
- Proti zrušení rozhodnutí podala Správa kasační stížnost
- Na problematiku bylo upozorněno i Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů,
MZE a LČR
Hlasování o Usnesení 10
Výsledek hlasování: 34 pro, 0 proti, 0 zdržel
Rada schvaluje Usnesení 10.
Informace o dopisu Plzeňského kraje, který se týká používání škváry o posypu
- Správa podpořila stížnosti obyvatel a obcí ohledně používání škváry k zimnímu
posypu komunikací
- Rada bere na vědomí odpověď pana radního Bauera
Informace starosta obce Kvilda – pochvala Správě za demolici roty v centru obce Kvildy

RNDr. Havel vyslovil pochvalu Správě za zpracování Ročenky 2012 a propagačních
materiálů

Usnesení Rady NP Šumava ze dne 20.6.2013

Rada Národního parku Šumava:
1.) Konstatuje usnášeníschopnost Rady, kdy je jednání přítomno 30 členů a uděleno 5
plných mocí z celkového počtu 47 členů.
Výsledek hlasování: jednohlasně.
2.) Schvaluje zápis z jednání Rady NP Šumava ze dne 5.4.2013.
Výsledek hlasování: jednohlasně.
3.) Určuje ověřovatele zápisu z jednání Rady NP Šumava ing. Františka Nyklese a PhDr.
Jana Stráského.
Výsledek hlasování – jednohlasně.
4.) Schvaluje návrhovou komisi ve složení ing. Antonín Schubert, ing. Jan Kroupar, doc.
RNDr. Jan Zahradník, CSc.
Výsledek hlasování – jednohlasně.
5.) Schvaluje program jednání Rady NP Šumava se zařazením bodu změna organizačního
a jednacího řádu Rady NP Šumava.
Výsledek hlasování – jednohlasně.
6.) Schvaluje změny Organizačního a Jednacího řádu Rady NP Šumava. Schválené verze
jsou přílohou usnesení a budou rozeslány členům Rady NP Šumava se zápisem.
Výsledek hlasování – jednohlasně.
7.) Bere na vědomí zprávu ing. Miroslava Böhma o stavu vypořádání připomínek členů
Rady NP Šumava k návrhové části Plánu péče za období od 5.4.2013 do dnešního
jednání Rady a bere na vědomí doporučení Výkonného výboru Rady ze dne 6.6.2013.
Rada NP projednala a schvaluje návrhovou část Plánu péče s tím, že ukládá
předsedovi Rady předložit návrhovou část Plánu péče s tímto stanoviskem
ministerstvu životního prostředí k vypořádání připomínek.
Výsledek hlasování: Pro: 32 Proti 1 (Neužil) Zdržel se: 2 (Pospíšil, Vovesný)

8.) Bere na vědomí informaci ředitele Správy NP Šumava o studijní cestě po národních
parcích Anglie a Skotska a prezentaci o této studijní cestě přednesenou RNDr.
Ladislavem Havlem.
Výsledek hlasování – jednohlasně.
9.) Konstatuje, že v Národním parku Šumava graduje problém zásobování obyvatel
palivovým dřívím a ukládá VV projednat na svém nejbližším zasedání problematiku
palivového dříví s cílem nalézt účinné a dlouhodobé řešení tohoto problému.
Výsledek hlasování – jednohlasně
10.) Bere na vědomí informaci ředitele Správy NP Šumava o Rozsudku Krajského soudu
v Českých Budějovicích ve věci použití biocidů na ochranu lesa NP Šumava, kterým
bylo zrušeno rozhodnutí Správy NP Šumava a MŽP na použití biocidů pro rok 2012 a
podporuje Správu NP Šumava v podání kasační stížnosti vůči Rozsudku Krajského
soudu v Českých Budějovicích.
Výsledek hlasování – jednohlasně
11.) Bere na vědomí dopis radního Plzeňského kraje pro dopravu Jaroslava Bauera ve věci
použití posypového materiálu na silnicích v Národním parku Šumava.
Výsledek hlasování – jednohlasně

Hlasování o Usnesení Rady NPŠ ze dne 20. 6. 2013
Výsledek hlasování: 34 pro, 0 proti, 0 zdržel
Rada schvaluje Usnesení Rady ze dne 20. 6. 2013

Z jednání Rady byl pořízen zvukový záznam, který je uložen na Správě NP a CHKO Šumava
ve Vimperku.
Ve Vimperku, dne 20. 6. 2013

