Rada Národního parku Šumava
Zápis z jednání Rady NPŠ ze dne 19. května 2017
ověřený
Místo zasedání – Hotel Zlatá hvězda, Vimperk
Přítomno: 29 členů Rady, 2 pověření plnou mocí, 31 celkem hlasujících
Hosté: viz prezenční listina
Zapisovatel: Ing. Blanka Műllerová
Zahájení: 10:15 hodin
Ukončení: 13:15 hodin
Program
1. Zahájení, schválení zápisu z minulého jednání a programu dnešního jednání
(Picek)
2. Národní park Šumava po novele ZOPK (Hubený, MŽP)
3. Splouvání – změny na sezónu 2017 (Správa NPŠ)
4. Různé
Jednání Rady NP Šumava (dále jen „Rada“) zahájil a řídil předseda Rady Miloš Picek,
konstatoval její usnášeníschopnost. Přivítal přítomné členy Rady a zástupce z MŽP RNDr.
Alenu Vopálkovou, Ing. Vladimíra Mannu a Ing. Rejzka a z Jihočeského úřadu Ing.
Řežábková
Předseda Rady seznámil přítomné se změnami v personálním obsazení:
delegování: Strážný – starostka Mgr. Kraliková, Lenora – místostarosta Antonín Chrapan,
Čachrov – místostarosta Randák
jmenovaní: Europarc – Mgr. Jakub Kašpar, KRNAP – Ing. Václav Jansa
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 24. 11. 2016
Hlasování o návrhu ověřovatele zápisu:
Ověřovatel zápisu: Ing. Jana Hrazánková, Ing. Jan Kroupar, Miloš Picek
Výsledek hlasování: 31 pro, 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl jednomyslně schválen.
Hlasování o návrhu členů návrhové komise pro Usnesení Rady NPŠ:
Zapisovatelé Usnesení: RNDr. Jakub Hruška, CSc., Václav Vostradovský, Ing. Václav
Jansa
Výsledek hlasování: 31 pro, 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl jednomyslně schválen.
Hlasování o návrhu programu jednání Rady:
Výsledek hlasování: 31 pro, 0 proti, 0 zdržel

Návrh programu byl jednomyslně schválen.
Připomínky k zápisu ze dne 24. 11. 2016: bez připomínek
Hlasování o schválení zápisu z Rady NPŠ ze dne 24. 11.2016
Výsledek hlasování: 31 pro, 0 proti, 0 zdržel
Zápis z jednání Rady NPŠ ze dne 24. 11. 2016 byl schválen.

2. Národní park Šumava po novele ZOPK (Hubený, MŽP)
podklady: prezentace – nová právní úprava NP
Novela ZOPK, která bude platná k 1. 6. 2017, přinese změny i v oblasti národních parků.
Jednotná právní úprava pro všechny NP (např. ochranné podmínky). Nově je zde uveden
dlouhodobý cíl a poslání NP. Změnou je možnost flexibilně regulovat pohyb osob. Zonace se
vymezuje podle cílů ochrany na 4 zóny (přírodní, přírodě blízká, soustředěné péče o přírodu,
kulturní krajiny – od 1. 6. 2017 zastavitelné plochy a zastavěná území). Zrušeny plány péče a
nahrazeny zásadami péče. Kategorie NP a CHKO je tak zřetelně odlišena dlouhodobým
cílem. Návštěvní řád nebude nástroje regulace ale pouze nástrojem informace.
Zákaz používání letadel bez pilota mimo zastavěná území a zastavitelné plochy. Sběr rostlin,
hub apod. je upraven dle práva obecného užívání lesů.
Klidová území – omezení vstupu má smysl vázat na plochy s výskytem ekosystémů a biotopů
druhů citlivých na nadměrný pohyb osob. Řízení o vymezení musí být zahájeno nejpozději do
dvou let od 1. 6. 2017. Do doby vymezení a označení klidového území se klidovým územím
považují stávající 1. zóny. Do doby než budou zóny vymezeny platí, že dosavadní 1.zóna je
zónou přírodní..
Jak vymezení klidových území a vyhrazení cest musí být dohodnuto s Radou. Zonace a
zásady péče jsou nutné dohodnout s Radou.
Zásady péče mají větší rozsah než stávající plány péče. Ale nebudou tak detailní Zásady péče
se nejdříve projedná s veřejností a vlastníky až poté je předloží Radě.
Aktuální platné Návštěvní řády mohou platit pouze do doby nahrazení, max. 3 roky od 1. 6.
2017.
Zákaz zcizování pozemků státu – jedná se i o pozemky pod nemovitostmi.
NP Šumava nemá ochranné pásmo – na Šumavě plní jeho funkci CHKO Šumava, OP není
vymezeno.
Případné dotazy jednotlivých členů Rady k tématu předkupního práva je možné definovat
písemně a poté zaslat na MŽP.
- Dotaz k aplikaci předkupního práva: jakým způsobem vyřešit, když podnikatel chce
převést pozemky na členy rodiny převodem a ne postupem dle dědického práva? Jak
je to v případě daru pozemku. Bude Správa upřednostňovat předkupní právo nebo
převod? Odpoví zástupci MŽP dodatečně.
- Akustické efekty – nejsou zapotřebí žádat (nejsou upraveny novelou), pyrotechnické
efekty – nutné požádat o výjimky, posléze by mělo být upraveno opatřením obecné
povahy.
- Management je dnes vzhledem k neexistenci Plánu péče stanoven příkazem ředitele.
Radě bude připravena prezentace k zonaci a k aktuálně platnému managementu např.
formou workshopu. Zonaci by Správa chtěla začít projednávat ihned po platnosti
novely, během léta. Po projednání bude zrušen již zmiňovaný příkaz ředitele.
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Lesy v národním parku – budou lesy u jiných vlastníků (i v I. zónách) mít LHP? –
v lesích zařazených v zóně přírodní nemají LHP, zóny přírodě blízké zatím nelze
aplikovat ustanovení o LHP. Újmy – je nutné nejdříve stanovit novou zonaci, aby bylo
ji podle čeho spočítat, po novele je možné újmy pouze pro zónu přírodní.
Můžou obce zasahovat do vymezení zón – je to proces připravený k diskusi? Ano,
definice zón jsou naprosto jasné. Vodítko pro Správu bude především druhová
rozmanitost – tedy území kde ji bude chtít Správa rozvíjet a kde ne. Jak jsou na tom
vlastníci při zasahování do zón? Správa se pokusí předjednat především s majoritními
vlastníky, v rámci procesu je možnost vyjádření vlastníků dle Správního řádu.
Arondace – postavení zón je stanoveno stejně, silnice nebudou dávány do přírodních
zón (může se stát u některých lesních cest).
Předpokládá Správa sloučení časových omezení s NP BW? – Ano, tam kde to bude
možné.
Nutnost dohodnutí s Radou – Zásady péče, vyhrazení tras a cest, klidová území a
zonace
Právo rybářského hospodaření – nepředpokládáme změnu současného režimu
Vjezd rolby při příprav zimní sezóny – je nutné zažádat o výjimky k vjezdu, nebo
vyhradit opatřením obecné povahy
Ochranné pásmo a hromadná akce, pokud bude procházet na území CHKOŠ - Správa
bude vydávat rozhodnutí jedním dokumentem, v kterém budou uvedeny dva
paragrafy, nelze se argumentačně opírat o paragrafy o ochranném pásmu – to NPŠ
nemá.
Novela ZOPK ovlivní personální politiku Správy ve změně struktury prováděných
činností až v horizontu cca 15-ti a více let.

Bere na vědomí informace o novele ZOPK, přednesené zástupci MŽP:
Výsledek hlasování: 31 pro, proti, 0 zdržel
Návrh usnesení byl schválen
3. Splouvání – změny na sezónu 2017 (Správa NPŠ)
Podklady: bez podkladů
Správa navrhuje zvýšení poplatku za splouvání na sezónu 2017 na 500,- Kč při rezervaci přes
registraci, na místě 600,- Kč. Bude poskytnuta rozšířenější nabídka služeb vodákům rozšířené
prezentační materiály jako částečná kompenzace za zvýšení služeb.
Bere na vědomí informace o změnách v podmínkách splouvání v sezóně 2017Výsledek
hlasování: 31 pro, proti, 0 zdržel
Návrh usnesení byl schválen

4. Různé
projekt „Zelené autobusy“ (Správa NPŠ)
Podklady: prezentace
- Členům Rady bylo představeno, v jakém rozsahu budou linky v letošním roce jezdit,
kdo a v jaké výši přispěl na provoz (Správa 600 tis Kč, kraje 2x300 tis Kč), pro letošní
rok byla obcemi vybrána nejúspornější varianta (jezdit se bude pouze v rámci
prázdnin)
- Bude se jezdit na třech linkách (N. Pec – Jelení Vrchy, Bučina – H. Kvilda, Železná
Ruda – Kvilda)

Oprava silnic v souvislosti s těžbou dřeva na území městyse Strážného
- Oprava silnic a cest probíhá v rámci plánovaného harmonogramu, Správa má omezené
finanční prostředky, přednostně se snažíme řešit havarijní stav, v případě problémů
Správa prosí o nahlášení a bude řešit operativně
- Správa nemůže investovat finanční prostředky do opravy cizího majetku v případě, že
škodu sama nezpůsobí
Bere na vědomí informace o letošním režimu provozu Zelených autobusů
Výsledek hlasování: 31 pro, proti, 0 zdržel
Návrh usnesení byl schválen
Usnesení Rady NP Šumava ze dne 19. 5. 2017
Rada Národního parku Šumava:
1.) Konstatuje usnášeníschopnost Rady, kdy je jednání přítomno 29 členů a jsou uděleny
2 plné moci z celkového počtu 46 členů.
2.) Schvaluje návrhovou komisi ve složení: RNDr. Jakub Hruška, CSc., Václav
Vostradovský, Ing. Václav Jansa,
Výsledek hlasování: jednohlasně
Návrh byl přijat.
3.) Určuje ověřovatele zápisu z jednání Rady NP Šumava Ing. Jana Hrazánková, Ing.
Jan Kroupar, Miloš Picek,
Výsledek hlasování: jednohlasně
Návrh byl přijat.
4.) Schvaluje zápis z jednání Rady NP Šumava ze dne 24. 11. 2016,
Výsledek hlasování: jednohlasně
Návrh byl přija.t
5.) Bere na vědomí informace o novele ZOPK, přednesené zástupci MŽP,
Výsledek hlasování: jednohlasně
Návrh byl přijat.
6.) Bere na vědomí informace o změnách v podmínkách splouvání v sezóně 2017,
Výsledek hlasování: jednohlasně
Návrh byl přijat.
7.) Bere na vědomí informace o letošním režimu provozu Zelených autobusů,
Výsledek hlasování: jednohlasně
Návrh byl přijat.
Ve Vimperku, dne 19. května 2017

