V Praze dne /.října 2017
Č.j.: MZP/2017/110/397

Opatření č. 18/17
Ministerstva životního prostředí
o vydání úplného znění zřizovací listiny státní příspěvkové organizace
Správa Krkonošského národního parku

Ministerstvo životního prostředí, ve funkci věcně příslušného ústředního správního úřadu v souladu
s ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů,

vydává
úplné znění zřizovací listiny státní příspěvkové organizace Správa Krkonošského národního parku
ve znění rozhodnutí č. 17/91, 1/94, 10/95, 9/98 a opatřeními č. 6/03, 9/16, 18/16, 3/17 a 8/17.
Ustanovení odst. 5 bod F. je účinné dnem 1.12. 2017. Úplný text včetně úprav zní:
„1.

Název: Správa Krkonošského národního parku

2.

Sídlo: Vrchlabí

3.

Identifikační číslo: 088455

4.

Typ organizace: příspěvková

5.

Základní účel: ochrana přírody na území Krkonošského národního parku (dále jen "KRNAP")
a jeho ochranného pásma (dále jen "OP") tvořícího stejnojmennou biosférickou rezervaci.
A.

Předmětem hlavní činnosti Správy Krkonošského národního parku (dále jen "Správa
KRNAP"), v souladu s platnými předpisy, je:
a) státní správa v ochraně přírody a krajiny na území KRNAP a jeho OP,
b) státní správa lesního hospodářství, myslivosti, rybářství a ochrany zemědělského
půdního fondu na území KRNAP,
c) odborná činnost v oboru ochrany přírody na území KRNAP a jeho OP,
d) odborná činnost v oborech lesnictví, zemědělství, vodního hospodářství, územního
plánování, stavebního řádu, regionálního rozvoje, hospodaření s odpady a podobně,
na území KRNAP a jeho OP,
e) hospodaření v lesích KRNAP a jeho OP, včetně navazujících činností: školkařství,
doprava, pozemní stavby, lesnicko-technické meliorace a hrazení bystřin, údržba
a opravy budov a mechanismu,
f) monitoring přírodního prostředí,
g) koordinační a metodická činnost v oblasti vědy, výzkumu a monitoringu,
h) poradenská, metodická a znalecká činnost v oboru ochrany přírody a životního
prostředí,
i) provozování návštěvnických středisek a zařízení specializovaných na ekologickou
výchovu, informační a průvodcovská služba,
j) propagační a publikační činnost v oboru ochrany přírody a životního prostředí,
k) provoz muzeí a dokumentační činnost,
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l)

usměrňování a regulace dopravy, návštěvnosti a jiných aktivit na území KRNAP a jeho
OP, provozování parkovišť, autokempů a tábořišť,
m) výkon odborné správy lesů na území KRNAP a jeho OP,
n) výkon práva myslivosti ve vlastních honitbách a výkon práva rybářství na území
KRNAP včetně navazující zahraničně obchodní činnosti.
B.

Předmětem hospodářské činnosti Správy KRNAP je:
a) obchodní a zahraničně obchodní činnost,
b) provozování restauračních zařízení.
K činnostem, k jejichž vykonávání je třeba oprávnění podle živnostenského zákona,
Správa KRNAP musí mít ještě oprávnění vydané živnostenským úřadem.

C.

Zřizovatel: Ministerstvo životního prostředí České republiky, IČO: 00164801.

D.

Statutárním orgánem Správy KRNAP je ředitel jmenovaný do funkce ministrem životního
prostředí České republiky.

E.

Vnitřní strukturu stanoví organizační řád Správy KRNAP, který upravuje také vztahy
a náplň činnosti jednotlivých útvarů. Organizační řád vydává ředitel Správy KRNAP.

F. Ministerstvo životního prostředí si dle ustanovení § 12 odst. 6 zákona č. 219/2000 Sb.
vyhrazuje právo schvalování u níže uvedených právních jednání:
Schvalování smluv při úplatném převodu hmotné nemovité věci nebo práva stavby
ve prospěch státu.
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