ZONACE PŘED NOVELOU 2017

ZONACE PO NOVELE 2017

Zejm. Nařízení vlády 165/1991 Sb. (plus příslušná
vyhláška MŽP)

Zákon číslo 123/2017 Sb. (novela zákona 114/1992
Sb.)

Zonace dle přírodních hodnot

Zonace dle dlouhodobého cíle a způsobu péče k jeho
dosažení – managementová zonace

Vymezení zón

Zóny vymezovány z hlediska hodnoty a zranitelnosti
a z nich vyplývající ochrany před negativními vlivy

Zóny vymezovány z hlediska cíle ochrany na základě
odborného posouzení stavu ekosystémů –
stávajícího a cílového (odborná metodika MŽP)

Směřuje především k návštěvníkovi, obyvateli

Směřuje především ke správci přírody a plnění
dlouhodobého cíle národního parku
Není nutné je vyznačovat v terénu (není důvod,
z hlediska návštěvníka je jedno, v jaké je zóně)

Vyznačují se v terénu

Omezení

Vázána na celé území národního parku,
omezení vstupu (umísťování staveb a dalších
činností) jsou vázána na 1. zónu (§6 nařízení vlády)

Omezení (vstupu, dalších činností) nejsou vázána na
zóny
zákon stanovuje limity zvlášť pro celý národní park a
zvlášť pro oblasti mimo zastavěná území obcí a
zastavitelné plochy obcí (§16 zákona)
v jednotlivých zónách lze provádět pouze zásahy a
opatření, které nejsou v rozporu s cílem ochrany
této zóny; výjimkou za zákona je hašení požárů,
zajištění bezpečnosti návštěvníků, údržba
turistických tras atp. (viz § 18a novely)
omezení vstupu je nově věcí vymezených klidových
území (nezávislá na zonaci, mohou ležet napříč
všemi zónami, omezení pohybu může být časově
omezené); hranice klidových území se vyznačí v
terénu
zonace se vyhlašuje po dohodě v Radě NP vyhláškou
MŽP; klidová území se vyhlašují po dohodě v Radě
NP opatřením obecné povahy MŽP

Stavební činnost

Pravidla pro stavební činnost vázána na zonaci dle
§8 nařízení vlády (zákaz nových staveb v zóně přísné
přírodní /1. zóna/ atd.)

Pravidla stavební činnosti jsou vázána na základní
ochranné podmínky NP dle §16 zákona (obecný
zákaz umísťování staveb mimo zastavěná území obcí
a zastavitelné plochy obcí)

Pro územní rozvoj je důležitá především vyjednaná
územně plánovací dokumentace

Pro územní rozvoj je důležitá především vyjednaná
územně plánovací dokumentace

NATURA 2000

Hodnocení vlivů na předměty ochrany evropské soustavy Natura 2000 nemělo a nemá souvislost se zonací
NP (nemá souvislost ani s územím NP, vliv na předměty ochrany soustavy NATURA 2000 se hodnotí i mimo
chráněná území)

