
Zápis 
 

Osmé plenární zasedání RADY Krkonošského národního parku 
 
 

místo: velká zasedací místnost MěÚ Vrchlabí 
 
čas:    dne 4.11.2009 (středa) ve 12:00 hod. 
 
přítomní: dle prezenčních listin 

- regionální sekce (39) – přítomno 22, omluveno 5, neomluveno 12 
- vědecká sekce   (21) – přítomno 15, omluveno 6, neomluveno 0  

 
1. 
Zasedání zahájil prof. Krahulec přivítáním přítomných. Stručně představil program 
jednání a jeho cíl. Pak předal slovo řediteli Správy KRNAP Ing. Hřebačkovi. 
 
Ing. Hřebačka – též pozdravil přítomné členy obou sekcí a širším rozvedením uvedl 
problematiku projednání závěrečné podoby návrhu a obsah „Návštěvního řádu 
včetně příloh 1 až 4“ a „Nařízení o poplatcích …“. Za cíl jednání pak označil odsou - 
hlasení těchto dokumentů.  
 Závěrem svého úvodního vystoupení uvedl s ohledem na novelu zákona  
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, že návštěvní řád bude vydán ve formě 
„opatření obecné povahy“ a to znamená, že ještě než bude uveden do praxe, 
proběhne odpovídající legislativní proces. 
 
2. 
Prof. Krahulec – vyzval tajemníka Rady k seznámení s účastí na plenárním zasedá -
ní. Ten konstatoval podle prezenčních listin obou sekcí: 
 
 za RS přítomno   22  členů s právem hlasovat  
 za VS přítomno   15  členů 
Tím byla konstatována usnášeníschopnost plenárního zasedání, protože účast činila  
61,67%  (RS  56,41 %   a   VS  71,42 %). 
 

 
             – přednesl návrh kandidátů do komisí a řídil jejich volbu s tímto výs -

ledkem: 
 

 
 návrhová komise   ing. Sobotka 
     ing. Utinek, PhD. 
 pro  35  zdržel se 2  proti  0 
 
 

ověřovatelé zápisu  ing. Vancl 
    dr. Pilous 

 pro  35  zdržel se 2  proti  0 
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3. 
Prof. Krahulec – přečetl  a  předložil  ke  schválení  program  jednání.  Změny  nebyly  

       předloženy.  
       Předložený program byl schválen všemi přítomnými členy Rady. 

 
4.  
JUDr. Bouzková – stručně uvedla význam návštěvního řádu (dále jen NŘ) a přípravu 
jeho nového znění. Důraz položila na poslední změny a doplnění, které jsou 
zapracovány na základě posledních jednání.  
 
 
Prof. Krahulec  – vyzval zástupce RS ing. Němce, aby seznámil plénum Rady 
KRNAP se stanoviskem RS k návrhu NŘ. Ing. Němec stručně uvedl, že RS 
doporučuje Radě KRNAP odsouhlasit návrh NŘ tak, jak je přiložen k zápisu a tvoří 
jeho nedílnou součást. RS dále doporučuje, aby v závěrech z plenárního zasedání 
bylo uvedeno, že neoddělitelně k NŘ patří „nařízení o poplatcích …“ a aby Rada  
a vedení Správy KRNAP požadovala od MŽP dodržení návrhu „nařízení o poplatcích 
…“ tak, jak jsou navrženy a tvoří součást tohoto zápisu.  
 
   − dále vyzval zástupce VS dr. Flouska, aby seznámil plénum 
Rady KRNAP se stanoviskem VS k návrhu NŘ a „nařízení o poplatcích …“  
Dr. Flousek konstatoval, že VS podporuje přijetí NŘ a „nařízení o poplatcích …“  
a doplnil o doporučení Správě KRNAP k NŘ článku 2 odst. 3 a článku 6.  
 
   − následně požádal o předložení, pokud jsou, dalších podnětů  
a připomínek, aby mohl být uzavřen proces projednávání a dojednání předložených 
dokumentů.  

Nestalo se tak, a proto nechal hlasovat o stanoviscích sekcí k NŘ a „nařízení 
o poplatcích …“ a o zahrnutí stanoviska RS do usnesení z dnešního jednání Rady.  
 
 pro  37  zdržel se 0  proti  0 
 
Dílčí diskuse: 
 
Ing. Němec – vyslovil všem členům Rady i zúčastněným stranám poděkování za 
hladký průběh projednávání těchto dokumentů a připomněl situaci jinde, kdy 
projednávání takovýchto dokumentů je provázeno mnoha komplikacemi nebo skoro 
neúspěšné. 
 
Prof. Krahulec – potvrdil spokojenost s konstruktivním průběhem projednávání 
navržených dokumentů a se spoluprácí při jejich tvorbě. 
 
Ing. Hřebačka – též vyjádřil své uspokojení nad dosaženým dojednáním 
schvalovaných dokumentů a ocenil průběh projednávání a ducha spolupráce při 
jejich tvorbě. 
 
Program pokračoval projednáním „nařízení o poplatcích …“ (dále jen „nařízení“), 
které uvedl prof. Krahulec. 
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JUDr. Bouzková – k předložené verzi „nařízení“ do dnešního jednání uvedla, že již 
nebyly předloženy žádné připomínky, to znamená, že nedozná již žádné změny.  
 
Ing. Hřebačka –vrátil se k té části „nařízení“, které stanovuje poplatky za vjezd, a to 
s tím, že jejich výše se ponechala shodná s výší v dosud platné vyhlášce. V doplnění 
zdůvodnil, proč Správa tak učinila. 
 
JUDr. Bouzková – probrala některá řešení placení a míst, kde by to bylo možné za 
vjezd zaplatit. 
 
Prof. Krahulec- vyzval k předložení případných připomínek či doplnění „nařízení“. 
Nikdo se nepřihlásil. 
 
Proběhla dílčí diskuse k procesu schvalování a zveřejnění „nařízení“. 
 
Ing. Hřebačka – deklaroval, že pro případ zásahů do „nařízení“ ze strany MŽP 
projedná tyto změny znova s Radou 
 
Prof. Krahulec – navrhl do usnesení formulaci k „nařízení“ Rada parku  p o d p o  
r u j e   předložený návrh „nařízení. Z diskuse vyplynulo, že formulace bude 
v usnesení spojena s odsouhlasením NŘ. 
 
5. 
Ing. Němec – připomněl změnu v novele zákona o ochraně přírody(č. 114/1992 Sb.), 
a to u povolení kácení mimo lesní zeleně (stromů), a stručně uvedl, jak to RS 
projednala. 
Na toto téma následovala širší diskuse. 
 
6. 
Ing. Vancl – použil za příklad změnu kompetencí při povolování kacení stromů na 
upozornění na rizika v procesu dalšího schvalování pro dokončení „nařízení“, které je 
v tomto stavu funkční a úpravami se může stát složitějším a nepřehledným 
 
Ing. Sobotka – navrhl se programově připravit, to je zaznamenat si témata a návrhy 
jejich řešení, na příští novely zákona o ochraně přírody, protože pokud by prošly, tak 
nám to zlepší život. 
 
 
 
Prof. Krahulec – provedl shrnutí a vyzval k předložení připomínek a námětů do 
usnesení z dnešního jednání 
 
 
Usnesení z 8. plenárního jednání Rady KRNAP ze dne  4.11.2009 
 
Rada KRNAP volí: 
 

- návrhovou a mandátovou komisi     – Ing. Utinek, PhD., Ing. Sobotka  
 
- ověřovatele zápisu           – Ing. Vancl, RNDr. Pilous 
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Rada KRNAP schvaluje:  
-    program plenárního zasedání  

Rada KRNAP schvaluje: 
- souhlas s návrhem Návštěvního řádu, který je součástí zápisu z dnešního 

jednání. Rada KRNAP konstatuje, že k Návštěvnímu řádu neoddělitelně 
patří „Nařízení o poplatcích …“. 

- Rada KRNAP požaduje, aby MŽP při vydávání „Nařízení o poplatcích …“ 
respektovalo jeho obsah, tak jak byl předložen do plenárního zasedání a je 
součástí zápisu. 

 
 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně. 
 
Ve Vrchlabí dne:               4.11.2009 
 
Zapsal:   Ing. J. Černý     ……………………. 
 
 
Ověřovatelé:   Ing. Dušan Utinek, PhD.    …….……..………. 
 
    Ing. Jan Sobotka                                     …………………… 
 
 
Předseda Rady KRNAP Prof. RNDr. František Krahulec, CSc.     …………………... 


