
Zápis  
 

ze 15. zasedání Regionální sekce RADY KRNAP   
dne 4.11.2009 (úterý) 10.00 hod. 

velká zasedací místnost MěÚ Vrchlabí 
 
 

Jednání zahájil předseda RS Ing. V. Němec – přivítal přítomné a omluvil 
ředitele Správy KRNAP Ing. J. Hřebačku. 
 

Vyzval tajemníka RS k seznámení s účastí. Ověřením z docházky bylo 
konstatováno, že z 39 členů RS je přítomno méně než polovina delegovaných a jme-
novaných zástupců, tedy konstatoval, že jednání není usnášení schopné. Bude 
přijato pouze doporučení.  
 
Následovala volba:  

 zástupců do návrhové komise a současně ověřovatelů zápisu: 
navržen  – Ing. J. Sobotka 

    – Ing. J.Vancl 
 zapisovatele – Ing. J. Černý 

pro   16  zdržel se  2   proti  0 
 
Program jednání byl odsouhlasen všemi přítomnými tak, jak byl navržen bez 
doplnění a připomínek. 
 
Ing. Němec – krátce zhodnotil s odkazem na jednání v září proces projednávání  
a dojednávání návštěvního řádu (dále NŘ) a nařízení o poplatcích (dále NP).  
 
JUDr. Bouzková – připomněla poslední kroky při projednávání NŘ a doplnění 
připomínek obcí Paseky a Pec pod Sněžkou. 
 
Ing. Sobotka – požádal o vysvětlení postupu přijetí NŘ ve vztahu k platnosti novely 
zákona č. 114/1992 Sb. 
 
JUDr. Bouzková – podala tuto informaci  
 
RNDr. Sýkora – podle současného právního stavu uvedl situaci kolem zrušení 
současné poplatkové vyhlášky a vydání nové. Upozornil, že je nutné, aby na sebe 
navazovaly.  
 
Ing. Vancl – požádal o ohlídání možných míst k vybírání poplatků za vjezd. Tedy aby 
nebylo například v naší oblasti jen ve Vrchlabí. 
 
Ing. Němec – s ohledem na čas, který je k dispozici,  navrhl věnovat se jiným 
pasážím v novele zák. č. 114/1992 Sb., konkrétně kácení nelesní zeleně 
v ochranném pásmu NP, které přechází do kompetence Správy KRNAP. 

RNDr. Sýkora odpověděl v rámci znalosti současného stavu novely. 



 Ing. Němec doplnil, že k tomu patří i možnost náhradní výsadby, o kterou by 
měly obce kolikrát zájem. A zda k tomu neuspořádat seminář k vysvětlení vzájem-
ných postojů. 
 Ing. Vancl tuto myšlenku podpořil a navrhl to rozšířit na celou novelu zák.  
č. 114/1992 Sb.  
 
RNDr. Sýkora – uvedl, že 10.12. proběhne na MŽP k novele seminář, a pak je reálné 
s obce seznámit s obsahem novely zák. č. 114/1992 Sb. 
 
Ing. Kraus – vyzval Správu KRNAP k zavedení datové schránky. 
 
Ing. Vancl – se vrátil k problematice podávání žádostí o kácení s tím, že na obcích to 
nebylo tak těžkopádné a tedy zda se to občanům nezkomplikuje.  
 
RNDr. Krejzlík – rozvedl situaci související s kácením.  
 
Následovala diskuse na toto téma.  
 
RNDr. Sýkora - připomněl ustanovení novely zák. č. 114/1992 Sb., ve kterém je 
stanoven delegovaným členem Rady i zástupce kraje. 
 
 
Doporučení z jednání regionální sekce Rady KRNAP ze dne  4.11.2009 
 

RS doporučuje Radě KRNAP 
1.  souhlasit s návrhem Návštěvního řádu, který je součástí zápisu z dnešního 

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

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

3. vedení Správy KRNAP, uspořádat do konce ledna 2010 seminář o přijaté 
novele zákona č. 114/1992 Sb. 

4. vedení Správy KRNAP, aby zřídila datovou schránku. 
 
 
Doporučení bylo schváleno jednomyslně  
 
Ve Vrchlabí dne:            4.11.2009 
 
 
Zapsal:    Ing. J. Černý  …………………  
 
 
Ověřovatelé: 

 Ing. J. Sobotka………………… Ing. Vancl …..…………….. 
 
 
 
 
     Ing. V. Němec ……………………. 


