
Předsednictvo Rady KRNAP dne   24.9.2008 

 
Zápis  

 
Účast: Ing. Němec, Ing. Vancl, Ing. Matyáš, Prof. RNDr. Krahulec, RNDr. Kulich, 
Ing. Hřebačka, RNDr. Flousek, RNDr. Sýkora, Ing. Černý, Ing. Lhota, za  MŽP – Ing. 
Utinek, Ph.D. 
 
bod 1) Ing. Němec zahájil jednání  
 
bod 2) Ředitel Správy KRNAP Ing. Jan Hřebačka v úvodním slově orientačně uvedl 
předmět dnešního jednání. Pak představil Ing. Lhotu a vyzval jej k seznámení 
s obsahem a možnostmi používání mapového serveru Správy KRNAP. 
 
Ing. Lhota – ve svém vystoupení, za využití projektoru, provedl stručné seznámení 
s obsahem a způsoby užití mapového serveru Správy KRNAP. V úvodu poukázal na 
to, že obcím Správa KRNAP tento program nabízí k bezplatnému užití. Obec, která 
projeví zájem, dostane přidělené přístupové heslo (Ing. Lhotou) a na internetové 
adrese http.mapy.krnap.cz má k dispozici plný rozsah vrstev v tomto programu. Uvedl, 
že obec má možnost požádat Správu KRNAP jako správce programu  
o omezení rozsahu znázorňovaných vrstev, nebo o vytvoření vrstvy do, které si data 
dodá sama. 
Ing. Němec se dotázal na frekvenci aktualizace. Odpovězeno, že se uskutečňuje 2x 
ročně a to počátkem ledna a července. 
 
Ing. Lhota - doplnil, že grafická část je vždy o několik kroků pozadu za popisnou 
částí. 
Ing. Vancl vznesl dotaz na konkrétní vrstvu, a to vrstevnice. Zda je vidět situaci 
v okolí katastru obce. Využití např. při řešení vodovodů a kanalizace. Odpovězeno, 
že ano. 
 
Ing. Lhota – uvedl, že bezpečnost dat je daná přidělením přístupového hesla. Tedy je 
na obci komu umožní přístup.  

– dále uvedl, že je určenou osobou pro veškeré náležitosti související  
   s ovládáním a doplňováním mapového serveru 

jeho kontaktní adresa:    e-mail …………tlhota@krnap.cz 
    telefon ……….499 456 286 
    mobil …………737 732 066 

– mapový server je již v současné době v provozu, takže obci postačí si   
   vyžádat přístupové heslo. 

 
bod 3) RNDr. Flousek – informoval o postupu prací při zpracování plánu péče. Na 
plánu se stále pracuje ze známých důvodů. Obce jej již však mají k dispozici 
v rozpracované verzi, aby mohly do konce září vznést dotazy a doplnění. Následovat 
bude v měsíci říjnu projednávání vznesených připomínek a doplnění ze strany obcí 
pracovníky Správy KRNAP se zástupci příslušných obcí. Tak vznikne prostor, aby 
v měsíci listopadu byla vyhotovena definitivní podoba plánu péče a mohl nastat 
proces jeho přijetí a vydání.   
 

http://www.mapy.krnap.cz/


 Dále informoval o dokončení terénní části práce expertní skupiny ředitele, 
která nyní zpracuje závěry. Ty nejprve projedná s MŽP a pak je teprve Správa 
uveřejní. Předpokládá se, že v měsíci říjnu při projednávání připomínek budou již 
k dispozici. 
 
Ing. Němec – uvedl, že z počátečních reakcí na plán péče se nejvíce komentuje 
návrh zonace a to proto, že nejsou dostatečně známé důvody změn. 
 
RNDr. Flousek – objasnil, že v plánu péče jsou důvody zonace dostatečně široce 
uvedeny ve třech bodech. 
 
Ing. Něměc – informoval, že obce se mezi sebou dohodly a žádají uspořádat seminář 
k významu a tvorbě zonace. Ředitel Správy KRNAP souhlasí. 
 
RNDr. Flousek – doplnil k úrovni informovanosti o zonaci ze strany Správy KRNAP 
směrem k obcím to, že například poskytnutím mapového serveru mají k dispozici 
přesné hranice jednotlivých zón, nikoliv jak bývá v podobných případech řešeno 
mapkou malého měřítka a s nepřesným zákresem. 
 
Dr. Sýkora – uvedl k dílčí diskuzi, že schválení plánu péče se provádí protokolem, 
kdežto zonace vydáním vyhlášky. Tím se jedná o dva samostatné procesy, ale 
v současné době dokončování plánu péče vidí rozumné řešit to současně. 
 
Ing. Vancl – uvedl své poznatky k zonaci a k jejím souvislostem. Obec zajímá 
především z pohledu vlivu na život občanů (přístup do krajiny), dále např. vlivu na 
hospodaření v obecních lesích (kůrovec). 
Dále se zeptal na případné vydání zákona o KRNAP. 
 
Dr. Utinek – odpověděl, že není vhodná situace k vydání takovéto normy. 
 
Ing. Hřebačka – konkrétněji uvedl vysvětlení k vystoupení Ing. Vancla co se týče 
přístupnosti zón v NP a koncepci Správy KRNAP při zasahování proti kůrovci. 
 
Následovalo dojednání termínu konání semináře k zonaci, a to na 7.10.2008 v 9.00 
hod. Místo – velká zasedací místnost MěÚ Vrchlabí. 
 
bod 4) Ing. Hřebačka - stavební činnost v intravilánech obcí – „území se sníženým 
přírodním potenciálem“ 

Stručně uvedl důvody, které vedou Správu KRNAP k iniciativě zavést 
zjednodušené vyjadřování ke stavbám v OP ve vymezených územích:  
 

a) Toto opatření se bude výhradně týkat ochranného pásma,  a to v místech, 
ve kterých už je takový stupeň zástavby, že stanovisko Správy KRNAP je již 
jen formálním souhlasem.  

b) Dát větší prostor obcím a stavebním úřadům při tvorbě zástavby obcí v těchto 
územích. Vymezená území se řeší u 17 obcí zasahujících do ochranného 
pásma NP. 

c) Vymezená území budou vyznačena na ortofotomapách příslušných obcí 
s průmětem katastrální mapy.  

 
 Následně proběhla dílčí, věcná diskuse ze strany starostů. 
 



Ing. Vancl – vznesl dotaz, jak na sebe váže VÚC Krkonoše (termín platnosti již 
prošel) a ZÚR Královéhradeckého kraje (zásady územního rozvoje, dříve ÚP). 
Odpovězeno, že platí jen „Závazná část“. 
 
bod 5) RNDr. Flousek – provedl nabídku tématicky zaměřené přednášky RNDr. 
Ryndy „Trvale udržitelný rozvoj, ochrana přírody a politika“ pro subjekty a zájemce na 
území Krkonoš. 
 Ing. Němec – dojednáno na druhou půli listopadu 2008, čtvrtek dopoledne. 
Vlastní svolání na konkrétní termín provedou společně Svazek měst a obcí Krkonoš 
a Správa KRNAP.  
 
Závěr jednání provedl ředitel Správy KRNAP a Ing. Němec. 
 
 
 
 
Ve Vrchlabí dne:            6.10.2008 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 
Zapsal: Ing. J. Černý      
 
        ……………………. 


