Návrh novely zákona
č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny –
problematika národních parků
22. července 2014

Co novela řeší
•
•
•
•
•
•
•
•

Sjednocuje pravidla pro všechny NP
Aktualizuje zákon z roku 1992 – reakce na současný
moderní přístup k ochraně přírody a území ve světě
Sníží administrativu,
Zpřehledňuje legislativu NP
Posiluje postavení obcí v rozhodovacích procesech
Otevírá národní parky šetrnému turismu
Nový přístup MŽP k projednávání návrhu novely – obce,
kraje, vědecké rady parků, NNO, veřejnost - sběr
připomínek a názorů na novelu
Poté VPŘ, MPŘ – standardní vypořádání připomínek,
vláda…

Co novela mění
• Stanovuje dlouhodobé cíle ochrany NP a poslání NP včetně
•
•

•
•
•

udržitelného rozvoje života místních obyvatel či šetrného
turistického využívání
Opětovně vyhlásí národní parky, které byly vyhlášeny nařízením
vlády či zákonem (a v budoucnu i nové NP – novelou zákona)
Zpřesňuje základní ochranné podmínky národního parku (zákazy),
dělí je podle platnosti na celé území NP a mimo zastavěná území
obcí
Pojetí zonace NP - zóny děleny podle cílů ochrany a způsobů péče,
pro regulaci vstupu zavádí tzv. klidová území
Nově budou obce a dotčené subjekty do rozhodovacího procesu
vstupovat skrze „opatření obecné povahy“
Postavení návštěvního řádu – mít informativní charakter

Co novela přinese
Pro turistu:
• otevře části prvních zón šetrné turistice, možnost
vstupovat i mimo vyznačené cesty (týká se hlavně NP
Šumava) v určitém období
Pro obce:
• posílí roli obcí v rozhodování o území NP
• snižuje a zpřesňuje počet zákazů na území NP
v zastavěných obcích
Pro ochranu přírody: zachování cílů ochrany přírody na
území NP, zjednodušení a snížení administrativy

„Opatření obecné povahy (OOP)“
nový rozhodovací nástroj
•
•
•
•
•
•
•

Nejvhodnější správní akt pro řešení regulace (zonace, klidová
území) na konkrétním území vůči neurčitému okruhu osob
Jako OOP se schvalují např. územní plány, záplavová území nebo
ochranná pásma vodních zdrojů
Může se konat veřejné projednání návrhu OOP
K návrhu OOP se může vyjádřit každý dotčený. Připomínky jsou
neopominutelné, musí být vypořádány
O vznesených námitkách se povinně rozhoduje, rozhodnutí je
součástí odůvodnění OOP (gesce MŽP)
OOP musí být náležitě odůvodněno a je přezkoumatelné soudem
(soud rozhoduje do 90 dnů)
Konečná podoba OOP je výsledkem konsensu všech subjektů

Základní ochranné podmínky NP
•
•
•

•

Základní ochranné podmínky (zákazy činností) - zrušena
vazba na zóny NP
Ochranné podmínky stanoveny pro celé území NP a
mimo zastavěná území obcí
11 podmínek na celém území NP(těžba nerostů,
umisťovat průmyslové stavby atd.), 21 platných mimo
zastavěná území obcí (povolovat a provádět geologické
práce, rozdělávat ohně atd.)
Nové zákazy - reflektují poznatky z praxe - např.
ohňostroje, používání zábavní pyrotechniky atd.

Bližší ochranné podmínky NP
• Součástí přílohy zákona 114
• Specifické podle přírodních podmínek jednotlivých parků
• Příklady:
(je možné jen se souhlasem Správy)
- schvalovat plány mysliveckého hospodaření
- měnit druhy nebo způsoby využití pozemků
- budovat nové či rekonstruovat údržbu vodních toků
a jiných vodních ploch atd.

Klidová území NP – nový nástroj
pro regulaci vstupu
•
•
•
•
•
•

V současné době - návštěvnost a management na území NP
zónami – „vše v jednom“
Nově - ruší se plošný zákaz vstupu mimo značené cesty v zónách
NP
Zavádějí se klidová území – regulace vstupu mimo značené cesty
a po určitou část ročního období
Způsob vyhlášení: klidová území jednotlivých NP stanoví MŽP
opatřením obecné povahy
Omezení vstupu vázáno pouze na plochy s výskytem ekosystémů
a druhů citlivých na změny stavu vyvolané pohybem většího
počtu návštěvníků
Příklad klidového území – stanoví plánovaná EIA na území NP

Zonace NP – nástroj pro ochranu
přírody a lesní management
•
•
•
•
•

NP nově členěny na 4 zóny - zóna přírodní, zóna přírodě
blízká, zóna trvalé péče o přírodu a zóna kulturní krajiny –
vysvětlit principy jednotlivých zón
Zonace se vymezuje na ucelených plochách
Způsob vyhlášení - oproti dosavadní úpravě (kdy zóny
stanoví MŽP vyhláškou) budou zóny stanoveny
ministerstvem skrze „opatření obecné povahy“
Rozsah parků se nemění
Ruší se poplatky za výjimky v souvislosti s vjezdy

Plán péče – nově Zásady péče
•
•
•
•

Plány péče v současném pojetí zůstanou zachovány pro
maloplošná zvláště chráněná území a pro CHKO, pro NP
budou zpracovávány „Zásady péče“
Zásady péče = péče o ekosystémy na území parku odborný a koncepční dokument správy NP
Stanoveny rovněž cíle realizované správou NP, vyplývající
z poslání NP s vazbou na místní obyvatele, obce, turistické
a další využívání území NP
Doba platnosti dokumentu – 15 - 20 let

Návštěvní řád NP
•

•

Návštěvní řád nově nestanovuje podmínky regulace jako
v současné době, kdy vyhrazuje plochu pro provozování
cyklistiky na vybraných komunikacích nebo splouvání
konkrétních vodních toků ad.
Nástroj správy NP k informování veřejnosti o regulaci
pohybu osob včetně turistických a sportovních aktivit na
území NP - vyplývá z právních předpisů, případně z OOP

Rada národního parku a její role
• Rada NP - iniciativním a konzultačním orgánem pro
záležitosti příslušného NP
• Role Rady parku zůstává nezměněna

Prostor pro vaše dotazy….

