SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA

Správa NP Šumava
Vimperk dne ___. ___. 2012
Zn.: SZ NPS 10612/2011/__ – NPS _____/2012

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012
Správa Národního parku Šumava (dále jen „správa“) jako příslušný orgán ochrany přírody
dle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), vykonávající státní správu v ochraně přírody a
krajiny na území národního parku podle ustanovení § 78 odst. 1 a 2 písm. c) ZOPK, vydává
podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní
řád“), v souladu s ustanovením § 19 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny vydává

Změnu č.1
opatření obecné povahy Správy NP Šumava č. 1/2011,
jímž byl podle § 19 odst. 2 ZOPK vydán
Návštěvní řád Národního parku Šumava.
čl. 1
Předmět úpravy
1) Správa Národního parku Šumava tímto opatřením obecné povahy č. 1/2012 vydaným
pod zn. SZ NPS 10612/2011/__ – NPS _____/2012 a oznámeným veřejnou vyhláškou
dne __.__.2012 (dále jen „opatření obecné povahy“) vydává Změnu č. 1 Návštěvního
řádu Národního parku Šumava, vydaného jako opatření obecné povahy Správy NP
Šumava č. 1/2011 dne 15. dubna 2011 pod zn.: SZ NPS 01324/2011/19 – NPS
03253/2011.
2) Tímto opatřením obecné povahy se mění článek 5 Provozování vodních sportů a
podmínky splouvání vyhrazených úseků vodních toků a článek 12 Účinnost Návštěvního
řádu NP Šumava.
čl. 2
Změna čl. 5
1) Provozování vodních sportů je možné pouze na úsecích vodních toků vyhrazených tímto
opatřením obecné povahy, přičemž je omezeno obdobím roku, denní dobou, stavem
vody, druhem a počtem plavidel a stanovením nástupních, výstupních a odpočinkových
míst označených za tímto účelem informačními tabulemi. V úseku Soumarský Most –
most u Pěkné vodního toku Vltava je provozování vodních sportů navíc podmíněno
registrací. Při výšce hladiny 50 – 61 cm (na vodočtu Soumarský Most) je možné splouvat
na tomto úseku pouze s průvodcem.
2) Seznam vyhrazených úseků vodních toků a specifikace omezení v jednotlivých úsecích
jsou uvedeny pro rok 2011 v příloze č. 3 a pro rok 2012 a období následující v příloze č.
4 k tomuto opatření obecné povahy.
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čl. 3
Změna čl. 12
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s ustanovením § 173 odst. 1
správního řádu dnem 1. května 2011 a platí do 30. dubna 2013.
čl. 4
Zmocnění
Správa NP Šumava vydá a zveřejní upravený Návštěvní řád NP Šumava v úplném
novelizovaném znění.
čl. 5
Odůvodnění
Režim splouvání vodního toku Teplé Vltavy v úseku Soumarský Most – most u Pěkné byl
v platném Návštěvním řádu NP Šumava stanoven v souladu s výsledkem procesu posouzení
vlivu záměru „Řízené splouvání Teplé Vltavy v úseku Soumarský most – most u Pěkné“,
které proběhlo před Krajský úřadem Jihočeského kraje podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen
„zákon EIA“). Na základě dokumentace záměru, posudku k dokumentaci, vyjádření k nim
uplatněných a veřejného projednání vydal krajský úřad podle § 10 zákona EIA souhlasné
stanovisko č.j.: KUJCK 11198/2010 OZZL/58/Ma ze dne 2. 2. 2011 a v něm stanovil
podmínku, že správa musí do 1 roku od vydání tohoto stanoviska navrhnout a vyhodnotit
takovou variantu, která by zajistila odpovídající ochranu životního prostředí (především
stanoviště 3260 Nížinné až horské vodní toky … a populace perlorodky říční) v Teplé Vltavě
při maximálním možném počtu splouvaných lodí na základě kritérií uvedených v práci
Kladivová, V. a Simon, O. 2009: Monitoring společenstva makrofyt Teplé Vltavy ohroženého
splouváním. VÚV T. G. Masaryka, NP a CHKO Šumava, 202/2009/D/30 a tuto novou
variantu zahrnout do Návštěvního řádu NP Šumava (dále jen „NŘ“.
Jelikož se do dnešního dne nepodařilo nově navržený režim splouvání pro roky 2013 a
následující úspěšně projednat, navrhuje se prodloužit účinnost stávajícího Návštěvního řádu
Národního parku Šumava i na nezbytně nutnou dobu, než bude projednávání nového režimu
splouvání Teplé Vltavy projednáno a rozhodnuto o jeho schválení či zamítnutí. Změna čl. 5
spočívá pouze v tom, že se platná pravidla pro splouvání v roce 2012 uplatní i v období
následujícím.
Změna Návštěvního řádu tedy prakticky znamená jen to, že se prodlužuje platnost tohoto
opatření obecné povahy na další čtyři měsíce, aby mohly nerušeně probíhat návštěvnické
aktivity i v zimním období i jarní splouvání na tocích, kde bylo dosud povoleno a probíhá bez
problémů.
K oznámení o zahájení řízení o vydání změny opatření obecné povahy Správy NP Šumava
č. 1/2011 obdržel orgán ochrany přírody jedinou připomínku, v níž Okrašlovací spolek
Zdíkovska upozorňuje, že změna Návštěvního řádu není možná již v průběhu jeho platnosti,
která byla stanovena do 31. 12. 2012, a požaduje návrh změny zrušit. Jelikož se obsahové
znění Návštěvního řádu NP Šumava nijak nemění a prodlužuje se pouze účinnost na další
období, této připomínce je plně vyhověno.
Zmocnění k vydání platného novelizovaného znění Návštěvního řádu pak vychází
z praktické potřeby zveřejnění NŘ v platném úplném znění.
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