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ěi. KRNAP o7s26|2o2o
Vrcfilabí 9.9,2020

ozNfirEi|í
o vy.lání oprúbnl oDecnó povehy

§práva KRNAP jnko správnl o€án ns rlseku oclrrany přkody příglušný dle § ?8 odgt, 2
zákona č, t14l1g92 Eb,. o ochrarĚ pfirodya krajiny, vsouladu s§ 25a § 173ákona
ě. 50Oí20{l4 Sb,, správnl ilád, oznamuiei vydání

o Opr$*nlobrcnó povihy ě.lílíl20, o eáharu vttupu na rrybraná mlsta KR1|AP

v souladu s ustamrrenlml § 25 a § t73 gprávťtiho řádu je toto oznámení umlstÉno na
úfudni dees€ §právy KRtlAP a spolu s riplnýrm eněnlm návrhů v§ech opatbní ja rovněž
umístěno na alektronickÉ úňEdní deece http://www.krnao.q/ure. pni{eska/, s tlaké na
úředních detkách dotóených obcí na úeemi KRI{AP,
Do lietinnó oodoEv náwfi9 opatřenl obecné povahy lee nahlédnout v budově §právy
KRNAP, Dobrowltáho 3, odbor etářrí tpávy, v ríbdní dny v době od 9:(}0 do 14:00 hodin,
a to nejlépe po pibdchozlEleforrrické domluvĚ,
Toto oznámeni se v souladu s § 2§ odst. 2 správntho řádu považr{€ za doíučané
patná6{ým dnem po vyvĚšení, bylo-|i v této lhůtě zrlefojnéno izpůsobem umožňujlc|m
dálkový PřlstuP" ,1l!l ! l: r;l, 
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Vrchlabi 9.9.2020

ói. KRNAP 06625i2CI20

§práva Krkonošského národntho parku ve Vrchlabíjako orgán státni správy myslivosti pro
ÚzemÍ KrkonoěskÉho národnlho parku (dále 1en ,,§práva" a ,,KRNAP*}, příslušný podle ust,
§ 57 odst" 5 zákona č. 449/2001 Sb,. o myslivosti, ve znánl pozdějších předpisů (dále jen
,zákon o mys|ivosti'), vydává podle § 9 odst, 3 zákona o myslivosti a v souladu s ust. § 171
a násl, záktrna č. 500ž004 Sb., správnl řád. ve zněni pozdějĚich předpisú {dále jen _správni
řád") toto

oPATŘENíoBEcNÉ PoVAHY č. §/2020
o zákazu v§tupu na vybraná místa KRNAP

Předmět úpravy
1- Timto opatřenírn obecné povahy se z důvodu ochrany přezimující zváře stanovi zákaz

Vstupu na vybrané úseky úcelových komunikaci na ůzemt KRNAP a jeho ochranného
pásma v obdgbí od 1.12. do 30,4. kalendářniho roku,

2. Soupis kontunikací včetrrě jejich zákresů v rnapách je uveden v Přtloze č, 1 a č 2 tohóto
opatťeni obecné povahy, které jsou jeho nedilnou sou&stí

}. V terénu budou předmětné přlstupové komunikace §právou KRNAP označeny textem
,,Zákaz vstupu'a dočasně na nich budou umístény fyzické zábrany.

odúvodnénl
Podle § 9 odst, 3 aákona o myslivostimůže orgán státnísprávy myslivosti na žádost uživatele
honitby, zeiména v době hnizdání, kladeni a odchovu mláďat nebo prováděnt lovů, nafidit při-
měřené omezenl nebo i zákaz vstupu do honitby nebo je.iich částl, omezeni jizdy koňmi a tiaž-
nými psy a omezenijiných sportovnlch nebo zájmový*h ěinnosti, Uvedená opatření se ne_
vztahujl na hospodáfukou činnost vlasřríkú. popřlpadě nájemců honebnich pozemků"

SPráva KRNAP jako orgán státni správy myslivosti pflslušný podle ust. § 57 odst. 5 pro úeomi
národnlho psrku a současně též uživatel honitby 1e oprávněna rozhodnout, že se omezuje či
dokonce zakazuje vstup do honitby či dó některé jeji ěásti, nebo že se zakazuje provozovánI
určitých činností v rámci celé honitby či v jejl ůásti. Tak je tomu i v tomto pfipadě, kdy 1e



omezen vstup d6 honitby z důvodu umistění Ev. přezimovacich obůrek pro jeleni zvěř či
přikrmování zvěře v těchto lokalltách v době eimnl nouze.

Restrikce slouží k ochraně zvěře a ochraně pňed škodsmi na lesnlch porostech, ale také
i k ochraně přírody a krajiny_ Pro zajišténl rovnováhy v ekosy§témech má za|ištáni neruš€-
ného pobytu zvěie v krajině v zimnim obdobívelký výenam, Na územi KRNAP se tento poža-
davek !ýká předavĚim zvěřa jelení, která e€ v zimnlm obdobt pňrozeně stahuje do nižšich
horských poloh. Avšak vět§ina mlst v téchto nižšlch polohách ie však prává v ámním období
hojně využívána tyžaři a ostatnlmi zimnimi návštěvniky hor, Jeleni zvěř, která má v zlmnírn
obdobl zvýfuný energelický výdei. trpi při fustém ruěení stregem. $práva KRNAP se proto
snaži soustředit avěř v klidnějších oblaetech. kde v§ak mťlže zvěř okusem terminálú i bočních
výhonků dřevin a ohryzem kúry z kmenrl mladých jehličnatých poroetú zpúEobit zrračnó §kody
na lesních porostech. Z důvodu péěo o zvĚř a její ekosystÉmy zňzuje §práva KRNAP tzv.
přezimovaci obůrlty, ve kterých Be ielenl zvěř Ehromažďuje, protože v nich má zaji§těn klid
a pmvldelný přlsun poťavy. DÉIe jsou také zňzována krrnelištĚ pro zvóř. Timto způsobem
isou eliminovány Ěkody na letních porost€€h, V obůt*ách ie však jelení a,lěř soustňeděna na
relativnó malém prostofu, a jÉ proto žádottcí zabránít jejlmu rGenl a pla§enl, které by mohlo
vóst k prorážení plotu stresovanýmijedinci a přlpadné i k jejich tihynu, Vybraná místa, na
nichž je zakazován vstup vefejnosti, jsou úeeky úfulových komunikaci, které vedou k př,ezi-
movacim obiektům a krmalištím. Termin platnosti uákázu v§tupu bylstanoven tak, aby koli-
dovals pfudpokládaným termlnem vý§kyfu snéhové pokrývky"

Úěinnott

Toto opatfun[ obecné povahy nabývá ůčinnosti dnem vyvě§eni veřeiné vyhlášky na úiedni
desce §právy KRNAP a je platné do roku 2023 včetně.

Poučanl

Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500€004 Sb., eprávní řád, tre zněni pozdějĚlch pfudpisů, proti
opaťeni obecné povahy nelze podat opravný prostfudek. Poru§enl stanoveného eákaau
vstupu je přestupkem podle § 63 odst. 1 pism. a} zákona o myslivosti po§tižitalným pokutou
až do uýše 10.000 Kč,

Příloha č. í: Soupis kornunikacie dďaEným zákazem vstupu
Přiloha č. l; Mapový ákres komunlkac[ §e zákázem v§tupu

'',,ffi1,,
PhDr. Robin Bóllolbch
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Vyvěšenol
Sejmuto;



Příloha ě. 1 k opetfienlobecnó povahy:

Soupis komunikaci s doěasným aákazem vstupu:

počátek úseku ge
rákazem vstupu

|. ť. č. 't4 v lokalítě
Dlouhý potok ve
srněru z Mýta na
Vilómov

na odbďé cesty z

Kongc
zákazoífi vÉtupu

re silntce křĚovatxa cest
§podnl Janova
ceal,ia a Malinová
cgsta

obůrka
Harrachov

Harrachov

ndlerův Mlýn

Fišerova rokle

{Bélovodský důl}

Nad Dušnici

s. povalková

i--r-r . Pevnost

Dolni Rokytnice na
studenov v mistě
protnutém hranict
Np s rnístním
označenim
.Hraníce"

od križovatky -
odpočinkové misto
u Bilé vody

tritovátxa s cestou

obůrka

Nad Du§nicl a
Ke školce

prezirnovacI
obůrka

§vaznlce

u ka-
merrného mostuk A§§ínannově

studánce

- Michlúv Mlýn

kňžovetka ce§t
Nad Dušnici a Nad
Va.ipalic€mi

křižor,atka na
pravé strané silnice
č, 286 ve směru na
Dolni Misečky
v lokélitě skelné
HutÉ

potok Klaus|ovy Boudy,
okra; lesa

okraj lesa v jižním
rúhu Pa§fuiny nád
Fevttostí

oznacenl
komunltace

Jano,ra cesta

rozc. U Hromovky

c+sty Alpina

fullýnem. okrai lesa



, Alpina
| ... " ,_,,__*_
kffžovatka

tl {slepá svážnice)

cermákova cesta

C§§tntk - Filip

s cĚ§tou parizsk
pod Jánským
wchgín

nad kňžovatkou s
ce§tou z Dolnl
Malé Upy do
|okality Janovy
Boudy

500 rn nad
penliorrem Dtrha

Bucharova cegta
mezl předním a
Zadntm Žalým

mea piedním a
Zadnlm Žalýrn

cesté z Rejdiště do
D. Dvora v rnisté
ananérít
,U Buku''

Husi potok - brod,
10O0 m nad
kfižovatkou
v Luisirrě údoli

Pec pod Sněžkou

Horni velbloudka

tra, lesa (hranice
NP} na cettĚ z
Dolniho Dvora na
Hádsk

misto zvané
,,Cestnlk'' na cestĚ
z Homích Albeňc
na Malou Úpu

rnodré tuňstické
cesty v Hornich
Lyseónách

silnice do údali
Zldtéhú půtůka

Černý Důl

_]

obuílíou na
odboóce z asíalt.
silnice Linov -
Bůnlschovy Boudy



Přiloha č. l k opaťení obecné povahy:

MapovY zákres komunlkacíse zákazem vstupu

1. Spodni Janova cetta
2. Fiěgrova rokle
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3. Bilá voda
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4. Nad Oušnici
5, Vysoký břeh



6. Obora §kon y
7. ka krakonošově strouze
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8. Zvonička - Klauslův potók
9. Povalková
10. Hromovka - Mlch!ův Mlýn



11. Fevnost
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13. HorníVelbloudka
14, Čormákova cegte
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15. Hádek
18. Digrin



17. Cestnik - Fillp
18. Jana bouda - Pénkavák
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19, Gagarln
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