
S,zoor\''\
\)

SděIení

Komu:
od:
Na vědomí:
Datum:
Věc:

28. I 1.2005

Ing. Jan Slanec, ředitel ČIŽT
Jelínková" Klapuš, Hořejší

Srní. fI. zóna NP Šumava _ nezasahování i kůrovci:
ledku nanl na 1I.2005

ava aMŽP
Řteni vedené Spnivou podle $ 66 ákon z č.1t4/|992 sb., o ochraně přírody a krajiny
Proti rozhodnutí Správy o předběŽném opatření čj. 5l-vi/57Oo/O5 ze dne 4. l0. 2005, které
Sprava jako příslušný orgán ochrany přírody vydala v jí zahájeném řízení o omezení a zitkazu
činnosti pod|e $ 66 zákona č. |14/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a jímž Správě jako
uŽivate|i lesa uložíla zdrŽet se činností souviscjících s asanací kůrovců a provádění
úmyslných těŽeb v odděleních (lesních porostech) 23C, 24C, 26C, 27C a 74 (Lesní
hospodářsky celek Srní) na Lesní správě Srní (současná II' zóna ochrany přírody Národního
parku Šumava), bylo podáno odvoláníjcr1ním z účastníků řízení _ oS Šumava2|. odvolání
proti předběŽnému opatření bude přezkoumávat OVSS I|. MŽP (České Budějovice, Ř ing.
osovský).

Vncjblíž-ší dobč (pravděpodobnč ,.příští týden.., d. v týdnu od 5' l2' 2aO5 do 9. l2. 2005)
vydá Spniva roáodnutí o omezení azákazu činnosti podle $ 66 z-akona č. ||4lit992 Sb., které
,,nahradí.. předběžné opatření (rozhodnutím podle $ 66 bude nepochybně uložena v podstatě
stejná povinnost jako předběžným opatřením, tj' nczasahovat proti kůrovci). Rozhodnutí
podle $ 66 je stejně jako předběŽné opatření ze ákona předběŽně vykonatetné, tj. odvolání
nemá odkladný účinek. S pravděpodobností hraničící s jistotou se ()S Šumava 21 ďvolá i
proti rozhodnutí podie $ 66. o odvolríní bude rozhodovat OVSS II. MŽP (České Budějovice,
R ing. Osovsky).

Krolry ďekávané ze strany wŽp ke standardnímu právnímu řďení situace
'osahování/nezasahování proti kůrovcům ve II. zónách NP Šumava:

Učastníci iednání:
z'awŽp: RNDr. Vopálkova" ředitelka OZCHČP,Ing. Hynek, ozCHČP
Za,Sptávu NP a CHKO Šumava: ing. Martanovi! vedoucí sekce státní spravy Spravy NP a
CHKO Šumava
za ČtŽp: Ing. K|apuš, lng. Hořejší, JIJDr. Jelínková

1.

)
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a) íízeni podle $ 84 zákon a é,. tl4l|992 Sb. o změně souhlasu orgÁnu ochrany pfirody

podle 5 zz oa.t. 1 tohoto zákona k zasahování proti kůrovci ve fI. zónách NP

Šumava

b) nové vymezenÍ zón ochrany přírody NP Šumava _ pmtup pod|e $ 40 zíkona č.

1l4/19g2 Sb. zakončený ryh|áškou MŽp o vymezení zón

Rozhodnutí podle 6 22 odst. 1 zákona č. 1 l4ll992 Sb. o souhlasu orgánu ochrany přírody

r. pouziti usLanovení lesního zÁkona o zásazích proti škůdcům a o případech mimořádných

okolností a nepfudvídaných ško'd v lesních porostech zaÍazených do II. zóny ochrany přírody

Ňp šu*uua 1ůznoanutir1. 5l.vi/l078l98 ze dne l3. 7. l998) bvlo Správou jako v té době

přís.lušným orgánem ochr*y přírody (1rrrí je přís|ušn;im orgánem MŽP) wdáno nro veškerá

úz"mi ú. .oŇ och*ny priródy Ni Šumal,u. Řízení pod|e $ 84 ákona č. l l4ll992 Sb'

o změně tohoto roáodnutí z vlastního podnětu správního orgánu proto nemůŽebý zahájeno

,jen kvůli LS Srní.. (coŽ je jediná lokalita v II. zóně, kde se v rozporu se souhlasem

n'.zusaho',ulo proti kůrovci), ale bude uŽv zanaieno, až budou Správou shromažděny

podklady pro změnu souhlasu komplexně * pro všechny II. zóny NP Šumava.

- v souvis1osti s prověřováním podnětu oS Šumaua 2| (podáno Krajskému státnímu

zastupitelswí v Plzni jako ,'trestní oznámení pro podeďení z majetkové trestné činnosti na

n.^Á,ného pachatele;), ktery Če9k-é inspekci životního prostředí postoupilo okresní statní

zastupitelstvi riuto'y,,p,ožáta ČlŽp nlprodlene rediteie Spraw NP a CHKo Šuma'va

,Změna rozhodnutí o souhlasu k zasahování kůrovcům ve Il. zónách ie neodděIitelne

spjata s i sloŽttvm Drocescm no

(v-1astníky při otazce zďazení do 1., nebo II. zóny ochrany přírďy NP pochopitelně zajímá,
jury *un"genet bude v těchto zónách up|atňován). Postup při lrymezení zón NP podle

novelizovaného znění $ 40 ákona č' l |4l|gg7 Sb. je v současné době právně nejasný (iŽ
dvakrat o něm dlouze diskutovala výk|a<lová komise ministra, zatím bez definitivního

sLanoviska _ coŽ JUDr. Jelínková jako člen komise potvrzuje), každopádně však velmi

časově, organizačně i jinak náročný (rryŽaduje jednání s dotčenými obcemi, kraji, vlastníky,

náicmci, rózhodnutí o námitkách tě.chto subjektů, výsledkem procesu je právní předpis -
nyntastu uŽp o r..ymezení zón ochrany přírody ].rP). v současné době je změna zonac,e

přďjednána s obcemi.

o sděiení kÍoků. 1a1gi6 Sprava učíniÍa a činí v souvislosti s avizovanou- zmčnou přístuPu

k *"n"g"*entu lesních porostů zeiména s ohledem na výskt a šíření kůrovce. v
veškeré krokv činí v souladu se ..směrnicemi.. MZP v této

Dopis _ ádost ČlŽp na ředitete Správy NPŠ s odvoláním na jednání na MZP dne 28. l I.

20ó5 - byl odeslán pod čj. toNSP/0542451.01i05,ry.CJ ze dne 29. ||. 2005.

Z právního hlďiska je v současné době situace ze strany ČIŽP ',dobře 
ošetřena.. _ řízení o pokutě

poot. $ 4 písm. c; iakona ě. z82/|gg| Sb. (,,za nezasahování proti kůrovcům..) bylo přerušeno

věci.
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z důvodu probíhajÍcího řízení o předběŽn é otÁzce, kterým je řízení zahájenéSpnivou podle $ 66zákona ě. 1|4/|992 Sb. Do p*uo,no"ného skončení toíoto řÍzení u'va ďrivoa přerušení, thůfy podobu přerušení řízenÍ nebeií. Pravomocné vyŤešení předběŽné otázky nelze ocekávat vblÍzkédobě _ oS Šurnava 2l se proti rozhod.nutí iodle s ?; nepochybně odvolá' stejně jako se jiŽodvolalo proti předběžnémů opaťření. Pre.db!Žnou o.a'r.u tedy bude řešit v nimci odvolacíhořízení ovss II. MŽP (České Buděiovice; Řl;;. o.""í'l pro ČtŽp jc dobré, Že se bude mociopřít o roáodnutí MŽP, nikolipoů Spú..y.
DáJe je zpnívního hlediska třeba uvést' že,'odstranění...rozhodnutí o přeruŠení řízeníby bylo- (pomineme-li oslatní aspekty) krajne- outizni. ElZí rprip. jiný subjekt) by proti rozho.dnutío přerušení řízenÍ musela podat podnčt podIe $ 65 sprlřádu k přezkumu mimo odvola cÍ řízenÍGŮp by tedy zpochybňouut' xtonnost vlastního roz.hodnutí). Podnět by řešil oVSs II, |,,4zP,Rovnčž zahájenÍ lo]Ího řízenío pokutě._ v úvahu připadá jcdině za nerespektování předbčžnéhoopatřenÍ Čup ol PIzeň o ,,.u'uiouaní proti t.ůrovci,. na LS SrnÍ do job-v, ncz bylo vydánopředběŽné opaďení Správy o,,nezasahování proti kůrov"i;."],iei'i"u.i,,i.;. vobdobí od l6.9.2005 do /zicjmé/ 4, IO' 2005 /toho'91" byl9 pr.alez"e opatření správy r1,dáno a zřejmě ipťevzvto) _je vzhlcdem k tomu, ," Č,,?!,?:"nr"'ii^ i."ky o,gá."ů ochrany přírody za přcdbčŽnouotázk.u pro wé řízenÍ podle ziikona č.28?JIi9t sb., krajně problcmatické.

Na jednani s tvtŽp a Správou <lohocJnulá p.odrobná o<jpověď řcditcle Spráry ]ÝPŠ na žádost ČIŽPo informacc v souvislosti s prošetřováním podnčtu postoupcného z okrcsního státního.'.stupítelsrr,í Klator,y by měÍa čiŽn postytnout argum.i'"x:.i-:^o9*' p|n ryřízcní tohoto podnětu
ťjf,Jno"dné 

další ,,vysvětlování/zd'ůvodňování.. i..."|' CZP (veřejnosti apod.) v celé sloŽité

řestože nepoch'ybně došlo k rvber'n ích otřcbný rcalizaci zamýšlenýchsť': v vcit ovazut ž.ádoucÍ
manife stov aul kutv zc rany CIZP zr skutck

tclmu v nena-st ování
manaqemeniu le níclr

uvnitř re ortu. ktera bv ta
e v soulad se zámč

PŠ

JIIDr. R]rrDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Ing. Jarr Klapuš i/{--..


