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Hledejme společně řešení
Novela zákona o ochraně přírody nám napomůže
Zonace v Krkonošském národním parku je v současné době diskutovaným tématem. Jak
uvedl starosta Jan Sobotka, celé téma je však daleko širší než jenom Zonace.
Rada Krkonošského národního parku se k jednání znovu sejde 3. června 2019.
Posunutí termínu hlasování vyjednal senátor Jan Sobotka s ministrem životního prostředí
Richardem Vrabcem, který uvedl: „Vnímám a oceňuji vůli krkonošského regionu dojít
jednáním ke společnému konsenzu. Vyšel jsem žádosti zástupců samospráv a správců
národního parku vstříc s vírou, že k dohodě Rady KRNAP a Správy KRNAP nad návrhem
nové zonace a návrhem vymezení klidových území dojde na příštím jednání Rady parku,“ říká
místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec.
Jednat se bude především o vypořádání připomínek k návrhu nové zonace KRNAP a k návrhu
vymezení klidových území. A vzhledem k tomu, že zbývá ještě dořešit několik detailů, shodli
se společně předseda Rady KRNAP a starosta Rokytnice nad Jizerou Petr Matyáš, předseda
Svazku měst a obcí Krkonoše, senátor a starosta Vrchlabí Jan Sobotka a ředitel Správy
KRNAP Robin Böhnisch na tom, že před finálním hlasováním o dohodě nad návrhy v Radě
KRNAP by bylo třeba mít ještě nějaký čas k jednání. „Zonace se v KRNAP týká katastrů
velkého množství obcí, je jich devětadvacet. Jsme tu zvyklí věci projednávat v klidu a do
vyjasnění posledních pochybností. S díky jsme proto přijali rozhodnutí pana ministra Brabce,
které nám dává víc času na dojednání všech detailů. Na červnové schůzi rady parku už navíc
bude moct MŽP představit i první východiska tvorby budoucích Zásad péče o KRNAP,“ říká
ředitel Robin Böhnisch.
„Jako klíčové vidím odsunutí termínu hlasování a oceňuji vstřícný a férový přístup Správy
KRNAP i MŽP. Otevírá nám možnost se opravdu dohodnout a jednat společně tak, jak si to
situace vyžaduje. Jsem přesvědčen, že se dohodnout dokážeme,“ říká předseda Svazku měst a
obcí Krkonoše Jan Sobotka a pokračuje. “Považuji za důležité nehlasovat pod tlakem.
Postupně si podrobněji vše načítáme, vysvětlujeme a doplňujeme chybějící informace.
Ujasňujeme si novelou zákona nově nastolená pravidla chování na území Krkonoš, protože
přinesla nejenom novou Zonaci, ale i nové Zásady péče o KRNAP, nové pojmy, jako jsou
Klidová území, a tím i jiný vztah k ochraně přírody a k obcím. Zonace je součástí všech
dalších kroků. Musíme se s tím sžít a zjistit, na co máme a na co nemáme právo. Na to
potřebujeme určitý čas.
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-2Ale dá se říci, že již nyní máme relativně vše na jednom stole srovnané. Jako další krok ještě
uvažujeme o podpisu memoranda. Není smlouvou, pouze obecným deklaratorním,
nevymahatelným vyjádřením společného zájmu. Memorandem bude charakterizovat, jak
chceme nový stav uchopit.
A jiná cesta vlastně není. Lidsky jsme se dohodli, hlasování odložili a dál už se budeme bavit
podle přísnějších pravidel. Myslím si, že to je tak správně. Vždyť v současné době je naše
území z hlediska turistiky naplněno na 100%. Zvýšení intenzity cestovního ruchu není žádoucí.
Proto opakuji, z mého pohledu není novela zákona zcela špatně. Je prvním krokem toho, co
nás čeká, až se otevře dálnice z Polska, která k nám přivede další návštěvníky. Již nyní jsme
kapacitně, např. z hlediska dopravy a parkování, tzv. na hraně. Nesmíme dopustit, aby vše
přešlo za hranu. Musíme pracovat na zkvalitnění možností cestovního ruchu využitím méně
atraktivních míst a já věřím, že se oboustranně pochopíme,“ uzavřel J. Sobotka.

D. Palátková a z podkladů Správy KRNAP. Rok 2019. Další informace o aktuálním dění z
turistického regionu Krkonoše a ze života Svazku Krkonoše najdete na: www.krkonose.eu,
www.svazek.krkonose.eu, www.rozvoj.krkonose.eu a také na facebookovém profilu:
www.facebook.com/Krkonose.eu

