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Oznámení možnosti seznámení se s návrhem zásad péče o Národní park Šumava 

 

Správa Národního parku Šumava (dále jen „správa“) jako příslušný orgán ochrany přírody dle 

ustanovení § 78 odst. 8 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 

znění (dále "ZOPK") vám dle § 38a odst. 3) zákona ZOPK oznamuje možnost seznámit se 

s návrhem zásad péče o Národní park Šumava. 

Zásady péče o národní parky a jejich ochranná pásma (dále jen „zásady péče“) jsou 

koncepční odborné dokumenty ochrany přírody, které na základě údajů o dosavadním vývoji 

a současném stavu ekosystémů národních parků a jejich ochranných pásem stanoví 

rámcové zásady péče nezbytné pro zachování nebo zlepšení stavu předmětů ochrany 

národních parků a v ochranných pásmech pro zabezpečení národních parků před 

nepříznivými vlivy z okolí. Zásady péče dále stanoví postup a způsob naplňování 

dlouhodobých cílů ochrany národních parků a jejich poslání. Zásady péče slouží jako 

podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. 

S ohledem na skončení platnosti předchozího plánu péče a novelizaci ZOPK, přikročila dle § 

38a odst. 2) ZOPK správa ke zpracování předkládaných zásad péče. Zásady péče jsou  

navrhovány na období let 2021 až 2040. 

V souladu s § 38a odst. 3) ZOPK., žádáme dotčené obce o zveřejnění tohoto oznámení na 

úřední desce po dobu 15 dnů počínaje dnem doručení tohoto oznámení. Zároveň žádáme o 

zaslání informace o vyvěšení a sejmutí oznámení zpět na adresu Správy NP Šumava 

(elektronicky na posta@npsumava.cz či do datové schránky mmwuufk ). 

K návrhu zásad péče se může každý vyjádřit ve lhůtě 60 dnů ode dne zveřejnění na 

portálu veřejné správy (https://seznam.gov.cz/obcan/zverejnene-informace), a to formou 

  Dle rozdělovníku 

 

naše značka vyřizuje / linka datum 

SZ NPS 09802/2020/1 - NPS 09802/2020 Ing. Dolejší / 388 450 223 22.9.2020 

 

  

https://seznam.gov.cz/obcan/zverejnene-informace


 

připomínky zaslané na adresu Správy NP Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk či 

elektronicky na zasadypece@npsumava.cz či do datové schránky mmwuufk). 

Návrh zásad péče je k nahlédnutí na Správě NP Šumava v úřední dny (pondělí, středa) po 

telefonické domluvě (Mgr. Pavel Hubený - 731 530 296, Ing. Martin Starý - 731 530 474).  

Návrh je dále dostupný v elektronické verzi zde: https://www.npsumava.cz/sprava-np/zasady-

pece-o-narodni-park-sumava/. 
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