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Opatření obecné povahy o vyhrazení míst k rozdělávání ohňů na území KRNAP  
– oznámení o předložení návrhu k projednání a výzva k uplatnění připomínek a 
námitek 
 
Správa KRNAP přistoupila k přípravě opatření obecné povahy o vyhrazení míst k rozdě-
lávání ohňů. Cílem tohoto opatření je vyhrazení stávajících míst k rozdělávání ohňů pro 
širokou veřejnost. Současně bude tímto novým opatřením zrušeno již neaktuální opatření 
obecné povahy č. 7/2010, které se týká stejné problematiky.  
 
Místa k rozdělávání ohňů jsou vyhrazována v souladu s ustanovením § 43 odst. 3 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“). 
Rozdělávání ohňů mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody je činností zakázanou 
dle ustanovení § 16 odst. 2 písm. p) zákona. 
 
Vzhledem k rozsahu návrhu opatření obecné povahy a pro případ, že jej nebude možné 
zveřejnit na úřední desce, lze přistoupit jen ke zveřejnění tohoto oznámení. Správa 
KRNAP pro tento případ doplňuje, že v listinné podobě je možné do úplného znění ná-
vrhu opatření obecné povahy nahlédnout v budově Správy KRNAP, Dobrovského 3, 
v místnosti 231, v pracovní dny po předchozí telefonické domluvě. V elektronické podobě 
je návrh opatření obecné povahy zveřejněn na adrese http://www.krnap.cz/uredni-deska/. 
 
V souladu s § 172 odst. 4 a 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále 
jen „správní řád“), může kdokoliv, jehož práva, povinnosti, nebo zájmy mohou být opatře-
ním obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u Správy KRNAP písemné připomínky k návr-
hu do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, 
povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením 
obecné povahy přímo dotčeny, mohou proti návrhu opatření obecné povahy podat 
písemné odůvodněné námitky ve 30 denní lhůtě.  
 
Návrh opatření obecné povahy má být zveřejněn na úřední desce Správy KRNAP a na 
úředních deskách městských a obecních úřadů, jejichž územního obvodu se návrh týká. 
Současně Vás tedy tímto žádám, v souladu s § 25 odst. 2 a § 172 odst. 1 a násl. správ-
ního řádu, o zveřejnění tohoto návrhu opatření obecné povahy a tohoto oznámení na 
úřední desce Vašeho úřadu, a to nejméně po dobu 15 dnů. Případné doplňující dotazy 
směřujte na lpreissler@krnap.cz  
 
 

 Správa Krkonošského národního parku 
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí 
tel.: (+420) 499 456 111 
fax: (+420) 499 422 095 
e-mail: podatelna@krnap.cz 
www.krnap.cz 
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Příloha 
Návrh opatření obecné povahy o vyhrazení míst k rozdělávání ohňů na území KRNAP 
 
 
 
 
 

    
 
    Ing. Hana Slavíčková 
vedoucí odboru státní správy 

 
 
 
 
Obdrží 
Město Jablonec nad Jizerou, IDS: qh7bryj 
Obec Strážné, IDS: 57sbxe5  
Obec Malá Úpa, IDS: q95a96a 
Město Pec pod Sněžkou, IDS: sdxausc 
Město Špindlerův Mlýn, IDS: fb3b4nn 
 
 
Na vědomí 
Správa KRNAP, odbor péče o národní park – příslušná územní pracoviště (Horní Maršov, 
Pec pod Sněžkou, Černý Důl, Špindlerův Mlýn, Rezek) 
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návrh opatření obecné povahy 

 

Vrchlabí ….. 2022 

čj. KRNAP ……./2022 

 

Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí jako orgán státní správy ochrany 
přírody a krajiny pro území Krkonošského národního parku (dále jen „Správa“ a 
„KRNAP“), příslušný podle ust. § 78 odst. 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává podle § 43 odst. 
3 zákona a v souladu s ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) toto 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. …/2022 
o vyhrazení míst k rozdělávání ohňů na území KRNAP 

 

Čl. 1 

Předmět úpravy 

1. Tímto opatřením obecné povahy se vyhrazují místa na území KRNAP, na kterých je 
možno rozdělávat oheň za podmínek stanovených v čl. 2 tohoto opatření. 

 
2. Seznam míst, kde je možné oheň rozdělávat, je uveden v příloze tohoto opatření. 

 

Čl. 2 

Podmínky pro rozdělávání ohně 

1. Rozdělávat oheň je možné pouze na ohništi, které je řádně obloženo kameny, 
popřípadě jinak zabezpečeno proti šíření ohně do okolí. 
 

2. Každý, kdo hodlá na vyhrazeném místě rozdělávat oheň je povinen: 

 Zajistit si suchou dřevní hmotu, a to jejím sběrem. 

 Suchá dřevní hmota bude mít průměr max. 7 cm. 

 Chovat se tak, aby bylo zabráněno rozšiřování ohně mimo ohniště. 

 Před opuštěním místa ohniště zajistit uhašení ohně takovým způsobem, aby 
nedošlo ke znovuvznícení ohně. 

 Případné rozšíření ohně mimo vyhrazené ohniště, které by mohlo zapříčinit 
vznik požáru, neprodleně ohlásit hasičskému záchrannému sboru (tel. č. 150)  
a informovat o tom příslušné územní pracoviště Správy KRNAP. 

 

Čl. 3 

1. Správa KRNAP tímto opatřením obecné povahy ruší dříve vydané opatření obecné 
povahy č. 7/2010, pod čj. KRNAP 10052/2010 ze dne 1.12.2010. 

 

Správa Krkonošského 
národního parku



Odůvodnění 

Správa KRNAP, odbor státní správy, vydává v souladu s ustanovením § 43 odst. 3 
zákona toto opatření obecné povahy o vyhrazení míst k rozdělávání ohňů na území 
KRNAP. Jedná se o vyhrazení několika míst uvedených v příloze tohoto opatření, kde 
návštěvníci národního parku mohou rozdělávat otevřený oheň za splnění předepsaných 
podmínek.  

Předpokládá se, že ohniště budou využívána převážně veřejností (školní výlety, školy  
v přírodě), vodáky (např. Pod Nístějkou – u vodácké trasy na řece Jizeře). 

Veřejnost, která si bude rozdělávat oheň, musí dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo 
k rozšíření ohně mimo ohniště. Každý je povinen si pro rozdělání a udržování ohně zajistit 
otop, a to pouze na zemi ležící suché dříví s průměrem do 7 cm (hmota nehroubí). Jedná 
se především o větve a klestí, které jsou záměrně ponechány k samovolnému rozpadu 
v lesích. 

Zaměstnanci příslušných územních pracovišť Správy KRNAP budou průběžně vykonávat 
namátkové kontroly těchto vymezených míst. 

 
Účinnost 

 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky na 
úřední desce Správy KRNAP. 
 

Poučení 
 
Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.  
 
 
Příloha 
Seznam míst vyhrazených pro rozdělávání ohně a kontakt na příslušné územní 
pracoviště 
 
 
 
 
 
 

PhDr. Robin Böhnisch  
              ředitel 

 
               (otisk úředního razítka Správy KRNAP) 

 
Vyvěšeno dne: 
 
Sejmuto dne:  
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha k opatření obecné povahy 
 

Seznam míst vyhrazených pro rozdělávání ohně a kontakt na příslušné územní 
pracoviště 
 

Místní označení lokality Umístění Příslušné územní 
pracoviště Správy KRNAP 

Svoz pod Boudou U Bílého 
Labe 

p.p.č. 703/4 v k.ú. 
Špindlerův Mlýn 

Špindlerův Mlýn 
(upspindl@krnap.cz) 
tel.: 499 433 175 

Hříběcí Boudy – srub 
„Karlštejn“ 

p.p.č. 1887/1 v k.ú. Strážné Černý Důl 
(upcernydul@krnap.cz) 
tel.: 499 440 422 

Zelený potok p.p.č. 133/1 v k.ú. Pec pod 
Sněžkou 

Pec pod Sněžkou 
(uppec@krnap.cz) 
tel.:499 896 214 

Cestník p.p.č. 49/1 v k.ú. Dolní Malá 
Úpa 

Pec pod Sněžkou 
(uppec@krnap.cz) 
tel.: 499 896 214 
 
Horní Maršov 
(upmarsov@krnap.cz) 
tel.: 499 871 102 

Pod Nístějkou 
 – u vodácké trasy 

p.p.č. 3787/4 v k.ú. Buřany Rezek 
(uprezek@krnap.cz) 
tel.: 481 582 723 
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