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Podyjí očima umělců
Správa Národního parku Podyjí provozuje již čtvrtým rokem v galerijní místnosti
na prvním nádvoří Státního zámku Vranov
nad Dyjí (naproti pokladně) svůj sezónní
informační bod. Součástí tohoto bodu (vedle informační přepážky a prodeje knížek
a pohlednic o národním parku) bývá vždy
i výstava fotografií či výtvarných děl s vazbou na území národního parku.
Asi nejúspěšnější výstavou tohoto druhu
byla ta letošní. Nesla název Podyjí očima
umělců (Künstler sehen das Thayatal) a byla
uspořádána ve spolupráci se Správou Nationalparku Thayatal, Správou Státního zámku
Vranov nad Dyjí a Rakouským kulturním
fórem v Praze.
Jednalo se o kolekci cca 40 uměleckých
děl provedených nejrůznějšími malířskými
technikami. Autory těchto děl je 11 umělců
z celého Rakouska seskupených do volného
sdružení lidí se zájmem o přírodní hodnoty
a tvořících v nejrůznějších koutech celého
Rakouska (zejména pak na území národních parků). V průběhu uplynulých 2 let tito
umělci působili i v Podyjí (v české i rakouské
části národního parku), výsledkem jejich

2

ROČNÍK 8

působení je i zmiňovaná (silně redukovaná)
kolekce uměleckých děl.
Černobílé zmenšeniny některých obrazů
nás provází celým číslem tohoto čísla
informačního zpravodaje. Originály jsou
k vidění na výstavě na Vranovském zámku

až do konce prázdnin. Poté bude část výstavy
převezena do Prahy a v období od 6.9. do
12.10. 2007 bude k vidění v budově Rakouského kulturního fóra na Jungmanově
náměstí v centru Prahy.
-Jan Kos -

RAIDL Lisbeth / V údolí Dyje - Olej na desce, 2004/05

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS

Kalendář vycházek pro veřejnost
Září

Říjen

8.9. sobota – Geologické zajímavosti Gránického údolí
Vedoucí: Jaroslav Šmerda - Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Sraz: 9,00 Znojmo, před budovou Jihomoravského muzea, Přemyslovců 8
Trasa: Znojmo – Spálený mlýn – Pivcův pramen – Samaritánka - kamenolom na Cínové
hoře a zpět cca 8 km středně náročným terénem
s návratem do 14,00
Zaměření: skalní útvary, drobná tektonika, svahové pohyby a další jevy neživé přírody
Doporučené vybavení: Dobré obutí a svačina.

6.10. sobota – Podzimním lesem
Vedoucí: Jaroslav Ponikelský - Správa Národního parku Podyjí
Sraz: 9,00 Lukov, před hospodou u Všetečků
Trasa: Lukov - Čížovský kopec - Klaperův potok - Lukovská horka - Lukov, cca 10 km středně
náročným terénem, předpokládaný návrat do
14,00
Doporučené vybavení: terénní obuv, svačina.
Zaměření: ukázky možných postupů v trvalé
péči o les.

22.9. sobota – K prameni Daníže
Vedoucí: Martin Škorpík – Správa Národního
parku Podyjí
Sraz: 9,00 hod Hnanice, u kostela sv. Wolfganga
Trasa: Hnanice - PP Fladnitzské vřesoviště Fladnitzská chata - prameniště Daníže - podél
státní hranice na PP Horecký kopec a zpět do
Hnanic cca 9 km rovinatým terénem s návratem
do 14,00
Doporučené vybavení: terénní obuv, svačina.
Zaměření: krajinná struktura ve východní části
ochr. pásma NP, pastva, historie zdejšího lesa,
geologická minulost okolí, historie využití krajiny, potok Daníž

PODYJSKÉ LISTÍ
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ

20.10. sobota – Hrádky a kostely mezi
Jevišovkou a Rokytnou
Vedoucí: Jiří Kacetl – Gymnázium a Střední
odborná škola pedagogická Znojmo, Zdeněk
Čižmář – Ústav archeologické památkové péče
Sraz: 9,00 Znojmo, parkoviště u Zimního stadionu
Trasa: Znojmo – Plaveč – Mikulovice – Přeskače
– Běhařovice – Slatina – Jevišovice – Bukovina
- Znojmo
Doporučené vybavení: jídlo na celý den
Poznámka: předchozí přihláška do 10.10.2007
u Petry Formanové (e-mail: formanova@nppodyji.cz, tel. 515 282 257)
Vstupné: 100,- Kč (zahrnuje úhradu dopravy autobusem)

Zaměření: drobné památky a archeologické
lokality severně od Znojma
Upozornění: při nedostatečném počtu účastníků
může být exkurze zrušena

Děkujeme za podporu

Podyjské listí – Zpravodaj Správy Národního parku Podyjí, ročník 8., č.2/2007 ° Vydává: Správa Národního parku Podyjí,
Na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo ° Redakce: Jan Kos ° Spolupráce: Veronika Dubovská, Pavel Vítek ° Ilustrace: z výstavy
„Podyjí očima umělců“ ° Grafická úprava a sazba: SCHNEIDER CZ graphic&design, s.r.o., e-mail: info@grafickadilna.com
Tisk: Tiskárna Kuchařovice ° Náklad: 700 výtisků ° Vyšlo: srpen 2007 ° Vytištěno na 100% recyklovaném papíru. Neprodejné

2007
Z ÚŘEDNÍHO ŠANONU

SLOVO ÚVODEM

Vážení čtenáři,
letošní rok je poněkud rychlý. Zima skončila již v únoru (aniž vlastně pořádně začala)
a jaro brzy plynule přešlo v léto. A když se
tak letmo rozhlédneme okolo sebe, vidíme
spoustu žloutnoucích stromů a uvědomíme si,
že to velmi horké léto už vlastně také přešlo
v podzim.
Z pohledu vydavatele zpravodaje Podyjského listí je tempo letošního roku nejen
rychlé, ale i znervózňující. Podzim na krku
a na stole teprve druhé číslo. Co se děje?
Došel redakci dech nebo peníze na vydávání
a nebo všechny tiskárny v okolí mají dlouhé
prázdniny? Je letošní okurková sezóna delší
než bývá obvykle a v Podyjí se opravdu neděje nic, o čem by bylo nutné informovat? Ani
jedno z toho neplatí, stalo se nám prostě jen
to, co se stává běžně i mnoha jiným. Prostě
nestíháme. Práce je víc, lidí stejně, závazné
administrativní postupy jsou čím dál složitější. A každý úředník samozřejmě ví, že nejdůležitější je splnit termíny, všechno ostatní je
„práce navíc“.
Nemohu se proto na kolegy moc zlobit, že
se potí nad computery a nadávají na veškerá
úskalí nového správního řádu místo toho, aby
mě permanentně zásobili množstvím kvalitních příspěvků do Podyjského listí. Koneckonců jsou to jenom lidé a každý z nich chce
navíc v létě i nějaký ten týden dovolené.
A když se po týdnu z té dovolené vrací, těch
lejster na stole je zase více, zatímco ochoty
dělat „něco navíc“ zcela logicky méně.
Pokusíme se v rychlém sledu vydat dvě
čísla našeho zpravodaje. Číslo 2, které máte
v rukou, je velmi úsporné a obsahuje některé
aktuality, zejména na poli úředním. Číslo 3,
které vyjde v nejbližších dvou týdnech bude
věnováno zejména závěrům rozsáhlého monitoringu návštěvnosti našeho národního parku,
který zde probíhal v loňském roce, dostane
se ale i na většinu stálých rubrik Podyjského
listí.
Pěkný zbytek léta (a nebo vlastně už podzimu?) všem čtenářům našeho informačního
zpravodaje!
Jan Kos
redakce Podyjského listí

Obsah:
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Nový stavební zákon v praxi

Nový stavební zákon v praxi
Od 1.ledna 2007 nabyl účinnosti nový
stavební zákon č. 183/2006 Sb. Jedním
z hlavních důvodů, proč bylo nutné po třiceti
letech přikročit k nové právní úpravě stavebního práva, byla potřeba nově upravit vztahy
orgánů územního plánování a stavebního řádu
s dotčenými orgány. Nový stavební zákon
také přináší změny v oblasti územního plánování i územního řízení a nově upravuje stavební řád. Z této právní úpravy vyplývá řada
skutečností pro orgány ochrany přírody, které
jsou jedněmi z dotčených orgánů.
Pro území celé České republiky pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj politiku
územního rozvoje, kterou jako nástroj územního plánování na celostátní úrovni schvaluje
vláda. Novým nástrojem územního plánování krajské územní samosprávy jsou zásady
územního rozvoje, které nahrazují dřívější
územní plány velkých územních celků. Zásady územního rozvoje jsou závazné jak pro
pořizování a vydávání územních i regulačních plánů, tak i pro rozhodování v území.
Územní plány pořizují obce a stanovují
se v nich základní koncepce dalšího rozvoje
obce. Územní plán vymezí zastavěné území
obce, plochy a koridory, zejména zastavitelné
plochy a plochy určené ke změně stávajícího

využití. V územním plánu je možné vymezit území, která budou dále podrobně řešena
regulačním plánem.
Regulační plán v řešené ploše stanoví
podrobné podmínky pro využití pozemků,
pro umístění a prostorové uspořádání jednotlivých staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území (včetně podmínek ochrany krajinného rázu). Regulační plán tak nahrazuje ve
vymezených případech územní rozhodnutí
a je závazný pro rozhodování v území.
Všechny tři druhy územně plánovací
dokumentace jsou schvalovámny opatřením
obecné povahy.
Mezi nástroje územního plánování patří
také územní rozhodování. Územní rozhodnutí vydává příslušný stavební úřad na základě
územního řízení nebo zjednodušeného územního řízení. Zjednodušené územní řízení
spočívá ve zveřejnění návrhu výroku územního rozhodnutí. Pokud proti tomuto návrhu
nejsou ve stanovené lhůtě 15 dní uplatněny
výhrady, námitky nebo připomínky, rozhodnutí se pokládá za vydané a nabývá právní
moci. Umisťovat stavby lze za podmínek
stanovených v zákoně na základě územního
souhlasu.
dokončení na str. 2

NENNING Hannelore / Šobeská lávka - Rytina, 2006/07
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Nový stavební zákon v praxi
pokračování ze str. 1
Rovněž ve stavebním řádu zavádí nový
stavební zákon několik nových a zjednodušujících postupů. U velkého počtu staveb dochá-

FERCHER Anton
Tichý proud - Akvarel, 2005

zí k přesunu z režimu povolování ve správním
řízení do režimu ohlášení. Stavební zákon
stanoví povinné obsahové náležitosti ohlášení
stavby. Ohlášení, které tyto náležitosti nesplňuje, stavební úřad usnesením odloží. To znamená, že je dále neřeší.
Stavební zákon stanoví podmínky pro
zkrácené stavební řízení, v němž autorizovaný inspektor certifikátem stvrzuje, že jsou
splněny zákonem stanovené podmínky a že
navrhovaná stavba může být provedena.
Stavební zákon také obsahuje novou
právní úpravu užívání staveb. Stavebník svůj
záměr začít užívat stavbu oznámí stavebnímu
úřadu nejméně 30 dnů předem. Po tomto datu
má právo stavbu začít užívat, pokud mu její
užívání stavební úřad nezakáže. Pro některé
stavby, např. školy, nemocnice, bytové domy,
je nezbytný kolaudační souhlas stavebního
úřadu.
Stavební zákon nově upravuje provádění
stavebního dozoru, který je svěřen přímo stavebnímu úřadu. Při pravidelných prohlídkách
staveb je totiž možno operativně řešit zjištěné
nedostatky.
Jednou ze zásadní změn, ktrou nový stavební zákon přináší, je podrobnější úprava
postavení dotčených orgánů. Ukládá orgánům

územního plánování a stavebním úřadům
povinnost postupovat v součinnosti s dotčenými orgány. Ty však při uplatňování veřejných zájmů musí nejen vycházet ze zvláštních
předpisů, ale i respektovat principy, zásady
a postupy stanovené stavebním zákonem.
Dotčené orgány jako podklad pro vydání
rozhodnutí podle stavebního zákona vydávají závazná stanoviska. Ta se vydávají i pro
územní souhlas či ohlášení staveb. Pokud je
ohlášená stavba nebo žádost o územní souhlas
v rozporu se závazným stanoviskem některého z dotčených orgánů, stavební úřad příslušný souhlas se stavebním záměrem nevydá.
Dalším pravidlem pro dotčené orgány je
to, že jsou vázány svým předchozím stanoviskem nebo závazným stanoviskem. Navazující
stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou dotčené orgány uplatňovat pouze
na základě nově zjištěných skutečností, které
nemohly být uplatněny dříve a kterými se
podstatně změnily podmínky, za kterých bylo
původní stanovisko vydáno.
Nový stavební zákon, který platí teprve
několik měsíců, zavedl celou řadu novinek.
S jejich praktickou aplikací se tedy budou
muset investoři teprve postupně seznamovat.
- Pavel Vítek -

z dosavadního HRDP na nový PRV pro období 2007 – 2013. Pro zemědělce, kteří požádali
o toto přeřazení nebo se nově přihlásili, budou platit sazby v eurech uvedené v PRV
schváleného vloni v srpnu vládou.
Naše zemědělce budou asi nejvíce zajímat
změny vůči původnímu HRDP. U zemědělců
hospodařících
v systému
ekologického
zemědělství (v Podyjí zatím bohužel žádné
nemáme), došlo k výraznému zvýšení sazeb. Například na hektar volné půdy čerpali
ekofarmáři 3520 Kč, letos obdrží 4266 Kč.
U luk a pastvin se dotace zvyšuje z 1100 na
1927 Kč a u sadů a vinic z 12 235 na 23 369
Kč na hektar plochy. Je však třeba podotknout, že na první pohled výrazné zvýšení

WELTHER Kurt
Divoké prase (Údolí Dyje) - Olej na plátně, 2007

Okénko projektu „Síť AGRO-ENVI-INFO“
Jak jistě laskavý čtenář našeho informačního zpravodaje zaregistroval, zapojila
se Správa Národního parku Podyjí do projektu, „Síť AGRO-ENVI-INFO“ v jehož rámci
poskytuje informační servis pro zemědělské

subjekty, veřejné instituce či řadové občany
z oblasti agroenvironmentálně orientovaných
programů MŽP či MZe, z oblasti ekologického zemědělství či nakládání s biologicky
rozložitelnými odpady.

Jaké novinky nám v těchto oblastech
přinese rok 2007 a léta následující?
Pro zemědělce (i ekologické) je zásadní
změnou nastartování nového Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013
(dále jen PRV), který čerpá prostředky na
stávající či zcela nové dotační tituly z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (tzv. EAFRD). Tento plán tak nahradí tzv.
Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP)
a Operační program zemědělství, které platily dříve. Co tato zásadní změna přinese
řadovému zemědělci?
Program rozvoje venkova se dělí na
čtyři osy, přičemž oblasti ochrany životního
prostředí se nejvíce dotýká osa II. Agroenvironmentální opatření (tzv. AEO) zahrnují
následující tři podopatření: postupy šetrné
k životnímu prostředí (ekologické zemědělství
a integrovaná produkce), ošetřování travních
porostů a péče o krajinu (zatravňování orné
půdy, pěstování meziplodin a biopásy).
K novým pětiletým závazkům na AEO
se zájemci mohli přihlašovat do letošního
15. května. V tomto termínu bylo také možné
žádat o změnu existujících agroenvironmentálních závazků, které se tzv. překlopí
LACKNER Sr. Ruth
Roháč na pryskyřici - Akvarel, 2007

plateb za hospodaření v systému ekologického zemědělství pouze dorovnává snížení
výnosu z takto obhospodařovaných ploch,
neboť tento systém je velmi přísně regulován
zákonem č. 242/ 2000 Sb. a Nařízením Rady
(ES) č. 2092/1991. Tyto postupy jsou také
velmi přísně dozorovány akreditovanými
kontrolními organizacemi (KEZ, ABCERT
a BIOKONT CZ).
Ke zvýšení plateb dochází také u titulu
integrovaná produkce ovoce, révy vinné a zeleniny - oblasti NP Podyjí se týká hlavně integrovaná produkce révy vinné. Zde dochází
k navýšení sazby podpory na 13 955 Kč/ ha
plochy. Z hlediska ochrany přírody a krajiny
je tato změna samozřejmě žádoucí, neboť jakékoli postupy šetrné k životnímu prostředí
(snížení použití chemických prostředků na
ochranu rostlin, jejich nahrazení biologickou
ochranou, snížení množství aplikovaných
hnojiv či částečné trvalé zatravnění vinice
oproti systému konvenčního vinohradnictví)
jsou orgány ochrany přírody samozřejmě
vítány.
Další novinkou v PRV jsou nové tituly
v podopatření II.1.3.2 - ošetřování travních
porostů. „Cílem podopatření je podpořit a zachovat příznivou extenzifikaci na travních
porostech využívaných pro zemědělskou
produkci v rámci celého zemědělského podniku, které jsou ohroženy jak růstem intenzity hospodaření, tak degradací v důsledku

opuštění hospodaření. Současně je cílem zajistit údržbu kulturní krajiny zejména pastevním chovem zvířat a také podporu biologické různorodosti na cenných stanovištích“
– tolik citace z oficiálních materiálů Ministerstva zemědělství. Oblasti Národního parku
Podyjí a jeho ochranného pásma se nejvíce
týkají tituly B.1 – Louky (základní management, sazba 2064 Kč/ha), B.2 – Mezofilní
a vlhkomilné louky – tento titul je rozdělen
na podtituly: B.2.1 – Hnojené mezofilní a vlhkomilné louky (sazba 2753 Kč/ha), B.2.2
– Nehnojené mezofilní a vlhkomilné louky
(sazba 3193 Kč/ha) a B.2.3 – Mezofilní
a vlhkomilné louky s pásy (sazba 3716 Kč/
ha). Bohužel u titulů B.2.1. a B.2.2 došlo ke
snížení výše sazby dotace oproti stávajícímu
HRDP, což je pro naše zemědělce jistě nemilou skutečností a ze strany MZe deklarovaná
snaha o podporu biologické různorodosti na
cenných stanovištích tak vyjde jaksi naprázdno. Území Národního parku Podyjí se ještě
týká podopatření B.9 – Suché stepní trávníky
a vřesoviště (sazba 8478 Kč/ha), který by
bylo možno využít např. v oblasti Mašovické
střelnice či na vřesovišti Kraví hora. Z hlediska ochrany přírody je však mnohdy lepší
využívat stávajících dotačních titulů MŽP,
konkrétně Programu péče o krajinu (PPK),
který poskytuje orgánům ochrany přírody
širší spektrum možností ovlivnit konkrétní
způsob managementu na konkrétní cennou
lokalitu a ušít ho takříkajíc „na míru“.
K plánovanému zvýšení sazeb dotačních
titulů dojde samozřejmě u přímé platby na
plochu (SAPS) – cca 2900 Kč/ha, konečná
výše je závislá na kurzu koruny vůči euru.
Výše a podmínky národní doplňkové platby
(Top-Up) nebyla v době psaní tohoto článku
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stanovena a je v intenzivním jednání. Ze
strany Evropské unie existuje silný tlak na
zrušení tohoto dotačního titulu a jeho tzv.
rozpuštění do platby na plochu, což by však
např. českým chovatelům dobytka mohlo
způsobit až existenční problémy. K jistým
změnám dojde i v platbách pro LFA oblasti
– v Národním parku Podyjí se týká čížovské
enklávy.
Jelikož problematika podpůrných a dotačních titulů je velmi široká a obsáhlá, ráda
bych případné zájemce z řad zemědělských
subjektů či veřejnosti odkázala na činnost
našeho informačního místa, kde se jim může
dostat podrobnější odpovědi na jejich dotazy
a věc může být zkonzultována i z hlediska
orgánu ochrany přírody. Konzultační doba je
stanovena na každou středu od 8,00 do 12,00
hodin v budově správy ve Znojmě.
– Veronika Dubovská -
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