kromě v3ezdu a setrváváni vozidel orgánů státní správy, vozidel potřebných pro lesní a
zemědělské hospodařeni, obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu a zdravotní
a veterinární službu, a písm. i) ZOPK - měnit dochované přírodní prostřeďí v rozporu
s bližšími podmínkami ochrany chráněné krajinné oblasti,

v ust. § 26 odst. 2 písm. a) - umist'ovat a povolovat nové stavby, písm. b) ZOPK - povolovat
a měnit využiU k:lZerm,

v ust. § 26 odst. 3 písm. a) ZOPK - hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí
způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou
způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů anebo
nevratně poškozovat pŮdní povrch, používat biocidy, měnit vodní režim či provádět terénni
úpravy značného rozsahu,

v ust. § 29 písm. a) - hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie,
zejména prostředky ačinnosti, které mohou způsobit změny vbiologické rozmanitosti,
struktuře a funkci ekosystémů nebo nevratně poškozovat půdní povrch, provádět chemizaci,
změnu vodmho režimu a terénni úpravy, písm. b) - povolovat a umist'ovat stavby, písm. d) vstupovat avjíždět mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přirody, kromě
vlastníků a nájemců pozemků, osob zajišt'ujicích lesni a zemědělské hospodaření, obranu
státu a ochranu státních hranic, požárm ochranu, zdravotní a veterinární službu, při výkonu
této činnosti, písm. h) - vjíždět motorovými vozidly, kromě vozidel orgánů státní správy,
vozidel potřebných pro lesní azemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu státnich
hranic, požární ochranu, zdravotní a veterinární službu, písm. i) - sbírat či odchytávat rostliny
a živočichy, nejde-li o případy podle § 30, písm. j) - rozdělávat ohně mimo rrísta vyhrazená
orgánem ochrany přírody a písm. k) ZOPK - měnit dochované přírodní prostředí v rozporu
s bližšími podmínkami ochrany národní přírodní rezervace,

v ust. § 34 odst. 1 písm. a) - hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivni
technologie, zejména prostředky ačinnosti, které mohou způsobit změny vbiologické
rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému anebo nevratně poškozovat pí"ídní povrch, písm.
b) - použivat biocidy, písm. c) - povolovat a umist'ovat nové stavby, písm. e) - sbírat či
odchytávat rostliny a živočichy, kromě výkonu práva myslivosti a rybářství či sběru lesních
plodů, a písm. f) ZOPK - měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami
ochrany přírodní rezervace,

v ust. § 35 odst. 2 ZOPK - ze zákazu změny či poškozování národních přírodních památek či
jejich hospodářského využivání, pokud by tím hrozilo jejich poškozem,

a v ust. § 36 odst. 2 ZOPK - ze zákazu změny nebo poškozování přírodní památky nebo
jelího hospodářského využívání vedoucího k jejmu poškození,

Ill. jmž podle § 44 odst. 3 ZOPK ve spojení s § 44b ZOPK a ve spojení s § 73 odst. 2 ZOPK
uděluje souhlas kčinnostem a zásahům vymezeným vbližších ochranných podrmnkách zvláště
chráněných území,

IV. jimž podle § 37 odst. 1 , odst. 2 a odst. 4 ZOPK a ve spojení s § 73 odst. 2 ZOPK ?
sg3ý333;. k činnostem a zásahům vochranných pásmech zvláště chráněných úzerm tak, jak jsou
vymezeny ve zřizovacích předpisech těchto zvláště chráněných území, a dále kumist'ováííí,
povolování nebo provádění staveb, změně zpŮsobu využití pozemků, terénním úpravám, změnám
vodního režimu pozemků nebo k nakládání s vodami, k použiU chemických prostředků a ke změnám
druhu pozemku v ochranných pásmech zvláště cmáněných území,
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