
Deklarace o společném postupu 

ve věci civilního využití území Vojenského újezdu Boletice 

 

Ministerstvo obrany, zastoupené ministrem Karlem Kühnlem, 

Ministerstvo životního prostředí, zastoupené ministrem Liborem Ambrozkem, 

Ministerstvo pro místní rozvoj, zastoupené ministrem Radko Martínkem, 

a Jihočeský kraj, zastoupený hejtmanem Janem Zahradníkem, 

 

vycházejíce z koncepčních a strategických dokumentů České republiky a Jihočeského kraje a 

ze závěrů mapování biotopů na území Vojenského újezdu Boletice v rámci soustavy Natura 

2000 a uvědomujíce si trvající nesoulad při jednání o zapracování záměru rekreačního využití 

území Smrčiny a Hraničníku do územního plánu Velkého územního celku Jihočeský kraj, 

vedeni snahou napomoci k řešení strukturálních problémů v této části České republiky a 

vědomi si mimořádných přírodních hodnot dochovaných na území Vojenského újezdu 

Boletice 
 

d e k l a r u j í  
 

společnou vůli prosazovat zpřístupnění části území Špičák Vojenského újezdu Boletice pro 

veřejnost s cílem přispět k rozvoji cestovního ruchu v jihočeské části Šumavy  
 

a 
 

1. konstatují, že na základě impulsu Jihočeského kraje a ve shodě s orgány ochrany 

přírody zpřístupnilo Ministerstvo obrany část současného území Vojenského újezdu 

Boletice v rámci uplatnění Polyfunkční studie, která byla zpracována podle zadání 

Ministerstva obrany, 
 

2. připraví ve vzájemné součinnosti návrh na změnu hranic Vojenského újezdu Boletice 

v jeho jihozápadní části dle mapy v příloze s cílem umožnit rekreační využití území 

Špičáku tak, aby mohl být předložen k projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu 

České republiky, 
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3. zváží nutnost pyrotechnické a ekologické očisty uvolněného území Vojenského újezdu 

Boletice s ohledem na technické provedení a finanční krytí ze zdrojů státního 

rozpočtu, případně fondů Evropské unie, 
 

4. vytvoří pracovní skupinu, jejímiž členy budou hejtman, pověření náměstci ministrů a 

náčelník Generálního štábu Armády České republiky, a zajistí její aktivní působení, 
 

5. zmocní osoby, oprávněné připravovat podklady pro přípravu, projednání a realizaci 

výše uvedených činností a vést jednání směřující k naplnění uvedených cílů, 
 

6. vědomi si mimořádných přírodních hodnot dochovaných na území Vojenského újezdu 

Boletice prohlašují, že nebudou navrhovat další velké rozvojové záměry ve zbývajícím 

území a podporují budoucí rozšíření Chráněné krajinné oblasti Šumava na celé území 

Vojenského újezdu Boletice, 
 

7. zavazují Jihočeský kraj předložit konkrétní návrh záměru rekreačního využití části 

území Špičáku s vědomím nutnosti posouzení záměru s ohledem k existujícím 

chráněným územím, evropsky významné lokalitě a ptačí oblasti.  
 

 

V Praze dne 24. května 2006. 

 
 
 
 
 

…………………………………… 

JUDr. Karel KÜHNL 

ministr obrany  
České republiky 

 

 

 

…………………………………… 

RNDr. Libor AMBROZEK 

ministr životního prostředí  
České republiky 

…………………………………… 

Mgr. Radko MARTÍNEK 

ministr pro místní rozvoj 
České republiky 

…………………………………… 

RNDr. Jan ZAHRADNÍK 

hejtman  
Jihočeského kraje 
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Příloha k Deklaraci o společném postupu 

ve věci civilního využití území Vojenského újezdu Boletice 

 
 
 
 
 
 

 


