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Oznámení 
o vydání nového znění vyhlášky
o Národním parku Bavorský les

ze dne 12. září 1997

	Na základě § 4 odst. 2 vyhlášky ke změně vyhlášky o Národním parku
Bavorský les ze dne 22. července 1997 (Sb. zákonů str. 366) 
se oznamuje vydání následujícího znění  vyhlášky o Národním parku Bavorský les
 ve znění platném od 1. října 1997.

Nové znění zahrnuje změny vyplývající
1.	z vyhlášky ke změně vyhlášky o Národním parku Bavorský les ze dne 
		      22. července 1997 (Sb. zákonů str. 366),
2.	ze zákona o dalších opatřeních ke správní reformě v Bavorsku ze dne 
      26. července 1997 (Sb. zákonů str. 311, 540).

	Mnichov, 12. září 1997

Bavorské státní ministerstvo pro rozvoj země
a otázky životního prostředí


Dr. Thomas  G o p p e l , státní ministr


791-4-2-U

Vyhláška
o Národním parku Bavorský les 
ve znění oznámení 
ze dne 12. září 1997

Na základě čl. 8 odst. 1 věta 1, odst. 4 a čl. 45 odst. 1 bod 1 bavorského zákona o ochraně přírody (BZOP) a čl. 77 odst. 1 věta 2 ústavy vydává bavorská státní vláda, ohledně §§ 1 až 3 se souhlasem Zemského sněmu, následující vyhlášku:


I. oddíl
Národní park Bavorský les


§ 1
Vymezení  Národního parku

(1)	1Lesnatá oblast nacházející se v severní části okresu Freyung-Grafenau a v severovýchodní části okresu Regen podél hranice země v oblasti obklopující Falkenstein, Rachel a Lusen se v rámci hranic  blíže  specifikovaných  v  § 2  prohlašuje  národním  parkem. 2Území  parku   má  rozlohu 
ca. 24 250 ha.

(2)	Název národního parku je „Národní park  Bavorský les“.


§ 2
Území Národního parku

(1)	Hranice Národního parku jsou zhruba zakresleny v měř. 1:50 000 na mapě, která je k této vyhlášce přiložena *) a je její součástí.
     
*) Původní verze této mapy ze dne 21. července 1992 byla vyhláškou ze dne 22. července 1997 (Sb. zák. str. 366) nahrazena novou verzí se změněnými hranicemi a vydána jako nová příloha.

(2)	1Následující plochy, které se nacházejí na území vymezeném hranicemi v odstavci 1, nepatří do Národního parku:

1.	plochy, které nejsou ve veřejném vlastnictví, pokud již doposud nebyly přírodně chráněnou oblastí dle čl. 7 nebo 9  BZOP. 

2.	Celoročně obývané budovy včetně jejich bezprostřední ohrazené okolní plochy.

3.	Plocha potřebná pro trasu obchvatu silnice 11 u města Bayerisch Eisenstein.

2Tyto oblasti jsou zaneseny do map uvedených v odstavcích 1 a 3.

(3)	1Přesné hranice Národního parku jsou zakresleny červeně do mapy 1:10 000. Po jednom  vyhotovení mapy obdrželo Státní ministerstvo pro výživu, zemědělství a lesní hospodářství  a  stejně tak Státní ministerstvo pro rozvoj země a otázky životního prostředí. 2Další vyhotovení jsou uložena na správě Národního parku, na Ředitelství lesů Dolní Bavorsko-Horní Falcko, na Zemském úřadu pro ochranu životního prostředí, na úřadu vlády Dolního Bavorska a na Zemských úřadech Freyung-Grafenau a Regen. 

(4)	Mapy jsou uloženy v archivu na úřadech jmenovaných v odstavci 3 a jsou v úředních hodinách přístupné veřejnosti.

(5)	Přilehlé oblasti zahrnují okolní vesnice jakož i vesnice se zařízeními Národního parku. 


§ 3
Účel

(1)	Hlavní účelem Národního parku je zachovat krajinu středohoří, která je charakteristická  pro střední Evropu, s jejími typickými společenstvími zvířat a rostlin, zvláště její přirozené lesní ekosystémy, zajistit působení přirozených sil životního prostředí a nerušenou dynamiku soužití společenství a stejně tak i  umožnit, aby se na území parku vrátily zcela nebo z větší části vytlačené druhy zvířat a rostlin. 

(2)	V rámci odstavce 1 je cílem Národního parku 

1.	navrátit lesy doposud patřící lesnímu hospodářství za  využití vědeckých poznatků k přirozenému vývoji bez zásahu člověka,

2.	uchovat nebo obnovit biotopy obklopené lesy, jako jsou močály, skalní útvary, vodní plochy a prameny, a zajistit jejich ochrana před  rušivými prvky,

3.	zachovat vzácné prostory a památky, jako pastevecké „Schachten“, místa bývalých skláren, boudy a strouhy na pastvištích v jejich typické podobě,

4.	vědecky sledovat nerušenou dynamiku společenství lesa,

5.	zpřístupnit oblast pro vzdělávací a rekreační účely, pokud to dovolí ochranný účel Národního parku.

(3)	Národní park kromě toho slouží podpoře struktury ve svém okolí, pokud to není v rozporu s cíli uvedenými v odstavcích 1 a 2.


§ 4
Vědecká pozorování a vědecký výzkum

(1)	Cílem vědeckých pozorování a výzkumu je především

1.	prozkoumat strukturu a vývoj přirozených a přírodě blízkých společenství,

2.	získávat poznatky pro lesní hospodářství a lesnickou praxi,

3.	získávat poznatky pro ochranu životního prostředí, poznatky o vlivu člověka a přispívat jimi k pozorováním změn životního prostředí v mezinárodním měřítku,

4.	podporovat správu Národního parku při plnění jejích úkolů.

(2)	1Vedle správy Národního parku ( § 15) mohou provádět vědecká pozorování, vědecké výzkumy a  projekty též uznávaná vědecká zařízení a jednotliví vědci. 2Nesmějí však omezit cíle Národního parku vymezené v § 3. 3Projekty  mohou přesahovat hranice Národního parku, musí však být zachována vlastnická práva. 4Plánování a průběh veškerých vědeckých projektů je nutno projednat se správou Národního parku. 5O výsledcích je třeba informovat správu Národního parku. 6Výzkumné projekty a jednotlivé vědecká zkoumání by se měly vhodným způsobem podporovat.


§ 5
Vzdělávání a rekreace

(1)	Hlavním cílem vzdělávací činnosti je podporovat účel Národního parku (§ 3), získat pochopení pro Národní park v řadách obyvatelstva regionu a přispět k obecné osvětě v otázkách životního prostředí.

(2)	1Široké veřejnosti by se měl přiblížit cíl Národního parku, ekologické souvislosti, možnosti  vnímání  přírody  a  rekreace  v lesním národním  parku  a cíle ochrany přírody. 2Měly by se  osvětlit práce prováděné v Národním parku včetně vědeckých zkoumání a výzkumných projektů správy Národního parku. 

(3)	1Národní park slouží též k rekreaci, která je šetrná k přírodnímu prostředí. 2Zpřístupnění v tomto směru nesmí ohrozit ochranný účel Národního parku. 3Zařízení by měla přispívat k vedení návštěvníků.

II. oddíl
Plánování a rozvoj


§ 6
Rámcový územní plán

(1)	Pro Národní park a jeho přilehlé oblasti se sestaví rámcový územní plán jako právně nezávazný odborný plán.

(2)	1Rámcový územní plán stanoví nadregionální cíle pro rozvoj krajiny, opatření pro ochranu přírody a péči o krajinu. 2Přitom je zvláště nutné

1.	zachovat oblast v její zvláštní kráse a jedinečnosti a chránit ji,

2.	zachovat biologickou rozmanitost přilehlých oblastí a rozvíjet ji, obzvláště zajistit životní prostor pro vzácné a ohrožené druhy,

3.	podporovat formy využití oblasti, které jsou šetrné ke krajině a přírodě, obzvláště zabránit dalšímu ničení obrazu krajiny bezplánovitým osidlováním,

4.	zachovat oblasti vhodné k rekreaci, vytvořit je a vybavit s ohledem na zatížení krajiny.

(3)	Je nutno respektovat zájmy místního obyvatelstva ohledně zajištění vyvážených životních a pracovních podmínek, obzvláště ve sféře podnikatelské a v oblasti cestovního ruchu, ohledně zlepšení podmínek pro výnosy zemědělství a lesního hospodářství jakož i dopravních komunikací; projekty uskutečňovanými v Národním parku se však nesmí omezit ochranný cíl parku (§ 3).


§ 7
Plán Národního parku

(1)	1Pro oblast Národního parku je třeba vypracovat plán Národního parku, který musí být předložen poradnímu sboru Národního parku (§ 17) a poté schválen Státním ministerstvem pro výživu, zemědělství a lesní hospodářství. 2Plán je schválen po dohodě se Státním ministerstvem pro rozvoj krajiny a pro otázky životního prostředí a se Státním ministerstvem pro hospodářství, dopravu a technologii; pokud jde o úkoly úřadů pro ochranu přírody, pak po dohodě se Státním ministerstvem pro rozvoj krajiny a pro otázky životního prostředí. 3Plán stanoví střednědobé lokální cíle a opatření pro rozvoj Národního parku, které vycházejí z nadregionálních cílů rámcového územního plánu (§ 6); obsahuje především opatření, která jsou nutná pro  splnění cíle Národního parku stanoveného v § 3; dále určuje síť komunikací, která se bude udržovat. 4Plán Národního parku je možno v případě potřeby aktualizovat.

(2)	1Správa Národního parku stanoví na základě plánu Národního parku každoročně jednotlivá opatření, která by se měla provést pro rozvoj parku. 2 Státní ministerstvo pro výživu, zemědělství a lesní hospodářství zkontroluje v rámci odborného dozoru plány a jejich plnění.


§ 8
Podpora

V přilehlých oblastech (§ 2 odst. 5) by se měla podporovat opatření sloužící ochrannému účelu (§ 3) a cílům rámcového územního plánu (§ 6 odst. 2), zvláště zařízení potřebná pro ochranu území Národního parku před nadměrným turistickým ruchem.

III. oddíl
Ochrana, péče


§ 9
Zákazy

(1)	1V Národním parku je zakázáno jakkoli ničit, poškozovat nebo měnit krajinu nebo její součásti. 
2 Zejména je zakázáno 

1.	odstraňovat součásti půdy, provádět výkopy nebo odstřely, jiným způsobem měnit vzhled půdy nebo těžit nebo si přisvojit minerály a jiné nerostné suroviny,

2.	měnit břehy jezer, přírodních vodních toků a vodních ploch jakož i jejich břehů nebo pramenů, měnit stav hladiny spodní vody, přítok a odtok vody nebo odebírat více vody než je mez obecného použití,

3.	omezovat nebo měnit prostory pro život rostlin a zvířat (biotopy),

4.	přinášet rostliny a vysazovat zvířata,

5.	rozprašovat chemické prostředky na ochranu dřeva, prostředky na ošetření rostlin nebo jiné chemikálie, hnojiva nebo prostředky na zlepšení kvality půdy.

(2)	Z důvodu ochrany rostlin a zvířat je zakázáno

1.	odebírat rostliny jakéhokoliv druhu nebo je poškozovat, vytrhávat jejich kořeny, hlízy nebo cibule, vykopávat je nebo odnášet,

2.	pronásledovat volně žijící zvířata, úmyslně je znepokojovat, krmit je, přinášet zařízení na odchyt volně žijících zvířat, tato zvířata odchytávat nebo usmrcovat, vyhledávat místa, kde se zdržují, jejich hnízda a vajíčka, odnášet je nebo poškozovat,

3.	úmyslně s sebou přinášet věci pro provádění jedné ze zakázaných činností vyjmenovaných v bodech 1 a 2. 
    
(3)	Dále je zakázáno

1.	zřizovat a měnit stavby a reklamní zařízení ve smyslu bavorského stavebního řádu, i když pro ně není třeba stavební povolení; toto platí zvláště pro stavbu bud a prodejních stánků,

2.	používat budovy k jiným účelům než k těm, které jsou povolené dle § 11, zejména je pronajímat,

3.	používat turistické chaty k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny,

4.	zakládat nové cesty a silnice, nové lyžařské sjezdovky a běžkařské tratě nebo je rozšiřovat,

5.	zřizovat horské dráhy vč. vleků,

6.	zřizovat nadzemní zásobovací vedení/potrubí.

(4)	Je zakázáno

1.	koupat a potápět se ve vodách Národního parku, plout po nich na člunech, plavidlech a plovoucích tělesech všeho druhu,  

2.	jezdit s motorovými vozidly všeho druhu ve smyslu §  1 odst. 2 zákona o silničním provozu a s obytnými přívěsy mimo silnice a cesty určené pro veřejný provoz a mimo vyznačená parkoviště a odpočívadla nebo je zde odstavovat, stejně tak jezdit na koni, s koňským nebo psím spřežením nebo jezdit na kole mimo silnice a cesty určené pro veřejný provoz a k tomuto účelu výslovně schválené; zvláštní právní předpisy  podle čl. 26 BZOP o omezeních práva vstupu a o výjimkách těchto omezení zůstávají nedotčeny,

3.	používat jiná vozidla poháněná strojní silou,

4.	stanovat, přebývat v obytných přívěsech a obytných automobilech, neoprávněně rozdělávat oheň nebo nocovat mimo turistické chaty,

5.	bez povolení správy Národního parku připevňovat obrázkové tabule a tabule s nápisy, pamětní kříže nebo značení cest,

6.	dělat hluk, mimo budovy nebo motorová vozidla používat přístroje pro přenos obrazu a zvuku,  přístroje  pro reprodukci zvuku a obrazu, hudební nástroje a rádiové přístroje (s výjimkou mobilních telefonů a přenosných radiotelefonů),

7.	znečišťovat krajinu vč. vod,

8.	nechat volně pobíhat psy,

9.	provádět organizované průvodcovské a turistické akce,

10.	startovat nebo přistávat s letadly nebo pouštět modely letadel,

11.	provádět cvičení civilních pomocných a ochranných služeb.


§ 10
Právo vstupu,
přivlastnění divoce rostoucích lesních plodů

1Právo vstupu (čl. 21 a násl. BZOP) zůstává nedotčeno, pokud se to netýká zakázaných skutečností vyjmenovaných v § 9 nebo pokud právní předpisy dle § 26 BZOP neobsahují žádná další omezení. 2Nedotčeno zůstává dále právo na přisvojení divoce rostoucích lesních plodů (§ 28 BZOP) v rámci věty 1.


§ 11
Výjimky

(1)	Ze zákazů uvedených v § 9 jsou vyjmuta:

1.	neodkladná opatření na ochranu obyvatelstva a na odvrácení nebezpečí ohrožujících život a zdraví lidí nebo věcné hodnoty značné ceny jakož i – se souhlasem správy Národního parku – k tomu nezbytně potřebná cvičení,

2.	opatření správy Národního parku, která slouží výhradně cíli dle § 3,

3.	opětovné nasazení druhů zvířat poté, co byly důkladně prozkoumány vyhlídky na úspěch a případné důsledky pro člověka, krajinu a ekosystém,

4.	jízda v motorových vozidlech po uzavřených silnicích a cestách  - pro příslušníky správy  svobodného státu Bavorsko nebo Německé spolkové republiky příp. osoby jimi pověřené ve výkonu služby, pro vědce v rámci jejich výzkumné práce jakož i pro jiné oprávněné osoby (viz bod 7 a 8 a odst. 3); povolení k soukromé jízdě je nutno si vyžádat u správy Národního parku,

5.	zřizování a změna staveb po dohodě se správou Národního parku, pokud tyto slouží výhradně vědeckému pozorování a zkoumání (§ 4),  vzdělávání a  rekreaci (§ 5),  zachování lesa a péči o něj (§ 13 odst. 1) a regulaci stavu divoké zvěře (§ 13 odst. 2 a 3) jakož i sledování hospodaření vodou v rámci technické vodohospodářské inspekce, 

6.	jízda po uzavřených silnicích a cestách pro pojízdná křesla pro nemocné s elektrickým pohonem,

7.	péče o horské chaty a využití jiných chat v dosavadním rozsahu, pokud neznečišťují přírodu (především odpadními vodami nebo jinými emisemi) tak, že by byl omezen ochranný cíl Národního parku,

8.	dosavadní řádné využívání půdy v zemědělství a lesním hospodářství na plochách, které jsou v osobním vlastnictví, a lov v pronajatých příp. vydělených oblastech,

9.	opatření policie, pohraniční stráže a celní správy v rámci jejich úkolů a pravomocí,

10.	nasazení loveckých psů při provádění regulace stavu divoké zvěře ve smyslu § 13 odst. 2 a 3.

(2)	Zákaz dle § 9 odst. 4 bod 9 neplatí pro průvodcovské a turistické akce

1.	pořádané pod vedením nebo se souhlasem správy Národního parku,

2.	pořádané pobočkami spolků uznávaných v § 29 BZOP, které byly založeny v okresech Freyung-Grafenau a Regen,

3.	pořádané dopravními úřady přilehlých obcí s průvodci uznanými správou Národního parku.

(3)	1Dále zůstávají zákazem nedotčena opatření, která v okamžiku, kdy vyhláška vstoupila  v platnost, byla povolena na základě zvláštních povolení a práv, zejména se to týká užívání vody. 2Platí však § 13 odst. 6.

(4)	§ 68 odst. 2 bod 8 spolkového zákona o službách zůstává nedotčen; pro udělení povolení je kompetentní správa Národního parku.  


§ 12
Osvobození od zákazů

(1)	1Od zákazů uvedených v § 9 může být v jednotlivých případech uděleno osvobození podle čl. 49 BZOP. 2Projekty ve smyslu § 4 se osvobodí od zákazů pouze v případě, že nestojí v rozporu s hlavním cílem Národního parku (§ 3).

(2)	Pro schválení osvobození od zákazů je kompetentní Státní ministerstvo pro rozvoj země a otázky životního prostředí, a to v případech uvedených v § 9 odst. 1 body 1, 2 a 4 a odst. 3 body  4  a  5  jakož  i  u  projektů  obrany  země  a  civilní  ochrany;  v ostatních případech o udělení osvobození rozhoduje Vláda Dolního Bavorska, vždy po dohodě se správou Národního parku.


§ 13
Zachování lesa a péče o něj, regulace stavu divoké zvěře,
 rybolov a jiné využití

(1)	1Opatření týkající se zachování lesa a péče o něj se výhradně řídí cílem Národního parku (§ 3).  2Jednotlivá opatření je nutno zahrnout do plánu Národního parku (§ 7). 3Území Národního parku se týkají předpisy o hospodaření obsažené v lesního zákonu pro oblast Bavorska, zejména čl. 1 bod 4, čl. 14 odst. 1, čl. 18 odst. 1 věta 2 a věta 4 body 2 a 3, pokud to není v rozporu s cílem Národního parku. 4V okrajovém pásmu širokém min. 500 m činí správa parku náležitá a účinná ochranná opatření, která jsou nutná pro ochranu hraničícího lesa; přesné vymezení okrajového pásma se stanoví v plánu Národního parku (§ 7) s přihlédnutím k možnému ohrožení.

(2)	1 Správa parku   reguluje  stav  spárkaté  zvěře  v souladu se stanoveným cílem Národního parku. 2V případě potřeby je možno regulovat stavy i jiné lovné zvěře. 3Přitom je nutno respektovat cíl Národního parku, projekty plánu Národního parku a rámcového územního plánu (§ 6) a  výsledky biologických výzkumů o divoké zvěři.

(3)	Platí příslušné předpisy spolkového zákona o myslivosti, bavorského zákona o myslivosti a prováděcí předpisy vydané k těmto zákonům s tím, že předpisy čl. 31 odst. 2 věta 1 bavorského zákona o myslivosti nelze při opatřeních spojených s regulací stavu divoké zvěře použít.

(4)	1Správa Národního parku kontroluje v rámci vědeckých výzkumů vývoj stavu ryb. 2Lov ryb je povolen pouze v případě, že slouží vědeckým účelům.

(5)	Při povolených stavebních opatřeních je nutno dodržet způsob stavby, který je spojen s krajinou a obsahuje typické místní prvky.

(6)	Ostatní  doposud  povolené  užívání (§ 11 odst. 3), které není slučitelné s cílem Národního parku (§ 3), by se mělo v rámci právních možností co nejdříve zrušit, pokud převažující důvody veřejného blaha nevyžadují dalšího povolení.


§ 14
Lesy rostoucí ve vyšších polohách 

(1)	Vysoko položené lesy mají zvláštní ochranné funkce pro vodní hospodářství a je nutno je chránit jako genetický potenciál původního druhu horského smrku typického pro oblast středohoří.

(2)	Tyto lesy je třeba zachovat  v jejich  podstatě, a  to  za  použití  vhodných  opatření  směrovaných k zachování a obnově lesa, a  zajistit jejich funkci. 

(3)	Do roku 2017 se musí zabránit rozšíření kůrovce na lesy rostoucí ve vyšších polohách v pásmu  Falkenstein-Rachel.

(4)	1V lesních porostech, které již následkem napadení kůrovcem ve velkých plochách odumřely nebo jsou kůrovcem napadeny, by měl nerušeně proběhnout proces přirozené obnovy lesa. 2Pokud nedojde k přirozené plošné a dlouhodobé regeneraci lesa, pak je třeba podpořit rozvoj přirozené struktury lesa, která je pro danou lokalitu typická.

(5)	Opatření uvedená v odstavcích 2 až 4 je třeba uvést v plánu Národního parku (§ 7) odděleně.

(6)	Vývoj lesů ve výše položených oblastech je nutno vědecky dokumentovat.



IV. oddíl
Organizace


§ 15
Správa Národního parku

(1)	1Správa Národního parku se sídlem v Grafenau podléhá Státnímu ministerstvu pro výživu, zemědělství a lesní hospodářství jako přímo podřízený zvláštní úřad. 2Je lesním úřadem nižšího stupně a v Národním parku má správní pravomoci úřadu pro myslivost nižšího stupně.

(2)	Správa Národního parku má za úkol především

1.	vypracovat a sestavit plán Národního parku (§ 7) a navrhnout roční opatření,

2.	provádět a podporovat veškerá opatření pro ochranu přírody, zejména pro ochranu zvířat a rostlin a péči o ně,

3.	plánovat a určovat opatření, která je nutno provést pro rozvoj Národního parku podle plánu Národního parku (§ 7),

4.	provozovat, udržovat a spravovat Národní park a jeho zařízení,

5.	provádět vědecká pozorování, dávat podněty k  vědeckým zkoumáním a výzkumným projektům a podílet se na nich (§ 4),

6.	plnit vzdělávací úkoly parku vč. práce s veřejností (§ 5),

7.	řídit dopravu návštěvníků a rekreantů,

8.	provádět opatření podle §§ 13 a 14.

(3)	Správa Národního parku spolupůsobí v přilehlých oblastech (§ 2 odst. 5) při  poradenské činnosti pro obce, okresy, jiné úřady a spolky, dále při informování veřejnosti, zejména při plánování, nových investicích a dalším rozvoji zařízení na podporu turismu, stejně tak při plánování a koordinaci v rámci  zajištění biotopů a péče o ně.

(4)	Úřady pro ochranu přírody rozhodují o záležitostech týkajících se Národního parku Bavorský les po dohodě se správou Národního parku.

(5)	Správa Národního parku se v rámci zákonných ustanovení podílí jako nositel veřejných zájmů (odst. 2 věta 2)  na  důležitých  územních  plánech  a  opatřeních  prováděných ve smyslu zákona o územním plánování v Národním parku a jeho přilehlých oblastech.

(6)	1Při správě Národního parku se vytvoří stráž Národního parku. 2Příslušníci stráže Národního parku se podílejí na poskytování informací návštěvníkům a na péči o ně; dalším jejich úkolem je kontrola dodržování ochranných předpisů. 3Osoby k tomu účelu jmenované by měly být potvrzeny jako osoby pověřené  ochranou lesa. 4Předpisy čl. 33 až 35 bavorského lesního zákona o náplni ochrany lesa, o pravomocích, právech a povinnostech osob pověřených ochranou lesa zůstávají nedotčeny.

(7)	1Mimo území Národního parku zůstává pravomoc Přírodního parku Bavorský les nedotčena. 2Plánování a opatření správy Národního parku a Přírodního parku Bavorský les je nutno vždy vzájemně dohodnout, pokud se týkají jiného rozsahu působnosti.


§ 16
Výbor obcí Národního parku

(1)	1Pro podporu správy Národního parku a pro zajištění obecních zájmů se vytvoří výbor, který sestává z následujících členů:

ze zemských radů okresů Freyung-Grafenau a Regen,
z 1. starostů měst Freyung, Grafenau a Zwiesel a obcí Mauth, Hohenau, Neuschönau, 
St.Oswald-Riedlhütte, Spiegelau, Frauenau, Lindberg a Bayerisch Eisenstein.
   
      2Za každého člena se jmenuje zástupce.

(2)	1Výboru předsedá stávající zemský rada okresu Freyung-Grafenau příp. Regen v tříletých obdobích. 2Na zasedáních výboru účastní ředitel správy Národního parku a 1. předseda Přírodního parku Bavorský les nebo jejich zástupci.

(3)	1Výbor se podílí na

1.	vypracování a sestavení rámcového územního plánu (§ 6) a plánu Národního parku (§ 7 odst. 1) a rovněž i na stanovení ročních opatření pro rozvoj Národního parku (§ 7 odst. 2), pokud mají vliv na přilehlé oblasti Národního parku,

2.	vypracování a realizace koncepcí pro řízení dopravy návštěvníků a rekreantů v Národním parku i jeho přilehlých oblastech.

2Výbor může kdykoli iniciovat určitá opatření v rámci ochranného cíle parku (§ 3). 3Oblastní korporace, správa Národního parku a spolek Přírodního parku, které jsou zastoupené ve výboru, se musí navzájem informovat o projektech, které jsou důležité pro Národní park a jeho přilehlé oblasti.

(4)	1Výbor se schází v případě potřeby, minimálně však jednou za rok. 2Je usnášeníschopný, jestliže byli řádně pozváni všichni členové a je přítomna většina členů. 3Usnáší se dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

(5)	Jestliže správa Národního parku nechce akceptovat usnesení výboru ohledně záležitostí obsažených v odstavci 3 věta 1, pak to musí oznámit Ministerstvu pro výživu, zemědělství a lesní hospodářství.


§ 17
Poradní sbor

(1)	1Poradní sbor je založen za účelem odborného poradenství v otázkách Národního parku. 2Předsedá mu státní ministr pro výživu, zemědělství a lesní hospodářství nebo jím jmenovaný zástupce.

(2)	1Do poradního sboru patří vedle předsedy:

jeden	zástupce Spolkového ministerstva pro výživu, zemědělství a lesní hospodářství,

jeden	zástupce Spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost,	

jeden 	zástupce Státního ministerstva pro hospodářství, dopravu a technologii,

jeden 	zástupce Státního ministerstva pro výživu, zemědělství a lesní hospodářství,

jeden 	zástupce Státního ministerstva pro rozvoj země a otázky životního prostředí,

jeden 	zástupce České republiky,

jeden 	zástupce vlády Dolního Bavorska,

jeden 	zástupce spolku Přírodní park Bavorský les

po jednom zástupci okresů Freyung-Grafenau a Regen,

po jednom zástupci měst Freyung, Grafenau a Zwiesel a obcí Mauth, Hohenau, 
Neuschönau, St.Oswald-Riedlhütte, Spiegelau, Frauenau, Lindberg a 
Bayerisch Eisenstein.

      jeden 	zástupce lesnické fakulty Univerzity Ludwiga Maxmiliána v Mnichově,

      jeden 	zástupce Bavorského svazu vlastníků lesů,

      jeden 	zástupce Svazu turistů východního Bavorska,

      jeden 	zástupce Svazu ochrany přírody v Bavorsku,

      jeden 	zástupce Zemského spolku pro ochranu ptactva v Bavorsku,

jeden 	zástupce Zemského rybářského svazu Bavorsko,

jeden 	zástupce Německého alpského spolku,

jeden 	zástupce Bavorského Červeného kříže, horská stráž

jeden 	zástupce ochranné asociace Německý les, Zemský spolek Bavorsko

jeden 	zástupce Zemského mysliveckého spolku Bavorsko,

jeden 	zástupce průmyslové odborové organizace – stavby, zemědělství a životní prostředí –,  zemský kraj Bavorsko,

jeden 	zástupce Svazu bavorského pilařského a dřevařského průmyslu,

jeden 	zástupce Spolku přátel 1. německého Národního parku Bavorský les,

jeden 	zástupce Bavorského svazu rolníků,

jeden 	zástupce Bavorského lesního svaz.

2Členové poradního sboru jsou  jmenováni  příslušnými  korporacemi, úřady a organizacemi.3Tyto navíc jmenují zástupce každého člena poradního sboru. 4Státní ministr pro výživu, zemědělství a lesní hospodářství je zplnomocněn povolat do poradního sboru další osobnosti, které vynikají znalostí věci a zvláštními zkušenostmi v otázkách Národního parku.

(3)	1Poradní sbor je svoláván státním ministrem pro výživu, zemědělství a lesní hospodářství. 2Na zasedání mohou být pozváni další znalci. 3Zasedání se účastní ředitel správy Národního parku nebo jeho zástupce.

(4)	1Činnost členů poradního sboru je dobrovolná. 2Platí se pouze náhrady za vzniklé cestovní výdaje. 

 
	
V. oddíl
Pokuty


§ 18
Přestupky

Dle čl. 52 odst. 1 bod 3 BZOP může být potrestán peněžitou pokutou až do výše sto tisíc německých marek ten, kdo úmyslně nebo z nedbalosti poruší zákaz obsažený 

1.	v § 9 odst. 1 věta 2 o zničení, poškození nebo změně území Národního parku nebo jeho částí,

2.	v § 9 odst. 2 o ochraně rostlin a zvířat,

3.	v § 9 odst. 3 o opatřeních týkajících se staveb a zpřístupnění oblasti a o změnách užívání,

4.	v § 9 odst. 4 o jiném nepřípustném jednání.



VI. oddíl
Závěrečné předpisy


§ 19
Nabytí platnosti, pozbytí platnosti

1Tato  vyhláška  vstupuje  v platnost  dne  1.  srpna  1992.  *)2Zároveň  pozbývá  platnosti  vyhláška     o Národním parku Bavorský les ze dne 15. března 1973 (BayRS 7900 – 3 – E).

*) Tento předpis se týká nabytí platnosti vyhlášky v její původní verzi ze dne 21. července 1992 (Sb. zákonů str. 257). Pozdější změny jsou platné ode dne, který je uveden v příslušných pozměňovacích předpisech.


