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VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec

Upovedomenie o začatí konania o obmedzení vstupu verejnosti do Častí Tatranského
národného parku v záujme ochrany prírody a krajiny podľa * 19 ods. 4 zákon Č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „sezónna uzávera“)

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (d‘alej len „okresný úrad v sídle
kraj‘?‘) ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa * 4 ods. 1 zákona
Č. 525 2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti O životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení * 64 ods. 1 písm. c) zákona Č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej Jen „zákon OPaK‘), podľa * 3 ods. 1 písm. e)
zákona Č. 180 2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a podl‘a * 67 písm. g) zákona OPaK, v súlade s dohodou s Okresným úradom Zilina,
odborom starostlivosti o životné prostredie, Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina podl‘a * 7
ods. 3 zákona Č. 711967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len
„správny poriadok“), v súlade s * 18 ods. 3 správneho poriadku

upovedomuje verejnosť,

že dňom doruČenia tohto upovedomenia podľa ~ 26 ods. 2 správneho poriadku, začmna
podľa ~ 19 ods. 4 zákona OPaK správne konanie o obmedzení vstupu verejnosti do
Tatranského národného parku, a to formou sezónnej uzávery časti turistických značených
chodníkov (ďalej len „TZCFI“) uvedených v prílohe tohto listu. Správne konanie zaČína
z podnetu okresného úradu v sídle kraja a na základe podkladov Státnej ochrany prírody
Správy Tatranského národného parku, ul. Kapitána Nálepku Č.2, 059 21 Svit.

Sezóima uzávera TZCH je potrebná z dóvodu obmedzenia vstupu verejnosti do Častí
Tatranského národného parku v obdobiach citlivých na vyrušovanie nasledovných
chránených druhov živoČíchov a v obdobiach citlivých na poškodzovanie vysokohorských
biotopov európskeho resp. národného významu:

~ kamzíka vrchovského tatranského (Rupicapra rupicapra tatrica) v období jeho ruje,
v období sťažených zimných podmienok, gravidity a jarného vyvádzania mláďat;

svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) v jarnom období
ukončovania zimného spánku (hibernácie) pri adaptácii na aktívny život, v období
párenia a gravidity;

veľkých šeliem medveďa hnedého (Ursus arctos), vlka dravého (Canis lupus), rysa
ostrovida (Lynx lynx) v čase zimnej migrácie, lovu a v období jarného prebúdzania sa
zo zimného spánku;
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> vzácnych vtáčích druhov ako orol skalný (Aquila chrysaetos), sokol sťahovavý (Falco
peregrinus), tetrov hlucháň (Tetrao urogallus) a tetrov hoľniak (Lyrurus tetrix) v
období sťažených zimných podmienok a v najcitlivejšom jamom období, t.j. v období
toku, inkubácie a liahnutia mláďat;

> vzácnych biotopov európskeho významu v jarnom období, kedy turisti pri výstupoch
vyhľadávajú ľahšie schodné, odtopené miesta bez snehu, čím dochádza ku tvorbe
nových súbežných chodníkov a zašľapávaniu - poškodzovaniu vysokohorskej
vegetácie.

V súlade s * 33 ods. 2 správneho poriadku, Vám okresný úrad v sídle kraja dáva
možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia o sezónnej uzávere TZCH na Častiach území
Tatranského národného parku, ktoré sú uvedené v tomto liste, prípadne je možné nahliadnut‘
do spisu na Okresnom úrade Prešov, odbore starostlivosti o životné prostredie, Nám. mieru 3,
080 01 Prešov. Vyjadrenie je potrebné doručiť na uvedenú adresu do 15 dní odo dňa
doručenia tohto upovedomenia (deň doručeniaje v súlade s 5 26 ods. 2 správneho poriadku
posžedný ‚leň 15 dňovej lehoty od vyvesenia tohto upovedomenia na úradnej tabuli správneho
orgánu, resp. dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka).

Lehota na vyjadrenie je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá na
okresnom úrade v sídle kraja alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu.

Príloha
Zoznam častí TZCH na území Tatranského národného parku so sezónnou uzáverou

Okresný úrad Prešov
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Zoznam vyznačených turistických chodníkov (d‘alej len „TZCH“) na území
TANAP-u, na ktorých platí v termíne od 1. novembra do 14. júna kalendárneho
roka sezónna uzávera:

1) Bielovodská dolina — modrý TZCH Č. 2907 od horárne v Bielovodskej doline cez Pol‘ský
hrebeň do sedla Prielom (NPR Bielovodská dolina);

2) Javorová dolina — zelený TZCH Č. 5812 od rázcestia Pod Muráňom do Sedielka (NPR
Javorová dolina);

3) Zadné Med‘odoly - modrý TZCH Č. 2911 od horárne pod Muráňom do Kopského sedla
(NER Belianske Tatry, NER Javorová dolina);

4) Monkova dolina - červený TZCH Č. 0930 od rázcestia Monkova dolina cez Siroké sedlo do
Kopského sedla (NER Belianske Tatry, NER Dolina Bielej vody);

5) Kopské sedlo - červený TZCH Č. 0930 od Vel‘kého Bieleho plesa do Kopského sedla (NER
Dolina Bielej vody, NER Belianske Tatry);

6) Jahňaeí štít - žitý TZCH Č. 8861 od Zeleného plesa na vrchol Jahňací štít (NER Dolina
Bielej vody, NER Javorová dolina);

7) Vel‘ká Svišt‘ovka - červený TZCH Č. 0930 od Zeleného plesa do Sedla pod Svišťovkou
(NER Dolina Bielej vody) a červený TZCH Č. 0930 od Hvezdárne SAV do Sedla pod
Svišťovkou (NER Skalnatá dolina);

8) Malá Studená dolina - zelený TZCH Č. 5812 od Téryho chaty cez rázcestie Podsedielko do
Sedielka a žltý TZCH Č. 8860 od rázcestia Podsedielko do Priečneho sedla (NER Studené
doliny);

9) Veľká Studená dolina - žItý TZCH Č. 8860 od Zbojníckej chaty do Priečneho sedla (NER
Studené doliny) a modrý TZCH Č. 2907 od Zbojníckej chaty do sedla Prielom (NER
Studené doliny);

10) Slavkovský štít - modrý TZCH Č. 2906 od Slavkovskej vyhliadky na vrchol Slavkovský
štít (NER Slavkovská dolina, NER Studené doliny);

11) Velická dolina - zelený TZCH Č. 5806 od Velického plesa cez sedlo Pol‘ský Hrebeň Po
rázcestie s modrým TZCH nad Zamrznutým plesom a žltý TZCH Č. 8851 od sedla Poľský
Hrebeň na vrchol Východná Vysoká (NER Velická dolina, NER Bielovodská dolina);

12) Mengusovská dolina - modrý TZCH Č. 2902 od rázcestia Nad Zabím potokom cez
Hincovo pleso do Vyšného Kóprovského sedla, červený TZCH Č. 0934 do Vyšného
Kóprovského sedla na vrchol Kóprovský štít a červený TZCH Č. 0933 od rázcestia Nad
Zabím potokom cez Chatu pod Rysmi a sedlo Váha na vrchol Rysy (NER Mengusovská
dolina, NER Kóprová dolina);

13) Mengusovská dolina - Symbolický cintorín pod Ostrvou - žltý TZCH Č. 8854 z oboch
smerov (NER Mengusovská dolina);

14) Mlynická dolina - žltý TZCH Č. 8853 od vodopádu Skok do sedla Bystrá lávka (NER
Mlynická dolina);

15) Furkotská dolina - žitý JZCH Č. 8853 od rázcestia Pod Furkotskou dolinou na
Tatranskej magistrále cez Skutnastú pol‘anu do sedla Bystrá lávka a modrý TZCH Č. 2836a
od Skutnastnej pol‘any Po Chatu pod Soliskom (NER Furkotská dolina);

16) Kriváň - modrý TZCH Č. 2903 od rázcestia pri Jamskom plese cez rázcestie Krivánsky žl‘ab
na vrchol Kriváň (NER Važecká dolina) a zelený TZCH Č. 5803 od horárne Tn Studničky
po rázcestie Krivánsky žl‘ab (NER Kóprová dolina, NER Važecká dolina);

17) Kóprová dolina - modrý TZCH Č. 2902 od Kmeťovho vodopádu cez rázcestie Hlinská
dolina ústie do Vyšného Kóprovského sedla, zelený TZCH Č. 5801 od rázcestia Hlinská
dolina ústie cez rázcestie Pod Temnými snireČinami do sedla Závory a červený TZCH Č.
0932 od rázcestia Pod Temnými smrečinami Po Nižné Temnosmrečinské pleso (NER
Kóprová dolina);

18) Tichá dolina - žitý TZCH Č. 8851 od chatky Tábor cez rázcestie Liptovský košiar do
Suchého sedla a červený TZCH Č. 0931 od rázcestia Liptovský košiar cez sedlo Závory do
Hladkého sedla (NER Tichá dolina);



19) Kamenistá dolina .- modrý TZCH Č. 2901 od lokality salašisko Po Pyšné sedlo (1st.
UOPaK);

20) Bystrá dolina - žitý TZCH Č. 8622 od Rázcestia pod Bystrou na vrchol Bystrá (1st.
UOPaK);

21) Račkova dolina - žitý TZCH Č. 8621 od lokality Prostredné cez rázcestie Pod Khnom do
Raěkovho sedla, modrý TZCH Č. 2712 od rázcestia Pod Klinom cez rázcestie Gáborov
zadok a Bystré sedlo na vrchol Bystrá a zelený TZCH Č. 5617 od rázcestia Gáborov zadok
do Qáborovho sedla (1st. UOPaK);

22) Otrhance - zelený TZCH 6. 5610 od Rázcestia Jamníckej a Račkovej doliny cez Nižný
Ostredok, Nižnú Maguru, Ostredok, Vyšnú Maguru, Jakubinú na vrchol Hrubý vrch (3.st.
UOPaK);

23) Jamnícka dolina - modrý TZCH Č. 2711 od rázcestia Pod Smrekom cez rázcestie Pod
Hrubým vrchom do Jamníckeho sedla, zelený TZCH Č. 5610 od rázcestia Pod Hrubým
vrchom po štátnu hranicu na Hrubom vrchu a zelený TZCH Č. 5610 od rázcestia Pod
Smrekom do Ziarskeho sedla (3.st. UOPaK);

24) Baranec - zelený TZCH Č. 5613 od Chaty Orešnica cez KJinovaté na vrchol Baranec (3.st.
UOPaK);

25) Holý vrch - modrý TZCH Č. 2714 od rázcestia Pod Holým vrchom na vrchol Holý vrch
(1st. UOPaK);

26) Ziarska dolina - zelený TZCH Č. 5610 od Ziarskej chaty cez Jalovecké sedlo a Príslop na
vrchol Baníkov a modrý TZCH Č. 2707 od rázcestia Pod Homůl‘kou do Smutného sedla
(3.st. UOPaK);

27) Jalovecká dojina (Parichvost, Hlboká dolina, Bobrovecká dolina) - modrý TZCH Č. 2710
od rázcestia Pod Lyscom cez rázcestie Parichvost do Baníkovského sedla, zelený TZCH Č.
5611 od rázcestia Pod Lyscom cez rázcestie Parichvost na vrchol Salatín a žitý TZCH Č.
8617 od rázcestia Pod Lyscom do sedla Pálenica (3.st. UOPaK);

28) Sivý vrch - zelený TZCH Č. 5608 od sedla Predúvratie cez Vel‘kú kopu a Ostrú na vrchol
Sivý vrch (3.st. UOPaK, NER Suchá dolina, NPR Sivý vrch);

29) Hlavný hrebeň Západných Tatier obojsmerne - červený TZCH Č. 0862b od Hutianskeho
sedla cez Sivý vrch, Brestovú, Salatín, Spálenú, Baníkov, Hrubú kopa, Plačlivé, Ostrý Roháč,
Volovec, Hrubý vrch, KonČistú, Klín po Pyšné sedlo (3.st. UOPaK, NER Sivý vrch, NER
Suchá dolina, NER RoháČske plesá);

30) Sedlo Pálenica - žltý TZCH Č. 8617 od lokality Pribisko — Zadný Ivanov cez Ostrý grúň
a Kozinec do Sedla Pálenica (3.st. UOPaK);

31) Brestová - modrý TZCH Č. 2766 od údolnej stanice sedačkovej lanovky Lyžiarského
strediska Roháče - Spálená cez Spálený žľab, Predný Salatin a rázcestie Predný Salatín
hrebeň na vrchol Brestová (3.st. UOPaK);

32) Rázcestie Predný Salatín hrebeň - zelený TZCH 6. 5564 od vreholovej stanice sedačkovej
lanovky Lyžiarskeho strediska Roháče — Spálená po rázcestie s modrým TZCH Č. 2766
(3.st. UOPaK);

33) Zelená dolina - modrý TZCH Č. 2764 od rázcestia Pod Predným zeleným cez Rázcestie pod
Troma kopami Po Roháčske plesá, zelený TZCH Č. 5610 od Roháčskych plies cez Rázcestie
pod Troma kopami a Rázcestie pod Hrubou kopou do Baníkovského sedla, žltý TZCH Č.
8567 od rázcestia Pod Predným zeleným cez Rázcestie pod Hrubou kopou do
Baníkovského sedla (3.st. UOPaK, NER RoháČske plesá);

34) Smutná dolina - modrý TZCH Č. 2707 od Tatliakovho plieska cez rázcestie Smutná dolina
do Smutného sedla, zelený TZCH Č. 5610 od rázcestia Smutná dolina po Roháčskc plesá
(NER RoháČske plesá);

35) Sedlo Zábrať - zelený TZCH Č. 5610 od Tatliakovho plieska do sedla Zábrať - razcestie
so žItým TZCH (NER RoháČske plesá);

36) Látaná dolina - žltý TZCH Č. 8566 od rázcestia Zadná Látaná cez sedlo Zábrať na vrchol
Rákoň (hranične NER RoháČske plesá) a zelený TZCH Č. 5612 od rázcestia Zadná Látaná
na vrchol Lúčna (3.st. UOPaK);



37) Lúčna - zelený TZCH Č. 5612 od lokality Zverovka - Pučatinná pol‘ana cez Sedlo pod
Osobitou, Kasne a Roli na vrchol Lúčna (1st. UOPaK, NER Osobitá, hraniČne NER Kotlový
žl‘ab);

38) Bobrovecká dolina - modrý TZCH Č. 2711 od rázcestia Pod Umrlou do Bobroveckého
sedla (3.st. UOPaK);

Skrátená sezónna uzávera platná od 1. novembra do 30. apríla kalendárneho roka:

39) Juráňova dolina - Červený TZCH Č. 0847b od lokality Juráňova dolina — ůstie do sedla
Pod Umrlou (NER iuráňova dolina).



Situačná mapa turistických chodníkov v TANAP-e navrhovaných pre zimnú turistickú uzáveru
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Tématické spracovanie © Štátna ochrana prirody Slovenskej republiky, Správa TANAP-u, 0812017
podkladová ortofotomapa: nww geoportal.sk (WMS ZBGIS)

Legenda:
modrý turistický chodník Červený turistický chodník I I hranica TANAP-u
zelený turistický chodník žitý turistický chodník 1:140 000

B
27

27

36

3S

4

Ĺ
I

6

.
•‚

‘Z
J.~.

17
‚J Ji?

‚

C.

‘ ‘k.~‘ ‚ !‚
;.

~

eP

7O 3,5 14 Ä


