Organizační řád Rady Národního parku Podyjí
I.
Úvodní ustanovení
Správa Národního parku Podyjí (dále jen „Správa NP“) jako příslušný orgán ochrany přírody
zřizuje dle § 20 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen
„zákon“), Radu Národního parku Podyjí (dále jen „Rada NP“) jako jeho iniciativní a konzultační
orgán.
Organizační řád Rady NP upravuje její organizační strukturu, určuje její interní uspořádání a
rozdělení činností.

II.
Členové Rady NP
Radu NP tvoří ze zákona delegovaní zástupci obcí, na jejichž území se rozkládá NP Podyjí, a
zástupce Jihomoravského kraje. Dalšími členy Rady NP jsou osoby, které jmenuje ředitel Správy
NP. Počet členů rady není nikterak omezen.
Delegovaní zástupci obcí a kraje prokazují svůj mandát písemným pověřením od příslušné obce,
resp. kraje. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na starosty těchto obcí.
Každý člen Rady NP má právo vyjadřovat se k otázkám týkajícím se NP Podyjí a předkládá svá
vyjádření, doporučení či návrhy předsedovi nebo tajemníkovi rady. Každý člen má právo
v závažném případě požádat o svolání pléna Rady NP k projednání podstatných otázek týkajících
se NP Podyjí. S těmito podněty se obrací na předsedu rady, který dle uvážení určí postup
projednání záležitosti. Způsob řešení problému sdělí iniciátoru.

III.
Povaha členství
Každý člen Rady NP, vyjma delegovaných zástupců obcí a Jihomoravského kraje, obdrží
jmenovací listinu podepsanou ředitelem Správy NP. Členství v Radě NP není časově omezené a
zaniká ukončením mandátu propůjčeného obcí nebo krajem, dále pak odvoláním, odstoupením
nebo úmrtím člena.
Při odvolání končí členství doručením odvolání členovi ředitelem Správy NP, při odstoupení
doručením písemného odstoupení k rukám ředitele Správy NP. Členství v Radě NP je čestnou
funkcí, za výkon činnosti nepřísluší odměna. Na požádání uhradí Správa NP členovi Rady NP
jízdné pro cestu delší než 50 km, výjimečně v odůvodněných případech a po předchozí dohodě i
jiné výlohy související s výkonem členství v Radě NP.
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IV.
Plénum Rady NP
Jediným orgánem Rady NP je její plenární zasedání. Plénum má právo předkládat řediteli Správy
NP podnětné návrhy, posudky a vyjádření k důležitým dokumentům ve věcech ochrany přírody a
řízení NP Podyjí, popř. jeho ochranného pásma.

V.
Předseda a místopředseda Rady NP
Předseda a místopředseda jsou voleni Radou NP z jejích členů. Kandidáty na předsedu a
místopředsedu Rady NP mohou navrhnout členové Rady NP a ředitel Správy NP. Místopředseda
zastupuje předsedu v případě jeho nepřítomnosti. Předseda i místopředseda jsou voleni prostou
většinou hlasů přítomných členů Rady NP na dobu pěti let. Jejich opakované zvolení je přípustné.
V případě nezvolení nového předsedy a místopředsedy pověří ředitel Správy NP vybraného člena
Rady NP prozatímním předsednictvím do doby zvolení nového předsedy a místopředsedy,
přičemž nová volba musí proběhnout nejpozději do 6 měsíců od předchozí neúspěšné volby.

VI.
Pracovní a konzultační skupiny
Pracovní a konzultační skupiny může v případě potřeby řešení specifických otázek zřídit z členů
Rady NP a případně i z přizvaných expertů na dobu určitou ředitel Správy NP za účelem
projednání konkrétních případů. Ředitel Správy NP rovněž jmenuje koordinátora pracovní a
konzultační skupiny.

VII.
Změny a doplňky
Změny a doplňky tohoto organizačního řádu schvaluje Rada NP.

VIII.
Platnost
Tento řád vstupuje v platnost dnem schválení.

Jednací řád Rady NP byl schválen na plenárním zasedání v Čížově dne 21. 2. 2013.
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