
  VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří  

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 
17. května 2016, s termínem dodání stanovisek do 7. června 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo dopravy 
 

Zásadní připomínky:  
1. Obecně k návrhu: 
Návrh znamená ztížení a ohrožení rozpracovaných a 
plánovaných záměrů dopravní infrastruktury. Jedná se 
např. o D 48, silnici I/56 a I/57, vodní koridor Dunaj – 
Odra  - Labe a další. V oblasti se nachází územní 
rezerva pro uvedený koridor vyhlášená usnesením 
vlády ze dne 24. května 2010 č. 368. Podle § 36 
stavebního zákona jsou v územní rezervě zakázány 
změny, které by mohly podstatně ztížit nebo znemožnit 
její stanovené využití. 
 

Vysvětleno 
Návrh neznamená ohrožení rozpracovaných a plánovaných 
záměrů dopravní infrastruktury, jelikož dálnice D 48 a silnice 
I/56 se nachází mimo území CHKO Poodří, a tudíž nebudou 
být vyhlášením CHKO Poodří dotčeny. Naopak příprava a 
projednání těchto záměrů díky předkládanému návrhu bude 
jednodušší, poněvadž nový návrh nařízení vlády na rozdíl od 
stávající zřizovací vyhlášky č. 155/1991 Sb. neobsahuje 
současně platné ustanovení § 10, které umožňuje AOPK ČR 
vyjadřovat se k záměrům na území mimo CHKO. AOPK ČR 
se tedy již nově nebude vyjadřovat ke stavební činnosti mimo 
území CHKO. S ohledem na tuto skutečnost dojde ke snížení 
administrativní zátěže a zjednodušení procesu povolování 
oproti současně platnému stavu. 
Území přeložky již dnes zasahuje do CHKO, žádná nová 
omezení na rozdíl od stávajícího stavu nevznikají, naopak 
v návrhu nařízení vlády nejsou navržené žádné bližší 
ochranné podmínky, které by regulovaly výstavbu a zároveň 
se AOPK ČR již nebude vyjadřovat ke stavební činnosti mimo 
území CHKO. Silnice I/57 (přeložka této silnice) je vedena 
východně od obcí Šenov u Nového Jičína a Kunín, přičemž 
většina trasy je navržena mimo území CHKO Poodří. 
ŘSD se v rámci procesu změny územního plánu obce Kunín 
k danému záměru vyjádřila pod č. j.:003418/11300/2013, ze 
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dne 18 11. 2013, takto:  „ŘSD ČR však tuto silniční přeložku 
nesleduje jak z koncepčních hledisek, tak i technického 
řešení, neboť na území sousední obce Šenov nelze přeložku 
silnice I/57 technicky připojit na stávající síť silnic I. třídy. Je 
proto na zvážení rezervu D502 vypustit.“. Do území CHKO 
navržená silnice vstupuje až na severovýchodním okraji 
Kunína. 
Vodní koridor D-O-L je již dnes jako územní rezerva součástí 
CHKO, existence CHKO tedy není v rozporu s ustanovením § 
36 stavebního zákona. 

2. Obecně k návrhu: 
Chráněná krajinná oblast se nachází v blízkosti 
veřejného mezinárodního letiště Ostrava/Mošnov 
(LKMT). Vzdálenost její hranice od osy dráhy RWY 
04/22 je cca 2 km. Letiště LKMT má stanovena 
ochranná pásma podle rozhodnutí č.j. 0586-12-701 ze 
dne 17. 2. 2012 vydaného Úřadem pro civilní letectví. 
Z těchto důvodů upozorňujeme na nezbytnost 
respektování ochranného pásma letiště LKMT podle 
zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně 
a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

Vysvětleno 
Návrh nařízení vlády se nijak nedotýká ochranným pásmem 
stanovených dle rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví. 
 

3. k § 5 písm. h) a i): 
S ohledem na letecký provoz z letiště LKMT jsou 
zřejmé přelety nad uvedenou oblastí. Bod h) a bod i) 
v § 5 návrhu jsou proto neakceptovatelné. 

Vysvětleno 
Letecký provoz v letové výšce nad 150 m nemá na 
základě odborné studie zadané AOPK ČR (Mandák & Molitor 
2015) negativní vliv na předměty ochrany CHKO Poodří a 
nezasahuje negativně do přirozeného vývoje zvláště 
chráněných druhů ptáků, kteří na rybnících hnízdí.  
Rybniční soustavy v CHKO Poodří jsou významným 
hnízdištěm ptáků a shromaždištěm v době tahu, včetně 
druhů, které jsou předměty ochrany ptačí oblasti, Ramsarské 
lokality a přírodních rezervací. Časté vyhlídkové lety nízko 
nad vodní hladinou působí negativně v době hnízdění, kdy 
dochází ke zvýšenému rušení a možnému ovlivnění hnízdní 
úspěšnosti a obdobně také v době tahu, kdy dochází k 
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nadměrnému rušení ptáků odpočívajících a krmících se na 
vodních hladinách rybníků.  
Z navržených bližších ochranných podmínek h) a i) vyplývá, 
že létat na sportovních létajících zařízeních a provozovat 
bezpilotní létající zařízení na dálkové ovládání (např. drony) 
je na celém území CHKO možné, ale s ohledem na možné 
výše uvedené negativní vlivy je potřebné tuto činnost 
v průběhu roku (hnízdní sezóna, doba tahu) regulovat formou 
souhlasu orgánu ochrany přírody. 
Nalétávání dronů nad jednotlivé rybníky (vodní hladinu, břehy 
a břehové porosty) v době hnízdění způsobuje rušení a je 
z hlediska zajištění ochrany předmětů ochrany CHKO, 
kterými dané ekosystémy stojatých vod (rybníky) s danými 
populacemi druhů jsou, neakceptovatelné.  
 

Ministerstvo financí  
 
 

1. K odůvodnění: 
Podle Legislativních pravidel vlády by Závěrečná 
zpráva z hodnocení dopadů regulace neměla být 
součástí odůvodnění, ale samostatnou částí materiálu 
(viz čl. 14 LPV), návrh navíc postrádá zvláštní část 
odůvodnění; 
 

Akceptováno 
Upraveno dle požadavku. Zvláštní část odůvodnění byla 
doplněna, do eklepu nebyla vložena nedopatřením. 

2. K § 5: 
V § 5 doporučujeme sjednotit dikce „je možné pouze“ 
(odstavec 1) a „lze pouze“ (odstavce 2 až 4), pokud pro 
odlišnou formulaci není věcný důvod;  
 

Akceptováno 

3. K seznamu použitých zkratek: 
Zkratka „PRV“ není uvedena v seznamu použitých 
zkratek. 
 

Akceptováno 
Zkratka byla do seznamu doplněna. 

Ministerstvo kultury 
 
 

1. Obecně k návrhu: 
K předkládanému materiálu není připojeno odůvodnění 
nařízení ve smyslu čl. 14 Legislativních pravidel vlády, 
pouze závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace.  
 

Akceptováno 
Upraveno dle požadavku. Zvláštní část odůvodnění byla 
doplněna, do eklepu nebyla vložena nedopatřením. 
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2. K § 2 odst. 2: 
Upozorňujeme předkladatele, že platný právní řád 
nezná pojem „kulturně-historická památka“, jak je 
v tomto ustanovení uvedeno. Pokud jde o kulturní 
památky, jejich ochrana je zajišťována zákonem č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu navrhujeme slova 
„, včetně kulturně-historických památek,“ vypustit 
bez náhrady, případně vyjádřit chráněné hodnoty 
pomocí terminologie zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, který v 
§ 25 odst. 1 hovoří o „území s dochovanými památkami 
historického osídlení“. 
 

Akceptováno 
Upraveno dle doporučení. 

3. K § 6 
Nepovažujeme za vhodné zvolené řešení, kdy je 
nařízením vlády rušena vyhláška, a to i s ohledem 
na znění čl. 39 odst. 5 Legislativních pravidel vlády, 
který stanoví, že „nařízením vlády nelze měnit 
vyhlášku“. Logickým výkladem tohoto ustanovení za 
použití argumentu a minori ad maius pak dospíváme 
k tomu, že tím spíše nelze nařízením vlády vyhlášku 
zrušit. Stávající vyhláška, kterou se zřizovala CHKO 
Poodří, by měla být zrušena opět vyhláškou. 
 

Vysvětleno 
Vyhláška č. 155/1991 Sb. byla vydána na základě zmocnění 
obsaženého v § 8 odst. 2 dnes již zrušeného zákona č. 
40/1956 Sb. o státní ochraně přírody. Podle § 90 odst. 2 
platného zákona č. 114/1992 Sb. jsou CHKO vyhlášené 
podle § 8 zákona č. 40/1956 Sb. nadále chráněny jako CHKO 
(§ 25). CHKO jsou podle platného znění § 25 odst. 3 zákona 
č. 114/1992 Sb. vyhlašovány nařízením vlády. Máme tedy za 
to, že spíše než o případ rušení předpisu, který byl vydán na 
základě již zrušeného zmocňovacího ustanovení, se jedná o 
nahrazení právního předpisu, který zřídil CHKO chráněnou 
dle platné právní úpravy formou nařízení vlády (tj. postup 
analogický spíše větě první čl. 10 odst. 3 LPV). Obdobně jako 
u nedávno vyhlášené CHKO Kokořínsko-Máchův kraj proto 
navrhujeme zrušit platný zřizovací předpis v rámci nově 
vyhlašovaného nařízení vlády. 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj  
 
 

Zásadní připomínka:  
K Příloze č. 1 nařízení vlády: 
V části „Poznámky“ k příloze č. 1 požadujeme upravit 
bod 1. následovně: „Pokud je hranice chráněné krajinné 
oblasti vedena po komunikaci, hledí se na takové těleso 
komunikace, jako by leželo vně území chráněné 
krajinné oblasti. Za těleso komunikace dle předchozí 

Akceptováno 
Bylo upraveno dle požadavku. 
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věty se považuje i drážní těleso.“ 
 
Odůvodnění: 
 Oprava gramatické chyby (jakoby vs. jako by) a 
upřesnění pojmu „těleso komunikace.“ Navržená 
hranice CHKO v části svého průběhu sleduje železniční 
trať č. 270, smyslem navržené úpravy je zajistit, že i 
v tomto případě nebude pochyb, že těleso železniční 
trati leží vně CHKO. Odkazujeme rovněž na obdobné 
ustanovení přílohy č. 1 k rušené vyhlášce 155/1991 
Sb.: „Pokud vede hranice oblasti po tělese dráhy nebo 
silnice, leží vlastní tělesa těchto komunikací již mimo 
území oblasti.“ 
 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 
 
 

Zásadní připomínky:  
1. K návrhu nařízení vlády obecně: 
Požadujeme respektovat stávající vedení přenosové 
soustavy (ZVN 400 kV TR Kletné – TR Nošovice a 
dvojité vedení 220 kV TR Prosenice – TR Lískovec). 
Žádáme rovněž o respektování rozvojového záměru 
vedení 400 kV - nová smyčka do TR Kletné.  
 
Odůvodnění: 
Na území CHKO Poodří se nachází stávající vedení 
přenosové soustavy společnosti ČEPS a.s. (ZVN 400 
kV TR Kletné – TR Nošovice a dvojitého vedení 220 kV 
TR Prosenice – TR Lískovec). Rozvojový záměr vedení 
(400kV – nová smyčka do TR Kletné) je plánován 
v nejbližším místě cca 400 m k vymezené hranici 
CHKO Poodří, tudíž není v přímém střetu 
s předkládaným vymezením CHKO Poodří. 
 

Vysvětleno 
Návrh nařízení vlády svými bližšími ochrannými podmínkami 
nenavrhuje regulaci stavební činnosti, návrh nařízení vlády 
tedy nemá vliv na stávající vedení 400 kV TR Kletné-TR 
Nošovice, jeho provoz a údržbu. Vedení 220 KV TR 
Prosenice – TR Lískovec plně respektuje. Vyhlášení CHKO 
nebude mít vliv na provoz vedení ani na údržbu vedení. 
Rozvojový záměr vedení 400kV (nová smyčka do TR Kletné) 
se nachází mimo území přehlašované CHKO a příslušný 
orgán ochrany přírody neměl k tomuto záměru žádné 
připomínky. 
 

2. K návrhu nařízení vlády obecně: 
Požadujeme respektovat záměr ČEZ Distribuce, a. s., 
na vybudování propojovacího vedení 110 kV mezi 
rozvodnami Mošnov a Studénka jako veřejně 
prospěšné stavby pro zajištění spolehlivé dodávky 

Vysvětleno 
Již v současné době se vedení mezi rozvodnami Mošnov a 
Studénka nachází na území chráněné krajinné oblasti. 
Stavba nového vedení bude umístěna ve II. a III. zóně CHKO, 
a to pouze na loukách, kde MŽP nespatřuje střet 
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elektrické energie a tím splnění povinnosti podle platné 
legislativy, zejména zákona č. 458/2000 Sb., 
(energetický zákon), v platném znění.  
 
Odůvodnění: 
S ohledem na narůstající požadavky na navýšení 
odběru a spolehlivosti dodávky elektrické energie 
v Průmyslové zóně Mošnov je plánováno rozšíření 
stávající transformovny 110/22 kV Mošnov včetně 
vybudování nového propojovací vedení 110 kV mezi 
rozvodnami R 110 kV Mošnov a R 110 kV Studénka. 
Koridor propojovacího vedení prochází územím, ve 
kterém je plánováno vyhlášení CHKO Poodří. 
Z důvodu co nejmenšího záboru území a vlivu na 
životní prostředí je uvažováno z převážné části využití 
stávajícího koridoru jednoduchého nadzemního vedení 
22 kV, ve kterém by bylo postaveno nové dvojité vedení 
na příhradových stožárech. Nové dvojité vedení bude 
vyzbrojeno z jedné strany vedením 110 kV a z druhé 
strany vedením 22 kV. Pro navrhované vedení je nutno 
dodržet koridor cca 50m na každou stranu od osy 
stávajícího vedení, aby navržené vedení svým 
ochranným pásmem co nejméně ovlivňovalo stávající 
zástavbu a technickou infrastrukturu. 
 

s předmětem ochrany CHKO. Podle konstrukce základních 
ochranných podmínek chráněných krajinných oblastí uvedené 
v § 26 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
není v těchto zónách zakázáno umisťovat stavby. Pokud by 
šlo o činnosti, které podléhají zákazům dle § 26 zákona, je 
k povolení výjimek z těchto zákazů v případě, kdy jiný veřejný 
zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody, 
příslušné Ministerstvo životního prostředí. S ohledem na 
skutečnost, že se jedná o projekt uvedený v platných 
Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ke 
kterému bylo ze strany orgánu ochrany přírody vydáno 
pozitivní stanovisko, je MŽP tímto stanoviskem vázáno a 
nezamýšlí změnu postoje (viz též § 4 odst. 4 stavebního 
zákona). 
 
Rozšíření vedení mezi rozvodnami Mošnov a Studénka je 
záměrem obsaženým v platných Zásadách územního 
rozvoje Moravskoslezského kraje, ke kterým vydal orgán 
ochrany přírody souhlasné stanovisko. Jde pouze o 
rozšíření stávajícího vedení, které nemá negativní dopad 
na existující biotopy CHKO Poodří. MŽP neshledává 
žádné důvody, pro které by záměr nemohl být realizován.  

3. K návrhu nařízení vlády obecně:  
Nesouhlasíme s navrhovaným vymezením území II. 
zóny ochrany přírody v území, ve kterém dochází ke 
střetu s chráněným ložiskovým územím podle zákona č. 
44/1988 Sb., horní zákon a zákona č. 61/1988 Sb., 
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 
správě. Takový střet byl identifikován v grafickém 
znázornění zón, jež je přílohou návrhu vyhlášky, 
konkrétně v jižní části území CHKO v k. ú. Mankovice.  
 
Odůvodnění: 
V odůvodnění návrhu související vyhlášky na str. 10 je 

Vysvětleno 
Chráněné ložiskové území s dobývacím prostorem v k. ú 
Mankovice je již dnes z poloviny své plochy zařazeno ve II. 
zóně ochrany CHKO. AOPK ČR k vyhrazení dobývacího 
prostoru a záměru těžby vydala kladná stanoviska. 
V předloženém návrhu zonace je celá plocha dobývacího 
prostoru a převážná část ložiskového území, které je pro 
těžbu rentabilní, zařazena nově do III. zóny ochrany. Nově 
předkládaný návrh na vymezení zón ochrany tedy snižuje 
stupeň ochrany. 
V jižním cípu ložiskového území s nízkou vrstvou štěrkopísku 
byl ve II. zóně ochrany ponechán z důvodu zajištění 
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konstatováno, že: „V jižní části území CHKO se nachází 
v k. ú. Mankovice Chráněné ložiskové území 
s dobývacím prostorem pro štěrkopísky a v k. ú. Kunín 
s dobývacím prostorem pro cihlářskou surovinu. Oba 
dobývací prostory jsou dle nově navržené zonace ve III. 
zóně ochrany CHKO. Vymezená III. zóna 
nepředstavuje omezení těžby v uvedených dobývacích 
prostorech ani omezení plánované těžby ve 
stanovených CHLÚ. Základní ochranné podmínky 
stanovené pro III. zónu umožňují nadále užívat 
vymezené dobývací prostory stávajícím způsobem a 
včetně plánovaných otvírek v rámci CHLÚ“. Kontrolou 
orientačního grafického znázornění zón CHKO Poodří v 
příloze k vyhlášce bylo zjištěno, že v k. ú. Mankovice je 
návrh II. zóny ochrany v překryvu s částí vymezeného 
CHLÚ Mankovice (ID:00880000). Požadujeme, aby 
hranice II. zóny byla upravena tak, aby respektovala 
hranice chráněného ložiskového území.  
 

celistvosti vymezeného segmentu II. zóny, který je tvořen 
nivními loukami v meandrech toku řeky Odry, zatímco 
převážná plocha ložiskového území s celým dobývacím 
prostorem je v současnosti jako orná půda nově navrhovaná 
do III. zóny.  
Vyjmutím této malé části ložiskového území z II. zóny 
ochrany by došlo k narušení celistvosti již zmenšeného 
segmentu II. zóny ochrany, k možnému negativnímu 
ovlivnění předmětu ochrany CHKO a EVL, neboť by 
docházelo s ohledem na různý stupeň ochrany k různým 
způsobům hospodaření v uceleném komplexu lučních 
společenstev v nivě toku řeky Odry. 
 
Dobývací prostor v k. ú. Kunín je v současnosti vytěžený. 
Těžba zde probíhala cca do roku 1968. V předloženém 
návrhu zonace je II. zóna ochrany (cca 1/10 z celkové plochy 
dobývacího prostoru) ponechána ve stejném stupni ochrany 
jako v současně platné zonaci. V návrhu tedy nedošlo v této 
okrajové části ke zpřísnění ochrany oproti stávajícímu stavu. 

4. K návrhu nařízení vlády obecně: 
Nesouhlasíme s vymezením I. zóny ochrany CHKO 
Poodří v místech průchodů (koridorů) plánovaných 
záměrů VTL plynovodů přepravní soustavy, a to 
projektů Moravia a STORK II. 
 
Odůvodnění: 
Jedná se o záměry, které jsou považovány za projekty 
národního zájmu (dle usnesení vlády ČR č. 491 ze dne 
25. 6. 2014) s dopadem na zásobování plynem 
v Evropě a jsou zároveň zařazeny na seznamu projektů 
PCI (projekty společného zájmu) nařízením Evropské 
komise č. 347/2013. Při zpracování hodnocení návrhu 
regulace nebyly zohledněny dopady vyhlášení změny 
zonace na platné územně plánovací dokumentace, kde 
jsou záměry VTL plynovodů vymezeny  (Politika 
územního rozvoje ČR, Zásady územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje). Nebyla rovněž zohledněna 

Částečně akceptováno 
Návrh na vyhlášení CHKO Poodří a návrh na vymezení 
zonace CHKO Poodří byl v souladu s ustanovením § 40 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen „ZOPK“) zaslán obcím, krajům a 
vlastníkům nemovitostí, kterých se návrh na vyhlášení 
dotýká. Trasa VTL plynovodu (Moravia, STORK II) je 
projednávána v rámci územního řízení, AOPK ČR vydala 
souhlasné závazné stanovisko s podmínkami dle § 44 odst. 1 
ZOPK a výjimku dle § 56 ZOPK. Navrhovaná zonace nebrání 
trasování VTL plynovodu. Vydané závazné stanovisko 
obsahuje podmínky zohledňující hodnoty území, v případě 
potřeby nově vydat výjimku podle § 43 ZOPK by byly v tomto 
rozhodnutí stanovené stejné podmínky, jako v současném 
závazném stanovisku, a to v souladu s ustanovením § 149 
odst. 1 zákona č. 500/2004. Sb., správní řád, kdy je obsah 
vydaného závazného stanoviska závazný pro výrokovou část 
rozhodnutí správního orgánu. Přírodní hodnoty území i z toho 
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skutečnost, že územím již prochází VTL plynovod 
přepravní soustavy plynu a nebylo vyhodnoceno, jaký 
dopad může změna mít na činnosti související se 
zajišťováním bezpečné přepravy plynu. Provozovatel 
přepravní soustavy NET4GAS nebyl vyhodnocen jako 
dotčený subjekt a neměl možnost vyjádřit se v r. 2014 k 
návrhu na vymezení zón ochrany přírody CHKO Poodří.  
V současné době probíhá intenzivní příprava na získání 
povolení pro citované záměry (územního rozhodnutí). 
Změna v území, kterou je změna zonace CHKO, může 
mít negativní dopad na probíhající přípravu, na již 
zajištěná stanoviska dotčených orgánů státní správy 
zejména s ohledem na platnou právní úpravu zákona č. 
114/1992 Sb. a rovněž na již provedené posuzování 
vlivů na životní prostředí. Není vyloučeno, že by 
vyhlášením I. zóny CHKO Poodří v místech 
plánovaných VTL plynovodů, bylo jejich plánované 
umístění a výstavba v budoucnu znemožněny. 
S ohledem na výše uvedené navrhujeme v místech 
koridorů pro vedení plynovodů přepravní soustavy 
(vyznačeno v situaci) ponechat stávající stav. 
 

vyplývající požadavky na provedení stavby byly předem se 
společností NET4GAS projednány a vzájemně 
odsouhlaseny. AOPK ČR i MŽP si je plně vědomo 
významnosti stavby s ohledem na skutečnost, že je tato 
stavba součástí Politiky územního rozvoje ČR. V těchto 
případech, kdy bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko 
se stanovenými podmínkami a kdy veřejný zájem významně 
převažuje nad zájmy ochrany přírody a následná úprava 
terénu po dokončení stavebních prací zaručuje návrat 
biotopů do původního stavu, jsou naplněna kritéria pro 
udělení výjimky v souladu s ustanovením § 56 ZOPK. 
Vyčlenění koridoru stavby z I. zóny ochrany by znamenalo 
funkční rozdělení vzájemně propojených biotopů fungujících 
jako celek. Ty budou sice v průběhu stavby plynovodu 
negativně ovlivněny, avšak při dodržení podmínek závazného 
stanoviska, případně budoucí výjimky, tento negativní vliv 
nebude závažný a pouze dočasný. Pro budoucí zachování, 
celistvost a ochranu území před negativními vlivy možného 
nevhodného hospodaření je nezbytné zachovat v tomto 
území I. zónu v plném rozsahu. 
To, že Agentura respektuje význam stavby, dokazují i četná 
konstruktivní jednání z poslední doby přímo se zástupci 
NET4GAS. 
 
Připomínka byla vypořádána úpravou hranic I. zóny (v 
souběžně projednávaném návrhu vyhlášky o vymezení zón 
ochrany přírody CHKO Poodří): z I. zóny v k. ú. Suchdol nad 
Odrou byly vypuštěny drobné úseky, přes které má být veden 
plynovod Moravia. Dále bylo do návrhu nařízení vlády 
doplněno přechodné ustanovení tohoto znění: „Správní 
řízení zahájená a neskončená do dne účinnosti tohoto 
nařízení se dokončí podle dosavadních právních předpisů“. 
Tím bude zajištěno, že pro řízení o vydání územních 
rozhodnutí pro oba plynovody, která by měla být opětovně 
zahájena v listopadu t.r., budou platit dosud vydané výjimky a 
závazná stanoviska (která byla vůči oběma záměrům 
pozitivní).  
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Připomínka:  
5. K závěrečné zprávě RIA: 
V závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
doporučujeme v bodu 1.2 Definice problému, odst. 4, 
poslední věta, nahradit chybně uvedenou číslovku 1,94 
% číslovkou 1,43%. 
 

Akceptováno 
Upraveno dle doporučení. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 
 

1. K § 2 odst. 2: 
Podle přílohy č. 1029 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., 
o stanovení národního seznamu evropsky významných 
lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb., se 
evropská významná lokalita s kódem CZ0813438 
nazývá „Cihelna Kunín“, pročež doporučujeme vložit 
před slovo „Kunín“ slovo „Cihelna“. 
 

Akceptováno 
Upraveno dle doporučení. 

2. K § 3 odst. 4: 
Doporučujeme vypustit slova „ochrany přírody“, neboť 
jsou vzhledem k legislativní zkratce „ústřední seznam“, 
zavedené v § 42 odst. 1 zákona o ochraně přírody a 
krajiny, nadbytečná. 
 

Akceptováno  

3. K § 5:  
Upozorňujeme, že někdy je v jednotlivých odstavcích 
užíváno rozvitého pojmu „předchozí souhlas“, kdežto 
jindy prostého pojmu „souhlas“. Tato skutečnost by 
mohla adresáta normy vést k závěru, že se zde 
vyskytují dva různé typy souhlasu (předchozí a 
následný), avšak např. v případě odstavce 2 takový 
výklad nedává smysl, což naopak nasvědčuje tomu, že 
jde pouze o nedůslednost předkladatele a u všech 
výskytů předmětného pojmu se jedná o souhlas 
předchozí (této variantě svědčí i zvláštní část 
odůvodnění, v níž je obsažena formulace „jen 
s předchozím souhlasem AOPK ČR“). 
Vzhledem ke shora předestřeným interpretačním 
nejasnostem týkajícím se pojmu „souhlas“ žádáme 
předkladatele o vyjasnění jeho užívání v § 5 návrhu. 

Akceptováno 
Ve všech případech bylo doplněno, že se jedná o souhlas 
„předchozí“. 
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4. K příloze č. 2: 
S odkazem na znění § 3 odst. 3 návrhu doporučujeme 
v nadpisu přílohy č. 2 vložit za slovo „znázornění“ slovo 
„území“, protože se v ní nejedná o grafické znázornění 
CHKO jako takové, nýbrž jejího území. 
 

Akceptováno 

5. K otázce potřebnosti přechodného ustanovení: 
Dáváme ke zvážení, zda není potřebné vtělit do návrhu 
přechodné ustanovení, které by se zaobíralo právními 
poměry založenými na základě předchozí derogované 
právní úpravy, tj. vyhlášky č. 155/1991 Sb., o zřízení 
CHKO Poodří. 
 

Akceptováno 
Přechodné ustanovení doplněno po projednání 
s Ministerstvem průmyslu a obchodu (jde o běžící územní 
řízení plynovodu Moravia a STORK II.). Viz připomínka MPO 
č. 4. 

Ministerstvo vnitra  
 
 

Zásadní připomínky:  
1. K § 5 odst. 1: 
Požadujeme do ustanovení doplnit, že uvedená 
omezení se nevztahují na případy hašení požárů a 
řešení mimořádných událostí nebo krizových situací, 
tedy v těch to případech není vyžadován souhlas 
příslušného orgánu ochrany přírody.  
Navrhované doplnění je žádoucí vzhledem ke 
skutečnosti, že některé ve výčtu uvedené činnosti 
mohou úzce souviset s efektivním prováděním zásahů 
Hasičského záchranného sboru České republiky - jedná 
se mimo jiné např. o písm. i), kdy jsou využívána létající 
hasičská zařízení na dálkové ovládání. Ponecháváme 
na rozhodnutí předkladatele, zda bude zvolena obecná 
výjimka, či zda bude upřednostněn text v návaznosti na 
konkrétní, ve výčtu uvedené relevantní činnosti. 
 

Částečně akceptováno 
Navrhované doplnění považujeme za zbytečné, v základních 
ani bližších ochranných podmínkách zvláště chráněných 
území se tato výjimka neuvádí, aniž by byl souhlas orgány 
ochrany přírody pro činnost HZS ČR vyžadován - s ohledem 
na charakter činnosti HZS ČR vyplývající ze zvláštních 
předpisů – zejm. zákon o požární ochraně, zákon o IZS. 
 
Bylo doplněno ustanovení § 5 odst. 1 písm. i), které jediné 
považujeme za využitelné pro činnost HZS ČR: 
„i) provozovat bezpilotní létající zařízení na dálkové ovládání, 
kromě letů pro zajištění bezpečnosti státu, ochrany osob, 
majetku nebo veřejného pořádku, a letů pro potřeby orgánů 
ochrany přírody.“ 
 
Konečné znění tohoto ustanovení bylo dohodnuto s MD. 

2. K § 5 odst. 2: 
Požadujeme text poslední věty upravit tak, aby souhlas 
příslušného orgánu ochrany přírody nebyl vyžadován 
ani v případě hašení požárů, řešení mimořádných 
událostí nebo krizových situací.  

Akceptováno 
Nové znění § 5 odst. 2: „Předchozí souhlas příslušného 
orgánu ochrany přírody není třeba v případě povodňové, 
havarijní nebo mimořádné klimatické situace a dále při 
hašení požárů, řešení mimořádných událostí nebo 
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Pro vysvětlení uvádíme, že např. mulčovací hmota je 
využívána právě v souvislosti s hašením požárů, je tedy 
žádoucí zajistit efektivní provádění potřebných zásahů, 
jež by bylo znemožněno nutností vyčkávat na 
požadovaný souhlas příslušného orgánu ochrany 
přírody. 
 

krizových situací.“ 
 

3. K § 6: 
Upozorňujeme, že právní předpisy mohou být měněny 
popřípadě rušeny pouze právním předpisem téhož 
druhu (s výjimkou popsanou v čl. 10 odst. 3 
legislativních pravidel vlády). V daném případě by tedy 
měla být vyhláška Ministerstva životního prostředí 
zrušena zase pouze vyhláškou ministerstva, zvláště 
když je vedle nynějšího nařízení vlády navrhováno ve 
věci Chráněné krajinné oblasti Poodří právě i vydání 
vyhlášky.  
 

Vysvětleno 
Vyhláška č. 155/1991 Sb. byla vydána na základě zmocnění 
obsaženého v § 8 odst. 2 dnes již zrušeného zákona č. 
40/1956 Sb. o státní ochraně přírody. Podle § 90 odst. 2 
platného zákona č. 114/1992 Sb. jsou CHKO vyhlášené 
podle § 8 zákona č. 40/1956 Sb. nadále chráněny jako CHKO 
(§ 25). CHKO jsou podle platného znění § 25 odst. 3 zákona 
č. 114/1992 Sb. vyhlašovány nařízením vlády. Máme tedy za 
to, že spíše než o případ rušení předpisu, který byl vydán na 
základě již zrušeného zmocňovacího ustanovení, se jedná o 
nahrazení právního předpisu, který zřídil CHKO chráněnou 
dle platné právní úpravy formou nařízení vlády (tj. postup 
analogický spíše větě první čl. 10 odst. 3 LPV). Obdobně jako 
u nedávno vyhlášené CHKO Kokořínsko-Máchův kraj proto 
navrhujeme zrušit platný zřizovací předpis v rámci nově 
vyhlašovaného nařízení vlády.  

Ministerstvo 
zemědělství 
 
 

Zásadní připomínky:  
1. Obecně k návrhu: 
Požadujeme doplnit v tabelární a mapové formě plochy 
nově zařazené a plochy vyjmuté z území CHKO. 
 

Vysvětleno 
Plochy (v ha a %) nově zařazené a nově vyjmuté z CHKO 
Poodří jsou uvedeny v Závěrečné zprávě RIA str. 3,11,13,14, 
a zároveň jsou přehledně vyznačeny v mapové formě 
dostupné na webových stránkách AOPK ČR: 
http://poodri.ochranaprirody.cz/zamer-na-vyhlasovani-chko-
poodri/ až do úrovně katastrálních map. Povinnost zpracovat 
tyto plochy v tabelární formě nevyplývá z žádného právního 
předpisu. S ohledem na velikost území CHKO a množství 
ploch, které byly vyjmuty a ploch, které byly s ohledem na 
požadavek Evropské komise, kdy je povinnost území EVL 
Poodří vyhlásit v kategorii CHKO, kdy se jedná a desítky 
pozemků, by byl takovýto záměr bez následného využití 
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těchto tabulek neúčelným. 
2. K závěrečné zprávě RIA: 
Jako dotčený subjekt předmětným návrhem vyhlášky je 
i Povodí Odry, státní podnik, který musí být uveden v 
kap. 1.4. „Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace" a činnosti a omezení na území CHKO Poodří 
s ním musí být projednány. 
 

 
Vysvětleno 
Povodí Odry, s. p. bylo v rámci předjednávání návrhu na 
vyhlášení CHKO Poodří a návrhu na vymezení zonace 
CHKO Poodří osloveno AOPK ČR a připomínky Povodí Odry 
s. p. byly AOPK ČR zapracovány do návrhu.  
Následně MŽP rozeslalo Povodí Odry s. p. oznámení o 
záměru vyhlásit CHKO Poodří a vymezit zonaci CHKO 
Poodří v souladu s ustanovením § 40 zákona č. 114/1992 Sb. 
MŽP k předloženému návrhu obdrželo od Povodí Odry s. p. 
vyjádření, ze dne 29. 10. 2014, č . j.: 11556/921/7.2/2014, že 
k předloženým návrhům nemá žádné námitky ani připomínky. 
 
Z metodiky pro hodnocení dopadů regulace tato povinnost 
pro MŽP nevyplývá. 

3. K § 5 odst. 1 písm. d): 
V § 5 odst. 1 písm. d) doplnit za čárku text: „s výjimkou 
zásahů prováděných správcem vodních toků na 
základě § 47 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, aby se nestala překážkou 
odtokových poměrů". 
 
 
 

Vysvětleno 
V CHKO Poodří se na významných vodních tocích, které jsou 
podstatné z pohledu zachování průtočnosti a odtokových 
poměrů, vegetace zmíněná v bodě d) nevyskytuje. Vodní 
vegetace se vyskytuje pouze v několika krátkých úsecích 
na drobných tocích a melioračních kanálech, které nemají 
zásadní vliv z pohledu zdroje záplav, pouze místních rozlivů, 
jež jsou základem fungování cenných mokřadních biotopů – 
předmětů ochrany CHKO. 

Připomínky: 
4. K závěrečné zprávě RIA: 
Doporučujeme seznam použitých zkratek v závěrečné 
zprávě z hodnocení dopadů regulace doplnit o zkratku 
„ZCHÚ“ 

Akceptováno 

5. K závěrečné zprávě RIA: 
Doporučujeme v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace neuvádět, že dopady na subjekty podnikající 
v cestovním ruchu budou pozitivní, ani že se očekává 
zvýšení příjmů spojených s turismem. Zejména proto, 

Vysvětleno 
Turistické a rekreační činnosti nejsou v kolizi s posláním 
CHKO, pokud jsou respektovány přírodní hodnoty a procesy 
v území. Proto lze naopak předpokládat, že území 
navrhované do CHKO, zejména severní část navazující na 
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že závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace je 
koncipována tak, že aktivity turistického ruchu mají na 
předmět ochrany významný negativní vliv. 
 

aglomeraci Ostravy, se po jejím vyhlášení stane pro 
návštěvníky atraktivnější, což by mělo mít vliv na nárůst 
počtu návštěvníků a na rozvoj rekreace při respektování 
přírodních hodnot CHKO, tedy i na subjekty podnikající 
v cestovním ruchu a navázaných službách v daném regionu, 
popř. na zřízení nových pracovních míst apod. (tj. 
předpokládají se přínosy pro místní ekonomiku). Existence 
CHKO s sebou přináší snazší získání finančních prostředků 
na podporu trvale udržitelného cestovního ruchu a podporu 
výstavby návštěvnické infrastruktury (např. z národních 
či operačních programů). 

Úřad vlády – 
místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum a 
inovace 
 

Zásadní připomínka:  
Obecně k návrhu: 
Zásadně nesouhlasíme s tím, že souběžně s nutnou 
harmonizací návrhu nařízení vlády s platnými právními 
předpisy je měněno území chráněné krajinné oblasti 
(CHKO) a fakticky je rozšiřováno. 
 
Odůvodnění: 
Obecně nesouhlasíme s dalším rozšiřováním CHKO a 
domníváme se, že případné změny ve vymezení CHKO 
by neměly být prováděny v rámci harmonizační novely. 
Z předloženého materiálu není navíc vůbec zřejmé, 
které plochy se nově zařazují a které naopak vyjímají. V 
případném samostatném a zdůvodněném návrhu změn 
v zařazení ploch do území CHKO by tyto změny měly 
být vyznačeny v tabulkové formě i ve formě mapového 
výstupu.  

 

Vysvětleno 
Zásadní požadavek na rozšíření území CHKO Poodří vyplývá 
z nařízení vlády č. 73/2016 Sb. ze dne 3. 2. 2016, kterým se 
mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního 
seznamu evropsky významných lokalit, příloha č. 1058, a 
kterým byla Evropsky významná lokalita Poodří navržena do 
kategorie CHKO. 
Plocha území, která byla zároveň nově vyjmuta z CHKO, má 
rozlohu 181,77 ha. Jedná se zejména o antropicky ovlivněné 
plochy bez významných přírodních a krajinných hodnot, např. 
části zastavěných území obcí a měst, která jsou aktuálně 
součástí  CHKO. Výsledně se tedy celková rozloha 
stávajícího CHKO změní nárůstem plochy pouze o 1, 43 %.  
 
Plochy nově zařazené a plochy nově vyjmuté z CHKO 
Poodří, až do úrovně katastrálních map, ze kterých je zřejmé, 
jakých pozemků se návrh týká, jsou v mapové formě 
uveřejněny formou webové aplikace na stránkách AOPK ČR: 
http://poodri.ochranaprirody.cz/zamer-na-vyhlasovani-chko-
poodri/. Povinnost zpracovat tyto plochy v tabelární formě 
nevyplývá z žádného právního předpisu. S ohledem na 
velikost území CHKO a množství ploch, které byly vyjmuty a 
ploch, které byly s ohledem na požadavek EK, kdy je 
povinnost území EVL Poodří vyhlásit v kategorii CHKO, kdy 
se jedná a desítky pozemků, by byl takovýto záměr bez 
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následného využití těchto tabulek neúčelným. 
Český úřad 
zeměměřický 
a katastrální 
 
 

Zásadní připomínka:  
K § 3 odst. 4 
Požaduji v textu ustanovení vložit před slovo 
„katastrální“ slovo „kopie“. 
Odůvodnění: 
Správu státních mapových děl (katastrálních map) 
vykonávají katastrální úřady, v ústředním seznamu 
ochrany přírody jsou pak uloženy pouze kopie 
katastrálních map. 
 

Akceptováno 

Český báňský úřad 
 
 

Zásadní připomínka:  
Obecně: 
K výše uvedeným návrhům uvádíme, že jak nová část 
zřizované chráněné krajinné oblasti, tak významná část 
již zřízené chráněné krajinné oblasti se nachází 
v prostoru Chráněného ložiskového území ID 144 
00000-čs. část Hornoslezské pánve ČÚ, dobývacího 
prostoru ID 400 44 – Svinov I – zemní plyn, a 
dobývacího prostoru ID 601 84 – Polanka nad Odrou – 
štěrkopísky.  
 
Vzhledem ke skutečnosti, že chráněné ložiskové území 
slouží podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), k ochraně 
výhradního ložiska jakožto státního vlastnictví před 
znemožněním jeho budoucího využívání, a s ohledem 
na fakt, že rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru 
je podle horního zákona také rozhodnutím o změně 
využití území, navrhujeme, aby byla Chráněná krajinná 
oblast Poodří stanovena mimo tato teritoria, nebo 
alespoň mimo zmiňované dobývací prostory. 
 

Vysvětleno 
 
Zásadní požadavek k rozšíření území CHKO Poodří vyplývá 
z nařízení vlády č. 73/2016 Sb. ze dne 3. 2. 2016, kterým se 
mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního 
seznamu evropsky významných lokalit, příloha č. 1058, a 
kterým byla Evropsky významná lokalita Poodří navržena do 
kategorie CHKO. 
 
Návrhem nařízení vlády na vyhlášení CHKO není dobývací 
prostor ID 601 84 - Polanka nad Odrou – štěrkopísky dotčen, 
neboť se nachází zcela mimo CHKO (cca 2,2 km).  
 
S ohledem na charakter suroviny a způsob případné těžby v 
CHLÚ ID 144 00000-čs. část Hornoslezské pánve nedochází 
ke kolizi s ochranou přírodního území na povrchu. 
 
Dobývací prostor ID 400 44 Svinov I - zemní plyn částečně 
zasahuje na území CHKO. Z hlediska vlivu těžby na životní 
prostředí, ložisko ani jeho těžba neovlivňuje negativním 
způsobem hodnoty ochrany přírody. S ohledem na způsob 
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těžby v tomto prostoru by nemělo dojít ke střetu s ochranou 
přírodního území na povrchu. V případě, kdy činnost 
významně neovlivní stav předmětu ochrany CHKO, což lze 
při hlubinném způsobu těžby očekávat, je možné povolit 
výjimku ze zákona. 
 

Úřad pro ochranu 
osobních údajů 
 
 

Zásadní připomínka:  
Úřad pro ochranu osobních údajů je nucen znovu 
zopakovat svou připomínku z 26. května 2016, čj. 
UOOU-06173/16-3, k návrhu vládního nařízení, kterým 
se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a 
hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a 
odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o 
citlivých oblastech: 
Předlohu je nezbytné doplnit o klasické odůvodnění 
podle článku 14 a 16 odst. 4 legislativních pravidel, 
jehož integrální součástí je podle článku 14 odst. 1 
písm. f) zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve 
vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (DPIA). 
Tato připomínka je zásadní. Samotná RIA nestačí. 
Vzhledem k tomu, že předloha k ochraně soukromí, 
včetně osobních údajů, nemá žádný vztah, mělo by 
DPIA znít: „Navrhovaná úprava nemá k ochraně 
osobních údajů a ochraně soukromí žádný vztah.“ 
Zároveň je ÚOOÚ znovu nucen připomenout svůj dopis 
z 14. dubna 2016, čj. UOOU-03725/16-9, v němž žádal, 
aby ředitel odboru 410 – legislativního podnikl takové 
opatření, že ÚOOÚ budou zasílány k vyjádření pouze 
návrhy těch právních předpisů, které splňují kritéria 
článku 5 odst. 1 písm. b) legislativních pravidel vlády a 
obdobných ustanovení. 
 

Akceptováno 
Odůvodnění doplněno dle požadavku. 
 
Co se týče rozesílání návrhů právních předpisů dle čl. 5 LPV, 
máme za to, že je to především dotčený orgán, který by měl 
posoudit možnost dotčení své působnosti předkládaným 
návrhem. Pokud zhodnotí, že se jej návrh netýká, neuplatní 
připomínky. 

Magistrát hl. m. Prahy 
 
 

1. K § 4: 
Na konci textu uvedeného ustanovení doporučujeme za 
slova „ochrany přírody“ doplnit odkaz na poznámku pod 
čarou, která zní: „x) Vyhláška č…/2016 Sb., o vymezení 

Akceptováno 
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zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Poodří.“. 
 
2. K § 5 odst. 2:  
Ve větě první je třeba za slova „pouze se“ vložit slovo 
„předchozím“ a v souvislosti s  touto úpravou provést 
úpravu mluvnickou, a to slovo „se“ nahradit slovem „s“. 
 
Ve větě druhé uvedeného odstavce se (v reakci na větu 
první) stanoví, v jakých případech není třeba na území 
I. a II. zóny chráněné krajinné oblasti předchozího 
souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody. 
Z uvedeného tedy vyplývá, že pro činnosti uvedené ve 
větě první, tedy pro ponechání mulčované hmoty a 
štěpky na místě, nejde-li o údržbu vodních děl, je 
předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody 
zapotřebí. 
 

Akceptováno 

3. K § 5 odst. 3 a 4: 
Jsme názoru, že realizaci činností  uvedených v odst. 3 
a 4 je rovněž třeba podmínit předchozím souhlasem 
příslušného orgánu ochrany přírody. 
V opačném případě není vyloučeno vydávání souhlasu 
následného, což by mohlo mít v jednotlivých případech 
negativní dopady na příslušná území chráněné krajinné 
oblasti. 
 

Akceptováno 

4. K příloze č. 1: 
V odstavci prvním, v páté řádce je třeba odstranit slova 
„Šenov u Nového Jičína“. Omylem je toto katastrální 
území uvedeno dvakrát. 
 

Akceptováno 

5. K odůvodnění: 
Upozorňujeme, že se nebylo možno seznámit 
s odůvodněním jednotlivých ustanovení předloženého 
návrhu nařízení vlády, neboť nebyla připojena zvláštní 
část odůvodnění. Materiál obsahuje jen Závěrečnou 
zprávu z hodnocení dopadů regulace. Podle čl. 14 odst. 

Akceptováno 
Upraveno dle požadavku. Zvláštní část odůvodnění byla 
doplněna, do eklepu nebyla vložena nedopatřením. 
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2 Legislativních pravidel vlády však tato zpráva 
nahrazuje pouze obecnou část odůvodnění. 
 

Sdružení místních 
samospráv 
 
 

K výnosu:   
V § 5 Bližší ochranné podmínky navrhujeme doplnit 
následovně: 
(1) h) provozovat cvičné a vyhlídkové lety letadel a 
vrtulníků a létat na sportovních nebo cvičných a 
výukových létajících zařízeních 
Zdůvodnění: V posledních letech došlo k masivnímu 
nárůstu přeletů letadel většinou v rámci cvičných letů 
nad CHKO Poodří, nejvíce pak nad rezervacemi 
Kotvice, Bartošovický luh a Bažantula, jejichž rybníky 
zřejmě piloti užívají jako orientační body. Letadla buď 
krouží nad CHKO, aby piloti získali potřebný počet 
nalétaných hodin, nebo v cca 10 minutových intervalech 
nacvičují start a přistání a přelétají nízkým letem zvláště 
nad PR Kotvice a Bažantula, čímž vyrušují hnízdící 
druhy ptactva, včetně druhu ptačí oblasti Poodří, 
Motáka pochopa. Další druh, bukač velký, se už v 
území přestal vyskytovat. V jarním období tak letos 
letadla opakovaně startovala mezi hejna divokých hus, 
které se na tahu v CHKO po nějaký čas setrvávají a ve 
stále větší míře zde hnízdí.  Fatální kolize letadla s 
ptáky nad CHKO je při takové intenzitě provozu 
situované v nízké výšce pouze otázkou času. 

 

 

 

 (2) Na území I. a II. zóny chráněné krajinné oblasti lze 
pouze se souhlasem příslušného orgánu ochrany 

Vysvětleno 
Letecký provoz v letové výšce nad 150 m nemá na 
základě odborné studie zadané AOPK ČR (Mandák & Molitor 
2015) negativní vliv na předměty ochrany CHKO Poodří a 
nezasahuje negativně do přirozeného vývoje zvláště 
chráněných druhů ptáků, kteří na rybnících hnízdí. Negativní 
vliv může mít létání na sportovních létajících zařízeních a 
provozování bezpilotních létajících zařízení (dronů). 
Rybniční soustavy v CHKO Poodří jsou významným 
hnízdištěm ptáků a shromaždištěm v době tahu, včetně 
druhů, které jsou předměty ochrany ptačí oblasti, Ramsarské 
lokality a přírodních rezervací. Časté vyhlídkové lety nízko 
nad vodní hladinou působí negativně v době hnízdění, kdy 
dochází ke zvýšenému rušení a možnému ovlivnění hnízdní 
úspěšnosti a obdobně také v době tahu, kdy dochází k 
nadměrnému rušení ptáků odpočívajících a krmících se na 
vodních hladinách rybníků.  
Z navržených bližších ochranných podmínek h) a i) vyplývá, 
že létat na sportovních létajících zařízeních a provozovat 
bezpilotní létající zařízení na dálkové ovládání (např. drony) 
je na celém území CHKO možné, ale s ohledem na možné 
výše uvedené negativní vlivy je potřebné tuto činnost 
v průběhu roku (hnízdní sezóna, doba tahu) regulovat formou 
souhlasu orgánu ochrany přírody. 
Nalétávání dronů nad jednotlivé rybníky (vodní hladinu, břehy 
a břehové porosty) v době hnízdění způsobuje rušení a je 
z hlediska zajištění ochrany předmětů ochrany CHKO, 
kterými dané ekosystémy stojatých vod (rybníky) s danými 
populacemi druhů jsou, neakceptovatelné.  
 
Další rozšiřování regulace (i na cvičné a vyhlídkové lety 
letadel a vrtulníků) nepovažujeme za opodstatněné. 
Připomínka jde proti připomínce uplatněné MD (viz str. 2 
vypořádací tabulky). 
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přírody ponechávat na místě posekanou či 
mulčovanou hmotu a štěpku, nejde-li o údržbu vodních 
děl. Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany 
přírody není třeba v případě povodňové, havarijní nebo 
mimořádné klimatické situace.   

Tato připomínka je zásadní. 
 

 
Vysvětleno 
V případě navrhovaného znění bližší ochranné podmínky by 
nastal stav, kdy by AOPK ČR musela pro I. a II. zónu CHKO 
vydávat souhlasy k sušení sena, neboť jde rovněž o 
ponechání posekané hmoty na místě, byť dočasně. Na 
základě tohoto návrhu by došlo k významnému zvýšení 
administrativní zátěže zemědělsky hospodařících subjektů a 
vlastníků pozemků na území celé CHKO, což je z hlediska 
ochrany přírody neodůvodněné. 

 K hranicím CHKO a zonaci: 

Upravit hranici CHKO (či alespoň zonaci) tak, aby 
byl respektován návrh Změny č. 7 Územního plánu 
sídelního útvaru Suchdol nad Odrou v oblasti zóny 
podnikání.   

Zdůvodnění: Městys Suchdol nad Odrou poskytl desítky 
hektarů svých pozemků na opatření k obnově přírody 
Poodří. Nyní žádá o rozšíření zóny podnikání v tradiční 
lokalitě v míře nezbytně nutné pro optimalizaci 
výrobního a dopravního využití území. V konfliktu 
veřejných zájmů upřednostňuje městys veřejný zájem 
udržení zaměstnanosti (v lokalitě je cca 1000 
pracovních míst) a snížení dopravních rizik (výrazné 
omezení pohybu kamiónů do meziskladů výrobků 
v obci, pokud vzniknou skladovací kapacity přímo 
v areálu výrobního podniku) před veřejným zájmem 
ochrany životního prostředí (zájmové území 
představuje stávající plochu orné půdy s téměř nulovou 
hodnotou z hlediska ochrany přírody; hranice 
zájmového území přirozeně vymezuje železniční trať 
Bohumín - Přerov, výrobními podniky Romotop a NC-
Line, silnice III. tř. Suchdol n. O. – Kunín, areál 
komunální ČOV o kapacitě 3000 EO a několik trvale 
obydlených rodinných domů). 

Akceptováno   
Území vymezená ve změně č. 7. ÚPSÚ Suchdol n. Odrou 
jako plochy určené k průmyslové výrobě (Z 7.01 a Z 7.02) a 
plochy dopravně silniční (Z 7.03) nejsou z hlediska zajištění 
ochrany předmětu ochrany CHKO Poodří klíčové a je možné 
je z návrhu nového vymezení CHKO Poodří vypustit. 
 
Odůvodnění:  
Jedná se z velké části o plochy orné půdy začleněné mezi 
průmyslovou zástavbu, žel. trať a zástavbu rodinných domků. 
Vzhledem k svému charakteru byly plochy v  nové zonaci 
navrženy do III. zóny. Územím neprochází migrační koridor, 
ÚSES ani se nejedná o MZCHÚ, nebyl zde zjištěn výskyt 
ZCHD.  
 
Území zůstalo součástí nového návrhu CHKO, z důvodu jeho 
ochranné funkce při eliminaci rušivých vlivů na hodnotná 
území I. a II. zóny Oderské nivy, a také z důvodu, že během 
projednání nebyly ze strany obce vzneseny, žádné námitky či 
požadavky na jeho vyčlenění.  
Přestože určitá negativa zmiňovaného záměru existují 
(zvýšená hluková a světelná zátěž ovlivňující případnou 
migraci z NRBC Oderská niva) je možno je zmírnit v rámci 
připomínek k samotnému záměru a to i v případě, že území 
bude vyčleněno mimo CHKO. 
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Tato připomínka je zásadní. 
 

 Produkční rybníky zařadit do III. zóny CHKO. 

Zdůvodnění: K ochraně přírody byla v Poodří vyčleněna 
třetina rybníků. Zbývající jsou využívány k intenzivnímu 
či spíše polointenzivnímu hospodaření. Vzhledem 
k tomu, že rybníky byly původně zakládány výhradně 
k chovu ryb, se jeví poměr mezi intenzivním a 
extenzivním hospodařením jako přínosný pro ochranu 
přírody i hospodařící subjekty. Požadavek či výhled na 
zařazení produkčních rybníků do II. zóny byl nečekaně 
vznesen až AOPK ČR a neopírá se o plán péče, ani o 
další věrohodná zjištění. Navrhujeme zařazení 
produkčních rybníků stejné, jako má orná půda (III. 
zóna). Obojí je obděláváno ve 
srovnatelném pravidelném cyklu, který umožňuje 
hospodaření a zároveň i výskyt chráněných živočichů 
bez zvýšené administrativní zátěže hospodařících 
subjektů.  

Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno   

S ohledem na potřebu nalézt takový způsob prosperujícího 
hospodaření na přírodě hodnotných rybnících v CHKO 
Poodří, který by umožnil ekonomickou stabilitu pro vlastníky a 
hospodařící subjekty, byla mezi orgánem ochrany přírody 
(AOPK ČR) a vlastníky největších rybářských společností 
v CHKO, kde se zvyšuje stupeň ochrany, uzavřena dohoda o 
způsobu hospodaření podle ustanovení § 68 odst. 2 ZOPK, 
jejímž účelem je vzájemná dohoda obou stran na takovém 
způsobu hospodaření, který zohledňuje zájmy ochrany 
přírody a krajiny při zachování ekonomicky vyhovujícího 
hospodářského využívání rybníků.  

Zařazení vybraných rybníků do II. zóny ochrany potrhuje 
jejich biologickou a krajinářskou hodnotu v rámci ekosystémů 
CHKO Poodří. Všechny rybníky jsou jedním z hlavních 
předmětů ochrany CHKO a jsou zároveň stěžejní z pohledu 
zachování předmětů ochrany evropsky významné lokality 
Poodří, ptačí oblasti Poodří a jsou také součástí mokřadů 
mezinárodního významu v rámci Ramsarské konvence. Na 
rybníky je vázáno množství předmětů ochrany – živočišných 
a rostlinných druhů a rostlinných společenstev. Rybníky 
mají funkci významné tahové zastávky vodních ptáků, včetně 
desítek zvláště chráněných druhů a včetně předmětu ochrany 
ptačí oblasti. Součástí předmětu ochrany jsou dílčí populace 
zvláště chráněných obojživelníků, včetně předmětů ochrany 
EVL Poodří. Dostatečné zajištění ochrany předmětů ochrany 
EVL je možné pouze zařazením vybraných rybníků do II. 
zóny, což je dohodnuto i s vlastníky a hospodáři těchto 
rybníků. 
Rybníky jsou rovněž biotopem předmětu ochrany CHKO 
Poodří a EVL Poodří piskoře pruhovaného, přičemž rybniční 
náhony a stoky jsou důležitými migračními trasami. Součástí 
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předmětu ochrany jsou porosty vodních a mokřadních 
makrofyt, včetně předmětu ochrany EVL Poodří. Rybníky 
jako rozsáhlé vodní plochy a jejich hráze s dřevinnými 
porosty se významným způsobem pozitivně podílejí na 
utváření typického krajinného rázu Poodří. 
Pro zachování předmětů ochrany vázaných na rybniční 
ekosystémy je potřeba na rybnících ve II. zóně CHKO vedle 
jejich produkční funkce zachovat i dostatečnou funkci biotopu 
planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, například 
vhodným usměrňováním hospodaření zachovávat příbřežní 
pásy nebo ostrůvkovité porosty rákosin nebo jiných vodních 
rostlin a na ně vázaná společenstva živočichů. K tomuto je 
potřeba udržet na rybnících stávající polointenzivní rybářské 
hospodaření. 
S ohledem na výše zmíněné hodnoty nelze k přírodovědně 
hodnotným rybníkům přistupovat stejným způsobem jako 
k plochám orné půdy, přičemž jsou některé rybníky na území 
CHKO zařazeny do III. zóny ochrany s tím, že se zde 
hospodaří intenzivním způsobem.  
 

 Znovu projednat ochranné podmínky s vlastníky 
lesů na svazích pravobřežní terasy a nabídnout 
spravedlivou kompenzaci újmy na hospodaření 
v těchto porostech.  

Zdůvodnění: Návrh na změnu zonace byl sice 
projednán s vlastníky lesních pozemků, po roce od 
projednání je však jasné, že nebudou dodrženy sliby, 
které počátkem roku 2015 dal vedoucí regionálního 
pracoviště  AOPK vlastníkům např. v Albrechtičkách. 
Právě díky přislíbené velkorysé úhradě újmy na 
hospodaření upustili vlastníci lesů od podání námitky 
vůči zařazení jejich lesních porostů do vyšší zóny 
ochrany. Vysvětlení vedoucího, že jeho sliby o 
kompenzaci újmy nelze v rámci aktuálně platných 
předpisů splnit (platily i předtím), vedou ke ztrátě důvěry 

Vysvětleno 
Záměr na vyhlášení CHKO byl s vlastníky řádně projednán 
podle § 40 zákona č. 114/1992 Sb. a toto projednání bylo 
v souladu s tímto zákonným ustanovením uzavřeno. Náhrada 
újmy za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření se 
řídí § 58 zákona č. 114/1992 Sb. a při splnění podmínek 
tohoto ustanovení bude újma vlastníkům pozemků 
vyplacena. 
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ve státní ochranu přírody ještě před novým vyhlášením 
CHKO.  

Tato připomínka je zásadní. 
 K závěrečné zprávě:   

Závěrečná zpráva je neobjektivní.  

K jednotlivým bodům: 

K 3.1:  Dopad na státní rozpočet by mohl být nižší, 
nebo by nemusel být žádný, kdyby výkon státní správy 
a management probíhaly efektivně. Sídlo správy bylo 
bezdůvodně přemístěno z polohy ve středu CHKO 
zcela mimo toto území (na opačný konec Ostravy), což 
nepochybně zvyšuje provozní náklady a zhoršuje jeho 
dostupnost pro zástupce místních samospráv i pro širší 
veřejnost. 

 

 

 

 

K 3.3:  Dopady na podnikatelské prostředí jsou uvedeny 
neobjektivně. Zřejmě záměrně byl vynechán negativní 
dopad v oblasti navrhované i stávající zóny podnikání 
v Suchdolu n. Odrou a negativní dopad zařazení do 
vyššího stupně ochrany produkčních rybníků a 
některých lesů. 

 

 

Vysvětleno   

3.1. Předmětem návrhu nařízení vlády na vyhlášení CHKO 
Poodří není řešení problematiky umístění sídla AOPK ČR, a 
ani k tomu nemá toto nařízení zmocnění. Umístění sídla 
Správy CHKO Poodří vyplývá z vnitřních předpisů AOPK ČR, 
které řeší vnitřní organizační strukturu AOPK ČR. Správa 
CHKO je dle aktuálního statutu organizace pracovištěm 
s regionální působností, tedy s působností významně 
přesahující území CHKO. 

Umístění sídla do centra regionu je odůvodněné, významně 
zlepšuje jeho dostupnost a zvyšuje efektivitu výkonu svěřené 
agendy. Při předem dohodnutých jednáních je subjektům 
spojeným přímo s CHKO (zástupci samosprávy, zástupci 
hospodařících subjektu) nabízená možnost schůzky na 
detašovaném pracovišti ve Studénce, případně v rámci 
terénních výjezdů a efektivního využití provozních prostředků 
návštěva pracovníků regionálního pracoviště přímo v sídle 
subjektu. 

 
3.3. Hodnocení dopadů na podnikatelské subjekty je 
vyhodnoceno v souladu s platnou Metodikou pro hodnocení 
dopadu RIA. S ohledem na výše uvedené skutečnosti týkající 
se hospodaření na rybnících byla uzavřena vzájemná dohoda 
o způsobu hospodaření podle ustanovení § 68 odst. 2 ZOPK, 
jejímž účelem je vzájemná dohoda mezi vlastníkem či 
nájemcem pozemku a orgánem ochrany přírody na takovém 
způsobu hospodaření, který zohledňuje zájmy ochrany 
přírody a krajiny při zachování ekonomicky vyhovujícího 
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K 3.4: Není objektivní. Není uvedeno zvýšení 
administrativní zátěže v území, o které je CHKO 
rozšířena. Jako naprosto nepodložený se jeví 
předpoklad zvýšení příjmů z turistického ruchu (možná 

hospodářského využívání rybníků. V případě lesního 
hospodaření, které je v současnosti prováděno takovým 
způsobem, který je v souladu s požadavky ochrany přírody 
nelze tvrdit, že dochází k negativnímu dopadu na vlastníky. 
V případě, že takovému omezení z důvodu respektování 
ochrany dotčeného území dojde, má vlastník, popř. 
hospodařící subjekt právo dle ustanovení § 58 ZOPK na újmu 
nebo může žádat o finanční prostředky z národních programů 
(Program péče o krajinu, Program obnovy přirozených funkcí 
krajiny).  
Území vymezená ve změně č. 7. ÚPSÚ Suchdol n. Odrou 
jako plochy určené k průmyslové výrobě (Z 7.01 a Z 7.02) a 
plochy dopravně silniční (Z 7.03) nejsou z hlediska zajištění 
ochrany předmětu ochrany CHKO Poodří klíčové a je možné 
je z návrhu nového vymezení CHKO Poodří vypustit. 
Odůvodnění:  
Jedná se z velké části o plochy orné půdy začleněné mezi 
průmyslovou zástavbu, žel. trať a zástavbu rodinných domků. 
Vzhledem k svému charakteru byly plochy v  nové zonaci 
navrženy do III. zóny. Územím neprochází migrační koridor, 
ÚSES ani se nejedná o MZCHÚ, nebyl zde zjištěn výskyt 
ZCHD.  
Území zůstalo součástí nového návrhu CHKO, z důvodu jeho 
ochranné funkce při eliminaci rušivých vlivů na hodnotná 
území I. a II. zóny Oderské nivy, a také z důvodu, že během 
projednání nebyly ze strany obce vzneseny, žádné námitky či 
požadavky na jeho vyčlenění.  
Přestože určitá negativa zmiňovaného záměru existují 
(zvýšená hluková a světelná zátěž ovlivňující případnou 
migraci z NRBC Oderská niva) je možno je zmírnit v rámci 
připomínek k samotnému záměru a to i v případě, že území 
bude vyčleněno mimo CHKO. 

3.4. V Závěrečné zprávě hodnocení dopadu regulace, str. 12 
je uvedeno, že v souvislosti s rozšířením území nové CHKO 
lze také předpokládat, že vzroste počet AOPK ČR řešených 
podnětů podaných vlastníky (nájemci) pozemků, obcemi či 
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platí pro některé horské CHKO).  

 

 

 K 3.10: Nelze souhlasit s vyloučením korupčních rizik. 
S rostoucí centralizací státní ochrany přírody riziko 
korupce a klientelismu stoupá (veškerá výběrová řízení, 
ať už na vedoucí pracovníky AOPK v regionu či 
managementové zakázky probíhají s vyloučením 
zástupců regionu, což neodpovídá principům dobré 
veřejné správy).  

jinými organizacemi cca o 1-2 ročně.  
V území, které je nově začleněno do CHKO (zejména kolem 
aglomerace Ostravy), lze čerpat finanční prostředky např. 
z OPŽP na vybudování návštěvnické infrastruktury a tzv. 
měkká opatření týkající se propagace území CHKO a 
vzdělávání veřejnosti. 

3.10. Výběrová řízení, která probíhají v AOPK ČR, jsou 
v souladu se zákonem o státní službě a veřejné zakázky 
probíhají v souladu s požadavky vyplývající ze zákona o 
zadávání veřejných zakázek. 

 
 K důvodu předložení a cílům: 

K 1.3. Nelze souhlasit s tvrzením, že: „Na základě 
dlouholetého efektivního přístupu v ochraně biodiverzity 
nivního ekosystému formou vzájemné spolupráce se 
samosprávami, hospodařícími subjekty i jednotlivými 
vlastníky došlo z velké části k udržení biotopové 
a druhové pestrosti území a k zachování cenných 
mokřadních, vodních, lučních a lesních společenstev. V 
rámci vzájemné spolupráce mezi ochranou přírody a 
jednotlivými subjekty byly s ohledem na prosazování a 
podporu diverzifikovaného, přírodě blízkého 
obhospodařování rybníků, jiných vodních ploch, 
zemědělských ploch a lesů, vytvořeny podmínky pro 
jejich obnovu a následný rozvoj.“  

Zdůvodnění: Od převzetí správy nad územím CHKO 
Poodří Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR se stav 
chráněného území prokazatelně zhoršuje. Jako příklad 
lze uvést neřešené invaze neofytů, navíc pak porosty 
dřevin devastující invaze jmelí bílého, neutěšený stav 
PR Bartošovický luh i neschopnost AOPK pečovat o 
svěřený státní majetek (stav hrází rybníků, ve správě 

Vysvětleno  

V letech 2009 – 2013 probíhala na území CHKO Poodří 
rozsáhlá akce likvidace křídlatky. Tato akce byla součásti 
rozsáhlejšího projektu v rámci celého povodí Odry. Hlavním 
cílem bylo zachování cenných ekosystémů v Poodří, které 
byly invazí tohoto druhu ohroženy. Projekt byl financován 
z prostředků OPŽP. Výsledkem akce bylo snížení výskytu 
křídlatky do 5 % výchozího stavu. Křídlatka je i nadále 
sledována a drobná ohniska jsou potlačována s finančních 
prostředků PPK A (zejména v rámci plnění plánů péče o 
maloplošná zvláště chráněná území). U ostatních druhů je 
individuálně (lokalita, typ a hodnota ohroženého ekosystému 
a rozsah invaze) vyhodnocován jejich vliv na daný ekosystém 
a v případě nutnosti přistupováno k likvidaci (např. trnovník 
akát v Přírodní rezervace Bažantula, netýkavka žláznatá 
v Národní přírodní rezervace Polanská niva). 

Zvýšený výskyt jmelí není jen „problémem“ CHKO, ale i 
širšího území (zejména Odersko, Třinecko). Správa se 
problematice soustavně věnuje. Představa, že AOPK ČR 
bude aktivně likvidovat jmelí na území CHKO Poodří je 
z pohledu vlastnických vztahů a dostupných finančních 
prostředků nereálná. Do hry vstupuje i rozpor mezi 
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AOPK). Efektivitě výkonu státní správy a popularitě 
AOPK mezi místními samosprávami bezpochybně 
nepřispělo přenesení sídla správy mimo území CHKO. 

Jedinečný ráz krajiny Poodří vytvořilo zemědělské 
hospodaření v předchozích 7 stoletích. Tomuto není 
věnována pozornost v žádném z textů závěrečné 
zprávy. Zemědělské hospodaření má pro zachování 
rázu krajiny, bohatství biotopů a druhů i pro uchování 
hodnot Poodří zásadní význam i dnes a tento význam 
by měl být nejen vyzvednut, ale i zohledněn v podpoře 
managementových opatření.  

Tato připomínka je zásadní. 
 

jednotlivými zájmy ochrany přírody např. ochrana starých 
vzrostlých dřevin jako biotopu vzácných druhu hub a 
živočichů versus masívní kácení napadených dřevin. V první 
řadě je tedy potřeba najít spolehlivou a účinnou metodu 
likvidace jmelí a následně přistoupit k realizaci opatření 
zejména ve spolupráci s vlastníky. Zatím se likvidace provádí 
přednostně na památných stromech a v obytných sídlech, 
zejména kvůli vyšším nárokům na bezpečnost i větší ochotu 
vlastníků i obcí zde investovat do údržby dřevin. 

PR Bartošovický luh je jedním z nejvýznamnějších území 
v rámci celé CHKO Poodří a je jí proto věnována odpovídající 
péče v rámci pravidelného managementu i jednorázových 
opatření. Od roku 2012 je nyní naplňován plán péče.  

V současné době jsou zpracované dva projekty, jejichž 
součástí je mezi jinými rekonstrukce technických zařízení 
rybníků, tj. i zmíněných hrází. Předpokládaný termín 
realizace projektu na rybniční soustavě v k. ú. Studénka je 
plánován na roky 2016-2017. V případě projektu na rybniční 
soustavu v k. ú. Nová Horka na roky 2017-2018. 

Zemědělské hospodaření, které má zajisté pro zachování 
rázu krajiny CHKO Poodří, bohatství biotopů a druhů i pro 
uchování hodnot Poodří zásadní význam, je podrobně 
zhodnoceno v Rozborech Plánu péče, který byl společně 
s návrhem na vyhlášení CHKO a s návrhem na vymezení 
zonace CHKO oznámen. Dále upozorňujeme na skutečnost, 
že managementová opatření v krajině CHKO Poodří jsou 
podporována např. formou AgroEnvi, Programu rozvoje 
venkova, Programu péče o krajinu a Programu obnovy 
přirozených funkcí krajiny. 

V Praze 3. května 2017 

Vypracoval: 
 Podpis: 
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