
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Železné hory  

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 21. září 2015 
s termínem dodání stanovisek do 13. října 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 
 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
práce a sociálních 
věcí 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
financí 

1. K § 1: upozorňujeme na čl. 39 Legislativních 
pravidel vlády, dle kterého by paragraf neměl 
obsahovat více jak 6 odstavců. 

 

Vysvětleno 

Jde o související a krátká ustanovení, počet odstavců není v tomto 
případě na úkor přehlednosti předpisu. 

 
2. K § 2: doporučujeme návrh rozdělit na dvě 

samostatné vyhlášky  
– vyhlášku o vymezení zón ochrany přírody 
Chráněné krajinné oblasti Železné hory a novelu 
vyhlášky č. 156/1991 Sb. Navržený legislativní 
postup zbytečně komplikuje systematiku 
vyhlášky a měl by být dle čl. 28 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády zcela výjimečný. 

Vysvětleno 

Jde o bezprostředně související právní úpravy. Považujeme za 
vhodnější upravit totožnou materii jedním právním předpisem a 
nezahlcovat právní řád další samostatnou vyhláškou. 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Obecně: 

Požadujeme v materiálu (např. v odůvodnění) uvést, 
zda návrhem dochází či nedochází ke změně 

Vysvětleno 
 
Hranice CHKO nebyly v rámci návrhu nového vymezení zón 
ochrany přírody měněny. Pouze došlo k jejich zpřesnění na 
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hranice CHKO. Pokud ano, požadujeme specifikovat, 
ve kterých částech území tomu tak je a z jakého 
důvodu.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění:  

V materiálu není výslovně uvedeno, že návrhem 

nedochází ke změně hranice CHKO. V obecné části 

odůvodnění je bilancováno rozdělení území CHKO 

do zón, přičemž výsledný součet celkové rozlohy 

všech zón činí ve stavu 28 537 ha, v návrhu 28 479 

ha. V materiálu není vysvětleno, zda je rozdíl 

způsoben např. odlišnou metodikou, či jakou jinou 

příčinou.  

Porovnání návrhu orientačního grafického 

znázornění zón, který je přílohou návrhu vyhlášky, 

se stávající přílohou č. 2 k vyhlášce č. 156/1991 Sb. 

o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory, je 

vzhledem ke značné schematičnosti uvedené přílohy 

č. 2 možné pouze rámcově. Při pohledu pouhým 

okem se jeví jako poněkud odlišný tvar hranice 

CHKO v těchto místech:  

 podél Chotěboře (v příloze č. 2 k vyhlášce č. 

156/1991 Sb. je patrné „vykousnutí“ území 

CHKO u Chotěboře, v příloze k návrhu 

vyhlášky není uvedený tvar patrný) a 

 jižně od Prachovic (severně od místa 

zvaného Skoranov).  

 

stávající katastrální mapu.  
Rozdíl v rozlohách je způsoben jak díky zpřesnění hranice dle výše 
uvedeného postupu, tak i díky odlišným podkladům, nad kterými 
byly zonace v prostředí GIS tvořeny. Např. v průběhu projednávání 
návrhu zonace došlo k digitalizaci mnoha katastrálních území, kdy 
zpřesnění vedení hranic pozemků oproti analogovým podkladům 
zakládá značné rozdíly. Při zpřesňování se tak došlo k rozdílným 
hodnotám. 
Mapa z přílohy č. 2 vyhlášky č.156/1991 Sb. je z hlediska vedení 
hranice pouze orientačního charakteru, jednoznačně je hranice 
CHKO vymezena slovním popisem v příloze č. 1 vyhlášky č. 
156/1991 Sb. a návrh nového vymezení zón ochrany přírody 
odpovídá tomuto slovnímu vymezení. V předloženém materiálu se 
jedná pouze o změnu vymezení zonace, která nemůže nově 
vymezovat hranice území. 
 
Výše uvedené skutečnosti byly do odůvodnění doplněny. 

Ministerstvo Zásadní připomínka:  
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průmyslu a 
obchodu 

K § 1 Vymezení zón: 

1. Nesouhlasíme s návrhem vymezení území I. 
a II. zóny ochrany přírody v územích, kde 
dochází ke střetům s výhradními ložisky 
nerostných surovin, dobývacími prostory 
a chráněnými ložiskovými územími podle 
zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, a 
zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 
výbušninách a o státní báňské správě. 
Požadujeme, aby hranice nově 
vymezených území I. a II. zóny ochrany 
přírody nezasahovaly do předmětných 
dobývacích prostorů, resp. chráněných 
ložiskových území. 

Odůvodnění: 

V Odůvodnění návrhu vyhlášky se v části „I. 
Obecná část“ v kapitole „Těžba nerostných 
surovin“ mimo jiné uvádí: „V současnosti těžené 
dobývací prostory o celkové výměře 42 ha jsou 
dle nově navržené zonace převážně ve III. 
Zóně (31,7 ha), pouze 2,9 ha je v I. zóně (např. 
z důvodu existence lokálního biokoridoru 
v severovýchodním okraji ložiska Ctětín) a 
zbylá část výměry připadá na II. zónu (tj. 7,4 
ha).“ 

Nesouhlasíme s tím, aby vymezená území I. a 
II. zóny, která se vymezují jako nový návrh, 
zasahovala do stávajících těžených dobývacích 
prostorů, případně chráněných ložiskových 
území  a z charakteru jejich statusu tak 
vylučovala, či omezovala těžbu, resp. blokovala 
využití daných prostorů.  

 

 

Částečně akceptováno   
 
Vymezení zonace CHKO vychází z odborných kritérií, kterými jsou 
jak přítomnost přírodních hodnot, tak jejich stav. Dle § 26 odst. 2. 
písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění, je těžba nerostů a humolitů zakázána pouze v I. 
zóně CHKO. Ta zasahuje velmi nepatrně do DP Slavíkov. Je zde 
vymezena z důvodu přítomnosti přirozených a přírodě blízkých 
velmi hodnotných květnatých bučin s fragmenty suťových lesů a 
jako hnízdiště zvláště chráněného výra velkého. Významnější 
měrou zasahuje I. zóna do CHLÚ Běstvina, kde byla těžba již 
ukončena a proběhly rekultivační práce. I. zóna zde zahrnuje část 
železnohorského hřbetu s NPR Lichnice – Kaňkovy hory a EVL 
Lichnice – Kaňkovy hory s rozsáhlým komplexem kyselých i 
květnatých bučin, reliktní bory, suťové porosty se suťovými poli 
s vegetací, dále jevy mrazového zvětrávání – mrazové sruby. 
Území je též biotopem pro řadu zvláště chráněných druhů. 
Vypuštění z I. zóny by vedlo k narušení celistvosti ochrany tohoto 
území. 
 
U DP Slavíkov MŽP upraví návrh vymezení I. zóny tak, aby nebyla 
v překryvu s tímto DP. Případná změna vymezení dobývacího 
prostoru bude předmětem budoucích jednání s těžební organizací. 
 
U DP Ctětínek bylo dle mapových podkladů upřesněno, že tento DP 
není v překryvu s nově navrhovanou I. zónou. 
 
 
Stanovisko MŽP k CHLÚ Běstvina:  
Přírodní kvality tohoto území jsou takové, že dle kritérií pro 
vymezování zón ochrany přírody, jednoznačně spadá pod 
nejpřísnější režim I. zóny. S ohledem na skutečnost, že případná 
těžba v tomto prostoru má probíhat hlubinným způsobem, nemělo 
by dojít ke střetu s ochranou přírodního území na povrchu. Dle 
názoru MŽP v tomto konkrétním případě nedochází ke vzájemnému 
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2. Nesouhlasíme s nově navrženou zonací z 
důvodu střetů s  trasou záměru společnosti 
NET4GAS, s.r.o. na výstavbu plynovodu 
DN 500 PN 63 Olešná – Kudowa Zdrój. 
Dotčeným územím prochází rovněž 2 linie 
plynovodů DN 300 PN 63 a DN 500 PN 63, 
které zmíněná společnost provozuje. 
Požadujeme, aby změnou zonace CHKO 
Železné hory nevyplynuly společnosti 
dodatečné náklady u již zrealizovaných 
plynovodů. 

Odůvodnění:  

Změnou zonace CHKO Železné hory budou 
navýšeny plochy území s přísnějšími pravidly 
týkající se lidských zásahů. Nové vymezení zón 
by mohlo výrazně ztížit, případně znemožnit 
realizaci záměru. 

 

rozporu ve vymezení I. zóny i v ploše CHLÚ, a proto na tomto 
vymezení trvá. V případě, kdy činnost významně neovlivní stav 
předmětu ochrany CHKO (to lze předpokládat např. při hlubinném 
způsobu těžby), je možné povolit výjimku ze zákona. 
 
Vysvětleno, částečně akceptováno 
 
Vymezení zón odstupňované ochrany nemá vliv na zachování 
výkonu práva provozovatele podzemního dálkovodu. Jedná se o 
stávající vedení, kde s ohledem na skutečnost, že se jedná o 
veřejně prospěšnou stavbu, bude možné i nadále provádět jeho 
údržbu (včetně ochranného pásma), rekonstrukce apod. 
 
Hranice navrhované I. zóny vede po hranici průseku stávajícího 
plynovodu tak, aby do ní plynovod nezasahoval. V ZÚR 
Pardubického kraje je vymezen 300 m koridor pro nový plynovod 
v trase stávajícího. V případě realizace záměru se lze v rámci 
vymezeného koridoru I. zóně s umístěním stavby zcela vyhnout. 
V případě, že to nebude možné, lze požádat o výjimku ze zákona 
z důvodu jiného veřejného zájmu převažujícího nad zájmem 
ochrany přírody. Z lokální situace vyplývá, že realizací stavby 
nedojde k fragmentaci, resp. narušení celistvosti I. zóny a 
s ohledem na charakter záměru, v případě umístění plynovodu 
podél toho stávajícího, nelze ani předpokládat významné ovlivnění 
předmětů ochrany CHKO. 
 

 3. V řešeném území se nacházejí dále 
plynárenská zařízení RWE GasNet 
s.r.o. - regulační stanice, místní sítě 
(STL plynovody) a přidružená zařízení a 
malé úseky VTL plynovodů. 
Požadujeme, aby nebyla omezena 
možnost provádění činností dle zákona 
č. 458/2000 Sb., energetický zákon, a 
dle technických pravidel plynárenství 

 
Vysvětleno 
 
 Vymezení zón odstupňované ochrany nemá vliv na provádění 
údržby, oprav a rekonstrukcí stávajících distribučních sítí, včetně 
VTL plynovodů, regulačních stanic, STL plynovodů či přidružených 
zařízení. V případě požadavku na realizaci rozšíření PZ, resp. 
výstavbu nových, bude nezbytné ji provádět v souladu s platnou 
právní úpravou. Umisťovat nové stavby není možné pouze v I. zóně 
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TPG 905 01.  

Odůvodnění: 

Je potřeba zajistit neomezenou možnost 
údržby, oprav a rekonstrukcí plynárenských 
zařízení a možnost jejich případného rozšíření. 

 

CHKO.  
 

 4. V severní části CHKO Železné hory v k.ú. 
Podhořany u Ronova a Březinka u 
Hošťálovic zasahuje trasa produktovodu 
DN 200 do navržené II. a III. zóny ochrany 
přírody (provozovatel ČEPRO a.s., majitel 
potrubí MERO ČR,a.s.). Požadujeme 
dodržování zákona č. 189/1999 Sb., 
o nouzových zásobách ropy v platném 
znění, zejména podmínky uvedené v § 3 
odst. 5, 6 a 8. 

Odůvodnění: 

Je potřeba zajistit neomezený provoz a údržbu 
produktovodu. 

 

 
Vysvětleno 
 
Vymezení zón odstupňované ochrany nemá vliv na zachování 
výkonu práva provozovatele podzemního dálkovodu. Jedná se o 
stávající vedení, kde s ohledem na skutečnost, že se jedná o 
veřejně prospěšnou stavbu, bude možné i nadále provádět jeho 
údržbu (včetně ochranného pásma), rekonstrukce apod. 

 Dotčeným územím prochází stávající vedení 400 kV 
V413 Řeporyje – Prosenice a 220 kV V203 Opočínek 
– Sokolnice společnosti ČEPS. Tato vedení jsou dle 
nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení 
prvku kritické infrastruktury v odvětví výroby, přenosu 
a distribuce elektřiny na území ČR, prvkem kritické 
infrastruktury státu. Z tohoto důvodu žádáme, aby 
nově vymezené zóny neznemožnily, případně 
podstatně neztížily provoz, údržbu a možný rozvoj 
uvedeného zařízení přenosové soustavy ČR 
plynoucí ze zákona č. 458/2000 Sb. (Energetický 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 
Vysvětleno 

 
Vymezení zón odstupňované ochrany nemá vliv na provoz, údržbu 
a možný rozvoj uvedeného zařízení přenosové soustavy ČR. Jedná 
se o stávající vedení, kde s ohledem na skutečnost, že se jedná o 
veřejně prospěšnou stavbu, bude možné i nadále provádět jeho 
údržbu (včetně ochranného pásma), rekonstrukce apod. 
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Ministerstvo 
zemědělství 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

K části druhé, změně vyhlášky č. 156/1991 Sb., o 
zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory 
Upozorňujeme, že novelizace vyhlášky č. 156/1991 
Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory 
není možná, neboť byla vydána na základě již 
zrušeného zákonného zmocnění. 
 
V současné době se pro zřízení CHKO dle platné a 
účinné zákonné úpravy vyžaduje forma nařízení 
vlády. Ustanovení § 27 odst. 1 zákona o ochraně 
přírody a krajiny dále stanoví, že podrobnější režim 
zón upravuje právní předpis, kterým se CHKO 
vyhlašuje (tedy opět nařízení vlády). 
 
Předloženým návrhem vyhlášky novelizujete i 
vyhlášku č. 156/1991 Sb. Přestože věcně vyjímáte 
úpravu jednotlivých zón, které jsou stále vyhrazeny 
vyhlášce, jde o novelizaci vyhlášky č. 156/1991 Sb. 
Zákonné zmocnění pro vydání vyhlášky č. 156/1991 
Sb. bylo obsaženo v zákoně č. 40/1956 Sb., o Státní 
ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů, který 
byl zrušen. Máme za to, že v takovém případě není 
možné podzákonný předpis měnit, ale lze jej pouze 
zrušit.  
 

Neakceptováno 
Vyhláška č. 156/1991 Sb. je stále platným a účinným právním 
předpisem, k jehož derogaci je podle ustálené praxe (ve vazbě na 
kompetenční zákon) příslušné Ministerstvo životního prostředí, a to 
podle § 27 odst. 2 platného znění zákona č. 114/1992 Sb. I v tomto 
případě dochází pouze k derogaci ustanovení, které je plně 
nahrazováno novou vyhláškou. Ponechání vyhlášky č. 156/1991 
Sb. beze změny při současném vydání nové vyhlášky by bylo 
matoucí, neboť v obou předpisech by byla obsažena právní úprava 
zonace této CHKO. 
 
 
 

 K členění návrhu vyhlášky 
S ohledem na přehlednost právního předpisu a čl. 25 
odst. 1 Legislativních pravidel vlády, který stanoví, že 
rozsáhlejší právní předpis lze členit na části, 
nepovažujeme členění předloženého materiálu na 

Vysvětleno 
Je-li právním předpisem upravována nová materie při současném 
zrušení ustanovení, která tuto materii dosud upravovala, 
považujeme za vhodnější rozčlenit předpis na části. 
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části za vhodné. 
 
Na základě výše uvedených důvodů doporučujeme 
od členění návrhu vyhlášky na části upustit. 
 

 K nadpisu vyhlášky 
Doporučujeme v nadpisu vyhlášky za slova „vyhlášky 
č. 156/1991 Sb.“ doplnit čárku.  
 

Vysvětleno 
V názvu vyhlášky č. 156/1991 Sb. (znění publikované ve Sbírce 
zákonů) není čárka obsažena. 

Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
dopravy 

Zásadní připomínka: 

S návrhem vyhlášky lze souhlasit za předpokladu, 
že bude umožněno provádět údržbu a případnou 
rekonstrukci stávající silnice I/37 včetně všech 
staveb s ní souvisejících. 

Odůvodnění: 

Nově vytvořený návrh zón ochrany přírody Chráněné 
krajinné oblasti Železné Hory začleňuje část silnice 
I/37 mezi obcí Rohozná a Trhovou Kamenicí do I. 
zóny. Nejenom, že silnice I. třídy nesplňuje atributy 
vymezené v návrhu vyhlášky pro I. zónu ochrany, ale 
pokud tato část zón nebude upravena, bude 
následně výrazně ztížena údržba respektive 
rekonstrukce uvedené silnice. 
 

 

Akceptováno 

Část silnice I/37 mezi obcí Rohozná a Trhovou Kamenicí byla 
v délce 75m zařazena v rámci arondace do I. zóny z důvodu 
formálního propojení dvou segmentů I. zóny do jednoho celku. 
Úsek silnice v I. zóně je cca 75m dlouhý a bude vypuštěn z I. zóny 
a zařazen do III. zóny, jelikož tímto návrhem nedojde k ohrožení 
přírodních hodnot, ani k porušení kritérií pro začlenění území do 
zón ochrany přírody. 

 

Ministerstvo 
vnitra 

K § 1: 
Doporučujeme vypustit odstavce 2 až 5 pro jejich 
nadbytečnost danou jejich nenormativním 
charakterem. Pro vymezení zón ochrany přírody je 
určující vyznačení hranic v mapových podkladech, 
nikoli obecné slovní popisy. V této souvislosti 
připomínáme např. vyhlášku č. 177/2014 Sb., o 

Vysvětleno 
S ohledem na zásadní význam zonace pro provádění péče o nové 
zvláště chráněné území preferujeme ponechání charakteristik zón 
v návrhu vyhlášky. 
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vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné 
oblasti Kokořínsko – Máchův kraj, v níž popisy zón 
nejsou obsaženy. Lze též upozornit i na komentář k 
§ 1 ve zvláštní části odůvodnění nynějšího návrhu, 
v němž se zmiňovanými odstavci též není počítáno, 
neboť o navrhovaném ustanovení upravujícím 
uložení mapových podkladů, které je v návrhu 
zařazeno jako odstavec 6, se zde hovoří jako o 
odstavci 2. 

  
K § 2: 
Doporučujeme současně s § 3 vyhlášky č. 156/1991 
Sb. zrušit i její přílohu č. 2, která obsahuje mapu 
vymezení zón Chráněné krajinné oblasti Železné 
hory, která se po schválení nyní navrhované 
vyhlášky stane obsoletní.  

Vysvětleno. 
Příloha č. 2 obsahuje vymezení zonace, orientačně i samotného 
území CHKO Železné hory. Proto preferujeme ponechání přílohy č. 
2 s tím, že zrušení § 3 bude pro jednoznačnost (která zonace platí) 
dostačující. 
 
 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
kultury 

K obecné části odůvodnění  

Požadujeme první větu v části týkající se Památkové 
péče nahradit následující větou: „Na území CHKO je 
za památkovou zónu vyhlášena část krajinného 
celku Slatiňansko-Slavicko, nachází se zde národní 
kulturní památka zámek Slatiňany a mezi 
nejvýznamnější nemovité kulturní památky patří 
soubor lidových staveb skanzen Vysočina – Veselý 
Kopec.“ 
 

Akceptováno 

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek  

Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek  

Úřad vlády – Bez připomínek  
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Kabinet 
vedoucího Úřadu 
vlády 

Úřad vlády – 
ministr a 
předseda LRV 

K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace 
 
1. Obecná část: Odůvodnění, B: 
Doporučujeme ve větě „Předložený návrh vyhlášky je 
v souladu s ústavním pořádkem ČR, s Listinou 
základních práv a svobod a s Ústavou ČR“ vymazat 
„s Listinou základních práv a svobod a s Ústavou 
ČR“. 
 
Odůvodnění: 
Ústavní pořádek již v sobě zahrnuje Ústavu ČR i 
Listinu základních práv a svobod (viz čl. 112 odst. 1 
Ústavy, tzn. Ústavního zákona č. 1/1993 Sb.: 
„Ústavní pořádek ČR tvoří tato Ústava, Listina 
základních práv a svobod, …“. 

 
Akceptováno 

 

Úřad vlády – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a inovace 
a předseda Rady 
pro výzkum, vývoj 
a inovace (RVV) 

Bez připomínek  

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Bez připomínek  

Český báňský 
úřad 

-  

Český 
telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek 

 

Moravskoslezský Bez připomínek  
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kraj 

Ústecký kraj Bez připomínek  

Plzeňský kraj Bez připomínek  

Královéhradecký 
kraj 

Bez připomínek  

Středočeský kraj -  

Jihočeský kraj -  

Liberecký kraj Bez připomínek  

Olomoucký kraj Bez připomínek  

Pardubický kraj Bez připomínek  

Zlínský kraj Bez připomínek  

Jihomoravský 
kraj 

Bez připomínek  

Kraj Vysočina Bez připomínek  

Karlovarský kraj -  

Hlavní město 
Praha 

K § 2  

 

Vzhledem k tomu, že se navrhuje zrušit § 3 vyhlášky 

č. 156/1991 Sb., kde se v odstavci 2 odkazuje na 

přílohu č. 2 k této vyhlášce, je třeba zrušit i tuto 

přílohu č. 2., která obsahuje mapu s vyznačením 

jednotlivých zón ochrany přírody (čl. 59 odst. 1 

Legislativních pravidel vlády). Zóny jsou nově 

vyznačeny v příloze k návrhu nové vyhlášky. 

 

Vysvětleno. 
Příloha č. 2 obsahuje vymezení zonace, orientačně i samotného 
území CHKO Železné hory. Proto preferujeme ponechání přílohy č. 
2 s tím, že zrušení § 3 bude pro jednoznačnost (která zonace platí) 
dostačující. 
 
 

Český úřad 
zeměměřický a 
katastrální 

Bez připomínek  

Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

Bez připomínek  

Svaz měst a obcí 
ČR 
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Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek  

Česká lékárnická 
komora 

-  

Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 

Bez připomínek  

Česká národní 
banka 

Bez připomínek  

Národní 
bezpečnostní 
úřad 

Bez připomínek  

Konfederace 
umění a kultury 

Bez připomínek  

Úřad 
průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek  

Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 

-  

Technologická 
agentura ČR 

Bez připomínek  

Grantová 
agentura ČR 

Bez připomínek  

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek  

Nejvyšší soud   

Nejvyšší správní 
soud 

Bez připomínek  

Bezpečnostní 
informační služba 

Bez připomínek  

Úřad pro 
zahraniční styky a 

Bez připomínek  
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informace 

Akademie věd ČR Bez připomínek  

Český statistický 
úřad 

Bez připomínek  

Úřad pro 
zastupování státu 
ve věcech 
majetkových 

Bez připomínek  

ČKAIT Bez připomínek  

Česká 
stomatologická 
komora 

Bez připomínek  

Sdružení místních 
samospráv 

Bez připomínek  

 

V Praze 19. října 2015 

Vypracoval: Mgr. Eva Mazancová Podpis: 
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