
Návrh vyhlášky byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 9. 1. 2015 všem připomínkovým místům v souladu s čl. 5 Legislativních pravidel 

vlády. Lhůta pro sdělení připomínek byla 15 pracovních dnů, závěrečný termín pro sdělení připomínek byl 30. 1. 2015.  

Z připomínkových míst uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. a) – c) a h) Legislativních pravidel vlády byla uplatněna jedna zásadní připomínka Ministerstva pro 

místní rozvoj. Připomínka byla vysvětlena. 

Všechny doporučující připomínky byly akceptovány či vysvětleny (viz následující tabulka). Návrh je předkládán bez rozporů. 

 

A. Zásadní připomínky připomínkových míst uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. a) – c) a h) LPV 

Připomínkující místo Obsah připomínky Stanovisko MŽP 

MMR K § 1 

Požadujeme z navrhované Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn vyjmout pozemky na 

kterých jsou vedeny pozemní komunikace a pozemky, kde je umístěno elektrické vedení.  

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Podle § 6 odst. 1 zákona č. 13/1977 Sb., o pozemních komunikacích, je místní komunikací 

veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převáženě místní dopravě na území 

obce. Zahrnutím pozemku, na kterém je umístěna pozemní komunikace do zvláště 

chráněného území, může podle našeho názoru dojít dochází k neřešenému střetu veřejného 

zájmu na zajištění dopravní obslužnosti území a zájmu na ochraně hodnot, pro které je 

vyhlašována národní přírodní rezervace. V návrhu není rovněž řešen střet veřejných zájmů 

na ochraně elektrizační soustavy (včetně jejího ochranného pásma) a ochranných podmínek 

v národní přírodní rezervaci. 

Vysvětleno. 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

rozlišuje čtyři kategorie pozemních komunikací, a to: 

dálnice (§4), silnice (§5), místní komunikace (§6) a 

účelové komunikace (§7). 

První tři kategorie jsou podle zákona veřejně přístupné 

a žádná pozemní komunikace zařazená do některé 

z těchto tří kategorií se v tomto zvláště chráněném 

území nenachází.  Na ploše zvláště chráněného území 

se nachází pouze účelové komunikace, které neslouží 

veřejné dopravě a využívají se pouze pro dopravní 

obsluhu zvláště chráněného území. 

Práva a povinnosti provozovatelů zařízení elektrizační 

soustavy vyplývající z ustanovení zákona č. 458/2000 

Sb. a nacházejících se ve zvláště chráněném území 

nejsou zřízením zvláště chráněného území dotčena. 

Provádění oprav a údržby energetických děl 

v provozuschopném stavu a dalších nezbytných 

opatření zajišťujících jejich provozuschopnost a 

funkčnost není vyhlášením zvláště chráněného území 

nijak omezena. V předmětné lokalitě se již 

v současnosti nachází zvláště chráněné území 

v kategorii národní přírodní rezervace. Vyjmutím 
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ploch, které zasahují do ochranného pásma 

energetických děl, by došlo k narušení celistvosti 

zvláště chráněného území včetně přírodních stanovišť 

a biotopů druhů, které jsou předmětem ochrany zvláště 

chráněného území a které se na těchto plochách 

nacházejí. Bylo by tím znemožněno provádění péče o 

tato stanoviště a biotopy a nebyla by zajištěna jejich 

dostatečná ochrana před jinými aktivitami, které by je 

mohly poškodit. K vynětí těchto ploch ze zvláště 

chráněného území neshledáváme dostatečné důvody a 

koexistenci energetického díla se zvláště chráněným 

území považujeme i nadále za možnou stejně jako 

doposud v této lokalitě a mnoha jiných podobných 

lokalitách.       

 

B. Připomínky připomínkových míst uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. a) – c) a h) LPV, které nebyly označeny jako „zásadní“ a připomínky ostatních 

připomínkových míst 
 

Připomínkující místo Obsah připomínky Stanovisko MŽP 

MV Doporučující připomínka 

 

K § 1 

Pokud bylo záměrem předkladatele ochranné pásmo nevyhlašovat a aplikovat v dané 

lokalitě režim § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, doporučujeme tuto skutečnost zmínit v odůvodnění. V opačném 

případě doporučujeme doplnit vymezení území ochranného pásma Národní přírodní 

rezervace Brouskův mlýn, spolu s uvedením seznamu souřadnic vrcholů geometrického 

obrazce, a to z důvodu přesnějšího vymezení tohoto chráněného území. Obdobná právní 

úprava je zvolena např. v návrhu vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Krvavý a 

Kačležský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

[návrh je v elektronické knihovně Úřadu vlády (e-klep) publikován pod č.j. 464/ENV/15]. 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 

Připomínky legislativně technické a formálního charakteru 

 

K § 4 

Doporučujeme upravit datum účinnosti vyhlášky. 

 

K příloze č. 1 a 2 

S ohledem na fakt, že návrh vyhlášky je předkládán v roce 2015, je třeba tuto skutečnost 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 
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zohlednit i v označení jednotlivých příloh vyhlášky, proto doporučujeme číslici „2014“ 

nahradit číslicí „2015“. 

MF Doporučující připomínky: 

 

1. V návrhu vyhlášky u § 1 odst. 2 doporučujeme slova „jsou uvedeny“ ve větě 

„Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, jsou 

uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.“ dle logiky a pravidel českého jazyka nahradit slovy 

„je uveden“ nebo celou větu přeformulovat,  

2. V odůvodnění vyhlášky v bodě 3 „Vyhodnocení nákladů a přínosů“ u části 

„Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty“ ve třetím odstavci ve větě „Výkon 

uvedených činností je v souladu s § 78 odst. 3 písm. N) zákona vázán na souhlas územního 

pracoviště AOPK CHKO Blanský les“ je nutné nahradit písmeno „N“ písmenem „n“. 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 

MSP Sděluji Vám, že k tomuto návrhu uplatňuji doporučující připomínku k § 4, a sice nahradit 

slovo „ledna“ slovem „března“ – tedy aby paragrafové znění odpovídalo odůvodnění 

návrhu vyhlášky. 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 

MZe Doporučujeme datum účinnosti v § 4 upravit tak, aby odpovídalo datu uvedenému v 

odůvodnění tohoto ustanovení, tj. 15. březen 2015. 
Akceptováno. 

Text byl upraven. 

MK k § 4 

Upozorňujeme, že vzhledem k připomínkovému řízení probíhajícímu do konce měsíce 

ledna, není navržené datum účinnosti 1. ledna 2015 reálné. 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 

k Příloze č. 1 a č. 2 

V označení příloh vztahujících se k navrhované vyhlášce je chybně uveden rok vydání 

vyhlášky jako 2014. 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 
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