
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody 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 vnitra 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 vymezení zón 
ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - 
Máchův kraj, a dále vyhlášku č. 142/2016 Sb., o 
vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné 
oblasti Železné hory a o změně vyhlášky č. 156/1991 
Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory, 
v nichž popisy zón nejsou obsaženy. 

Vysvětleno 
S ohledem na zásadní význam zonace pro provádění péče o 
nové zvláště chráněné území preferujeme ponechání 
charakteristik zón v návrhu vyhlášky 

Ministerstvo dopravy 
 

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. 
Zásadní připomínka 

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 nemohou 
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 
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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 
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. 

Ministerstvo financí Podle Legislativních pravidel vlády by Závěrečná 
zpráva z hodnocení dopadů regulace neměla být 
součástí odůvodnění, ale samostatnou částí materiálu 
(viz čl. 14 ve vazbě na čl. 16 LPV), v materiálu dále 
zcela chybí zvláštní část odůvodnění. 

Akceptováno 
Odůvodnění doplněno. 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 
 

1. 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 

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. 
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(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. 
 
Zásadní připomínka 
 

 

  
2. 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 
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. 
 

Vysvětleno 
Území mezi Mošnovem a Studénkou je již dnes součástí 
CHKO, území zde není tedy rozšiřováno. Nový návrh 
nařízení vlády na rozdíl od stávající zřizovací vyhlášky 
neobsahuje platné ustanovení § 10, který umožňuje AOPK 
ČR vyjadřovat se i 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 naopak ke snížení 
administrativní zátěže a zjednodušení procesu povolování 
oproti současně platnému stavu. Navíc plánovaná realizace 
ve stávajícím koridoru VN umožní minimalizaci dopadů 
v území. 
 
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. 
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Zásadní připomínka 
 

 3. 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 
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.  
Zásadní připomínka 
 
 

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 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 
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. Nesouhlasíme s vymezením I. zóny ochrany CHKO 
Poodří v místech průchodů (koridorů) plánovaných 
záměrů VTL plynovodů přepravní soustavy, a to 

Vysvětleno 
Návrh na vyhlášení CHKO Poodří a návrh na vymezení 
zonace CHKO Poodří byl v souladu s ustanovením § 40 
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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 
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. 
Zásadní připomínka 
 

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, Agentura 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 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 
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 
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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). 

Ministerstvo kultury K předkládanému materiálu není připojeno odůvodnění 
vyhlášky ve smyslu čl. 16 odst. 4 Legislativních pravidel 
vlády, pouze závěrečná zpráva z hodnocení dopadů 
regulace.  

Akceptováno 
Odůvodnění bylo doplněno. 

Ministerstvo 
zemědělství 
 

Požadujeme doplnit v tabelární a mapové formě plochy 
nově zařazené a plochy vyjmuté z území CHKO. 

 
Tato připomínka je zásadní 
 

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 
těchto tabulek neúčelným. 

 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 

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 
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s ním musí být projednány. 

Tato připomínka je zásadní 

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. 

 Doporučujeme seznam použitých zkratek v závěrečné 
zprávě z hodnocení dopadů regulace doplnit o zkratku 
„CHLÚ“. 
 

Akceptováno 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 
 
 

K vymezení hranic zón odstupňované ochrany dle § 
1 odst. 6 a 7, jež je orientačně znázorněno v příloze 
k návrhu vyhlášky: 

U Studénky, v prostoru mezi železniční tratí č. 325 
Studénka – Veřovice a Dolním Bartošovickým rybníkem 
požadujeme přerušit průběh první zóny CHKO (resp. 
nahradit ji v dané lokalitě druhou zónou CHKO) tak, aby 
byl umožněn průchod koridoru pro plynovod přepravní 
soustavy vedoucí z okolí obce Libhošť k obci Děhylov 
mimo první zónu CHKO. 

Odůvodnění: 

Jedná se o záměr P13 obsažený v bodě 160b Politiky 
územního rozvoje (PÚR). Platnými Zásadami územního 
rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR) je lokalizován 
koridor pro průchod tohoto záměru přes CHKO Poodří 
mezi obce Studénka a Bartošovice. 
Dle stávající zonace CHKO podle vyhlášky č. 155/1991 

Vysvětleno 
Základními kritérii pro vymezení zonace CHKO jsou přírodní 
hodnoty, krajinný ráz a zřizovacím předpisem specifikované 
další hodnoty, přičemž do I. zóny ochrany patří území 
s harmonicky utvářenou krajinou s nejvýznamnějšími 
přírodními hodnotami s přirozenými a málo pozměněnými 
ekosystémy, do II. zóny ochrany patří území s harmonicky 
utvářenou krajinnou s vysokou kvalitou krajinného rázu, 
s mozaikou přirozených a i výrazně pozměněných 
ekosystémů. Narušení celistvosti segmentů daných zón má 
významný negativní vliv na stav předmětu ochrany, přičemž 
dochází k omezení zajištění vhodného způsobu 
managementu v těchto segmentech. 
Trasa VTL plynovodu (Moravia, STORK II) je projednávána v 
rámci územního řízení, AOPK ČR vydala souhlasné závazné 
stanovisko dle § 44 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. 
s podmínkami a výjimku dle § 56 zákona. Navrhovaná 
zonace nebrání trasování VTL plynovodu. Vydané závazné 
stanovisko obsahuje podmínky zohledňující hodnoty území, v 
případě potřeby nově vydat výjimku podle § 43 by byly 
v tomto rozhodnutí stanovené stejné podmínky, jako 
v současném závazném stanovisku, kdy je obsah vydaného 
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Sb. prochází koridor pro daný záměr nejvýše druhou 
zónou CHKO. S ohledem na vzájemnou polohu 
koridoru ze ZÚR a CHKO Poodří a s ohledem na 
stávající zonaci CHKO je i při případné změně 
trasování koridoru v ZÚR vyloučeno vyhnutí se jeho 
průchodu přes druhou zónu CHKO (dle stávající 
zonace).  
Návrhem nové zonace CHKO je území, přes něž 
prochází koridor v ZÚR, nově zařazeno dokonce do 
první zóny CHKO. Přitom vzhledem k navrženému 
územnímu rozsahu první zóny a k poloze města 
Studénky a dalších obcí v území je prakticky nemožné 
přetrasování koridoru v ZÚR tak, aby se koridor vyhnul 
navržené první zóně CHKO. 
S ohledem na uvedené žádáme nezatěžovat území, 
kterým má procházet uvedený dálkový plynovod, 
zpřísněním odstupňované ochrany přírody nad úroveň 
založenou stávající zonací CHKO. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

závazného stanoviska závazný pro výrokovou část 
rozhodnutí správního orgánu. Přírodní hodnoty území i z toho 
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. 
 

Úřad vlády - 
místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum 
a inovace 
 
 

Zásadní připomínka: 

Požadujeme stažení materiálu z meziresortního 
připomínkového řízení. 

Odůvodnění: 

S ohledem na provázanost předkládané vyhlášky s 
návrhem nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti 
Poodří (CHKO Poodří) žádáme o stažení materiálu do 
doby, než bude jasně vymezeno území CHKO Poodří 

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 
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(viz naše připomínka k materiálu „Návrh nařízení vlády 
o Chráněné krajinné oblasti Poodří“). 

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 
následného využití těchto tabulek neúčelným. 

Magistrát hlavního 
města Prahy 

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. 
2 Legislativních pravidel vlády nahrazuje tato zpráva 
pouze obecnou část odůvodnění. 
 

Akceptováno 
Odůvodnění bylo doplněno. 

Moravskoslezský kraj 
 
 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
 
Požadujeme upravit vymezení první zóny CHKO 
Poodří tak, aby byly respektovány koridory pro 
technickou infrastrukturu, která je sledována 
v koncepci rozvoje státu, tj. v Politice územního 
rozvoje ČR ve znění 1. změny, a která je zároveň 
promítnuta do Zásad územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“), 
respektive do jejich projednávané aktualizace. 
Požadujeme, aby v koridorech PZ1 a PZ2 
vymezených v ZÚR MSK, respektive v rozsahu 
navržených úprav v  jejich aktualizaci nebyla 
vymezována první zóna CHKO. 

Vysvětleno  
 
Trasa VTL plynovodu (Moravia, STORK II) je projednávána v 
rámci územního řízení, AOPK ČR vydala souhlasné závazné 
stanovisko dle § 44 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. 
s podmínkami a výjimku dle § 56 zákona. Navrhovaná 
zonace nebrání trasování VTL plynovodu. Vydané závazné 
stanovisko obsahuje podmínky zohledňující hodnoty území, v 
případě potřeby nově vydat výjimku podle § 43 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. 
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Odůvodnění: 
Vláda ČR svým usnesením ze dne 15. 4. 2015 č. 276 
schválila Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje ČR 
a uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních 
správních úřadů dodržovat Politiku územního rozvoje 
ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen „APÚR“), při 
zpracování koncepčních dokumentů v působnosti jimi 
řízených ministerstev. Čl. 159 vymezuje záměr v oblasti 
plynárenství P 9, kterým je koridor pro plynovod 
přepravní soustavy s názvem „Moravia – VTL 
plynovod“, vedoucí z okolí obce Tvrdonice 
v Jihomoravském kraji přes území Zlínského 
a Olomouckého kraje k obci Libhošť 
v Moravskoslezském kraji včetně plochy pro výstavbu 
nové kompresorové stanice u obce Libhošť. V čl. 160b 
vymezuje APÚR koridor pro plynovod přepravní 
soustavy vedoucí z okolí obce Libhošť k obci Děhylov 
z důvodu zabezpečení koridoru pro posílení vnitrostátní 
trasy pro přepravu plynu. Tento koridor je jako tzv. 
„projekt společného zájmu“ s názvem STOKR II 
součástí transevropské energetické sítě TEN- E, 
zakotvené nařízením Evropské Unie č. 347/2013. Podle 
čl. 7 odst. 8 tohoto nařízení jsou projekty společného 
zájmu v souvislosti s důsledky pro životní prostředí, 
kterými se zabývá čl. 6 odst. 4 směrnice 92/43/EHS a 
čl. 4 odst. 7 směrnice 2000/60/ES, považovány z 
hlediska energetické politiky za projekty ve veřejném 
zájmu a lze je považovat za projekty v "převažujícím 
veřejném zájmu" za předpokladu, že jsou splněny 
všechny podmínky uvedené v těchto směrnicích. 
Oba záměry jsou sledovány v současně platných 
Zásadách moravskoslezského kraje jako záměry PZ1 a 
PZ2. V souvislosti s aktualizovanými podklady pro 
územně analytické podklady s cílem respektovat 
požadavek APÚR („minimalizace dopadů na ochranu 
přírody, zejména na CHKO Poodří“) byl koridor PZ1 

Přírodní hodnoty území i z toho 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 zaručují návrat 
biotopů do původního stavu, je výjimka udělena 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. 
Navržená I. zóna neznamená, že záměr nelze realizovat. 
V případech, kdy existuje převaha veřejného zájmu nad 
zájmem ochrany přírody, umožňuje v situacích jako je tato, 
povolit výjimku dle § 43 ZOPK, takže rozhodně nedochází 
k porušení závazků ČR vyplývajících z nařízení EU č. 
347/2013. 
 
Moravskoslezský kraj zdůrazňuje, že je vždy zapotřebí vážit 
veřejné zájmy a jejich význam tak, aby veřejný zájem na 
ochraně přírody nebyl automaticky prioritní nad ostatními 
veřejnými zájmy, a to zejména již ve fázi přípravy dokumentů 
vydávaných ústředními orgány a vládou, a aby byla 
zohledněna koncepce rozvoje státu promítnutá do Politiky 
územního rozvoje ČR. 
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v rámci aktualizace zúžen a v této podobě projednán 
s dotčenými orgány, které s takto vymezeným 
koridorem ve fázi společného jednání dle ust. § 37 
stavebního zákona vyjádřily souhlas, a to rovněž na 
základě skutečnosti, že koridor je navržen tak, aby mohl 
být záměr veden v těsné blízkosti plynovodu 
stávajícího. Minimalizace dopadů předmětného záměru 
na ochranu přírody, zejména na CHKO Poodří, je 
v rámci zásad územního rozvoje zajištěna kritériem a 
podmínkou pro upřesňování koridoru a pro rozhodování 
v území.      
Upozorňujeme na skutečnost, že vydáním vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí o vymezení zón 
ochrany přírody CHKO Poodří v podobě, v níž je 
v úseku vymezeného koridoru pro plynovod „Moravia – 
VTL plynovod“ a pro plynovod STOKR II vymezena I. 
zóna ochrany, v níž platí obecný zákaz umísťování 
jakýchkoliv záměrů, bude porušena povinnost 
ústředních orgánů respektovat politiku územního 
rozvoje vydanou usnesením vlády. Zároveň by tím, 
v případě plynovodu STOKR II došlo k porušení 
závazků České republiky vyplývajících z nařízení 
Evropské Unie č. 347/2013 stanovených především 
v článku 7 tohoto nařízení.  
 

 
 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 

Vysvětleno 
 
Návrh nařízení vlády není v rozporu se stanoveným 
ochranným pásmem dle rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví. 
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podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
Zásadní připomínka 

Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

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. 

Svaz měst a obcí ČR 
 
 
 

Zásadní připomínka:  
Obecně k návrhu: 
Požadujeme 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.   
 
Odůvodnění:  

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. 
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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). 
 

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. 

Český úřad 
zeměměřický a 
katastrální 
 

K § 1 odst. 6: 
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 

Sdružení místních 
samospráv ČR 
 
 
 

Zásadní připomínky:  

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.   

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 
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Odůvodnění:  
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). 
 

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. 

V Praze 19. července 2017 

Vypracoval: 
 Podpis: 
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