
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Kosířské lomy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 
6. října  2016, s termínem dodání stanovisek do 27. října 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo financí 
 
(Kontaktní osoba: 
Ing. Robert Vích 
tel.: 257 042 291 
email: neuveden – návrh 
vypořádání zaslán na 
adresu po vzoru 
jmeno.prijmeni@mfcr.cz) 

K § 2 písm. a) (k poznámce pod čarou č. 2) 
V § 2 písmeno a) návrhu vyhlášky v poznámce pod 
čarou č. 2) doporučujeme vypustit slova „ve znění 
pozdějších předpisů“ za slovy „(stavební zákon)“ 
a „(katastrální zákon)“, neboť ustanovení § 80 odst. 1 
ani § 3 odst. 2 a § 31 nebyla novelizována. 

Akceptováno. 
Text poznámky pod čarou č. 2 upraven na základě 
připomínky v souladu s čl. 65 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády. 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 
 
(Kontaktní osoba: 
neuvedena – návrh 
vypořádání zaslán na 
emailové adresy: 
posta@mmr.cz 
hana.vitova@mmr.cz  
- vedoucí odd. 

legislativního) 

K § 1 odst. 2 
Upozorňujeme, že pokud by nebyl splněn jeden ze 
znaků (např. došlo by k vyhynutí některého druhu 
organismu) uvedených v tomto ustanovení, nebylo by 
možné navrhovanou právní úpravu aplikovat. 
Doporučujeme v tomto smyslu návrh upravit. 
 

Akceptováno. 
Text § 1 odst. 2 upraven na základě připomínky. 

K § 1 odst. 3 
V navrhovaném ustanovení se národní přírodní 
památka vymezuje uzavřenými geometrickými obrazci 
s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny 
souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální. 
Doporučujeme vysvětlit, jaký je vztah tohoto způsobu 
vymezení zvláště chráněného území ke katastru 
nemovitostí (hranicím pozemkových parcel).  Tato 

Vysvětleno. 
Hranice Národní přírodní rezervace je vymezena 
souřadnicemi lomových bodů polygonu s ohledem na 
skutečné umístění předmětu ochrany v terénu. Hranice 
parcel v katastru nemovitostí jsou přitom využívány pouze 
doplňkově, tam kde je to účelné z hlediska lokalizace 
předmětu ochrany. 
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připomínka se obdobně vztahuje i na vymezení 
ochranného pásma v § 1 odst. 4. 
 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 
 
(Kontaktní osoby: 
Ing. Pavla Korábová  
tel.: 224 853 455 
e-mail:korabova@mpo.cz) 
 
 

1. K návrhu vyhlášky - § 1: 
Doporučujeme na základě článku 42 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády v § 1 odst. 2 písmene d) 
před slovem „a“ vypustit čárku. Dle uvedeného článku 
se v případě kumulativního výčtu mezi poslední dvě 
možnosti vloží slovo „a“, před nímž se čárka nepíše. 
 

Akceptováno jinak. 
Čárka za slovem „populací“ ukončuje volně vložený větný 
celek s „včetně“. Vzhledem k tomu, že se jedná o prostý 
výčet, spojka „a“ odstraněna. 

2. K návrhu vyhlášky: 
Upozorňujeme z pohledu potřeb rozvoje přenosové 
soustavy na ochranné pásmo NPP Kosířské lomy, 
které se nachází v blízkosti cca 50 m od stávajícího 
vedení 400 kV V413, jehož modernizace se plánuje. 
Při zachování předpokládaného rozsahu NPP a jejího 
ochranného pásma souhlasíme s vyhlášením NPP.   
 

Vysvětleno. 
Možnost modernizace předmětného vedení Vn není 
vyhlášením NPP dotčena. 

3. K návrhu vyhlášky: 
Upozorňujeme, že změna kategorie chráněného území 
a zvětšení jeho plochy se dotkne prognózního zdroje 
dolomitu Slatinky. Chráněné území je situováno 
v ochranném pásmu lázní Slatinice, v pásmu 
hygienické ochrany 1. stupně, na ložisku rašeliny 
a slatiny.  
 

Vysvětleno. 
Uvedené informace o překryvech budou do textu 
odůvodnění a k závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace doplněny. 

Ministerstvo zdravotnictví 
 
(Kontaktní osoba: 
Mgr. Jana Patková 
tel.: 224 972 674 
e-mail: 
jana.patkova@mzcr.cz; 
 
sekretariát: 
tel. 224 972 674, 
e-mail: 

Připomínky podstatné povahy: 
1. K § 2 a § 3 
Požadujeme přepracovat návrh vyhlášky tak, aby  
- bylo zřejmé, že není dotčena ochrana území, která 

je založena na základě lázeňského zákona,   
- nedocházelo k aplikačním obtížím při rozhodování, 

která norma při využití daného území platí, a aby 
- nedocházelo ke kolizi činností vykonávaných na 

základě povolení orgánu ochrany přírody 

Vysvětleno. 
Vyhlášení NPP Kosířské lomy se stávající ochrany území 
podle zákona č. 164/2001 Sb. nijak nedotýká, do její 
platnosti nikterak nezasahuje. Při rozhodování o využití 
daného území tak budou platit obě právní úpravy, tj. splněny 
budou muset být vždy i podmínky té přísnější z nich. 
V daném území se již v současnosti nacházejí NPP Státní 
lom, NPP Růžičkův lom a PP Vápenice, u kterých dochází 
ke stejnému souběhu s ochranou podle lázeňského zákona. 
V současnosti nemáme žádné informace o tom, že by to 
vyvolávalo jakékoliv aplikační potíže. 
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jana.vnukova@mzcr.cz) a zakázanými nebo povolenými Ministerstvem 
zdravotnictví – Českým inspektorátem lázní a zřídel 
na základě splnění podmínek stanovených pro 
ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů 
lázeňského místa Slatinice. 

Odůvodnění  
Jednotlivé části Národní přírodní památky Kosířské 
lomy se nacházejí na území ochranného pásma I. 
stupně I B a ochranného pásma II. stupně II A a II B 
přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Slatinice. 
Překryv vymezených území je vyznačen na přiložené 
mapce. 
Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů jsou 
chráněna na základě zákona č. 164/2001 Sb., 
o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 
minerálních vod, přírodních léčebných lázních 
a lázeňských místech a o změně některých 
souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.  
Ochranná pásma přírodního léčivého zdroje 
lázeňského místa Slatinice byla vyhlášena usnesením  
SmKNV č. 116/9 ze dne 21. 1. 1982, kterým se stanoví 
ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů lázeňského 
místa Slatinice a usnesení JmKNV č. VI/25-15 ze dne 
24. 9. 1982, kterým se stanoví ochranná pásma 
přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Slatinice, 
která přikládáme k připomínkám.  
Ochranná pásma a prozatímní ochranná pásma 
přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních 
minerálních vod stolních stanovená těmito usneseními 
se považují za ochranná pásma stanovená podle 
lázeňského zákona (§ 44 zákona č. 164/2001 Sb.), 
s tím, že ochranná pásma zdroje II. a III. stupně se 
považují za ochranné pásmo II. stupně podle § 23 
odst. 2 lázeňského zákona.  
Opatření k ochraně těchto ochranných pásem 
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přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Slatinice 
jsou stanovena přísněji než opatření v navrhované 
vyhlášce o vyhlášení národní přírodní památky.  Tato 
přísnější opatření je třeba respektovat a v rámci 
ochrany uvedeného území musí mít přednost.   

 
Je třeba zajistit, aby nevznikl rozpor mezi podmínkami 
ochrany pro území, na němž se jednotlivé chráněné 
zájmy prolínají.  
2. K odůvodnění a k závěrečné zprávě 

z hodnocení dopadů regulace (RIA).  
Požadujeme doplnit odůvodnění a zprávu z hodnocení 
dopadů regulace (RIA) o sdělení, že území Národní 
přírodní památky Kosířské lomy se nachází současně 
v ochranném pásmu  
I. stupně I B a ochranném pásmu II. stupně II A a II B 
přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Slatinice.  

Akceptováno. 
Text upraven na základě připomínky. 

Doporučující připomínky:  
1. K příloze č. 3 
Z orientačního grafického znázornění Národní přírodní 
památky není zřejmé, o který obrazec se jedná. 
Doporučujeme připojit do mapy i označení podle čísla 
obrazce uvedeného v příloze č. 2. 

Vysvětleno. 
Zobrazení je pouze orientační a vzhledem k počtu a velikosti 
jednotlivých polygonů by uvedení čísel obrazců v něm 
zobrazení pouze znepřehlednilo. 

Ministerstvo zemědělství 
 
(Kontaktní osoba: 
Mgr. Kateřina Konečná,  
tel.: 221 812 270 
e-mail: 
katerina.konecna@mze.cz)
  

K odůvodnění návrhu vyhlášky 
Navrhujeme do odůvodnění návrhu vyhlášky doplnit 
též údaj o celkové výměře dotčeného území 
v jednotkách hektarů. 
 

Akceptováno. 
Výměra ZCHÚ je zjišťována pomocí GIS na základě 
polygonu. Z tohoto důvodu se jedná pouze o orientační údaj 
z důvodu neuvažovaného sklonu terénu. Orientační výměra 
NPP Kosířské lomy je 23,44 ha. 

Úřad vlády – ministr pro 
lidská práva, rovné 
příležitosti a legislativu 
 

K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace  
Připomínky: 
1. V části 1.6 Zhodnocení rizika:  
 

Vysvětleno. 
Současná ochrana předmětného území je zajištěna pouze 
částečně stávající NPP Státní lom, NPP Růžičkův lom, PP 
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(Kontaktní osoba: 
Ing. Maroš Guoth 
tel.: 224 002 609 
e-mail: 
guoth.maros@vlada.cz) 

Doporučujeme blíž vysvětlit, proč dle předkladatele 
zachování současného stavu představuje slabší právní 
jistotu dotčených subjektů v daném území a z jakého 
důvodu by zachování současného stavu vedlo 
k zhoršení možnosti výkonu státní správy. 
 

Vápenice a EVL Kosíř - Lomy. 
Právní předpisy, kterými jsou vyhlášeny stávající NPP Státní 
lom, NPP Růžičkův lom a PP Vápenice, jsou z legislativního 
hlediska zastaralé. 
Z hlediska výkonu státní správy na úseku ochrany přírody 
a krajiny spadá předmětné území do působnosti několika 
orgánů ochrany přírody (jsou to především AOPK ČR, 
krajský úřad, obec s rozšířenou působností a obec). Nová 
právní úprava zajistí jednotný výkon státní správy v ochraně 
přírody a krajiny, který bude vykonávat pouze AOPK ČR. 

2. V části 3.1 Identifikace nákladů a přínosů, 
Varianta 1, Dopady na státní rozpočet a ostatní 
veřejné rozpočty:  

 
Doporučujeme specifikovat výpočet nákladů dle 
jednotlivých kategorií (tzn. náklady na geodetické 
zaměření hranice rezervace, vyznačení mezníků 
v terénu, vyznačení území tabulemi a zajištění péče 
o památku pomocí vhodných managementových 
opatření daných plánem péče). Zvláště s přihlédnutím 
k tomu, že u jednotlivých národních přírodních 
památek/rezervací, které jsou upraveny samostatnými 
právními předpisy, se uvedené výše nákladů 
i mnohonásobně liší (řádově v rozmezí od 19 723 Kč 
až po 283 275 Kč). Rovněž není zřejmá ani jejich 
případná provázanost na rozlohu chráněného území, 
proto doporučujeme doplnit vyjádření rozlohy v ZZ RIA. 
Upozorňujeme rovněž na skutečnost, že rozloha není 
explicitně vyjádřena ve znění vyhlášky ani v jejích 
přílohách. 
 
Doporučujeme doložit tvrzení, že nedojde k negativním 
dopadům na rozpočty obcí a krajů, což předkladatel 
uvádí ve Shrnutí ZZ RIA u Dopadů na územní 
samosprávné celky. Zejména v případě, kdy by tyto 
subjekty byly vlastníky pozemků v návrhem dotčené 
lokalitě. 

Vysvětleno. 
 
 
 
Výše nákladů je ovlivněna délkou hranice ZCHÚ 
a ochranného pásma, existencí a kvalitou již dříve 
zpracovaných geodetických podkladů v katastru nemovitostí 
a s tím souvisejícím objemem nutných geodetických prací. 
 
Orientační rozloha ZCHÚ byla doplněna výše v textu.  
(Viz připomínku Ministerstva zemědělství: Výměra ZCHÚ je 
zjišťována pomocí GIS na základě polygonu. Z tohoto 
důvodu se jedná pouze o orientační údaj z důvodu 
neuvažovaného sklonu terénu. Orientační výměra NPP 
Kosířské lomy je 23,44 ha.) 
 
 
 
 
 
 
V předmětném území je několik pozemků ve vlastnictví obce 
Čelechovice. Způsob a rozsah managementu na těchto 
pozemcích se novým vyhlášením oproti současnému stavu 
nezmění. Nevznikne zde tedy žádný nový ekonomický 
dopad na vlastníka pozemku.  
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Doporučujeme specifikovat a kvantifikovat nárůst 
administrativní zátěže Agentury ochrany přírody a 
krajiny ČR (AOPK ČR), a to vzhledem k poměrně 
širokému okruhu činností, které budou podléhat 
schvalování AOPK ČR. Dle předkladatele nebude 
nárůst významný, ovšem bez srovnání avizovaného 
nárůstu se současnou administrativní zátěží není 
uvedené tvrzení dostatečně doloženo. 
 
Doporučujeme kvantifikovat náklady na straně 
vlastníků/nájemců dotčených pozemků, neboť sám 
předkladatel upozorňuje na nárůst administrativní 
zátěže následkem stanovení bližších ochranných 
podmínek. Za tímto účelem doporučujeme specifikovat 
velikost cílové skupiny osob podléhajících 
administrativním úkonům, periodicitu, dobu potřebnou 
k provedení a počet administrativních úkonů. Pro účely 
této specifikace lze využít tzv. Standard Cost Model 
(dle Metodiky hodnocení dopadů regulace na 
administrativní zátěž občanů, včetně dopadů na 
soukromí). 
 

 
Vyhlášení ZCHÚ nutně nemusí znamenat nárůst 
administrativní zátěže orgánů ochrany přírody. Nelze 
předem kvantifikovat okruh činností vykonávaných orgány 
ochrany přírody. Objem těchto činností je ovlivněn 
konkrétními potřebami subjektů dotčených územní 
ochranou. V daném případě lze pouze odhadnout, že zátěž 
nebude žádná nebo zcela zanedbatelná. 
 
 
Případný nárůst administrativní zátěže z důvodu stanovení 
bližších ochranných podmínek nutně neznamená zvýšení 
nákladů na straně vlastníků/nájemců. Předem také nelze 
odhadnout záměry vlastníků/nájemců dotčených pozemků, 
které podléhají souhlasu orgánu ochrany přírody.  Předem 
nelze odhadnout ani případnou újmu za ztížené hospodaření 
z důvodu omezení vyplývající z vyhlášení ZCHÚ. Vlastníků 
pozemků v předmětném území je mnoho. Vzhledem k tomu, 
že dosavadní způsob užívání pozemků se novým 
vyhlášením nijak zásadně nezmění, nelze očekávat ani 
zvýšení nákladů na straně vlastníků. 

3.  V části 6 Přezkum účinnosti regulace: 
 
Doporučujeme uvést konkrétní indikátory, podle nichž 
bude prováděn průběžný monitoring stavu předmětu 
ochrany, a které povedou ke zjištění, že došlo k zániku 
předmětu ochrany tohoto zvláště chráněného území 
(sám navrhovatel toto zjištění pojí s případným 
rozhodnutím o zrušení vyhlášky). 

Vysvětleno. 
Důvodem pro zrušení zvláště chráněného území je podle 
§ 45 odst. 1 ZOPK zánik předmětu ochrany konkrétního 
zvláště chráněného území.  V území bude prováděn 
pravidelný monitoring zaměřený zejména na zjištění kvality 
předmětu ochrany a s tím související plánování další péče 
tak, aby byl předmět ochrany v odpovídající kvalitě 
zachován. Monitoring bude zaměřen na takové složky 
ekosystému, které mohou kvalitu předmětu ochrany 
indikovat. 

Český úřad zeměměřický 
a katastrální 
 
(Kontaktní osoba: 

Obecně k návrhu 
Obecně ke způsobu vymezení území národní přírodní 
památky upozorňuji, že v případě, kdy je národní 

Vysvětleno. 
Hranice národní přírodní rezervace je vymezena 
souřadnicemi lomových bodů polygonu a průběh hranice 
parcel katastru nemovitostí je přitom využíván pouze 
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neuvedena – návrh 
vypořádání zaslán na 
emailové adresy: 
cuzk@cuzk.cz 
lenka.vrzalova@cuzk.cz  
- vedoucí odd. legislativy) 
 

přírodní památka vymezena souřadnicemi lomových 
bodů polygonu, povede hranice národní přírodní 
památky a ochranného pásma vždy stejně a její průběh 
se nebude měnit ani v případě změn v geometrickém 
a polohovém určení pozemků v katastrální mapě. Tedy 
i v případě, kdy v daném prostoru dojde například ke 
zpřesnění vlastnické hranice nebo ke sloučení 
pozemků, probíhá předmětná hranice stále stejnými 
body, které definují stále stejné souřadnice.  
Je-li národní přírodní památka vymezena hranicemi 
parcel katastru, její hranice vždy kopíruje hranici těchto 
parcel, a to i v případě, že dojde ke změnám 
v geometrickém a polohovém určení pozemků. 
V takovém případě je však spolu s vymezením parcel, 
po jejichž hranicích hranice národní přírodní památky 
probíhá, potřebné uvést i datum stavu katastru 
nemovitostí, ke kterému byla parcelní čísla z katastru 
převzata. 
Zvolení jednoho z výše uvedených způsobů vymezení 
území národní přírodní památky je pak závislé na 
záměru vyhlašovatele, a to zda cílem je hranice 
národní přírodní památky pevně stanovená (tj. 
souřadnicemi), anebo hranice, jejíž průběh je shodný 
s průběhem hranice parcel katastru a která se může 
v čase měnit tak, jak se mění či zpřesňuje hranice 
parcel.      
 

podpůrně. Vzhledem k tomu, že předmětem ochrany 
národních přírodních rezervací jsou ekosystémy, jejichž 
poloha v prostoru je stabilní, musí být stabilní i poloha hranic 
chráněného území. 

V Praze 27. července 2017 

Vypracoval:  Ing. Petr Stloukal 
  Mgr. Kristýna Přikrylová 
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