
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 uplatnilo zásadní připomínku pouze Ministerstvo 

zemědělství. Připomínka byla akceptována. 

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 

MZe Zásadní připomínka 

 

V § 3 písmenu i) požadujeme slovo „listnatých“ nahradit slovem „druhů“. 

Celý text písmene i) bude znít: 

„i) vysazovat nebo vysévat rostliny nebo vypouštět živočichy, souhlas se nevyžaduje pro 

vysazování nebo výsev stanovištně původních listnatých druhů dřevin při obnově lesa,“. 

 

Odůvodnění 

Navrhovaný text písmene i) by přinášel v praxi problémy s rozlišováním záměrného šíření 

stanovištně původních jehličnatých druhů dřevin výsevem od přirozeného samovolného 

(náletového) šíření, které je nezáměrné.  

 

Dále nelze souhlasit s tím, proč by v daném případě měly být jako stanovištně původní 

vyloučeny z vysazování nebo z výsevu jehličnaté dřeviny. 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 

 

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 

MO K bodu 1.2. Odůvodnění 

 

V poslední větě doporučujeme doplnit citaci zákona. 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 

IV. 

Vyhodnocení mezirezortního připomínkového řízení -  

vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Za Hrnčířkou  a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
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Tato připomínka je doporučující. 

MF Doporučující připomínka: 

 

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

souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích 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. 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 

MV Doporučující připomínky 

 

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 památky Za 

Hrnčířkou, 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 § 1 odst. 2 

Ve větě druhé navrhujeme použít plurál u slova seznam.  

 

K příloze č. 1 a 2 

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

zohlednit i v označení jednotlivých příloh vyhlášky, proto doporučujeme číslici „2014“ 

nahradit číslicí „2015“. 

 

K bodu 1.2 důvodové zprávy 

V poslední větě navrhujeme doplnit chybějící označení zákona, na jehož základě je Česká 

republika povinna do šesti let od přijetí určité lokality do evropského seznamu vyhlásit zvláště 

chráněné území. 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 

MK k § 4 

Doporučujeme zvážit, zda je, vzhledem k připomínkovému řízení probíhajícímu do konce 

měsíce ledna, navržené datum účinnosti 1. března 2015 reálné a zda poskytuje dostatečný 

časový prostor pro legisvakanci. 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 
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k Odůvodnění, bodu 8 

Seznam použitých zkratek obsahuje dvakrát zkratku NPP. 
Akceptováno. 

Text byl upraven. 
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