
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Železná hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 
22. května 2018, s termínem dodání stanovisek do 12. června 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo pro místní 
rozvoj 
 
 

K § 1 odst. 2 
Doporučujeme slova „s výskytem“ nahradit slovy 
„určené k ochraně“. 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná formulace „Za národní přírodní památku 
se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený 
v odstavci 3, s výskytem…“ činí z výskytu dále 
v ustanovení vyjmenovaných fenomenů konstitutivní 
znak vyhlašovaného zvláště chráněného území. 
Právním důsledkem takto pojatého ustanovení je 
neúčinnost vyhlašovacího předpisu v případě, kdy 
některý z předmětů ochrany vyjmenovaných ve 
vyhlášce vymizí. Při užití alternativních slov „určené 
k ochraně“ tyto důsledky nehrozí, neboť i území bez 
výskytu daných předmětů ochrany může být určeno 
k jejich ochraně.  
 

Akceptováno. 
Text § 1 odst. 2 návrhu vyhlášky upraven v souladu 
s uplatněnou připomínkou: 
„Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, 
územně vymezený v odstavci 3, s výskytem  určený 
k ochraně …“.  

 

Úřad vlády  - Vedoucí 
Úřadu vlády 
 
 

K odůvodnění: 
Vyhlášení Národní přírodní památky Železná hůrka 
(dále jen „NPP“) drobně zvyšuje administrativní zátěž 
pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, o něco 
více pro vlastníky pozemků, jejichž pozemků se 
vyhlášení NPP týká. Podle odůvodnění se omezení 

Vysvětleno. 
S vlastníky nemovitostí, obcemi a kraji dotčenými 
navrhovanou ochranou je záměr na vyhlášení zvláště 
chráněného území vždy projednáván postupem podle § 40 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů. 
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v nakládání s nemovitostmi vyvolané vyhlášením 
NPP nepředpokládá při stávajícím využití 
nemovitostí. Z toho plyne, že k omezení dojde, pokud 
má majitel nemovitosti takový úmysl se svým 
majetkem, o kterém stát nemá informaci. Bylo by 
proto vhodné v rámci meziresortního připomínkového 
řízení informovat o úmyslu státu také příslušné obce 
a majitele nemovitostí, na jejichž pozemcích se NPP 
vyhlašuje a umožnit jim vyjádření k této problematice. 
Žádáme o informaci, zda k výše uvedenému 
poskytnutí možnosti vyjádřit se došlo. 

Z uvedeného ustanovení zejména vyplývá, že záměr na 
vyhlášení v tomto případě národní přírodní památky zašle 
orgán ochrany přírody příslušný k jejímu vyhlášení, 
tj. Ministerstvo životního prostředí obcím a krajům, jejichž 
území se záměr dotýká. Vlastníkům nemovitých věcí 
dotčených záměrem, kteří jsou zapsáni v katastru 
nemovitostí, se zasílá písemné oznámení o předložení 
záměru k projednání spolu s informací o tom, kde je možno 
se seznámit s jeho úplným zněním, kdo je oprávněn 
k němu podat námitky a kdy uplyne lhůta pro jejich podání. 
Toto oznámení se rovněž zveřejňuje na portálu veřejné 
správy. 
Součástí takto oznámeného záměru přitom je navržený 
způsob a rozsah ochrany území včetně jeho bližších 
ochranných podmínek. 
Dotčené obce a kraje i vlastníci nemovitých věcí dotčených 
navrhovanou ochranou mohou k předloženému záměru 
uplatnit písemné námitky, a to ve lhůtě 90 dnů od obdržení 
záměru, resp. od obdržení písemného oznámení 
o předložení záměru k projednání. Vlastník nemovitých 
věcí dotčených navrhovanou ochranou může podat 
námitky pouze proti takovému navrženému způsobu nebo 
rozsahu ochrany, jímž by byl dotčen ve výkonu svých práv 
nebo povinností. 
O podaných námitkách rozhoduje orgán ochrany přírody 
formou standardního správního rozhodnutí, které je možné 
napadnout opravnými prostředky. 
Popsaný postup byl u NPP Železná hůrka dodržen. Záměr 
na její vyhlášení byl oznámen v srpnu 2017 a byl 
s dotčenými vlastníky nemovitých věcí projednán. NPP 
Železná hůrka je přitom již existující zvláště chráněné 
území a pro vlastníky pozemků zde nevzniká žádné nové 
omezení. 

V Praze 9. prosince 2018 

Vypracoval: Mgr. Kristýna Trojanová Podpis: 
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