
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 

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 průmyslu 
a obchodu 
 
  

Formální připomínka: 
Doporučujeme, aby součástí návrhu vyhlášky byla 
také část platného znění s vyznačením navrhovaných 
změn (viz. čl. 16 odst. 7 Legislativních pravidel vlády) 
a v odůvodnění doporučujeme doplnit internetový 
odkaz na výnos Ministerstva školství a kultury ze dne 
8. července 1960 č. j. 26.708/60-V/2, neboť tento 
právní předpis není dostupný v běžném internetovém 
zdroji (Sbírka zákonů, ASPI, CODEXIS). 

Vysvětleno. 
Z hlediska legislativního provedení se sice jedná o novelu 
původního zřizovacího předpisu, fakticky se jedná pouze 
o jeho zrušení v části zřízení příslušného zvláště 
chráněného území, které je nově vyhlašováno nebo již 
nově vyhlášeno bylo. Dle ustálené praxe se proto 
k obdobným materiálům platné znění s vyznačením 
navrhovaných změn nepředkládá, Legislativní rada vlády je 
nikdy nepožadovala.  
Výnos Ministerstva školství a kultury ze dne 8. července 
1960 č. j. 26.708/60-V/2, kterým byly zřízeny státní přírodní 
rezervace Sítovka, Černá stráň, U císařské studánky 
a Častovec, je přístupný v Ústředním seznamu ochrany 
přírody, který je dostupný na webových stránkách Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR na následujícím odkazu: 
http://drusop.nature.cz/portal/. 
Tato informace bude do odůvodnění vyhlášky doplněna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ministerstvo zemědělství 
 
 
 

K předkládací zprávě: 
V předkládací zprávě doporučujeme číslo „2017“ 
nahradit číslem „2018“. 
 

Akceptováno. 
Text předkládací zprávy opraven. 

K odůvodnění: 
Doporučujeme ve zvláštní části odůvodnění v bodě 
„K čl. II“ za slova „se navrhuje“ doplnit chybějící slovo 

Akceptováno. 
Text odůvodnění doplněn. 
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„zrušení“.  
 

Úřad vlády – Vedoucí 
Úřadu vlády 
 

K odůvodnění: 
V odůvodnění návrhu vyhlášky je uvedeno: 
„V rámci nového vyhlášení dochází i k revizi 
územního vymezení zvláště chráněného území, které 
se nemusí zcela překrývat s jeho územním 
vymezením původním.“ 
Žádáme doplnit o informaci, zda se rozloha 
chráněného území v rámci nového vyhlášení 
významně mění (např. o více než 10 %)? K samotné 
vyhlášce připomínky nejsou. 

Vysvětleno. 
Nově vyhlášená přírodní památka Sítovka vznikla 
sloučením dvou původních zvláště chráněných území, 
přírodní rezervace Sítovka a přírodní památky U Sítovky. 
Hranice nově vyhlášené přírodní památky jsou prakticky 
totožné s hranicemi původních ZCHÚ. Odchylky v rozloze 
určitě nepřesahují 10 %. 

Moravskoslezský kraj 
 
 

Požadujeme doplnit výčet zrušovaných právních 
předpisů o výnos Ministerstva kultury České 
socialistické republiky ze dne 29. 10. 1969 
č. j. 10.752/69-II/2/, kterým byla zřízena přírodní 
rezervace Skučák. 
 
Odůvodnění: 
Přírodní rezervace Skučák byla s účinností od 
4. 4. 2018 přehlášena nařízením Moravskoslezského 
kraje č. 1/2018 a Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje dne 13. 4. 2018 oficiálně požádal Ministerstvo 
životního prostředí o zrušení dosavadní ochrany 
zvláště chráněného území v souladu s § 90 odst. 12 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 

Vysvětleno. 
Zrušení výnosu Ministerstva kultury České socialistické 
republiky ze dne 29. 10. 1969 č. j. 10.752/69-II/2/, kterým 
byla zřízena přírodní rezervace Skučák, bude provedeno 
samostatnou vyhláškou, aby návrh této vyhlášky mohl projít 
meziresortním připomínkovým řízením. 

V Praze 10. prosince 2018 

Vypracoval: Mgr. Kristýna Trojanová Podpis: 
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