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V.

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:
Návrh nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne
23. října 2018, s termínem dodání stanovisek do 13. listopadu 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce:
Resort

Připomínky

Ministerstvo
financí

Bez připomínek

Ministerstvo
dopravy

Vypořádání

Zásadní připomínky:
K§3
V platných Zásadách územního rozvoje Jihomoravského
kraje je vymezena územní rezerva RDZ 07 pro záměr:
Optimalizace tratě č. 260 Brno – Česká Třebová.
Optimalizace sice nepředpokládá stavbu železniční tratě
v nové stopě, nicméně k určitým korekcím dojde.
Rovněž se plánuje rekonstrukce železničního mostu
přes řeku Svitavu, jež si vyžádá zřízení staveniště v jeho
okolí. Našim sledovaným cílem je vyhnout se kolizi
s ochrannými
podmínkami
CHKO.
Vzhledem
k orientačnímu charakteru navrženého grafického
znázornění CHKO Moravský kras, který neumožňuje
dobré posouzení územní situace, žádáme předkladatele
o poskytnutí podrobného mapového podkladu
s vyznačením hranice CHKO na podkladě kopie

1

VYSVĚTLENO
Navrhovaná hranice CHKO není v kolizi se záměrem
optimalizace tratě č. 260. Z jednoznačného slovního popisu
navrhované hranice CHKO nad katastrální mapou uvedeného
v Nařízení vlády a navíc z přiloženého mapového podkladu, je
zřejmé, že hranice CHKO vede po levém břehu řeky Svitavy a
železniční trať od Brna do České Třebové po břehu pravém. Na
levý břeh řeky Svitavy trať přechází po železničním mostě pod
Bílovicemi nad Svitavou. V tomto místě je mezi hranicí CHKO a
železnicí několik pozemků (p. č.: 1279, 1233, 1234, k.ú.:
Bílovice nad Svitavou) a hranice CHKO se k vlastnímu tělesu
železničního náspu přibližuje na cca desítky metrů, ke hranici
parcely, na níž těleso leží, viz mapa. Případnému zřízení
staveniště v tomto prostoru tedy existenci CHKO nebrání.
V bližších ochranných podmínkách CHKO navíc zároveň není
stanovena žádná podmínka pro stavební činnost, která by byla
vázána na souhlas orgánu ochrany přírody. Záměr optimalizace
trati není tedy návrhem nařízení vlády nijak dotčen.
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katastrální mapy pro inkriminovaná místa výše
uvedených záměrů s výhradou požadavku na korekci
navržené hranice CHKO v nezbytně nutné míře.
AKCEPTOVÁNO

K § 5 odst. 2 písm. m)
Upozorňujeme na skutečnost, že sportovní létající
zařízení (padákový kluzák, závěsný kluzák, obojí
i v motorizované formě, či ultralehký kluzák a další
zařízení vedená v ustanovení § 81 zákona
č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) mohou
být pouze dvoumístná, jsou určená k rekreaci, nelze s
nimi provádět jakoukoli komerční činnost, ani specifické
lety pro zajištění bezpečnosti státu, ochrany osob,
majetku a veřejného pořádku a letů pro potřeby orgánů
ochrany přírody.
Navrhuje se jen s předchozím souhlasem příslušného
orgánu ochrany přírody na území CHKO létat na
sportovních létajících zařízeních ve vymezenou roční
dobu, přičemž a minori ad maius nezapovídá například
leteckou činnost velkých letadel (letadla o maximální
vzletové hmotnosti 600 kg a vyšší), která nad územím
CHKO mohou létat bez omezení a jejichž hlučnost je
vyšší než u sportovních létajících zařízení. Fakticky
absolutní omezení letecké činnosti sportovních létajících
zařízení neobsahuje ani zákon č. 114/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, pro území národních parků.
S takto stanoveným omezením nesouhlasíme.
Přelety nad územím CHKO standardně upravují pravidla
létání v tom smyslu, že se musí letět ve výšce 150 m
nad terénem v okruhu 600 m od nejbližší překážky, což
je dle našeho názoru pro ochranu velkoplošného zvláště
chráněného území plně dostačující.
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Jako bližší ochrannou podmínku pro Ministerstvo
dopravy akceptovatelnou považujeme umožnit jen s
předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody na území CHKO provádění vzletů a přistání se
sportovními létajícími zařízeními mimo letiště.
Ministerstvo
průmyslu
a obchodu

Ministerstvo
spravedlnosti
Ministerstvo
vnitra

Zásadní připomínka:
S navrhovaným novým vymezením hranic CHKO
a vymezením zón ochrany přírody dochází ke střetu
zájmů s CHLÚ podle zákona č. 44/19988 Sb., horní
zákon a zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě. S návrhem
vyhlášky lze souhlasit pouze za podmínek, že novým
vyhlášením a vymezením zón ochrany přírody CHKO
Moravský kras nebude omezena možnost účelného
a ekonomického vydobytí surovin, pokud k této potřebě
v budoucnosti dojde.

VYSVĚTLENO
Ložisko vápence Křtiny ID 304490000 a ložisko vápence
Jedovnice ID 304260000 jsou obě navržena do III. zóny
ochrany CHKO Moravský kras, kde těžba není základními
ochrannými podmínkami CHKO stanovenými zákonem č.
114/1992 Sb. omezena, to se týká pouze území I. zón ochrany
CHKO, což tedy není tento případ.

Možnost vydobytí suroviny rozhodně není zařazením ložisek
nerostných surovin se stanovenými CHLÚ a DP do CHKO
omezena, jak dokazují již v současné CHKO Moravský kras
příklady řádného dotěžení ložiska vápence Holštejn-Malá
dohoda ID 320690000 nebo pokračující těžba ložiska vápence
Ochoz u Brna ID 303580000 nebo těžba velkého ložiska
Odůvodnění:
vápence Mokrá ID 306480000 v blízkosti jižní hranice CHKO
Navrhovaným vymezením hranic a vymezením zón Moravský kras.
ochrany přírody CHKO Moravský kras dochází ke střetu
zájmů konkrétně s CHLÚ Jedovnice (ID 04260000 – Začlenění ložisek do CHKO také nemá vliv na existenci DP
surovina Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou Křtiny a CHLÚ Jedovnice a na již vydaná pravomocná
výrobu) a s CHLÚ Křtiny (ID 04490000 – surovina rozhodnutí dle příslušných právních předpisů.
Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu) se
stanoveným DP Křtiny (ID 60249 – surovina mramor),
který dosud není těžen.
Bez připomínek
Bez připomínek
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Ministerstvo
zemědělství

1) Dáváme ke zvážení, zda v § 5 odst. 2 písm. b)
návrhu nenahradit termín „modely letadel“ obecnějším
pojmem „bezpilotní létající zařízení“.

VYSVĚTLENO

2) Upozorňujeme, že v mapovém podkladu není
vyznačen rozsah původních a upravených hranic
CHKO. Doporučujeme doplnit.

VYSVĚTLENO
Podoba záměru na vyhlášení CHKO je stanovena ve vyhlášce
MŽP č. 45/2018 Sb. Do mezirezortního připomínkového řízení
byl předložen návrh nařízení vlády, kterým se vyhlašuje nové
území CHKO, ve kterém je obsažena orientační mapa nové
hranice a její slovní popis. Do vyhlašovacích dokumentů se
původní hranice území CHKO nezakreslují. Tato povinnost
nevyplývá z žádného právního předpisu a byla by matoucí.
Stávající hranice je obsažena v současně platné zřizovací
listině CHKO (Výnos Ministerstva školství a kultury ČSR ze dne
4. července 1956, o zřízení chráněné krajinné oblasti Moravský
kras a Výnos Ministerstva školství a kultury ČSR ze dne 25.
února 1958, o změně hranice chráněné krajinné oblasti
Moravský kras). Pro snazší orientaci v rámci projednávání
záměru na vyhlášení CHKO Moravský kras byla MŽP nad
rámec stanovených zákonných povinností připravena webová
aplikace, kde lze porovnat současnou a nově navrženou hranici
CHKO: http://moravskykras.ochranaprirody.cz/nove-vyhlasenichko-moravsky-kras/
VYSVĚTLENO
V předkládaném textu návrhu nařízení vlády a vyhlášky nejsou
nikde uvedeny jednotky ha a km2. Ty jsou uvedeny pouze
v odůvodněních nařízení vlády a vyhlášky. Jednotky hektary
jsou uváděny ve vztahu k velikosti dílčích ploch, které jsou nově
zařazeny do CHKO, jsou součástí lesních ekosystémů, atd.
S ohledem na malý plošný rozsah těchto ploch, se jeví
vhodnější používat jednotky v ha. Naopak celkovou plochu
CHKO je pro lepší orientaci uvádět v km2.
AKCEPTOVÁNO

3) Doporučujeme sjednotit jednotky uváděných údajů
o rozloze se souběžně předloženým „návrhem
vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Chráněné
krajinné oblasti Moravský kras“ (v materiálu je
uváděna nová rozloha CHKO v ha, v návrhu vyhlášky
o zonaci je rozloha v km2).

Ministerstvo pro 1. K § 2 odst. 1
místní rozvoj
Před slova „ekologických

funkcí

krasové

krajiny“

Uvedený termín „modely letadel“ odpovídá pojmu vycházejícího
ze zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví.
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požadujeme doplnit slovo „optimálních“.
Tato připomínka je zásadní.
Odůvodnění připomínky
Zákon o ochraně přírody a krajiny v § 25 odst. 2
požaduje, aby byly „zachovány a vytvářeny optimální
ekologické funkce“ chráněné krajinné oblasti. Jsme
přesvědčeni, že vypuštění slova „optimální“ v § 2 odst. 1
navrhovaného nařízení vlády, které má zpřesňovat cíle
ochrany chráněné krajinné oblasti pro konkrétní území,
není zpřesněním tohoto pojmu, ale naopak jeho
znejasněním. Proto požadujeme setrvat u pojmu
stanoveného zákonem.
2. K § 2 odst. 1
Požadujeme zrušit slovo „procesů“.
Tato připomínka je zásadní.

VYSVĚTLENO
CHKO je ze zákona definována jako rozsáhlé území s
harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým
reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních
a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin,
popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení.
V případě, že se zaměříme na část přírodních hodnot krajiny,
(jež je dle zákona částí zemského povrchu s charakteristickým
reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a
civilizačními prvků), která je chráněna kategorií CHKO, jsou
jejich nedílnou součástí ekosystémy, které zákon chápe jako
funkční soustavu živých a neživých složek životního prostředí,
jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a
předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v
určitém prostoru a čase, tedy jedná se v rámci krajinné mozaiky
o dynamický vývoj, děj, tedy proces.

Odůvodnění připomínky
V souvětí „Posláním chráněné krajinné oblasti je
zachování a obnova přírodních hodnot a ekologických
funkcí krasové krajiny, a to procesů…“ dochází
z logického hlediska ke ztotožnění přírodních hodnot a
dále uvedených procesů, případně (podle způsobu
čtení) ke ztotožnění ekologických funkcí krasové krajiny
a vyjmenovaných procesů. Trváme na tom, že ani
hodnoty krajiny, ani její ekologické funkce nelze
ztotožňovat s široce pojatými „procesy“. Z hlediska
souladu se zákonem, k jehož provedení je nařízení
vydáváno, máme za to, že cíl chráněné krajinné oblasti,
jak je vymezen v § 25 odst. 1 a zejména pak v odstavci
2 zákona o ochraně přírody a krajiny, zahrnuje ochranu
jak „přírodních hodnot“, tak „optimálních ekologických V případě území Moravského krasu se jedná o jedinečný typ
funkcí“ krajiny. Zákon nepoužívá terminologii „ochrana krasové krajiny s dynamickým vývojem daných ekosystémů s
jejich probíhajícími procesy v prostoru a čase, např. tvorba či
procesů“.
obnova krasových jevů, typické jsou závrty, propady. Nejedná
se tedy o statický stav, ale o proces vývoje krajiny.
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Text byl upraven takto:
„Posláním chráněné krajinné oblasti je zachování a obnova
přírodních hodnot a optimálních ekologických funkcí krasové
krajiny, včetně mezoklimatických a mikroklimatických,
geologických, hydrologických a biologických, dále zachování
…“.
3. K § 2 odst. 1
Doporučujeme za slovo „bioty“ vložit čárku.

AKCEPTOVÁNO

Odůvodnění připomínky
Slova „včetně specifické jeskynní bioty“ představují
v rozvitém souvětí prvního odstavce vsuvku, na niž
následující text začínající spojkou „a“ věcně i syntakticky
nenavazuje. Vsuvka by proto měla být oddělena
čárkami.
Ministerstvo
školství,
mládeže
tělovýchovy
Ministerstvo
kultury

Bez připomínek
a

-

Ministerstvo
zdravotnictví

Bez připomínek

Ministerstvo
obrany

Bez připomínek

Ministerstvo
zahraničních
věcí

-
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Ministerstvo
práce
a
sociálních věcí
Úřad vlády –
vedoucí
Úřadu
vlády
Úřad
průmyslového
vlastnictví
Úřad vlády –
odbor
kompatibility
Český
báňský
úřad
Svaz měst a obcí
ČR
Moravskoslezsk
ý kraj
Plzeňský kraj

Bez připomínek
Bez připomínek
Bez připomínek
Návrh přímo nezapracovává právo EU a není s právem
EU v rozporu.
Bez připomínek

Bez připomínek
Bez připomínek

Pardubický kraj

Bez připomínek

Olomoucký kraj

Bez připomínek

Zlínský kraj

Bez připomínek

Ústecký kraj

Bez připomínek

Jihomoravský
kraj
Středočeský kraj

Bez připomínek

Královéhradecký
kraj
Jihočeský kraj

Bez připomínek

Liberecký kraj

Bez připomínek

Karlovarský kraj

Bez připomínek

Bez připomínek

Bez připomínek

Magistrát
Bez připomínek
hlavního města
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Prahy
Český statistický
úřad
Úřad
pro
ochranu
osobních údajů
Český
úřad
zeměměřický a
katastrální
Akademie
věd
ČR
Státní úřad pro
jadernou
bezpečnost
Národní úřad pro
kybernetickou a
informační
bezpečnost
Českomoravská
konfederace
odborových
svazů
Úřad
pro
ochranu
hospodářské
soutěže
Úřad
pro
zastupování
státu ve věcech
majetkových
Bezpečnostní
informační
služba
Česká
komora
autorizovaných
inženýrů
a

Bez připomínek
Bez připomínek
Bez připomínek
Bez připomínek
Bez připomínek
Bez připomínek

Bez připomínek

Bez připomínek

Bez připomínek

Bez připomínek
Bez připomínek
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techniků činných
ve výstavbě
Nejvyšší
kontrolní úřad
Konfederace
umění a kultury
Česká
stomatologická
komora
Český
telekomunikační
úřad
Správa státních
hmotných rezerv
Národní
bezpečnostní
úřad
Nejvyšší soud
Technologická
agentura ČR
Úřad
národní
rozpočtové rady
Česká
národní
banka
Nejvyšší správní
soud

Bez připomínek
Bez připomínek
Bez připomínek
Bez připomínek
Bez připomínek
Bez připomínek
Bez připomínek
Bez připomínek
Bez připomínek
Bez připomínek
Bez připomínek

V Praze 24. března 2019
Vypracoval:
Podpis:
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