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IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody 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 Vypořádání 
Ministerstvo financí 
 

Bez připomínek  

Ministerstvo dopravy Bez připomínek  
Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 
 
 
 

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.  

 
Odůvodnění: 
Navrhovaným vymezením hranic a vymezením zón 
ochrany přírody CHKO Moravský kras dochází ke 
střetu zájmů konkrétně s CHLÚ Jedovnice (ID 
04260000 – surovina Kámen pro hrubou a ušlechtilou 
kamenickou výrobu) a s CHLÚ Křtiny (ID 04490000 – 
surovina Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou 

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 vápence Mokrá ID 306480000 v blízkosti jižní 
hranice CHKO Moravský kras.  
 
Začlenění ložisek do CHKO také nemá vliv na existenci DP 
Křtiny a CHLÚ Jedovnice a na již vydaná pravomocná 
rozhodnutí dle příslušných právních předpisů. 
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výrobu) se stanoveným DP Křtiny (ID 60249 – surovina 
mramor), který dosud není těžen. 
 

 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

Bez připomínek  

Ministerstvo vnitra 
 
 

Bez připomínek  

Ministerstvo zemědělství 
 

Zásadní připomínka: 
 
Zásadně nesouhlasíme s navrženou změnou na 
pozemcích s právem hospodařit Lesy České 
republiky, s. p., v k. ú. Ochoz u Brna (LS Bučovice, 
LHC Račice, revír Hostěnice) ze současné III. zóny do 
II. zóny ochrany přírody. Jedná se o ucelený komplex 
o velikosti cca 37 ha. Vzhledem k absenci 
podrobnějších podkladů je přesné určení rozsahu 
navržené změny nemožné a níže uvedený soupis 
dotčených jednotek prostorového rozdělení lesa 
(JPRL) je nutno považovat za orientační. 
 
Navržená změna by vedla k nedůvodnému ztížení 
lesního hospodaření oproti současnému stavu. 
 
Jedná se o lesní porosty s pestrou druhovou 
skladbou, které jsou výsledkem několika generací 
lesníků uplatňujících přírodě blízké hospodaření s 
maximální podporou listnatých dřevin, využívající jak 
v přirozenou, tak umělou obnovu. V současné době je 
na této lokalitě téměř 90 % porostů tvořeno 
stanovištně vhodnými listnatými dřevinami. 
 
Současný způsob hospodaření je plně v souladu s 
Pravidly hospodaření pro typy lesních přírodních 
stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy 
Natura 2000 zveřejněný ve Věstníku MŽP 10/2006 a 

VYSVĚTLENO 
Uvedené připomínky k návrhu zonace uplatnily LČR s. p. 
prostřednictvím obce Ochoz u Brna. V rámci projednání 
návrhu zonace CHKO dle ustanovení § 71 odst. 2 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
se dne 10.1.2018 na obecním úřadě v Ochozi u Brna 
uskutečnilo projednání těchto připomínek za účasti obce, 
LČR s. p. a AOPK ČR-Správy CHKO MK (viz zápis).  
 
Při jednání bylo vysvětleno, že: 

1) V současnosti platná II. zóna ochrany CHKO 
v lokalitě Skalka je vymezena na rozloze 23,9 ha 
(protokol MŽP z roku 1994). Původní návrh na 
rozšíření segmentu II. zóny ochrany CHKO měl 
rozsah cca 152,9 ha. Nově navrhovanou změnou, 
která byla předložena do MPŘ, a která je výsledkem 
výše uvedeného projednání, ze dne 30.11.2017, se 
výměra II. zóny ochrany CHKO v této lokalitě 
zmenšila na rozlohu 36,6 ha. Došlo tak ze strany 
AOPK ČR k částečné akceptaci připomínky ze strany 
LČR s. p., v této lokalitě. Při jednání byl zástupcům 
LČR s. p. předložen přesný zákres jednotek 
prostorového rozdělení lesa. Hranice segmentu II. 
zóny ochrany CHKO byla zapracována do 
konečného návrhu vyhlášky MŽP (který byl ve formě 
přehledové mapy předložen do MPŘ) a je vedena 
v rozhodující části po hranicích dílců a oddělení, 
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souhrnem doporučených opatření pro EVL Moravský 
kras. Zaručuje udržení a trvalé zlepšování stavu lesa 
včetně zde přítomných předmětů ochrany EVL. 
Přeřazení dotčeného území do přísnější zóny pouze 
přinese zbytečnou administrativní zátěž při jeho 
praktickém naplňování. 
 
Přestože se tyto pozemky nacházejí v EVL Moravský 
kras, ani tato skutečnost sama o sobě není důvodem 
pro zařazení do II. zóny CHKO. 
 
Seznam dotčených jednotek prostorového rozdělení 
lesa (JPRL): 
 
Odd.   dílec   etáž  
 
403     A       všechny etáže 
403     B       všechny etáže 
403     C       všechny etáže 
403     F       09 
402     C       všechny etáže 
402     D       2 
402     D       11 
402     D       3 – část 
402     D       5 – část 
 

pouze v malé části je vedena po hranicích porostních 
skupin nebo tyto porostní skupiny přetíná. Důvodem 
je co nejpřesnější vedení po hranici EVL s vyšším 
zastoupením předmětných biotopů. 
 

2) Námitka nedůvodného ztížení lesního hospodaření 
byla podrobně projednána se zástupci LČR s. p. při 
výše uvedeném jednání. S ohledem na současný 
způsob hospodaření ze strany LČR, s. p., který je 
v souladu s cíli ochrany přírody, a je předpokladem 
pro zachování přírodních hodnot v lokalitě, nedojde 
zařazením lesních porostů v lokalitě do II. zóny 
ochrany CHKO ke ztížení lesního hospodaření, ani 
k významnému a dlouhodobému navýšení 
administrativní zátěže pro LČR, s. p.. 
 

3) Možným omezením, které vyplývá ze zařazení do II. 
zóny ochrany CHKO, je zákaz používat biocidy. 
Vzhledem ke druhovému složení a přírodě blízké 
struktuře lesních porostů, které jsou součástí celku 
lesního ekosystému navrhovaného segmentu II. zóny 
ochrany CHKO, je nepravděpodobné, že by vyvstala 
nutnost aplikace biocidů z důvodu eliminace škůdců.   
 

4) Původní návrh vymezení segmentu II. zóny ochrany 
CHKO v lokalitě Skalka zahrnoval téměř celou tuto 
lokalitu. Důvodem bylo vysoké zastoupení 
předmětných biotopů EVL. Po jednání se zástupci 
LČR s. p. byl segment navrhované II. zóny ochrany 
CHKO upraven AOPK ČR tak, aby vedl po vymezené 
hranici EVL Moravský kras. Důvodem byla 
skutečnost, že území EVL má velmi vysoké (86,1 %) 
oproti zbývající části (73,0 %) zastoupení 
předmětných biotopů. Dalším důvodem pro 
zachování nově vymezené II. zóny je výskyt řady 
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zvláště chráněných druhů, např. sněženky 
podsněžníku (Galanthus nivalis). I s touto skutečností 
byli zástupci LČR s.p. seznámeni. Zásadním 
důvodem vymezení II. zóny tedy bylo vysoká kvalita 
území s významným zastoupením předmětných 
biotopů, nikoliv pouze skutečnost, že se jedná o EVL, 
a zároveň zajištění její ochrany v této lokalitě i do 
budoucna.   

 
5) V případě vzniku újmy má LČR s. p. 

nárok na kompenzaci, pokud 
by vznikla respektováním ochrany dotčeného území 
při lesnickém hospodaření. Podmínky pro její 
poskytnutí jsou dány zákonem a výpočet výše této 
náhrady je upraven vyhláškami MŽP. Při soudních 
přezkumech nebyl tento způsob kompenzace újmy 
v důsledku respektování požadavků ochrany přírody 
zpochybněn, naopak, je vnímán jako naplnění 
požadavku kompenzace omezení ve veřejném 
zájmu, kterým je i ochrana přírody a krajiny, tím 
subjektem, v jehož prospěch je k danému omezení 
přistoupeno, v tomto případě státem. Zároveň je 
možné vzít v úvahu existenci dalších možných 
ekonomických nástrojů, přispívajících k dosažení cílů 
ochrany přírody, např. možnost finanční podpory 
z národních programů resortu životního prostředí. 

 
Doporučující připomínka: 

Upozorňujeme, že z mapového podkladu není zřejmé 
porovnání původního a nového členění zón ochrany. 
Doporučujeme doplnit. 

 

VYSVĚTLENO 
 
Podoba záměru na vyhlášení CHKO a vymezení zón je 
stanovena ve vyhlášce MŽP č. 45/2018 Sb. Do 
mezirezortního připomínkového řízení se předkládá 
vyhláška, kterou se vymezuje nová zonace CHKO, ve 
kterém je obsažena orientační mapa nové zonace. Do 
vyhlašovacích dokumentů se původní zonace CHKO 
nezakresluje. Tato povinnost nevyplývá z žádného právního 
předpisu a byla by matoucí. Stávající zonace je obsažena 
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v současně platné zřizovací listině CHKO.  
Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

K části III. – Odůvodnění 
Požadujeme doplnit do odůvodnění shrnutí výsledků 
projednání návrhu předpisu, resp. návrhu na vymezení 
zón odstupňované ochrany přírody podle § 41 a § 40 
zákona o ochraně přírody a krajiny.  
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění připomínky 
Vymezení zón odstupňované ochrany přírody 
podstatným způsobem ovlivňuje využití území 
zahrnutého do chráněné krajinné oblasti, rozvoj obcí, 
záměry jeho uživatelů a územní plánování. Z těchto 
důvodů požadujeme doplnit shrnutí výsledků 
projednání ve smyslu požadavků zákona. 
 

VYSVĚTLENO 
 
V textu odůvodnění návrhu vyhlášky MŽP je uvedeno 
požadované shrnutí výsledků projednání návrhu vyhlášky 
MŽP, kterou se vymezuje zonace CHKO Moravský kras 
(citace viz níže v textu).  

Citace z textu odůvodnění návrhu vyhlášky: 

„Návrh na vymezení zón byl v souladu s § 71 odst. 2 zákona 
projednán s dotčenými městy, obcemi a krajem (dopisem 
AOPK ČR ze dne 21.7.2017 a 31.10.2017). Připomínky k 
návrhu podala obec Rudice, Olomučany, Holštejn, Kanice, 
Habrůvka, Ochoz u Brna, Městys Ostrov u Macochy, a 
Město Adamov. Ve většině případů bylo připomínkám 
vyhověno a se všemi samosprávami byl nalezen 
kompromisní návrh řešení, který zohledňuje zájmy ochrany 
přírody a krajiny a zároveň rozvoj obcí. Jihomoravský kraj na 
41. zasedání Rady kraje schválil vyjádření, že nemá proti 
předloženému oznámení záměru na vymezení zón ochrany 
CHKO Moravský kras námitek. 

Zároveň si MŽP uvědomuje, že se hospodařící subjekty v 
regionu významně podílí svou činností na ochraně a údržbě 
krajiny, a proto AOPK ČR nad rámec zákona předjednávala 
návrh nové zonace s těmito subjekty. Hospodařící subjekty 
tak měly možnost podat připomínku k navrženému vymezení 
zón ochrany přírody. V této souvislosti došlo v některých 
případech k přeřazení pozemků z přísnějšího do mírnějšího 
režimu zón ochrany, a tím ke snížení omezení pro 
hospodařící osoby či subjekty v dotčeném území.  

Návrh na vymezení zón byl s dotčenými samosprávami 
projednán a upraven s přihlédnutím k jejich požadavkům. V 
souvislosti s vymezením zón ochrany proto 
nepředpokládáme žádné zásadní negativní dopady na 
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územní samosprávné celky.“ 

Povinnost projednávat tento návrh vymezení zón dle 
ustanovení § 40 a § 41 ze zákona o ochraně přírody a 
krajiny po novele tohoto zákona nevyplývá, ale MŽP si je 
vědomo důležitosti projednání předmětného návrhu se 
samosprávami a hospodařícími partnery v regionu, proto 
AOPK ČR RP Jižní Morava SCHKO Moravský (dále jen 
„AOPK“) kras tento návrh projednala dle ustanovení § 71 
odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny a vznesené 
připomínky vypořádala. 

Dne 13.7.2017 svolalo MŽP pracovní jednání obcí a měst 
CHKO Moravský kras a zástupce významných 
hospodařících subjektů do Křtin na jednání ohledně nového 
vyhlášení CHKO Moravský kras a vymezení nové zonace. 
V návaznosti na toto jednání zaslala AOPK-Správa CHKO 
Moravský kras na všechny obce, města a krajský úřad dne 
31.10.2017 č. j. 02335/JM/17 oznámení záměru nové 
zonace CHKO s mapovými podklady. V termínu do 
30.11.2017 AOPK-Správa CHKO Moravský kras obdržela 
několik připomínek. Všechny připomínky byly s obcemi 
projednány a byla dosažena shoda, která je zaprotokolována 
v zápisech. Nad rámec zákonných povinností Správa CHKO 
navrhovanou zonaci projednala se zástupci rozhodujících 
v území hospodařících subjektů. Na základě výsledků 
vypořádání připomínek byl upraven i návrh na vymezení 
zonace CHKO, který byl následně předložen do 
mezirezortního připomínkového řízení. 

 K části II. – Vyhláška 
1) K úvodní větě a k poznámce pod čarou č. 2 
Doporučujeme uvést celý název zákona, tedy doplnit 
za slovo „zákona“ slova „České národní rady“. 
 

VYSVĚTLENO 
Slova „České národní rady“ se při citaci zákona č. 114/1992 
Sb. v právních předpisech běžně neužívají. 

 2) K poznámce pod čarou č. 1 
Doporučujeme vložit čárku za zkratku „Sb.“. 

AKCEPTOVÁNO 
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 3) K příloze 

Doporučujeme označit přílohu v souladu s čl. 29 odst. 
2 Legislativních pravidel vlády. 

 

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

Bez připomínek  

Ministerstvo kultury 
- 

 

Ministerstvo zdravotnictví 
Bez připomínek 

 

Ministerstvo obrany 
Bez připomínek 

 

Ministerstvo zahraničních 
věcí Bez připomínek 

 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí Bez připomínek 

 

Úřad vlády – vedoucí 
Úřadu vlády Bez připomínek 

 

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

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

 

Český báňský úřad Bez připomínek  
Svaz měst a obcí ČR   
Moravskoslezský kraj Bez připomínek  
Plzeňský kraj Bez připomínek  
Pardubický kraj Bez připomínek  
Olomoucký kraj Bez připomínek  
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Zlínský kraj Bez připomínek  
Ústecký kraj Bez připomínek  
Jihomoravský kraj Bez připomínek  
Středočeský kraj Bez připomínek  
Královéhradecký kraj Bez připomínek  
Jihočeský kraj Bez připomínek  
Liberecký kraj Bez připomínek  
Karlovarský kraj Bez připomínek  
Magistrát hlavního města 
Prahy 

k § 1 odst. 1 a 2: 
- v souladu s čl. 45 odst. 4 a 5 Legislativních 

pravidel vlády před odkazy na poznámky pod 
čarou č. 1 a 2 vložit normativní odkaz na jiný 
právní předpis v podobě jeho zkráceného 
názvu nebo zobecněného názvu umožňujícího 
jednoznačné určení tohoto jiného právního 
předpisu nebo nenormativní odkaz na jiný 
právní předpis s použitím slov „jiný právní 
předpis“ 

VYSVĚTLENO 
V daném případě nepovažujeme doplňování zkrácených 
názvů za nezbytné. 

 - v poznámce pod čarou č. 1, v souladu s čl. 61 
odst. 1 Legislativních pravidel vlády, za zkratku 
„Sb.“ vložit čárku 

 

AKCEPTOVÁNO 

Český statistický úřad Bez připomínek  
Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

Bez připomínek  

Český úřad zeměměřický 
a katastrální 

Bez připomínek  

Akademie věd ČR Bez připomínek  
Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek  

Českomoravská 
konfederace odborových 
svazů 

Bez připomínek  
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Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek  

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek  

Úřad pro přístup 
k dopravní infrastruktuře 

Bez připomínek  

Bezpečnostní informační 
služba 

Bez připomínek  

Česká komora 
autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve 
výstavbě  

Bez připomínek  

Nejvyšší kontrolní úřad Bez připomínek  
Konfederace umění a 
kultury 

Bez připomínek  

Česká stomatologická 
komora 

Bez připomínek  

Český telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek  

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek  

Národní bezpečnostní 
úřad 

Bez připomínek  

Nejvyšší soud Bez připomínek  
Technologická agentura 
ČR 

Bez připomínek  

Úřad národní rozpočtové 
rady 

Bez připomínek  

Česká národní banka Bez připomínek  
Nejvyšší správní soud Bez připomínek  

V Praze 29. března 2019 

Vypracoval: 
 Podpis: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB9CC9BCY)




