
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 
17. dubna 2019, s termínem dodání stanovisek do 14. května 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

1. K § 1 odst. 4 návrhu vyhlášky 
V § 1 odst. 4 návrhu vyhlášky doporučujeme ve větě 
poslední slovo „obrazů“ nahradit slovem „obrazců“. 

AKCEPTOVÁNO 

2. K § 2 písm. b) návrhu vyhlášky 
V § 2 písm. b) návrhu vyhlášky doporučujeme změnit 
pořadí činností vázaných na souhlas orgánu ochrany 
přírody, a to tak, aby byly napřed uvedeny činnosti 
uvedené slovesem „umisťovat“, následně pak činnosti 
uvedené slovy „povolovat nebo provádět“. Toto 
doporučované pořadí činností odpovídá sekvenci 
„umisťovat-povolovat-provádět“, která je dodržována 
v zákoně č.  114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů (např. § 16, § 26 atd.) a je 
rovněž v souladu se strukturou stavebního zákona. 

AKCEPTOVÁNO 

3. K poznámce pod čarou č. 2 
V souladu čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme za citaci stavebního zákona uvést obrat „ve 
znění pozdějších předpisů“. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ustanovení § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nebylo 
novelizováno žádnou z dosavadních novel stavebního zákona, 
v souladu s čl. 65 odst. 1 Legislativních pravidel vlády se proto 
uvádí pouze původní právní předpis bez dovětku „ve znění 
pozdějších předpisů“. 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

1. K návrhu vymezení NPP 
Upozorňujeme na nutnost respektovat stávající vedení 
vysokého napětí včetně jeho ochranného pásma, které 

VYSVĚTLENO 
Stávající vedení vysokého napětí nebude vyhlášením NPP nijak 
dotčeno. Management bude v dotčeném území plánován 
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návrhem NPP prochází. s ohledem na vedení vysokého napětí. 
2. K návrhu vymezení NPP 
Upozorňujeme dále, že v těsné blízkosti NPP se nacházejí 
plynárenská zařízení společnosti GasNet, s.r.o., jedná se 
plynovody a přidružená zařízení. Z tohoto důvodu je nutné 
zajistit možnost provádění jejich údržby v souladu 
s platnými právními předpisy. 

VYSVĚTLENO 
Provádění údržby plynárenských zařízení, která se nacházejí 
v blízkosti NPP, nebude vyhlášením NPP nijak dotčeno. 

Ministerstvo 
zemědělství 

1. K § 1 odst. 3 návrhu vyhlášky 
Dáváme na zvážení, zda pro snazší orientaci v terénu 
a praktické uplatňování zvláštního režimu v ochranném 
pásmu nevést hranice ochranného pásma po vrstevnicích 
při zachování potřebné míry ochrany a přibližné stávající 
výměře navrhovaného ochranného pásma. Jedná se 
zejména o severozápadní, severní a severovýchodní linii 
ochranného pásma, která vede přes ornou půdu. 
Vedení po vrstevnicích považujeme za přirozenější. 

VYSVĚTLENO 
Hranice ochranného pásma v severní části byla stanovena v šířce 
přibližně 50 m od hranice NPP, což představuje adekvátní 
velikost k ochraně zvláště chráněného území a jeho předmětů 
ochrany vzhledem k možným vlivům z hospodářsky využívaného 
okolí (eutrofizace, chemizace, vnik invazních druhů do území 
apod.). 

2. K § 1 odst. 5 návrhu vyhlášky a příloze č. 3 
Ustanovení odkazuje na přílohu č. 3 obsahující orientační 
grafické znázornění území národní přírodní památky 
a jejího ochranného pásma.  
Doporučujeme lépe zpracovat průvodní legendu, která 
nyní obsahuje grafické vyznačení hranice národní přírodní 
památky a hranice ochranného pásma národní přírodní 
památky. V zobrazení se však vyskytují kromě dlouhé 
přerušované linky i krátká přerušovaná linka, tečkovaná 
linka a souvislá linka, vše v červeném provedení 
a s mnoha překryvy. Zobrazení působí nepřehledně až 
zmatečně. 

VYSVĚTLENO 
Způsob grafického znázornění hranice NPP a ochranného pásma 
vyplývá z vyhlášky MŽP 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách 
péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování 
chráněných území. 

3. K § 1 odst. 5 návrhu vyhlášky a příloze č. 3 
Doporučujeme do orientačního grafického znázornění 
v příloze č. 3 doplnit symbol a písmena pro orientaci 
světových stran. 

VYSVĚTLENO 
Pokud mapa severku neobsahuje, znamená to, že sever je vždy 
na horním okraji mapy. Severku tedy není nutné do mapové 
přílohy vkládat. 

4. K § 1 odst. 5 návrhu vyhlášky a příloze č. 3  
Navrhujeme aktualizovat grafické znázornění obsažené 
v příloze č. 3 vyhlášky. 
Předložené grafické znázornění podle přílohy č. 3 

VYSVĚTLENO 
Mapová příloha představuje pouze orientační znázornění 
vymezení zvláště chráněného území. Pro tento účel je 
podkladová mapa dostatečná. 
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neodpovídá aktuální podobě chráněného území. V jižní 
části Národní přírodní památky se od roku 2004 nachází 
rozrůstající se rezidenční čtvrť rodinných domů a hotelový 
komplex. Viz přiložená letecká mapa stanoviska MZe. 
5. K § 2 písm. i) návrhu vyhlášky 
Za slovo vyznačovat navrhujeme doplnit slovo „nové“.  
Z doplnění by mělo jasně vyplynout, že se omezení 
vyznačování turistických cest netýká stávajících 
turistických cest, které přes národní přírodní památku již 
vedou. Omezení se patrně má týkat pouze případných 
nových turistických a cyklistických stezek. K tématu by se 
měla vyjádřit i důvodová zpráva, která se v současné 
podobě ke stávajícím turistickým stezkám nevyjadřuje.  
Viz přiložená turistická mapa stanoviska MZe. 

VYSVĚTLENO 
Každý právní předpis může působit právní účinky pouze ode dne 
nabytí jeho účinnosti, nikoliv zpětně, tj. omezení vyznačování 
turistických cest může platit teprve ode dne nabytí účinnosti 
vyhlášky – to plyne obecně ze zákazu retroaktivity. Stávající 
cyklistické a turistické trasy byly vyznačeny před tím, než tato 
vyhláška nabyde účinnosti, tj. nebyly vyznačeny v rozporu s ní.  
Požadované plyne z obecných právních principů, doplnění proto 
považujeme za nadbytečné. 

Úřad vlády 
ČR – Vedoucí 
Úřadu vlády 

1. K odůvodnění návrhu vyhlášky 
Žádáme do zdůvodnění doplnit, zda vyhlášené chráněné 
území zasahuje do území, která jsou na základě Politiky 
územního rozvoje významná i z jiných důvodů než je 
ochrana přírody. 

VYSVĚTLENO 
Vyhlášení NPP se navrhuje na prakticky shodném území 
s dosavadní NPP Komorní hůrka. Nedošlo tady k žádné 
významné změně ve vymezení zvláště chráněného území, které 
by mohlo být v rozporu s Politikou územního rozvoje. 

V Praze 10. listopadu 2019 

Vypracovali:  Ing. Petr Stloukal           Podpis: 
  Ing. Jan Chládek 
  Mgr. Kristýna Trojanová 
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