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IV.

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:
Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Váté písky 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
dopravy

Zásadní připomínka:
1. K § 2 písm. b) návrhu vyhlášky
Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovaným územím
národní přírodní památky prochází celostátní dráha
Břeclav – Přerov, požadujeme, aby se souhlas orgánu
ochrany přírody podle § 2 písmene b) nevyžadoval
v obvodu této celostátní dráhy.
Dále požadujeme, aby souhlasu orgánu ochrany přírody
nebylo třeba k činnostem, které vyplývají z některých
povinností vlastníka nebo provozovatele celostátní dráhy
obsažených v zákoně č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve
znění pozdějších předpisů, a to k zajištění údržby a opravy
dráhy v rozsahu nezbytném pro její provozuschopnost,
provozu dráhy pro potřeby plynulé a bezpečné drážní
dopravy a zjišťování příčin a okolností vzniku
mimořádných událostí v drážní dopravě.
Zásadní připomínka:
2. K navrženému chráněnému území
Dále upozorňujeme, že v platných Zásadách územního
rozvoje Jihomoravského kraje je v okolí NPP Váté písky
vymezena veřejně prospěšná stavba DS05 – dálnice D55
– Moravský Písek – Rohatec a územní rezerva RDV01 pro
průplavní spojení Dunaj – Odra – Labe.
Rozsah dotčení celostátní dráhy (obvodu dráhy

AKCEPTOVÁNO JINAK
Souhlas orgánu ochrany přírody nebude vyžadován pro účely
zajišťování údržby a opravy dráhy v rozsahu nezbytném pro její
provozuschopnost.
Z důvodu umožnit realizovat povinnosti vlastníka nebo
provozovatele dráhy byl rozšířen text v § 2 písm. i) umožňující
vjezd
vozidel
potřebných
pro
zajištění
bezpečnosti
a provozuschopnosti dráhy a zajištění bezpečnosti a plynulosti
drážní dopravy, včetně vozidel potřebných pro zajištění zjišťování
příčin a okolností mimořádných událostí v drážní dopravě.

VYSVĚTLENO
Nově navrhovaná NPP Váté písky je v celém rozsahu územně
vymezena na ploše stávající NPP Váté písky. Rozdíl spočívá
v tom, že z plochy NPP byl vyňat areál nádraží Bzenec-přívoz
a některé pozemky bezprostředně navazující na nádraží
Moravský písek.
Zmíněné záměry dálnice D55 a průplavu jsou situovány na
pozemcích v těsné blízkosti mimo NPP Váté písky.
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Ministerstvo
pro místní
rozvoj

Ministerstvo
průmyslu
a obchodu

a ochranného pásma dráhy) a výše uvedených záměrů
změnou vymezení NPP Váté písky včetně jejího
ochranného pásma lze určit až po poskytnutí stávajícího
a nově navrhovaného vymezení NPP Váté písky na
podkladu katastrální mapy (na k.ú. Bzenec, k.ú. Vracov).
O tento podklad tímto žádáme a vyhrazujeme si možnost
doplnit naše připomínky v návaznosti na výše uvedeném
posouzení.
1. 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.
2. 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“.

Požadované mapy stávající i navrhované NPP Váté písky
poskytneme.

AKCEPTOVÁNO

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“.
1. K návrhu vymezení NPP
VYSVĚTLENO
Upozorňujeme, že v těsné blízkosti NPP Váté písky se Provádění údržby plynárenských zařízení, která se nacházejí
nacházejí plynárenská zařízení společnosti GasNet, s.r.o., v blízkosti NPP, nebude vyhlášením NPP nijak dotčeno.
jedná se o VTL a STL plynovody a přidružená zařízení.
Z tohoto důvodu je nutné zajistit možnost provádění jejich
údržby v souladu s platnými právními předpisy.
2. K návrhu vymezení NPP
VYSVĚTLENO
Do jižní části lokality Váté písky – sever zasahuje výhradní Nově navrhovaná NPP Váté písky je v celém rozsahu územně
ložisko štěrkopísků č. 3012300 a jeho vytěžený dobývací vymezena na ploše stávající NPP Váté písky. Rozdíl spočívá
prostor č. 70618 Bzenec I. Zde není zřejmé, zda hranice v tom, že z plochy NPP byl vyňat areál nádraží Bzenec-přívoz
NPP zasahuje do dobývacího prostoru, jelikož tento DP a některé pozemky bezprostředně navazující na nádraží
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Úřad vlády
ČR – Vedoucí
Úřadu vlády

není na mapě vyhlášky vyznačen, a proto navrhujeme
úpravu grafické části. Ochranné pásmo musí respektovat
rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru. Chráněné
ložiskové území lignitu č. 13860000 Vracov, které
zasahuje do navržené plochy NPP, není v tomto případě
limitem rozvoje území. Lokalita Váté písky – jih se
rozkládá na území výhradního ložiska lignitu č. 3138600
Rohatec a CHLÚ č. 13860000 Vracov a není rovněž
limitem rozvoje území.
1. K odůvodnění návrhu vyhlášky
Ve zdůvodnění legislativní úpravy se uvádí, že tato úprava
byla projednána s vlastníky pozemků/nemovitostí, kterých
se týká, není však zde uvedeno (na rozdíl od dalších dvou
úprav), zda proti ní byly vzneseny nějaké námitky,
případně jaké. Žádáme doplnit.
2. 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.

Moravský písek.
Územní vymezení NPP se tedy ve vztahu k uvedeným ložiskům
a dobývacím prostorům oproti dosavadnímu stavu nemění.

VYSVĚTLENO
Záměr byl projednán dle platné legislativy i s vlastníky dotčených
pozemků. K záměru nebyly podány žádné námitky ani
připomínky. Informace byla doplněna do oddílu E obecné části
odůvodnění.
VYSVĚTLENO
Vyhlášení NPP se navrhuje na prakticky shodném území s
dosavadní NPP Váté písky. 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
Vypracoval:

Ing. Petr Stloukal
Ing. Olga Šuhájková
Mgr. Kristýna Trojanová

Podpis:
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