
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Větrníky 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 
průmyslu 
a obchodu 

1. K § 2 písm. j) návrhu vyhlášky 
Upozorňujeme na stávající dvojité vedení přenosové 
soustavy ČEPS, a.s. o napěťové hladině 220 kV 
s označení V251, 252. Doporučujeme v ustanovení § 2 
návrhu vyhlášky „Bližší ochranné podmínky“ písm. j) pro 
vozidla, u nichž se nevyžaduje souhlas vjezdu doplnit 
vozidla potřebná pro zřizování, obnovu a provozování 
přenosové soustavy v souladu s § 24 zákona 
energetického zákona, kdy má provozovatel přenosové 
soustavy právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitost 
v souvislosti se zřizováním, obnovou a provozováním 
přenosové soustavy.    

AKCEPTOVÁNO 

Úřad vlády 
ČR – Vedoucí 
Úřadu vlády 

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. 

VYSVĚTLENO 
Záměr byl projednán dle platné legislativy i s vlastníky dotčených 
pozemků. K záměru nebyly podány žádné námitky ani 
připomínky. Informace doplněna do oddílu E obecné části 
odůvodnění. 

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. 

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

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBG6AT932)



Stránka 2 (celkem 2) 

V Praze 10. listopadu 2019 

Vypracoval: Ing. Petr Stloukal Podpis: 
  Ing. Olga Šuhájková 
  Mgr. Kristýna Trojanová 
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