
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslava 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 
financí 

1. Formální připomínka 
Doporučuje se neodsazovat text poznámky pod čarou. 

NEAKCEPTOVÁNO 

2. K § 1 odst. 4 návrhu vyhlášky 
Doporučuje se ve třetí větě odst. 4 slovo "obraze" nahradit 
slovem "obrazce". 

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo 
kultury 

1. K příloze č. 1 a 2 
Upozorňujeme, že tabulka v příloze č. 1 „Geometrický 
obrazec č. 2 – hranice Národní přírodní rezervace Divoká 
Oslava“ se zcela shoduje s tabulkou v příloze č. 2 
„Geometrický obrazec – hranice ochranného pásma 
Národní přírodní rezervace Divoká Oslava“, což 
považujeme za omyl. 
V této souvislosti podotýkáme, že není jasný smysl 
vymezování ochranného pásma v hranicích národní 
přírodní rezervace a doporučujeme tedy vymezení NPR 
i jejího ochranného pásma přehodnotit. 

VYSVĚTLENO 
V příloze č. 1 je daná tabulka uvedena z důvodu vymezení 
hranice Národní přírodní rezervace – 5 bodů uvedených v tabulce 
vymezuje geometrický obrazec, kde se národní přírodní 
rezervace nenachází. 
V příloze č. 2 tento geometrický obrazec vymezuje hranici 
ochranného pásma. 
V případě, že by daná tabulka byla uvedena pouze v příloze č. 2, 
došlo by k překryvu vymezení národní přírodní rezervace 
a ochranného pásma. 
Ochranné pásmo je navrženo jako jedno celistvé území, 
zahrnující dva rekreační objekty a část lesního pozemku v jejich 
bezprostředním okolí, které je obklopeno ze všech stran NPR. Je 
nezbytné, aby činnosti zde prováděné neměly negativní vliv na 
vlastní NPR. Díky vyhlášenému ochrannému pásmu budou 
předmětné činnosti vázány na souhlas orgánu ochrany přírody 
a odpovídajícím způsobem regulovány.  

2. K příloze č. 3 
Doporučujeme upravit název přílohy tak, aby odpovídal 

AKCEPTOVÁNO/VYSVĚTLENO 
Název přílohy č. 3 doplněn. 
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ustanovení § 1 odst. 5, tj. na konci textu názvu doplnit 
slova „a jejího ochranného pásma“. Upozorňujeme, že 
podle grafického znázornění se zdá, že ochranné pásmo 
národní přírodní rezervace je přímo v území vyhlašované 
národní přírodní rezervace – doporučujeme úpravu, 
popř. vysvětlení, proč bylo zvoleno tak neobvyklé řešení. 

Ochranné pásmo je navrženo jako jedno celistvé území, 
zahrnující dva rekreační objekty a část lesního pozemku v jejich 
bezprostředním okolí, které je obklopeno ze všech stran NPR. Je 
nezbytné, aby činnosti zde prováděné neměly negativní vliv na 
vlastní NPR. Díky vyhlášenému ochrannému pásmu budou 
předmětné činnosti vázány na souhlas orgánu ochrany přírody 
a odpovídajícím způsobem regulovány. 
 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

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

AKCEPTOVÁNO 

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“. 

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 § 2 návrhu vyhlášky 
K ustanovení § 2 doporučujeme zvážit, zda by nebylo 
vhodnější úvodní část ustanovení přeformulovat (např. 
podle § 2 vyhlášky č. 51/2018 Sb., o vyhlášení Národní 
přírodní rezervace Břehyně – Pecopala), např. takto: „Jen 
se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v 
národní přírodní rezervaci“. Navržené znění podle našeho 
názoru může vést k výkladu, že souhlas orgánu ochrany 
přírody je nezbytný pouze v případě, pokud by se činnosti 
uváděné v písm. a) a d) týkaly pouze celého území 
národní přírodní rezervace, ale v případě, že by se jednalo 
o činnosti na části daného území, nebyl by tento souhlas 
nutný. 

VYSVĚTLENO 
Znění úvodní části ustanovení bylo upravovány už u posledního 
„balíčku“ vyhlášek (vyhlášky č. 269/2018 Sb., č. 270/2018 Sb. 
a č. 271/2018 Sb.), a to tak, aby byla sjednocena s dikcí zákona 
o ochraně přírody a krajiny, používanou u formulací základních 
i bližších ochranných podmínek národních parků (§ 16 odst. 1, 
§ 16a, § 16b, § 16c odst. 1, § 16d) a základních ochranných 
podmínek chráněných krajinných oblastí (§ 26 odst. 1), národních 
přírodních rezervací (§ 29) a přírodních rezervací (§ 34 odst. 1). 
Výklad uváděný MPO jako možný, totiž že souhlas orgánu 
ochrany přírody by se vyžadoval pouze pro činnosti, které by se 
týkaly celého území NPR, dle našeho názoru neobstojí – to by 
znění ochranných podmínek muselo být formulováno tak, že 
stanovené činnosti je možné provádět jen se souhlasem orgánu 
ochrany přírody, pokud mají být prováděny na celém území NPR. 
Význam námi navrhovaného znění je dle našeho názoru 
jednoznačný – jsou stanoveny činnosti, které jsou na celém 
území NPR regulovány, tj. podléhají souhlasu orgánu ochrany 
přírody. 
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Ministerstvo 
zemědělství 

Zásadní připomínka: 
1. K návrhu vyhlášky 
Nesouhlasíme s návrhem vyhlášky a požadujeme stažení 
materiálu, popřípadě jeho úpravu. 
 
Odůvodnění: 
Považujeme současnou úroveň ochrany dotčeného území 
za dostatečnou a se změnou, kterou zavádí předložený 
návrh, nesouhlasíme z níže uvedených důvodů. 
 
• Vyhlášením národní přírodní rezervace (NPR) Divoká 

Oslava by mohlo dojít k zabránění až znemožnění 
vykonávání povinností uvedených v § 47 vodního 
zákona. Současně by mohlo dojít k ohrožení zajištění 
protipovodňové ochrany ze strany správce povodí. 
Nesouhlasíme také s bližší ochrannou podmínkou 
uvedenou v § 2 písm. c) návrhu. 

 
Jako možné řešení navrhujeme trvale platnou výjimku ze 
zákazů činností v NPR, která bude stanovena v bližších 
ochranných podmínkách a určena správci významného 
vodního toku Oslava. 
 
• NPR Divoká Oslava by měla být vyhlášena v oblasti 

rybářského revíru Oslava 3 – evidenční číslo 461 170. 
Uživatelem tohoto rybářského revíru je Moravský 
rybářský svaz z. s. 
 

Tento uživatel rybářského revíru zde provádí řádně výkon 
rybářského práva.  
 
Vyhlášením NPR, by nově bylo možné provozovat výkon 
rybářského práva jen se souhlasem příslušného orgánu 
ochrany přírody, což z hlediska legitimního očekávání 
současného uživatele považujeme za podstatný zásah do 
jeho práv. 
 

NEAKCEPTOVÁNO - VYSVĚTLENO 
Uvedenou připomínku nelze akceptovat, vyhlášení NPR na části  
území EVL Údolí Oslavy a Chvojnice ukládá nařízení vlády 
č. 318/2013 Sb., kterým byl vyhlášen národní seznam EVL. 
Předmětná část EVL, která je zařazena do NPR Divoká Oslava, je 
z přírodního hlediska nejhodnotnější a zároveň nejcitlivější částí 
EVL a představuje minimální plochu, na které by měla být 
nařízením vlády požadovaná NPR vyhlášena. Vyhlášení tohoto 
území za NPR je také nezbytné pro zachování některých 
předmětů ochrany, protože obsahuje regulativní nástroje ochrany 
přírody, které kategorie přírodní rezervace nemá. Jedná se 
o některé základní ochranné podmínky vztahující se k pohybu 
osob v území, sportovním aktivitám apod., a dále též ustanovení 
§ 30 a § 31 ZOPK.  
 
Základní ochranné podmínky NPR uvedené v § 29 zákona nejsou 
zákazy absolutního, nýbrž relativního charakteru. To znamená, že 
k činnostem, které tyto podmínky zakazují, lze podle § 43 zákona 
povolit výjimku, a to v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje 
nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, nebo 
tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování 
stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území. 
Vykonávání povinností správce povodí podle vodního zákona 
tedy není znemožněno. 
 
Smyslem bližších ochranných podmínek NPR je usměrnění 
provádění zde uvedených činností takovým způsobem, aby 
nedošlo k negativnímu ovlivnění předmětů ochrany NPR, nebo 
aby v případě střetu s jiným veřejným zájmem, než je zájem 
ochrany přírody, k tomuto ovlivnění došlo pouze v nezbytně nutné 
míře. Smyslem předmětné bližší ochranné podmínky je možnost 
regulovat zásahy, které by mohly mít negativní vliv na přirozený 
charakter vodního toku. K provádění těchto činností je tedy 
možné požádat orgán ochrany přírody, kterým je v tomto případě 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, o souhlas podle § 44 
odst. 3 zákona. 
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Za možné řešení považujeme stanovit, že bude moci 
současný uživatel rybářského revíru nadále vykonávat v 
dosavadním rozsahu výkon rybářského práva.  

Výkon rybářského práva na území NPR je možné provozovat 
pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody, který se vydává 
formou správního rozhodnutí a není možné tuto činnost paušálně 
povolit v právním předpise, kterým se území vyhlašuje. 
Vzhledem k tomu, že lov ryb nepředstavuje v předmětném území 
významný negativní vliv na předměty ochrany, lze předpokládat, 
že pokud uživatel rybářského revíru o souhlas požádá, bude mu 
vydán.  

Zásadní připomínka: 
2. K předmětu ochrany NPR 
Nesouhlasíme s ochranou vranky obecné v NPR Divoká 
Oslava. 
 
Odůvodnění: 
NPR Divoká Oslava by měla být vyhlášena rovněž 
k ochraně vranky obecné. Podle bližšího popisu této 
Evropsky významné lokality (CZ0614131 - Údolí Oslavy 
a Chvojnice) je populace vranky obecné velmi početná. 
Neshledáváme tedy důvod, aby byla NPR Divoká Oslava 
vyhlašována z důvodu ochrany tohoto druhu. 
 
Požadujeme proto vypuštění vranky obecné určené 
k ochraně v rámci vyhlášení předmětné NPR. 

NEAKCEPTOVÁNO - VYSVĚTLENO 
Vranka obecná je jedním z předmětů ochrany Evropsky 
významné lokality Údolí Oslavy a Chvojnice. Pro ochranu 
nejhodnotnější části této EVL se NPR Divoká Oslava vyhlašuje. 
Z tohoto důvodu je vranka uvedena též v předmětu ochrany NPR 

Zásadní připomínka: 
3. K dopadům návrhu vyhlášky na výkon práva 

myslivosti v NPR 
Vzhledem k tomu, že vyhlášení NPR Divoká Oslava 
zasahuje minimálně do čtyř honiteb, požadujeme do 
vyhlášky uvést, že vyhlášením a ochranou nebude 
omezen výkon práva myslivosti v dotčených honitbách. 
Toto vyjádření ve vyhlášce bude souhlasem s výkonem 
práva myslivosti bez omezení této činnosti.  
 
Veškeré zásahy ve vztahu k opatřením ochrany druhů 
fauny a flóry musí být konzultovány s dotčenými uživateli 
honiteb tak, aby případné zásahy neomezovaly výkon 
práva myslivosti a nezasahovaly do přirozených potřeb 

NEAKCEPTOVÁNO - VYSVĚTLENO 
Výkon práva myslivosti na území NPR je možné provozovat 
pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody, který se vydává 
formou správního rozhodnutí, a není možné tuto činnost paušálně 
povolit v právním předpise, kterým se území vyhlašuje. 
Vzhledem k tomu, že lov zvěře nepředstavuje v předmětném 
území významný negativní vliv na předměty ochrany, lze 
předpokládat, že pokud uživatelé honitby o souhlas požádají, 
bude jim vydán.  
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druhů zvěře. 
Zásadní připomínka: 
4. K projednání návrhu vyhlášky 
V případě, že nebyli v rámci meziresortního 
připomínkového řízení osloveni dotčení uživatelé honiteb a 
uživatelé rybářských revírů, požadujeme, aby se mohli 
také vyjádřit k této vyhlášce. Tito uživatelé mohou být totiž 
přímo dotčeni hospodařením po vzniku NPR Divoká 
Oslava. 

NEAKCEPTOVÁNO - VYSVĚTLENO 
Dotčené subjekty mohly uplatnit své připomínky v souladu s § 40 
ZOPK v rámci projednávání návrhu záměru na vyhlášení NPR. 

5. Formální připomínka 
Číslování obsahu materiálu neodpovídá číslování 
uvedenému na obálce. Doporučujeme sjednotit. 

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 
V rámci projednávání vznesly námitku k oznámení návrhu Lesy 
České republiky, s.p. (dále jen „LČR“) dopisem ze dne 
12. března 2015, č.j. 19592/ENV/15. Rozhodnutím MŽP ze dne 
12. srpna 2015, č.j. 56434/ENV/15, nebylo námitkám LČR 
vyhověno.  
Další námitku k oznámení návrhu vzneslo  Povodí Moravy, s.p., 
dopisem ze dne 27. března 2015, č.j. 23854/ENV/15. 
Rozhodnutím MŽP ze dne 24. listopadu 2015, č.j. 82749/ENV/15, 
nebylo námitkám vyhověno. Povodí Moravy, s.p. podalo proti 
uvedenému rozhodnutí rozklad. Rozhodnutím ministra ze dne 
24. srpna 2016, č. j. 2282/M/16, které nabylo právní moci dne 
25. srpna 2016, byl rozklad odvolatele zamítnut a jím napadené 
rozhodnutí ministerstva potvrzeno. 
Podrobná informace je uvedena v oddíle 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 
NPR se vyhlašuje na území současné PR Údolí Oslavy 
a Chvojnice. Rozpor s politikou územního rozvoje se tedy 
nepředpokládá. 

V Praze 10. listopadu 2019 

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