
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chejlava 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 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 b) 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. 

NEAKCEPTOVÁNO - 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. 

2. K odůvodnění návrhu vyhlášky 
K části III Odůvodnění upozorňujeme, že ustanovením, 
kterým se stanoví věcná příslušnost Ministerstva životního 
prostředí k vyhlášení národní přírodní rezervace, je § 79 
odst. 3 písm. e) zákona o ochraně přírody a krajiny, nikoliv 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Odkaz na příslušné ustanovení zmocňující MŽP k vyhlášení NPR 
opraven na § 79 odst. 3 písm. e) a § 79 odst. 5 písm. g) ZOPK. 
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Stránka 2 (celkem 2) 

§ 79 odst. 4 písm. g). 
Ministerstvo 
zemědělství 

1. K části A odůvodnění 
Navrhujeme gramaticky zkontrolovat větu čtvrtého 
odstavce: „, je tudíž tvoří území do vzdálenosti 50 m od 
hranic zvláště chráněného území.“ 

VYSVĚTLENO 
Věta čtvrtého odstavce oddílu A obecné části odůvodnění se 
skládá ze dvou hlavních vět v důsledkovém poměru (1. „… 
nevyhlašuje se speciální ochranné pásmo“ a 2. „na základě … 
zákona … je tudíž tvoří …“), kdy „je“ vyjadřuje akuzativ zájmena 
„ono“ (tj. ochranné pásmo tvoří).  

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 NPR se navrhuje na prakticky shodném území 
s dosavadní NPR Chejlava. 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           Podpis: 
  Ing. Jan Chládek 
  Mgr. Kristýna Trojanová 
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