
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 
25. února 2020, s termínem dodání stanovisek do 17. března 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo financí 
 

K § 4 Účinnost: 
Doporučuje se datum účinnosti stanovit konkrétním 
datem.  
V případě prováděcího předpisu není datum nabytí 
účinnosti ovlivněno legislativním procesem a z hlediska 
uživatele předpisu je to uživatelsky přívětivější. 

NEAKCEPTOVÁNO. Vysvětleno. 
Flexibilní způsob určení účinnosti vyhlášky 
v závislosti na její publikaci ve Sbírce zákonů byl 
zvolen s ohledem na požadavek na vyhlášení 
národní přírodní památky v co nejkratším termínu, 
zejména s ohledem na potřebu zajistit co nejdříve 
finanční prostředky pro účely vybudování 
ohrazení pro rozšířené plochy pronajaté od 
Středočeského kraje pro probíhající projekt 
pastvy velkých býložravců. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

Ministerstvo dopravy 
 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K územnímu vymezení národní přírodní památky 
Část území a ochranné pásmo navrhované národní 
přírodní památky je dotčeno koridorem veřejně 
prospěšné stavby D212 koridor železniční trati č. 231 
Lysá n. L. – Milovice - Čachovice: přeložky trati a nové 
propojení (Všejanská spojka), přeložka silnice III/3325 a 
nový úsek silnice III. třídy (dle Zásad územního rozvoje 
Středočeského kraje).  
Přesný rozsah dotčení výše uvedené veřejně prospěšné 

VYSVĚTLENO.  
Ministerstvo tento záměr vybudovat koridor 
veřejně prospěšné stavby (dále VPS) 
s označením D212 – koridor železniční trati č. 231 
Lysá nad Labem – Milovice – Čachovice, 
vymezené ve schválených „Zásadách územního 
rozvoje Středočeského kraje“ (dále ZÚR SK) již 
v minulosti respektovalo při stanovování hranic 
Evropsky významné lokality Milovice-Mladá. 
Obdobně k tomu bylo přihlédnuto i při návrhu 
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stavby na vymezení národní přírodní památky včetně 
jejího ochranného pásma lze určit pouze po poskytnutí 
podrobnějšího zakreslení na podkladu katastrální mapy. 
Z výše uvedených důvodů nesouhlasíme s vyhlášením 
Národní přírodní památky Mladá tak, jak je územně 
vymezena. 

vymezení NPP Mladá a jejího ochranného 
pásma. Z důvodu existence tohoto záměru byly 
části pozemků p. č. 1745/1, p. č. 1745/9 a p. č. 
1745/10 v katastrálním území Milovice nad 
Labem, zařazeny pouze do ochranného pásma 
NPP a ne do vlastního území NPP, ačkoli mají 
stejný přírodní charakter, území a kvalitu jako 
navazující pozemky, zahrnuté do území NPP a 
část této plochy dotčená záměrem v současnosti 
leží ve stávající Přírodní rezervaci Pod 
Benáteckým vrchem. Existence ochranného 
pásma NPP nebrání realizaci záměru vybudovat 
výše uvedenou železniční trat. Jedná se o veřejně 
prospěšnou stavbu, jejíž koridor byl v souladu se 
stavebním zákonem odsouhlasen orgánem 
ochrany přírody v rámci projednávání a schválení 
Zásad územního rozvoje kraje. Informace o 
záměru vybudovat výše uvedený železniční 
koridor v ochranném pásmu je také uvedena 
v plánu péče o NPP Mladá v kapitole 3.2. „Zásady 
hospodářského nebo jiného využívání 
ochranného pásma včetně návrhu zásahů a 
přehledů činností. 
Stávající komunikace třetí třídy leží na území 
EVL. Při návrhu vymezení NPP a jejího 
ochranného pásma se zvažovaly dvě varianty 
umístění předmětných komunikací. S ohledem na 
jejich pravidelnou údržbu a provádění nutných 
oprav a rekonstrukcí byla vybrána varianta 
zařazení těchto stávajících komunikací do 
ochranného pásma NPP, nikoliv do území NPP, a 
to v hranicích současného parcelního vymezení 
dle katastru nemovitostí. Jejich šíře je v rozmezí 
14-19 metrů. V tomto rozsahu lze 
v odůvodněných případech umožnit rekonstrukci 
z důvodu zlepšení vybraných parametrů 
uvedených komunikací za předpokladu, že 
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nebude mít negativní dopad na předměty ochrany 
území EVL a NPP. V případě převažujícího 
veřejného zájmu nad zájmy ochrany přírody je 
možný zásah i do území NPP, a to na základě 
udělení výjimky podle § 43 zákona.  
V této souvislosti dále upozorňujeme na 
skutečnost, že již v současné době se uvedené 
komunikace nacházejí na území EVL, kde platí, 
že jakákoliv koncepce či záměr, který může 
významně ovlivnit příznivý stav předmětu ochrany 
nebo celistvost EVL, podléhá hodnocení jeho 
důsledků na toto území a stav jeho ochrany. 
Z uvedeného vyplývá, že bez závislosti na 
výsledku projednávání vyhlášení NPP, bude 
záměr rekonstrukce stávajících komunikací či 
výstavba nových podléhat hodnocení podle 
ustanovení § 45i zákona. Jakékoliv další případné 
povolení realizace záměru je přímo závislé na 
výsledku tohoto hodnocení. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 
 

K § 2 písm. c): 
Severní část navrhované NPP Mladá zasahuje do 
výhradního ložiska vyhrazených nerostů černé uhlí a 
zemní plyn Mělnická pánev, ID: 3075300, se 
stanoveným chráněným ložiskovým územím Bezno 
(Mělnická pánev), ID: 07530000. Péčí o uvedené 
výhradní ložisko je pověřená Česká geologická služba. 
Doporučujeme prověřit, zda § 2 písm. c) návrhu vyhlášky 
nekoliduje s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 44/1988 
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "horní 
zákon"), neboť zde již bylo zřízeno chráněné ložiskové 
území a vyhláška, jako právní akt nižší právní síly 
zpřísňuje podmínky provádění geologických prací na 

VYSVĚTLENO 
Ustanovení § 16 odst. 1 zákona č.44/1988 Sb., o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zakotvuje 
institut chráněného ložiskového území, které je 
určeno k zajištění ochrany výhradního ložiska 
proti znemožnění nebo ztížení jeho dobývání. S 
ochranou dotčeného území z hlediska jiných 
veřejných zájmů nijak nesouvisí. Ustanovením § 2 
písm. c) návrhu vyhlášky se na souhlas orgánu 
ochrany přírody váže povolování nebo provádění 
geologických prací spojených se zásahem do 
zemského povrchu. 
V první řadě si nemyslím, že je na místě hovořit o 
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podmínku souhlasu orgánu ochrany přírody.  
Dále upozorňujeme, že k umisťování staveb v 
chráněném ložiskové území platí povinnost postupovat 
dle § 18 a § 19 horního zákona. V souvislosti s výše 
uvedeným upozorňujeme, že v odůvodnění návrhu 
vyhlášky není provedeno zhodnocení střetu zájmu na 
ochraně a využití nerostného bohatství a to navzdory 
skutečnosti, že Ministerstvo životního prostředí, jako 
předkladatel návrhu vyhlášky, je rovněž orgánem státní 
správy pro ochranu horninového prostředí, včetně 
ochrany nerostných zdrojů a v jeho gesci jsou dle 
horního zákona chráněná ložisková území. 

kolizi horního zákona a vyhlášky z hlediska právní 
síly v tom ohledu, že by vyhláška jako právní akt 
nižší právní síly zpřísňovala podmínky provádění 
geologických prací. Vyhláška je vydávána na 
základě zákonného zmocnění obsaženého v § 35 
odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny a § 2 
odst. 1 návrhu vyhlášky je v souladu s § 44 odst. 
3 zákona o ochraně přírody a krajiny, který 
předpokládá, že v bližších ochranných 
podmínkách zvláště chráněných území lze 
vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na 
předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. V 
tomto ohledu je tedy uváděné „zpřísnění 
podmínek provádění geologických prací“ 
navrhována na základě zákona a v souladu s 
ním. 
Pokud jde o souběžné požadavky vícero právních 
předpisů k téže činnosti, nejde o nic neobvyklého. 
Požadavek návrhu vyhlášky, založený v souladu 
se zákonem o ochraně přírody a krajiny, nijak 
nezasahuje do postupů podle horního zákona. 
Povinnost opatřit si k provádění geologických 
prací také souhlas orgánu ochrany přírody stojí 
nezávisle na povinnostech a podmínkách daných 
horním zákonem. 
Pokud jde o umisťování a povolování staveb, 
souhlas orgánu ochrany přírody je dalším 
správním aktem, jehož vydání je podmínkou pro 
rozhodnutí příslušného orgánu státní správy 
podobně, jako je závazné stanovisko podle § 18 
odst. 1 nebo § 19 odst. 1 horního zákona. 
Pokud se týká přesahu uvedeného ložiska 
černého uhlí s územím navrhované NPP jedná se 
pouze o okrajový přesah a vzhledem k povaze 
ložiska, které se nachází ve značné hloubce, 
nelze přepokládat faktický střet a omezení 
případného využití ložiska spojeného s existencí 
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NPP. 
Totéž platí i pro vymezané CHLÚ. Režimy CHLÚ 
a NPP se v daném případě spíše doplňují a 
působí v souladu. Nevyplývá z nich žádný rozpor, 
který by znemožňoval jejich naplnění. 
Pokud se týká bližší ochranné podmínky 
vztahující se ke geologickým pracím, jedná se o 
podmínku, která nemá pro území zásadní význam 
a lze ji z návrhu vypustit bez toho, že by tím došlo 
k významnému snížení ochrany daného území. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

Ministerstvo spravedlnosti 
 

1. K § 3 návrhu vyhlášky o NPP Bystřina – Lužní 
potok a § 3 návrhu vyhlášky o NPP Mladá:  

a) Doporučujeme změnit v zájmu srozumitelnosti 
slovosled nadpisu, a to následujícím způsobem: 
„Činnosti v ochranném pásmu vázané na souhlas“. 

AKCEPTOVÁNO 

b) Doporučujeme návětí odstavce 1 přeuspořádat po 
vzoru návětí § 2 odst. 1, tzn. „Na celém území 
ochranného pásma národní přírodní památky lze jen 
se souhlasem orgánu ochrany přírody“. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Návětí přeuspořádáno následovně: „V ochranném 
pásmu národní přírodní památky lze jen se 
souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody“. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

Ministerstvo zdravotnictví 
 

K § 4 Účinnost: 
Vzhledem k požadavku na naléhavý obecný zájem a 
požadovanou výjimečnost případů, kdy lze stanovit 
účinnost odlišně než v zákoně, doporučujeme zdokonalit 
odůvodnění. 

NEAKCEPTOVÁNO. Vysvětleno. 
Uvedené důvody jsou dle názoru předkladatele 
dostatečné. 
 
Připomínkové místo se k návrhu vypořádání 
připomínky nevyjádřilo. 
 

ÚVČR - VÚV 
 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Příslušné chráněné území je vyhlašováno s tím, že 

VYSVĚTLENO  
Způsob uložení schváleného vymezení NPP 
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území je vymezeno v souladu s Nařízením vlády č. 
430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních 
systémů a státních mapových děl závazných na území 
státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení 
vlády č. 81/2011 Sb. 
Vzhledem k tomu, že již je platný a v některých částech 
účinný zákon č. 47/2020 Sb., jímž je novelizován zákon 
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, žádáme, aby bylo 
zajištěno, že způsob vyhlášení a zaznamenání v mapě 
bude odpovídat novému zákonu a bude tedy možno 
zapracovat existenci chráněného území do nově 
vznikajících digitálních technických map krajů bez 
dalších finančních nákladů (tj. v souladu s parametry 
stanovenými pro digitální technické mapy krajů). 

v Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) 
určuje vyhláška č. 45/2018 Sb., o plánech péče, 
zásadách péče a podkladech k vyhlašování, 
evidenci a označování chráněných území Údaje 
jsou slučitelné s navrhovaným standardem 
územně plánovací dokumentace i s požadavky na 
digitálně technickou mapu.  
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

Magistrát hl. m. Praha 
 

1. K úvodní části: 
Slova „ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 
123/2017 Sb.“, v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády, nahradit slovy „ve znění zákona č. 
250/2014 Sb.“ 

NEAKCEPTOVÁNO. Vysvětleno. 
Úvodní věta je formulována v souladu s čl. 65 
odst. 2 Legislativních pravidel vlády. 
Zákon č. 250/2014 Sb. se zmocňovacího 
ustanovení týkajícího se vyhlašování národních 
přírodních rezervací a národních přírodních 
památek netýká. Naproti tomu zákonem č. 
349/2009 Sb. bylo celé zmocňovací ustanovení 
nahrazeno novým znění, přičemž zmocnění 
k vyhlašování národních přírodních rezervací a 
národních přírodních památek bylo obsaženo v § 
79 odst. 4 písm. h) zákona. Zákonem č. 123/2017 
Sb. bylo následně ustanovení přeoznačeno na § 
79 odst. 4 písm. g) a jeho znění bylo doplněno. 
Zákonem č. 225/2017 Sb. pak došlo 
k přečíslování předmětného zmocňovacího 
ustanovení na § 79 odst. 5 písm. g) zákona. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

2. K § 1 odst. 3: 
V poznámce pod čarou č. 1 slova „ve znění nařízení 

NEAKCEPTOVÁNO. Vysvětleno. 
Poznámka pod čarou je formulována v souladu 
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vlády č. 81/2011 Sb.“, v souladu s čl. 64 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy „ve znění 
pozdějších předpisů.“ 

s čl. 64 odst. 1 Legislativních pravidel vlády. Čl. 
64 odst. 2 Legislativních pravidel vlády se použije 
teprve v případě, kdy je právní předpis 
novelizován již několikrát, což není případ 
nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení 
geodetických referenčních systémů a státních 
mapových děl závazných na území státu a 
zásadách jejich používání, které bylo doposud 
novelizováno pouze jedním nařízením vlády, 
které bylo publikováno pod č. 81/2011 Sb. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

Středočeský kraj 
 
 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
1.  
Z titulu zájmu o koncepční využití bývalých armádních 
objektů vyznačených v příloze č. 3 navrhované vyhlášky, 
kde jsou vymezovány tyto objekty jen s minimálním 
okolím v režimu ochranného pásma, žádáme z důvodů 
jejich ostrovní polohy doplnit přístupové cesty k těmto 
objektům též do režimu ochranného pásma, resp. do 
vyhlášky doplnit právo chůze a jízdy po těchto 
přístupových komunikacích k objektům pro jejich majitele 
a jejich návštěvy/návštěvníky.  
 
Odůvodnění:  
Důvodem je záměr připravovaného projektu zajištění, jak 
managementu/údržby chráněného území (zejména 
lokality v k. ú. Lipník a v k. ú. Milovice n. L.), tak 
realizace víceúčelového, zejména volnočasového a 
vzdělávacího projektu (z titulu zajištění přístupu, zejm. k 
objektům návštěvnického centra a doprovodných 
zařízení - ad příklad vizualizace: 
https://www.uschovna.cz/zasilka/WE444R7PX2JHNB6C-
JEB). 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Návrh na vyhlášení NPP Mladá (dále jen „NPP“) 
byl se Středočeským kraje (dále jen „kraj“) řádně 
projednán a obdržené námitky kraje řádně 
vypořádány rozhodnutím ze dne 11. 12. 2017, č.j. 
MZP/2017/620/666, které nabylo právní moci dne 
4. 1. 2018. V rámci tohoto řízení bylo na základě 
společného jednání ministerstva, Středočeského 
kraje a AOPK ČR dohodnuto, že předmětné 
stavební pozemky č.: st. 5035 a st. 5017 
v katastrálním území Lipník a část navazujícího 
pozemku budou přesunuty do ochranného pásma 
a do plánu péče o NPP bude doplněna informace 
o jejich využití pro environmentální osvětu. 
Vymezení ochranného pásma v této lokalitě 
proběhlo v součinnosti s krajem včetně vyznačení 
v terénu pro účely pořízení Záznamu podrobného 
měření změn (ZPMZ) za účasti pracovníků AOPK 
ČR a kraje, zákres byl přílohou tohoto rozhodnutí. 
Na základě připomínky upravena bližší ochranná 
podmínky týkající se povinnosti opatřit si k vjezdu 
na území národní přírodní památky souhlas 
orgánu ochrany přírody souhlas tak, že výjimka 
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z této povinnosti se doplňuje také pro vozidla 
vlastníků a nájemců pozemků a vozidla 
pohybujících se po pozemních komunikacích 
sloužících k dopravní obsluze stavebních objektů 
na pozemcích č. st. 5035 a č. st. 5017 v k. ú. 
Lipník. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

2.  
Z připravovaného projektu železničního propojení Praha 
- Lysá n. L. - Milovice - Mladá Boleslav (s napojením na 
Liberec - investor: SŽDC, s. p., studie proveditelnosti - 
projednáno na MD ČR v 11/2019) vyplývá, že trasování 
železniční trati je v kontaktu s návrhem vymezení NPP 
Mladá, proto - v rámci koordinace - upozorňujeme na 
tento možný zásah do NPP Mladá, který bude řešit 
investor stavby - Správa železnic, státní organizace. 
 
Tato připomínka je doporučující, resp. informativní. 

VYSVĚTLENO 
K námitce ohledně vymezení ochranného pásma 
NPP v jižní části na části pozemku par. č. 1745/1, 
na části pozemku p. č. 1745/9 a na části pozemku 
p. č. 1745/10 v katastrálním území Milovice nad 
Labem z důvodu kolize s koridorem veřejně 
prospěšné stavby uvádíme následující. 
Ministerstvo tento záměr vybudovat koridor 
veřejně prospěšné stavby (dále VPS) 
s označením D212 – koridor železniční trati č. 231 
Lysá nad Labem – Milovice – Čachovice, 
vymezené ve schválených „Zásadách územního 
rozvoje Středočeského kraje“ (dále ZÚR SK) již 
v minulosti respektovalo při stanovování hranic 
Evropsky významné lokality Milovice-Mladá. 
Obdobně k tomu bylo přihlédnuto i při návrhu 
vymezení NPP Mladá a jejího ochranného 
pásma. Z důvodu existence tohoto záměru byly 
části pozemků p. č. 1745/1, p. č. 1745/9 a p. č. 
1745/10 v katastrálním území Milovice nad 
Labem, zařazeny do ochranného pásma NPP  
a ne do samotného území NPP, ačkoli mají stejný 
přírodní charakter území a kvalitu jako okolní 
pozemky, zahrnuté do území NPP a část této 
plochy leží ve stávající Přírodní rezervaci Pod 
Benáteckým vrchem. Této námitce nebylo 
vyhověno, protože existence ochranného pásma 
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NPP nebrání realizaci záměru vybudovat výše 
uvedenou železniční trat. Jedná se o veřejně 
prospěšnou stavbu, jejíž koridor byl v souladu se 
stavebním zákonem odsouhlasen orgánem 
ochrany přírody v rámci projednávání a schválení 
Zásad územního rozvoje kraje. Informace  
o záměru vybudovat výše uvedený železniční 
koridor v ochranném pásmu je také uvedena 
v plánu péče o NPP Mladá. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
3.  
Z hlediska přípravy revitalizace lokality Milovice - Boží 
Dar rovněž upozorňujeme (jako již dříve) na záměr 
revitalizace silničního dopravního napojení uvedené 
lokality s dálnici D 10, tj. na předpoklad využití k tomu 
pozemků pod stávajícími komunikacemi (Benátky n. J. - 
Milovice, resp. Straky), tj. v ochranném pásmu NPP 
Mladá - avšak s případnou potřebou požádat o výjimku 
při zásahu mimo ně, tj. do navrhovaného území NPP 
Mladá. 
V rámci tohoto projektu, s ohledem na existující 
cyklotrasy vedené po uvedených komunikacích, je 
předpoklad při regeneraci těchto krajských komunikací 
řešit cyklostezky z důvodů bezpečnosti na nich 
segregací cyklodopravy a tedy fyzickým oddělením od 
provozu motorových vozidel a tedy s možným zásahem 
do okrajové části NPP Mladá (podél předmětných 
komunikací).  
 

VYSVĚTLENO  
K rozšíření stávajících komunikací třetí třídy 
zařazených do ochranného pásma NPP uvádíme 
následující. Stávající komunikace třetí třídy leží 
na území EVL. Při návrhu vymezení NPP a jejího 
ochranného pásma se zvažovaly dvě varianty 
umístění předmětných komunikací. S ohledem na 
jejich pravidelnou údržbu a provádění nutných 
oprav a rekonstrukcí byla vybrána varianta 
zařazení těchto stávajících komunikací do 
ochranného pásma NPP, nikoliv do území NPP, a 
to v hranicích stávajícího parcelního vymezení dle 
katastru nemovitostí. Jejich šíře je v rozmezí 14-
19 metrů. V tomto rozsahu lze v odůvodněných 
případech umožnit rekonstrukci z důvodu 
zlepšení vybraných parametrů uvedených 
komunikací za předpokladu, že nebude 
mít negativní dopad na předměty ochrany území 
NPP. V případě převažujícího veřejného zájmu 
nad zájmy ochrany přírody je možný zásah i do 
území NPP, a to na základě udělení výjimky 
podle § 43 zákona.  
V této souvislosti dále upozorňujeme na 
skutečnost, že již v současné době se uvedené 
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komunikace nacházejí na území EVL, kde platí, 
že jakákoliv koncepce či záměr, který může 
významně ovlivnit příznivý stav předmětu ochrany 
nebo celistvost EVL, podléhá hodnocení jeho 
důsledků na toto území a stav jeho ochrany. 
Z uvedeného vyplývá, že bez závislosti na 
výsledku projednávání vyhlášení NPP, bude 
záměr rekonstrukce stávajících komunikací či 
výstavba nových podléhat hodnocení podle 
ustanovení § 45i zákona. Jakékoliv další případné 
povolení realizace záměru je přímo závislé na 
výsledku tohoto hodnocení. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

4.  
Co se týká rozvoje cyklodopravy v dané oblasti dle 
krajské koncepce - ad : 
https://gis.kr-
stredocesky.cz/js/reg_cyklokoncepce/?extent=-
712294.3272%2C-1031211.2703%2C-
699812.7422%2C-1023778.3264%2C102067  
upozorňujeme na municipální cykloprojekt propojení 
měst Benátky n. J. a Lysá n. L. cyklostezkou s průběhem 
s označení „8“ (hnědá čára), která částečně prochází 
navrhovanou Národní přírodní památkou Mladá. 
Tato připomínka je doporučující, resp. informativní. 

Bereme na vědomí. 

Sdružení místních samospráv 
České republiky 
  

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K příloze č. 3: 
V současné chvíli obec Lipník, jež je členem Sdružení 
místních samospráv ČR, připravuje odkup dvou 
armádních objektů vyznačených v příloze č. 3, které dle 
nákresu nemají dostatečný prostor manipulačních a 
odstavných ploch, stejně jako přístupových komunikací. 
Tyto objekty obec zachránila před demolicí.  
Dle přílohy by odstavné plochy měly být pouhé dva 

VYSVĚTLENO 
Návrh na vyhlášení NPP Mladá (dále jen „NPP“) 
byl řádně projednán s dotčenými obcemi a 
Středočeským krajem (dále jen „kraj“), který byl 
v době oznámení návrhu vlastníkem předmětných 
stavebních pozemků. Obdržené námitky kraje 
byly řádně vypořádány rozhodnutím ze dne 11. 
12. 2017, č.j.  MZP/2017/620/666 které nabylo 
právní moci dne 4. 1. 2018. V rámci tohoto řízení 
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metry, což je z ohledem na např. stání pro vozidlo u 
objektu nedostačující, kdy by správně kolem objektu 
mělo být ochranné pásmo 10m. Tyto objekty by měly být 
revitalizovány a do budoucna by měly sloužit jako 
víceúčelové volnočasové a vzdělávací centrum a jako 
technické zázemí a sklad materiálu.  
Žádáme proto, aby v zájmu využití 2 bývalých armádních 
objektů v k.ú. Lipník pro projekt zajištění 
managementu/údržby lokality Lipník vymezit k objektům 
přístupy/příjezdy + plochu pro jejich revitalizaci. Jedná se 
o předpoklad realizace víceúčelového, zejm. 
volnočasového a vzdělávacího projektu. Považuje se za 
potřebné krom komunikací upravit dle připravovaného 
(municip.) projektu v okolí zachovávaných objektů - 
oproti stávajícímu návrhu vymezení NPP - dostatečnou 
plochu v režimu ochranného pásma.  

bylo na základě společného jednání ministerstva, 
Středočeského kraje a AOPK ČR dohodnuto, že 
předmětné stavební pozemky č.: st. 5035 a st. 
5017 v katastrálním území Lipník a část 
navazujícího pozemku budou přesunuty do 
ochranného pásma a do plánu péče o NPP bude 
doplněna informace o jejich využití pro 
environmentální osvětu. Vymezení ochranného 
pásma v této lokalitě proběhlo v součinnosti s 
pracovníky kraje včetně vyznačení v terénu pro 
účely pořízení Záznamu podrobného měření 
změn (ZPMZ), zákres byl přílohou tohoto 
rozhodnutí. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

V Praze 12. června 2020 

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