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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 

A Vysvětlení nezbytnosti právní úpravy a odůvodnění jejich hlavních principů 

Navrhovanou právní úpravou dochází k novému vyhlášení zvláště chráněného území 

s názvem Bystřina – Lužní potok v kategorii „národní přírodní památka“. 

Cílem navržené právní úpravy je zajištění náležité úrovně ochrany cenného přírodního útvaru 

určeného k ochraně travinných a mokřadních ekosystémů luk a pastvin, smilkových trávníků, 

slatinných a přechodových rašelinišť a rákosin a vegetace vysokých ostřic, lesních 

ekosystémů mokřadních vrbin, lužních lesů, smrčin a pramenišť, biotopů vzácných 

a ohrožených druhů živočichů perlorodky říční (Margaritifera margaritifera), mihule potoční 

(Lamperta planei) a hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia), včetně jejich populací, 

a systému oligotrofních tekoucích vod sestávajícího z vodních toků Lužního potoka, Rokytnice 

a Bystřiny včetně přítoků, pramenišť a přilehlých břehových pozemků. 

Vyhlašovaná národní přírodní památka se nachází na území Karlovarského kraje, 

v katastrálních územích Hranice u Aše, Pastviny u Studánky, Štítary u Krásné, Trojmezí 

a Újezd u Krásné (okres Cheb). Plocha vyhlašovaného zvláště chráněného území zabírá 

přibližně 531,81 ha (výměra zvláště chráněného území je zjišťována pomocí GIS na základě 

polygonu, z toho důvodu se jedná pouze o orientační údaj, neboť není uvažován sklon terénu). 

K zabezpečení zvláště chráněného území před rušivými vlivy se vyhlašuje ochranné pásmo, 

které se nachází na území Karlovarského kraje, v katastrálních územích Hranice u Aše, 

Pastviny u Studánky, Štítary u Krásné, Trojmezí a Újezd u Krásné (okres Cheb). Plocha 

vyhlašovaného ochranného pásma zvláště chráněného území zabírá přibližně 713,15 ha. 

Předmětné zvláště chráněné území je v současné době chráněno jako Národní přírodní 

památka Lužní potok a Přírodní rezervace Bystřina. Hlavním důvodem nového vyhlášení 

tohoto zvláště chráněného území v kategorii „národní přírodní památka“ je skutečnost, 

že stávající vyhlášení a vymezení tohoto zvláště chráněného území z roku 1990 a 1998 je 

v současné době již nevyhovující. Aktuální stav území v terénu a rozsah výskytu předmětů 

ochrany neodpovídá vymezení území v platných vyhlašovacích předpisech. Návrh nového 

vyhlášení národní přírodní památky jednoznačně vymezuje hranice území a zajišťuje 

odpovídající územní ochranu Evropsky významné lokality Bystřina-Lužní potok (CZ413177). 

Území svou výměrou, přírodními hodnotami a vědeckým významem odpovídá legislativně 

stanovené definici národní přírodní památky. 

B Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná vyhláška provádí zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů (dále také jen „ZOPK“), jehož cílem je mj. zajištění ochrany území, která 

jsou přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná, prostřednictvím jejich 

vyhlášení za zvláště chráněná a stanovením podmínek jejich ochrany. Navrhovaná vyhláška 

je v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 ZOPK, který umožňuje vyhlásit za národní přírodní 

památku jakožto jednu z kategorií zvláště chráněných území přírodní útvar menší rozlohy, 

zejména geologický či geomorfologický, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů 
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ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či 

estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk. 

Orgánem příslušným k vyhlášení národní přírodní památky a stanovení jejích bližších 

ochranných podmínek je podle § 79 odst. 3 písm. e) a odstavce 5 písm. g) zákona o ochraně 

přírody a krajiny Ministerstvo životního prostředí. 

C Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie, pokud se na vztahy, jež mají být předmětem právní úpravy, vztahují 

Navrhovaná vyhláška je v souladu s právními předpisy Evropské unie. Právní úpravou v ní 

obsaženou dochází k naplnění požadavků směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních 

stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 

Předložený návrh vyhlášky není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie ani 

s obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

D Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Navrhovanou právní úpravou dochází k novému vyhlášení zvláště chráněného území 

s názvem Bystřina - Lužní potok v kategorii „národní přírodní památka“. V současné době se 

na části předmětného území nachází Národní přírodní památka Lužní potok a Přírodní 

rezervace Bystřina (tato dvě zvláště chráněná území jsou dále rozšířena o navazující části 

s obdobně hodnotnými rostlinnými a živočišnými společenstvy). 

Předmětné zvláště chráněné území bylo původně vyhlášeno jako chráněný přírodní výtvor 

vyhláškou Okresního národního výboru v Chebu ze dne 1. 2. 1990 na území o rozloze 123 ha. 

Na základě ustanovení § 90 odst. 5 zákona o ochraně přírody a v souladu s ustanovením § 22 

a přílohy č. V vyhlášky č. 392/1992 Sb. byl chráněný přírodní výtvor Lužní potok v roce 1992 

převeden do kategorie národní přírodní památka. Přírodní rezervace Bystřina byla vyhlášena 

nařízením Okresního úřadu Cheb č. ŽP/3179-479/98 ze dne 1. 8. 1998 na území o rozloze 

48,43 ha. Uvedené původní vyhlašovací předpisy se souběžně předkládaným návrhem 

zvláštní, „zrušovací“ vyhlášky navrhují ke zrušení. 

Na území vyhlašované národní přírodní památky byla nařízením vlády č. 132/2005 Sb., 

vyhlášena Evropsky významná lokalita Bystřina – Lužní potok (CZ0413177 ). Evropsky 

významná lokalita zahrnuje v plném rozsahu obě původní zvlášť chráněná území a některé 

další části okolní krajiny zajišťující jejich propojení. Nově vyhlašované území sjednocuje 

(mění) výše uvedené kategorie územní ochrany na národní přírodní památku. Dochází tak 

k naplnění požadavku nařízení vlády č. 318/2013 Sb., které pro tuto evropsky významnou 

lokalitu stanovilo požadavek na zabezpečení její ochrany vyhlášením zvláště chráněného 

území v kategorii národní přírodní památka. Výkon státní správy a zajištění realizace 

nezbytného managementu na celé ploše evropsky významné lokality tímto bude v kompetenci 

jednoho orgánu ochrany přírody, kterým je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 

E Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 

na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 

republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické 

skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 

a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 
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S vyhlášením zvláště chráněného území jsou spojeny náklady na geodetické zaměření jeho 

hranice, vyznačení mezníků v terénu, opatření území tabulemi a zajištění péče o něj pomocí 

vhodných managementových opatření daných plánem péče o toto území. Tyto náklady však 

vyplývají přímo ze zákona o ochraně přírody a krajiny, jejich financování je pak zajištěno 

z kapitoly 315 státního rozpočtu (Ministerstvo životního prostředí). Na ostatní veřejné rozpočty 

nebude mít navrhovaná právní úprava žádné dopady. 

Navrhovaná právní úprava jen nepatrně zvýší administrativní zátěž příslušného orgánu 

ochrany přírody (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR), na jehož souhlas jsou v rámci 

bližších ochranných podmínek zvláště chráněného území vázány stanovené činnosti. 

S ohledem na praktické zkušenosti s vedením správních řízení za účelem udělení souhlasu 

k činnostem uvedeným v bližších ochranných podmínkách tzv. maloplošných chráněných 

území lze předpokládat, že se počet správních řízení v tomto území, který se pohybuje v řádu 

jednotek, ani objem administrativy s tím spojené nezvýší. 

Mírný nárůst administrativní zátěže přinese navrhovaná právní úprava rovněž vlastníkům, 

případně nájemcům dotčených nemovitých věcí, zejména pozemků, kteří budou povinni opatřit 

si k provedení stanovených činností souhlas orgánu ochrany přírody, nicméně vzhledem 

k charakteru těchto činností lze konstatovat, že při běžném užívání a obhospodařování svých 

nemovitých věcí nebudou vlastníci či nájemci prakticky nijak limitováni. Záměr vyhlásit Národní 

přírodní památku Bystřina - Lužní potok byl konzultován a připraven pracovníky Agentury 

ochrany a přírody ČR. Návrh záměru národní přírodní památku nově vyhlásit byl v souladu 

s § 40 zákona o ochraně přírody a krajiny s dotčenými vlastníky pozemků předem projednán.  

K návrhu na vyhlášení národní přírodní památky byla ze strany některých vlastníků dotčených 

pozemků podána námitka, v níž vyjádřili nesouhlas s vymezením území vyhlašované národní 

přírodní památky a jejího ochranného pásma. Zároveň vyjádřili nesouhlas s navrženými 

bližšími ochrannými podmínkami, které jsou stanoveny pro území národní přírodní památky 

i její ochranné pásmo. 

Z hlediska efektivního zajištění územní ochrany a péče o památku a její ochranné pásmo není 

možné pozemky, které byly předmětem podané námitky, vyčlenit, protože jsou nedílnou 

součástí území navrženého k vyhlášení. Namítatelé žádali o směnu pozemků, které jsou 

v jejich vlastnictví a které jsou součástí národní přírodní památky, které by byly vhodné 

k zemědělskému využití. Jako nejvhodnější způsob řešení podané námitky byla navržena 

směna pozemků prostřednictvím komplexních pozemkových úprav, realizovaných Státním 

pozemkovým úřadem. Proto byla podána společná žádost namítatelů, Agentury ochrany 

přírody a krajiny ČR a města Hranice jako vlastníků většiny pozemků v dotčených katastrálních 

územích Trojmezí a Hranice u Aše, o zahájení komplexních pozemkových úprav na Státním 

pozemkovém úřadu, krajském pozemkovém úřadu pro Karlovarský kraj, pobočka Cheb. 

Požadovaná směna pozemků se uskuteční v rámci komplexních pozemkových úprav. 

Současný způsob zemědělského hospodaření na předmětných pozemcích není v rozporu 

s cíli ochrany zvláště chráněného území ani s bližšími ochrannými podmínkami, které byly 

navrženy v oznámení záměru na vyhlášení národní přírodní památky a jejího ochranného 

pásma. Bližší ochranné podmínky jsou stanoveny s cílem minimalizovat možné negativní vlivy 

uvedených činností na předměty ochrany. Požadavek namítatelů na jejich změnu proto nebyl 

akceptován, protože se jedná o činnosti, které je nutné regulovat, zejména v případě, že by 

mělo dojít ke změně charakteru jejich provádění oproti současnému stavu. 
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Po podání společné žádosti o zahájení komplexních pozemkových úprav, které umožní 

požadovanou směnu pozemků, bylo vydáno rozhodnutí o podaných námitkách dne 4. ledna 

2018 č.j. MZP/2017/620/795. K vydanému rozhodnutí se namítatelé neodvolali, z čehož lze 

dovodit, že podané vysvětlení a řešení námitek bylo akceptováno. Rozhodnutí nabylo právní 

moci dne 27. ledna 2018.  

Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné sociální dopady, žádné dopady na rodiny 

ani dopady na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 

zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

U navrhované právní úpravy se předpokládají pozitivní dopady na životní prostředí. Jejím 

cílem je zajistit efektivnější ochranu výše charakterizovaného přírodovědecky cenného území, 

které splňuje kritéria režimu ochrany této kategorie zvláště chráněného území. 

F Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 

k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace ani 

ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

G Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů. Navrhovaná vyhláška předpokládá podávání žádostí o souhlas orgánu 

ochrany přírody ke stanoveným činnostem uvažovaným na zvláště chráněném území, v níž 

žadatelé budou povinni uvést údaje vyžadované správním řádem, tj. fyzická osoba v žádosti 

uvede mj. své jméno, příjmení a datum narození. Tyto údaje jsou vyžadovány jedině za účelem 

zajištění průběhu vedeného správního řízení – tj. identifikace účastníka řízení a zajištění jeho 

kontaktních údajů.  

H Zhodnocení korupčních rizik 

S navrhovanou právní úpravou není spojen nárůst korupčních rizik. Předložený návrh vyhlášky 

je svým rozsahem přiměřený cílům, k jejichž naplnění je určen, tj. k uchování přírodních hodnot 

v cenném území. Navrhovanou vyhláškou coby prováděcím právním předpisem nejsou 

zakládány žádné kompetence orgánů veřejné správy. Orgán příslušný k vydávání souhlasu se 

stanovenými činnostmi je jasně stanoven v § 78 odst. 3 písm. g) a k) zákona o ochraně přírody 

a krajiny (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR). Nedochází tedy ani k nedůvodné 

centralizaci, ani naopak tříštění kompetencí mezi větší počet oprávněných subjektů. 

V uvedené případě dochází ke sjednocení kompetencí. Rozhodování o souhlasu 

ke stanoveným činnostem bude probíhat ve standardním správním řízení, které poskytuje 

dostatečnou záruku možnosti bránit se proti vydanému rozhodnutí prostřednictvím řádných 

a mimořádných opravných prostředků, včetně možnosti soudní ochrany. 

I Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné dopady na bezpečnost a obranu státu.  

J Rozhodování o provedení RIA 

Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad (RIA) nebylo k předkládanému návrhu 

vyhlášky prováděno. Plánem přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2020 
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s vyznačením povinnosti zpracování RIA, vytvořeným Oddělením RIA Úřadu vlády ČR, nebyla 

u předkládaného návrhu vyhlášky uložena povinnost provést hodnocení dopadů regulace 

podle Obecných zásad. 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST  

K § 1  

Ustanovením § 1 navrhované vyhlášky se vyhlašuje Národní přírodní památka Bystřina - Lužní 

potok. Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar určený k ochraně travinných 

a mokřadních ekosystémů luk a pastvin, smilkových trávníků, slatinných a přechodových 

rašelinišť a rákosin a vegetace vysokých ostřic, lesních ekosystémů mokřadních vrbin, lužních 

lesů, smrčin a pramenišť, biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů perlorodky říční 

(Margaritifera margaritifera), mihule potoční (Lamperta planei) a hnědáska chrastavcového 

(Euphydryas aurinia), včetně jejich populací, a systému oligotrofních tekoucích vod 

sestávajícího z vodních toků Lužního potoka, Rokytnice a Bystřiny včetně přítoků, pramenišť 

a přilehlých břehových pozemků. 

Vyhlašovaná Národní přírodní památka Bystřina - Lužní potok se rozkládá na území 

Karlovarského kraje, v katastrálních územích Hranice u Aše, Pastviny u Studánky, Štítary 

u Krásné, Trojmezí a Újezd u Krásné (okres Cheb). Její hranice jsou stanoveny v příloze č. 1 

k předloženému návrhu vyhlášky. 

Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Karlovarského kraje, 

v katastrálních územích Hranice u Aše, Pastviny u Studánky, Štítary u Krásné, Trojmezí 

a Újezd u Krásné (okres Cheb).  

Území národní přírodní památky spolu s jejím ochranným pásmem jsou pak orientačně 

znázorněny v příloze č. 3 k předloženému návrhu vyhlášky.  

K § 2  

Ustanovením § 2 navrhované vyhlášky jsou v souladu s § 35 odst. 1 zákona o ochraně přírody 

a krajiny vymezeny bližší ochranné podmínky vyhlašované národní přírodní památky. Bližší 

ochranné podmínky jsou představovány uzavřeným výčtem činností a zásahů, které lze 

na území národní přírodní památky provádět či uskutečňovat jedině se souhlasem orgánu 

ochrany přírody. Orgánem příslušným k vydání tohoto souhlasu je na základě § 78 odst. 3 

písm. k) zákona o ochraně přírody a krajiny Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 

V rámci navrhovaných bližších ochranných podmínek podle § 2 odst. 1 tak na území 

vyhlašované národní přírodní památky lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody 

a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků anebo způsobů jejich využití: 

Předměty ochrany vyhlašované národní přírodní památky jsou vázány na stávající druh 

a způsob využití pozemků, jejich změna může mít významný negativní vliv na jejich 

výskyt a plošné zastoupení a na hydrologické poměry v celém území; 

b) umisťovat stavby, reklamní nebo informační zařízení, povolovat nebo provádět stavby, 

změny dokončených staveb anebo změny staveb před jejich dokončením: 

Povolení a následné umístění staveb může zásadně ovlivnit cenné přírodní a estetické 

hodnoty v území a může přispět ke zhoršení podmínek pro výskyt, plošné zastoupení 

a příznivý stav předmětů ochrany národní přírodní památky. Jednotlivé záměry je 
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nezbytné posoudit individuálně a stanovit podmínky, jejichž cílem bude minimalizace 

negativních vlivů. Potřeba souhlasu orgánu ochrany přírody se nevztahuje na obnovu 

stávající návštěvnické infrastruktury v území, která návštěvníky území vhodným 

způsobem usměrňuje. Nadměrného množství prvků návštěvnické infrastruktury 

(reklamní nebo informační zařízení) však může mít nežádoucí vliv na předměty 

ochrany památky; 

c)  upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního 

materiálu stejného geologického původu a chemického složení: 

Použitím jiného materiálu může dojít k významnému ovlivnění biotopů, které jsou 

předmětem ochrany (např. změna pH, zvýšení konduktivity apod.). Je nutné zajistit 

možnost stanovení podmínek pro realizaci daného záměru tak, aby se do toků 

nedostaly látky s nevhodným chemickým složením, které by mohlo ohrozit existenci 

předmětů ochrany (např. kyselost, obsah některých iontů apod.); 

d) vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy: 

Vymezení a označení tras vhodných k využití pro pěší a cyklisty omezí nepříznivé 

ovlivňování předmětů ochrany např. sešlapáváním ploch s výskytem zvláště 

chráněných druhů. Cílem je vhodné usměrnění pohybu návštěvníků na území národní 

přírodní památky; 

e) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska: 

Nevhodným umístěním mysliveckých zařízení sloužících k chovu a péči o zvěř 

(zejména vypouštěcí zařízení, oplocení, stavby pro určité druhy krmiv, seníky, kůlny, 

korýtka, lizy pro zvěř, zásypy, boudy ke krmení a vytváření újediště) může dojít 

k poškození významných společenstev, která jsou předmětem ochrany, a to jak 

eutrofizací či jinou změnou chemizmu, mechanickým poškozením půdního povrchu 

a vegetace způsobeným soustředěním zvěře, tak vnášením ruderálních a nepůvodních 

druhů ze semen obsažených v krmivech; 

f) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení: 

Vnaděním i přikrmováním zvěře dochází k poškození významných společenstev, která 

jsou předmětem ochrany. Zejména zvýšením intenzity sešlapu vlivem vzrůstající 

koncentrace zvěře a ke změnám ve složení látek v půdě (zvyšuje se obsah živin 

v půdě, jedná se o živiny obsažené v přikrmovacích komponentech nebo živiny 

obsažené v trusu zvířat, která se v místech přikrmování shromažďují), které lokálně 

mohou mít negativní vliv na společenstva a druhy rostlin, které jsou předmětem 

ochrany národní přírodní památky. Dochází eutrofizaci či jiné změně chemizmu, 

mechanickému poškozením půdního povrchu a vegetace a k vnosu ruderálních 

a nepůvodních druhů ze semen obsažených v krmivech; 

g) hnojit pozemky nebo používat chemické látky anebo chemické směsi: 

Území má velkou rozlohu a je heterogenní ve vztahu k druhu a využívání pozemků. 

Aby nedošlo k ohrožení funkcí ekosystémů či přímému ohrožení předmětů ochrany, je 

nutné vázat případnou intenzivní hospodářskou činnost, kterou používání hnojiv 

a chemických látek je, na souhlas orgánu ochrany přírody. Při jejich používání může 

dojít k významnému ohrožení předmětů ochrany ať už přímo, nebo nepřímo podporou 

expanzivních bylinných nebo dřevinných druhů. Chemické látky a směsi lze tedy 

používat jen v odůvodnitelných zvláštních případech; 
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h) ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích: 

Uložením věcí na nevhodných místech může dojít k ohrožení nebo poškození cenných 

společenstev. Rozpadem materiálů dochází ke změně chemického složení látek, které 

mohou ohrozit existenci předmětů ochrany (změna pH, zvýšení konduktivity,…); 

i) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy: 

Vysazování či vysévání nových druhů může mít významný negativní dopad na populaci 

zvláště chráněných druhů a může tak dojít k poškození (degradaci) cenných biotopů 

a společenstev. Vnikání nepůvodních druhů může destruovat fytocenózy, přinést jim 

nevhodnou konkurenci a v některých případech i predaci. Perlorodka říční je 

v larválním stadiu vázána na pstruha potočního jako hostitele, je třeba zajistit, aby ani 

populace tohoto rybího druhu nebyla ohrožována predací, nebo potravní konkurencí. 

I vysazování původních druhů, které se v území vyskytují (např. posilování jejich 

populací), může ohrozit genetickou stabilitu populací vzácných a ohrožených druhů 

rostlin, které se v lokalitě národní přírodní památky vyskytují, a tím ohrozit tyto druhy 

na jejich existenci; 

j) rozdělávat ohně: 

Rozdělávání ohňů na nevhodných místech může poškodit nebo ohrozit cenná 

společenstva přímou likvidací nebo následně vnosem cizorodých látek.  

Speciálním limitem pro správní úvahu orgánu ochrany přírody o tom, zda udělí souhlas 

s činnostmi nebo zásahy uvedenými v odstavci 1, je podle odstavce 2 tohoto ustanovení 

kritérium stavu povrchových vod, který je nutné udržet pro zachování populace perlorodky 

říční. Zachování odpovídající jakosti vody je nezbytnou podmínkou pro zachování vhodného 

prostředí zejména pro nejranější stadia perlorodky říční. Udělit souhlas k činnostem 

a zásahům uvedeným v odstavci 1 proto může orgán ochrany přírody pouze v případě, že 

jejich realizací nedojde k překročení hodnot určujících stav povrchových vod, který je nutné 

udržet pro zachování populace perlorodky říční. Tyto hodnoty jsou stanoveny v příloze č. 4 

k předkládanému návrhu vyhlášky. 

Přílohou stanovené hodnoty nejsou limity znečištění ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., vodní 

zákon, ve znění pozdějších předpisů, ani nařízení vlády č. 61/2003 Sb. tj. nejsou stanoveny 

pro účely vypouštění odpadních vod do vod povrchových. 

K § 3  

Ustanovením § 3 navrhované vyhlášky jsou v souladu s § 37 odst. 1 zákona o ochraně přírody 

a krajiny vymezeny činnosti vázané na souhlas v ochranném pásmu. Jedná se o činnosti, které 

lze na území ochranného pásma provádět či uskutečňovat jedině se souhlasem orgánu 

ochrany přírody. Orgánem příslušným k vydání tohoto souhlasu je na základě ustanovení § 78 

odst. 3 písm. k) zákona o ochraně přírody a krajiny Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 

Jen se souhlasem orgánu ochrany přírody lze v ochranném pásmu národní přírodní památky 

a)  hnojit pozemky: 

Území má velkou rozlohu a je heterogenní ve vztahu k druhu a využívání pozemků. 

Aby nedošlo k ohrožení funkcí ekosystémů či přímému ohrožení předmětů ochrany, je 

nutné vázat případnou intenzivní hospodářskou činnost, kterou používání hnojiv je, 

na souhlas orgánu ochrany přírody. Při jejich používání může dojít k významnému 
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ohrožení předmětů ochrany, ať už přímo, nebo nepřímo podporou expanzivních 

bylinných nebo dřevinných druhů; 

b) ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích: 

Uložením věcí na nevhodných místech může dojít k ohrožení nebo poškození cenných 

společenstev. Rozpadem materiálů dochází ke změně chemického složení látek, které 

mohou ohrozit existenci předmětů ochrany (změna pH, zvýšení konduktivity,…); 

c) rozdělávat ohně: 

Rozdělávání ohňů na nevhodných místech může poškodit nebo ohrozit cenná 

společenstva. 

Rovněž v případě realizace výše uvedených činností v ochranném pásmu národní přírodní 

památky nesmí dojít k překročení stanovených hodnot určujících stav povrchových vod, který 

je nutné dodržet pro zachování populace perlorodky říční. Došlo-li by těmito činnosti ke 

zhoršení stavu povrchových vod vymezeného hodnotami ukazatelů jakosti v příloze č. 4, orgán 

ochrany přírody souhlas k těmto činnostem nevydá. 

K § 4 

Jako datum nabytí účinnosti předkládané vyhlášky se navrhuje 1. červenec 2020. 
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