
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Bystřina - Lužní potok 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 spravedlnosti 
 

1. K § 2 odst. 2 a § 3 odst. 2 návrhu vyhlášky 
o NPP Bystřina – Lužní potok:  

Vzhledem k tomu, že se ze strany orgánu ochrany 
přírody jedná o posouzení budoucího stavu 
způsobeného případným povolením dané činnosti 
na území NPP nebo jejího ochranného pásma, 
doporučujeme formulovat větu první 
v kondicionálu, tj. nahradit slova „jestliže činnostmi 
uvedenými v odstavci 1 dojde ke zhoršení stavu 
povrchových vod“ slovy „jestliže by činnostmi 
uvedenými v odstavci 1 došlo ke zhoršení stavu 
povrchových vod“. 

AKCEPTOVÁNO 
 

2. 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 

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

3. K příloze č. 4 k návrhu vyhlášky o NPP 
Bystřina – Lužní potok:  

Doporučujeme v nadpisu přílohy vložit za slovo 
„stav“ slova „povrchových vod“ a vypustit slovo 
„vod“ uvedené za latinským názvem perlorodky 
říční. 

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo vnitra 
 

1. K úvodní větě: 
Navrhujeme za slova „§ 79 odst. 5 písm. g) zákona 
č.“ vložit chybějící mezeru. 

AKCEPTOVÁNO 

2. K § 1 odst. 2 písm. d): 
S ohledem na gramatickou správnost 
doporučujeme za slovo „Bystřiny“ vložit čárku. 

AKCEPTOVÁNO 

3. K příloze č. 4: 
Doporučujeme revidovat nadpis přílohy č. 4 
předloženého prováděcího předpisu, neboť 
v předložené podobě působí poněkud zmatečně. 
V souladu s čl. 35 Legislativních pravidel vlády 
dále připomínáme, že nadpis přílohy k právnímu 
předpisu má stručně  
a výstižně vyjadřovat hlavní obsah této přílohy. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Formulace nadpisu upravena, odkazuje na zmocnění v 
§ 2 odst. 2 a § 3 odst. 2 vyhlášky. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

ÚVČR – VÚV 
 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Příslušné chráněné území je vyhlašováno s tím, že 
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 

VYSVĚTLENO 
Způsob uložení schváleného vymezení národní přírodní 
památky 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. 
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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). 

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 vlády č. 81/2011 Sb.“, v souladu s čl. 64 
odst. 2 Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy 
„ve znění pozdějších předpisů.“ 

NEAKCEPTOVÁNO. Vysvětleno. 
Poznámka pod čarou je formulována v souladu 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 
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publikováno pod č. 81/2011 Sb. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

V Praze 1. července 2020 

Vypracovali:  Ing. Petr Stloukal 
 Ing. Lucie Hofmanová           Podpis: 
  Ing. Olga Šuhájková 
  Mgr. Kristýna Trojanová 
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