
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa 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 dopravy 
 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
K územnímu vymezení národní přírodní 
rezervace 
V platných Zásadách územního rozvoje kraje 
Karlovarského kraje je vymezena veřejně 
prospěšná stavba s označením č. D04 přeložka 
silnice I/13 Květová – Damice. Na úsek Ostrov – 
Smilov byla zpracována technicko-ekonomická 
studie (7/2019, Sagasta s.r.o.). Dle této studie jsou 
vymezeny dvě varianty na levém a pravém břehu 
řeky Ohře. Ministerstvo dopravy na žádost 
Karlovarského kraje zajišťuje jednání ohledně 
vedení přeložky silnice I/13. Preferovanou 
variantou je varianta červená, která je vedena 
dotčeným územím navrhované národní přírodní 
rezervace. 
Z výše uvedených důvodů nesouhlasíme s 
vyhlášením Národní přírodní rezervace Nebesa 
tak, jak je územně vymezena. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Z původního návrhu na vyhlášení NPR Nebesa byly 
kromě zastavěných a zastavitelných ploch vyjmuty také 
plochy pro plánovaný silniční obchvat, a to podle 
platných ZÚR Karlovarského kraje, jejichž poslední 
aktualizace proběhla 13. 7. 2018.  
Návrh vyhlášky o vyhlášení NPR Nebesa je tedy 
v souladu se ZÚR Karlovarského kraje a také 
s územním plánem Obce Stráž nad Ohří. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky nesouhlasí. 
 
Připomínka se stala předmětem rozporového jednání 
vedené na úrovni náměstka pro řízení sekce ochrany 
přírody a krajiny (MŽP) Ing. Vladimíra Dolejského, 
Ph.D., a náměstka pro řízení sekce ekonomické 
a infrastrukturní (MD) Ing. Tomáše Čočka, Ph.D. 
Jednání se uskutečnilo dne 28. května 2020. Na 
základě tohoto jednání byla sporná část území NPR 
dotčená variantou přeložky silnice I/13 vyňata 
z vlastního území NPR a přesunuta do ochranného 
pásma NPR. Nebude-li varianta přeložky silnice I/13 
v důsledku stanoviska EIA, jehož součástí bude 
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také hodnocení vlivu na soustavu Natura 2000, 
realizována, vyhláška bude následně novelizována 
tak, že dotčené území bude přesunuto z ochranného 
pásma a zahrnuto do vlastního území NPR. 
Touto dohodou byl rozpor odstraněn. 
 

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. 

AKCEPTOVÁNO 
Flexibilní způsob určení účinnosti vyhlášky v závislosti 
na její publikaci ve Sbírce zákonů byl zvolen s ohledem 
na požadavek na vyhlášení národní přírodní rezervace 
v co nejkratším termínu, zejména s ohledem na potřebu 
zabránit fragmentaci kompaktních lesních celků 
v důsledku těžeb podle v současnosti platného Lesního 
hospodářského plánu. Nicméně datum bude stanoveno 
konkrétně. 
 

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 
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). 

VYSVĚTLENO 
Způsob uložení schváleného vymezení NPR 
v ústředním seznamu (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 ÚPD i s požadavky na digitálně technickou 
mapu. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

NBÚ 
 

K § 3: 
V úvodní větě § 3 jsou nedopatřením místo slov 
„přírodní rezervace“ uvedena slova „přírodní 

AKCEPTOVÁNO 
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památky“. 
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 
publikováno pod č. 81/2011 Sb. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBQFAXZNF)



Stránka 4 (celkem 6) 

Sdružení místních samospráv 
České republiky 
 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Připomínka obecná – nesouhlas s vyhlášením 
Národní přírodní rezervace Nebesa 
Předkládáme zásadní nesouhlasnou připomínku k 
vymezení přírodní rezervace, neboť její vyhlášení 
by významně zasáhlo do života obyvatel obce 
Stráž nad Ohří, jež je členem Sdružení místních 
samospráv ČR. Připomínka je podávána mimo jiné 
i s ohledem na fakt, že záměr nebyl diskutován se 
zástupci obce, které se vznik rezervace dotkne.  
Zástupci obce ani její obyvatelé nejsou proti 
ochraně přírody a krajiny, naopak podporují již 
současnou ochranu zajištěnou existencí 
přírodního parku Stráž nad Ohří, Genovou 
základnou LČR, zasahující části CHOPAV Krušní 
hory, lokalitou Doupovské hory apod. Důvodem 
námitek a také sepsáním petice, jež byla 
ministerstvu doručena, je obava z omezení 
běžného života, následného vylidňování území a 
především ze zablokování připravovaného 
obchvatu silnice I/13, která prochází obcí a 
představuje značné znečištění životního prostředí 
a ztížení života v obci.  
Obec je touto frekventovanou silnicí I. třídy, po 
které projedou denně desítky aut a která rozděluje 
obec na dvě části sužována a zablokovat její 
překlad a ještě omezit využívání jediného 
možného místa pro odpočinek a volný čas 
obyvatel obce by vedlo k pozvolnému vylidnění 
obce, což je jev, proti kterému ostatní rezorty 
významně bojují.   
Z výše uvedených důvodů nesouhlasíme s 
vyhlášením Národní přírodní rezervace Nebesa 
tak, jak je územně vymezena. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Návrh na vyhlášení NPR Nebesa (dále jen „NPR“) byl 
řádně projednán, byly vypořádány námitky Obce Stráž 
nad Ohří (dále jen „obec“) a to rozhodnutím ze dne 20. 
7. 2017, č.j. 39935/ENV/17, které nabylo právní moci 
dne 10. 8. 2017.  
Ministerstvo následně na základě námitky obce a 
dalších námitek vlastníků pozemků dotčených návrhem 
významně zredukovalo rozsah původního vymezení 
NPR a jejího ochranného pásma. V tomto smyslu byla 
do ochranného pásma přesunuta střední největší část 
území původně navržené jako NPR a také všechny 
pozemky soukromých vlastníků. Vymezení původně 
navrženého ochranného pásma bylo upraveno tak, že z 
něho byly vyjmuty všechny zastavěné pozemky.  
 
Z návrhu byly dále vyjmuty plochy pro plánovaný silniční 
obchvat, a to podle vymezení v platných ZÚR 
Karlovarského kraje, které byly schválené 13. 7. 2018. 
 
Ministerstvo dále odpovědělo na petici občanů, a to 
dopisy ze dne 19. 1. 2017, č.j. 87556/ENV/16 a ze dne 
6. 6. 2017, č.j. 37757/ENV/17. V těchto dopisech MŽP 
mimo jiné uvedlo: 
 
K obavě omezení turistiky: 
Zvláště chráněná území představují turisticky atraktivní 
cíle. Hranice těchto území jsou vyznačovány 
v turistických mapách a vzhledem tomu, že vstup do 
národních přírodních rezervací je po vyznačených 
turistických cestách umožněn, lze i v případě NPR 
Nebesa očekávat zvýšení zájmu turistů o návštěvu 
tohoto vysoce atraktivního území. 
 
K obavě omezení podnikatelských záměrů, snížení 
zemědělské činnosti: 
Zájmem ochrany přírody není omezování 
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podnikatelských aktivit, ale pouze činností, které by 
mohly mít negativní vliv na předmět ochrany NPR 
usměrňovat. V navrženém plánu péče se navíc počítá 
se zásahy v ochranném pásmu, které umožní např. 
vykácení náletových dřevin a zvětšení plochy trvalých 
travních porostů s možností rozšíření dalšího 
hospodaření na nich. Celkem se jedná asi o 15 ha 
nových zemědělských ploch. To, že snahou orgánu 
ochrany přírody není omezování běžného hospodaření, 
dokládá i fakt, že z prostředků Ministerstva životního 
prostředí už bylo na předmětném území vykáceno a 
obnoveno více než 20 ha pastvin a luk. 
 
Pokud se týká pozemků zařazených do NPR jedná se o 
lesní pozemky ve vlastnictví státu a nikoliv obce nebo 
jiných právnických nebo fyzických osob. Režim NPR se 
tedy netýká soukromých vlastníků a jejich 
podnikatelských aktivit. 
 
K obavě týkající se omezení pohybu osob v NPR: 
Z ustanovení § 29 písm. zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen 
„zákon“), vyplývá, že kromě vlastníků a nájemců 
pozemků, osob zajišťujících lesní a zemědělské 
hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, 
požární ochranu, zdravotní a veterinární službu, při 
výkonu této činnosti, je vstup do národních přírodních 
rezervací umožněn pouze po cestách vyznačených se 
souhlasem orgánu ochrany přírody. Toto omezení 
se netýká území ochranného pásma NPR.  
 
K tomu MŽP dále uvádí, že od 1. 6. 2017, kdy nabyla 
účinnosti novela výše uvedeného zákona, je na základě 
ustanovení § 43 odst. 2 ZOPK možné ze zákazů ve 
zvláště chráněných územích povolit výjimku pro blíže 
neurčený okruh osob opatřením obecné povahy. 
Dodáváme, že smyslem vyhlášení NPR není omezovat 
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vstup do dotčeného území, pokud to není nezbytně 
nutné. V případě potřeby tak mohou občané, například 
prostřednictvím Obce Stráž nad Ohří, požádat Agenturu 
ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště 
Správa CHKO Slavkovský les, jako příslušný orgán 
ochrany přírody, o povolení výjimky z výše uvedeného 
zákazu. Zákon umožňuje takovou výjimku povolit i blíže 
neurčenému okruhu osob (například občanům dotčené 
obce) na delší časové období, bez toho, že by museli 
jednotlivě žádat o povolení.  
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

V Praze 7. července 2020 

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