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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 15. 9. 2016 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací, zda se v obci Kamenný Přívoz okres
Praha-západ kód obce 539368 nachází na jejím území nějaký chráněný druh rostlin nebo
živočichů. Dále žádáte o informaci, do jakého ochranného pásma obec Kamenný Přívoz
okres Praha-západ patří.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
MŽP předpokládá, že požadujete informace o ochranném pásmu z pohledu ochrany
přírody podle zákona č. 114/1992 Sb., na ochranu přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZOPK“). Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a zejména mobilních
živočichů se může měnit, z tohoto důvodu není k dispozici detailní znalost výskytu v rámci
celého území státu a lze tedy poskytnout pouze orientační informace.
Na území obce Kamenný přívoz se nachází Evropsky významná lokalita EVL Dolní
Sázava (vodní tok řeky Sázavy), předmětem ochrany tohoto území jsou dva zvláště
chráněné druhy živočichů, jednak vzácná hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus)
a vodní mlž velevrub tupý (Unio crassus). Dále podle nálezové databáze Agentury
ochrany přírody a krajiny byl v blízkosti obce rovněž potvrzen výskyt např. ohrožené
užovky podplamaté (Natrix tessellata), mloka skvrnitého (Salamandra salamandra)
či ještěrky obecné (Lacerta agilis). S ohledem na diverzitu prostředí lze předpokládat
rovněž výskyt dalších zvláště chráněných druhů ryb (např. parma obecná), obojživelníků
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(např. ropucha obecná), či ptáků (lednáček říční, skorec vodní aj.). Pro potřeby zásahu,
který by mohl negativně ovlivnit ochranu zvláště chráněných druhů je nutné jejich případný
výskyt na konkrétní lokalitě ověřit.
Pokud jde o druhou část dotazu, týkající se ochranných pásem, uvádím, že ZOPK tento
pojem uvádí výslovně v ustanovení § 37 v souvislosti s ochranou zvláště chráněných
území, vyhlášených podle § 14 ZOPK či v případě památného stromu podle § 46 ZOPK.
Účelem zřízení ochranného pásma je především nutnost zabezpečit zvláště chráněné
území či památný strom před rušivými vlivy z okolí.
Jak již bylo uvedeno, na území samotné obce se nenachází žádné zvláště chráněné
území podle ZOPK. V její blízkosti však byla vyhlášena maloplošně zvláště chráněná
území Přírodní památka Vlčí rokle a Přírodní rezervace Grybla (cca 1 – 2 km od obce),
informace o těchto maloplošně zvláště chráněných územích jsou k dispozici na odboru
životného prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje, nicméně předmětem ochrany
těchto lokalit jsou geologické a geomorfologické zvláštnosti území.
Mezi další ZOPK chráněný typ území patří v rámci tzv. obecné ochrany významný krajinný
prvek („VKP“) viz § 3 odst. 1 písm. b). VKP „ze zákona“ jsou veškeré lesy, rašeliniště,
vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Na území obce je rovněž vymezen tzv. Územní
systém ekologické stability („ÚSES“) podle § 3 ZOPK. V případě VKP či prvků ÚSES však
ZOPK ochranné pásmo nestanoví.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
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