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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 20. 11. 2017 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací o soustavě NATURA 2000, konkrétně
Ptačí oblasti Východní Krušné hory (dále jen PO) a Evropsky významné lokalitě Východní
Krušnohoří (dále jen EVL) v katastrálním území Cínovec.
Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace:
1) Máte informace o tom, že jsou či by měly být projednávány či plánovány změny
územního vymezení či hranic výše uvedené PO nebo EVL?
Pokud ano, pak

a) o jaké změny se konkrétně jedná?
b) co je důvodem změn?

2) Máte informace o tom, že jsou či by měly být projednávány či plánovány jakékoliv jiné
změny výše uvedené PO nebo EVL?
Pokud ano, pak

a) o jaké změny se konkrétně jedná?
b) co je důvodem změn?

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:

MŽP není k dnešnímu dni známa žádná připravovaná změna územního vymezení ani
hranic Ptačí oblasti Východní Krušné hory, jež byla vymezena nařízením vlády č. 28/2005
Sb. ze dne 15. 12 2004, kterým se vymezuje Ptačí oblast Východní Krušné hory. Stejně
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tak není změna hranic či územního vymezení plánována u Evropsky významné lokality
Východní Krušnohoří, zařazené na národní seznam novelou č. 371/2009 Sb. ze dne
26. 10. 2009, jíž se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní
seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády 301/2007 Sb.
Současně konstatujeme, že MŽP k dnešnímu dni nejsou známy ani žádné jiné
projednávané či plánované změny vyhlášení lokalit na legislativní úrovni.
Pro úplnost doplňujeme, že v roce 2017 došlo v případě PO k revizi a aktualizaci souhrnu
doporučených opatření (dále jen „SDO“) z roku 2009 v návaznosti na Program revitalizace
Krušných hor, který byl vypracován na pokyn Vlády ČR Ministerstvem zemědělství
ve spolupráci MŽP. Aktualizované SDO pro PO lze najít na webových stránkách
Ústředního seznamu ochrany přírody pod odkazem:
http://drusop.nature.cz/ost/archiv/sdo/index.php?frame&ID=1142.
V EVL došlo od roku 2009, kdy byla zařazena na národní seznam, pouze ke změně
ve formách ochrany v roce 2013 (nařízení vlády 318/2013 Sb., o stanovení národního
seznamu evropsky významných lokalit), a to z důvodu změny přístupu k uvádění forem
ochrany v nařízeních vlády, která neměla na EVL žádný vliv. SDO pro tuto EVL byl
zpracován v roce 2016 a je rovněž veřejně dostupný na webových stránkách Ústředního
seznamu ochrany přírody pod odkazem:
http://drusop.nature.cz/ost/archiv/sdo/index.php?frame&ID=587.
Závěrem uvádíme, že změnou hranic nejsou zpravidla dotčeny formy ochrany. Dochází
pouze k zpřesnění vymezení lokalit na základě kvalitnějších mapových podkladů,
zarovnání na hranice vyhlášených zvláště chráněných území, parcel či porostních skupin
lesa. V případech, kde to bylo možné a účelné dochází k vyjmutí technických prvků (např.
těles silnic či dráhy). Úpravou hranice dochází k odstranění částí, které nejsou pro
ochranu předmětů ochrany podstatné a je proto nadbytečné na ně vztahovat územní
ochranu.
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