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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 26. 2. 2018 Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací k lokalitě Slavíkových ostrovů. Ve své 

žádosti požadujete poskytnout tyto informace: 

1. Na základě jakých podkladů bylo rozhodnuto o nezařazení lokality Slavíkových 

ostrovů mezi Evropsky významné lokality? 

2. Byly na území Slavíkových ostrovů provedeny přírodovědné studie zkoumající přírodní 

hodnotu tohoto území? 

3. Prosím o poskytnutí podkladů, které sloužily jako podklad pro vydání rozhodnutí věci 

nezařazení lokality Slavíkovy ostrovy na seznam Evropsky významných lokalit. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) Na základě výsledků hodnocení dostatečnosti soustavy Natura 2000, které provedla 

Evropská komise v roce 2011, byl MŽP ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody 

a krajiny ČR připraven návrh na aktualizaci, resp. doplnění nařízení vlády 

č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit. 

Předmětem návrhu bylo i vyhlášení lokality Louky u Přelouče pro předměty ochrany 

modrásek bahenní a modrásek očkovaný, která vznikla spojením návrhu lokalit 

Labišťata a Slavíkovy ostrovy. Návrh vycházel ze všech dostupných informačních 

zdrojů, tj. průzkumů, inventarizací a několika studií. 
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Ad 2) Ano, byly. Jedná se o tyto studie:  

Studie „Rozšíření modrásků Maculinea teleius a Maculinea nausithous 

(Lepidoptera: Lycaenidae) v širším okolí města Přelouč“ (Jaroslav Zámečník, 

Vladimír Vrabec) z roku 2007 

Studie „Posouzení ekologické újmy a ekologických přínosů Plavebního stupně 

Přelouč II.“ (Ivan Dejmal) z roku 2007 

Studie „Zoologický inventarizační průzkum – Slavíkovy ostrovy“ (Světlana Vránová) 

Studie „Souhrnná odborná zpráva o výsledcích biologického průzkumu na 

Slavíkových ostrovech u Přelouče za sezónu 2008“ (Cibulka a kol.) 

Průzkumy probíhaly na lokalitě i před uvedenými studiemi a i v současnosti je na 

lokalitě prováděno sledování zajišťované mj. Ředitelstvím vodních cest. 

 

Ad 3) V rámci mezirezortního připomínkového řízení byl návrh lokality rozporován 

Ministerstvem dopravy, Ministerstvem pro místní rozvoj, Svazem průmyslu 

a dopravy ČR, Svazem měst a obcí ČR a Pardubický krajem z důvodu 

potenciálního konfliktu se záměrem ke zlepšení plavebních podmínek na toku Labe 

v podobě výstavby Plavebního stupně – Přelouč II. I přes uvedené rozpory MŽP 

předložilo vládě návrh, který lokalitu Louky u Přelouče obsahoval. 

Materiál pro jednání vlády je veřejně přístupný zde: https://apps.odok.cz/veklep-

detail?pid=KORN9XUB9HP8. 

Vláda svým usnesením ze dne 3. února 2016 č. 73 návrh nařízení vlády č. 73/2016 

Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního 

seznamu evropsky významných lokalit, přijala s výhradami, mj. vyřazením lokality 

Louky u Přelouče z návrhu.  

Lokalita Louky u Přelouče (zahrnující Slavíkovy ostrovy) tedy na základě 

dostupných odborných dat byla MŽP navržena k vyhlášení v roce 2016, avšak 

došlo k zamítnutí jejího vyhlášení Vládou ČR. 

 

S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 

      vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 

         podepsáno elektronicky 
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