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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 27. 5. 2018 Vaši žádost 

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

pozdějších předpisů, týkající se plnění úkolu z aktualizace Státního programu ochrany 

přírody a krajiny ČR z r. 2009, který je veden pod číslem 4.1.2 – pověření účelnosti 

vyhlášení CHKO Krušné hory.  

Ve své žádosti požadujete poskytnout informaci, jakým způsobem je tento úkol plněn 

a kterou složkou, jaký je předpokládaný termín splnění a jak je řešené území vymezeno. 

V případě, že vznikla v průběhu plnění důvodová zpráva, návrh na vyhlášení či obdobný 

dokument či dokumenty, požadujete poskytnout jejich elektronickou verzi. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Cílem úkolu bylo prověřit ochranu obou evropsky významných lokalit kategorií chráněná 

krajinná oblast, což vycházelo z nařízení vlády č. 132/2005 Sb., resp. jeho aktualizace 

č. 371/2009, kde byl definován způsob ochrany území těchto evropsky významných lokalit, 

a to mimo jiné také formou chráněné krajinné oblasti.  

Následným nařízením vlády č. 318/2013 Sb. byl však návrh kategorie zvláště chráněného 

území změněn na formu maloplošných chráněných území, a to u obou lokalit na přírodní 

památka-část, přírodní rezervace-část.  

Z aktuálního znění nařízení vlády č. 318/2013 Sb. tedy již nevyplývá povinnost vyhlásit 

obě výše uvedené lokality v kategorii chráněná krajinná oblast, vzhledem k tomuto faktu 

nevznikla žádná důvodová zpráva ani jiný materiál, které bychom Vám mohli poskytnout. 
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S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 
      vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 

         podepsáno elektronicky 
 
 


