Metodická pomůcka
pro provádění registrace významných krajinných prvků

určeno pro:
obecní a městské úřady Jihomoravského kraje
zpracoval:
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí
kontaktní osoba zpracovatele:
Ing. Zdenka Štouračová
telefon: 541 652 691
e-mail: stouracova.zdenka@kr-jihomoravsky.cz
http://www.kr-jihomoravsky.cz

naposled aktualizováno:
květen 2005

Obsah:
1.
2.
3.
4.

Právní úprava registrace významných krajinných prvků včetně komentáře
Postup při výběru lokalit vhodných k registraci jako VKP
Příprava formálních podkladů k provedení registrace VKP
Vzory dokumentů pro správní řízení při registraci VKP

květen 2005

1

Metodicka_pomucka_VKP.doc[pdf] 1.7.2005

Metodická pomůcka OŽP KÚ JmK pro provádění registrace významných krajinných prvků

1. Právní úprava registrace významných krajinných prvků (relevantní ustanovení
příslušných právních předpisů)

Zákon
č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků
§1
Účel zákona
Účelem zákona je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků přispět k
udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života,
přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji a vytvořit v souladu
s právem Evropských společenství1a) v České republice soustavu Natura 2000. Přitom je
nutno zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní
poměry.
-----------------------------------------------------------------1a) Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť,
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků.
§2
Ochrana přírody a krajiny
(1) Ochranou přírody a krajiny se podle tohoto zákona rozumí dále vymezená péče státu a
fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich
společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o
ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.
(2) Ochrana přírody a krajiny podle tohoto zákona se zajišťuje zejména
a) ochranou a vytvářením územního systému ekologické stability krajiny,
b) obecnou ochranou druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a zvláštní
ochranou těch druhů, které jsou vzácné či ohrožené, pozitivním ovlivňováním jejich vývoje
v přírodě a zabezpečováním předpokladů pro jejich zachování, popřípadě i za použití
zvláštních pěstebních a odchovných zařízení,
c) ochranou vybraných nalezišť nerostů, paleontologických nálezů a geomorfologických a
geologických jevů i zvláštní ochranou vybraných nerostů,
d) ochranou dřevin rostoucích mimo les,
e) vytvářením sítě zvláště chráněných území a péčí o ně,
f) účastí na tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů s cílem zajistit ekologicky
vhodné lesní hospodaření,
g) spoluúčastí v procesu územního plánování a stavebního řízení s cílem prosazovat
vytváření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny,
h) účastí na ochraně půdního fondu, zejména při pozemkových úpravách,
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i) ovlivňováním vodního hospodaření v krajině s cílem udržovat přirozené podmínky pro
život vodních a mokřadních ekosystémů při zachování přirozeného charakteru a přírodě
blízkého vzhledu vodních toků a ploch a mokřadů,
j) obnovou a vytvářením nových přírodně hodnotných ekosystémů, například při
rekultivacích a jiných velkých změnách ve struktuře a využívání krajiny,
k) ochranou krajiny pro ekologicky vhodné formy hospodářského využívání, turistiky a
rekreace.
§3
Vymezení pojmů
(1) Pro účely tohoto zákona se vymezují některé základní pojmy takto:
...
b) významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná
část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými
krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou
jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný
krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy,
naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou
jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
Zvláště chráněná část přírody je z této definice vyňata (písmeno f),
...
Komentář:
Zákon dělí významné krajinné prvky do dvou skupin. První skupinu tvoří prvky, které jsou
přímo v definici tohoto pojmu v zákoně uvedeny a jsou tedy významnými krajinnými prvky
přímo ze zákona a jejich registrace se neprovádí. Do druhé skupiny jsou řazeny jiné lokality,
a to ty, které zaregistruje orgán ochrany přírody. Jejich výčet v zákoně je pouze deklaratorní
a není úplný, takže registrace může být provedena u jakékoli lokality, která splňuje alespoň
jednu ze tří základních funkcí:
- utváří typický vzhled krajiny
- přispívá k její estetické hodnotě
- přispívá k udržení její ekologické stability
V případě registrace by mělo vždy předcházet posouzení významu navrhovaného krajinného
prvku z hlediska těchto základních funkcí
§4
Základní povinnosti
při obecné ochraně přírody
...
(2) Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se
pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich
stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného
krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí
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ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi
takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků,
odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. Podrobnosti ochrany
významných krajinných prvků stanoví ministerstvo životního prostředí obecně závazným
právním předpisem.
...
Komentář:
Vydávání závazných stanovisek k zásahům do registrovaných významných krajinných prvků je
v kompetenci úřadů pověřených obcí, vydávání závazných stanovisek k významným krajinným
prvkům ze zákona je v rámci tzv. zbytkové působnosti v kompetenci úřadů obcí s rozšířenou
působností.
§6
Registrace významných krajinných prvků
(1) Rozhodnutí o registraci významného krajinného prvku vydává orgán ochrany
přírody. Účastníkem řízení je vlastník dotčeného pozemku. Rozhodnutí o registraci se
oznamuje rovněž nájemci dotčeného pozemku, územně příslušnému stavebnímu úřadu a
obci.
(2) V rozhodnutí podle odstavce 1 se kromě náležitostí stanovených obecnými
předpisy o správním řízení4b) vždy uvede vymezení významného krajinného prvku a
poučení o právních následcích registrace (§ 4 odst. 2).
(3) Rozhodnutí podle odstavce 1 může orgán ochrany přírody, který o registraci
rozhodl, zrušit pouze v případě veřejného zájmu.
-----------------------------------------------------------------4b) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
...
Komentář:
Odstavec 1 stanoví, že účastníkem řízení o registraci je vlastník dotčeného pozemku. Není
však uvedeno, že je jím „ pouze“ nebo „jenom“ či „výlučně“ vlastník pozemku. Je tedy nutno
přistupovat k řízení o registraci stejně jako ke každému jinému řízení a za účastníka
považovat i obec a není vyloučena ani účast občanských sdružení, pokud se do řízení
v zákonné lhůtě přihlásí.
Odstavec 2 stanoví náležitosti, které musí rozhodnutí o registraci významného krajinného
prvku obsahovat ještě mimo náležitosti dané obecným předpisem o správním řízení. Jedná se
jednak o vymezení významného krajinného prvku a o poučení o právních následcích
registrace. Vymezení významného krajinného prvku je nejlépe provést výčtem dotčených
pozemkových parcel (jejich parcelních čísel v KN) a doporučuje se mapový zákres, o kterém
bude v rozhodnutí uvedeno, že je nedílnou součástí rozhodnutí. Znění poučení o právních
následcích registrace musí vycházet ze znění § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny,
v němž je vymezen způsob ochrany významného krajinného prvku.
Odstavec 3 stanoví podmínky, za nichž je možno registraci významného krajinného prvku
zrušit a rovněž jakou formou se zrušení registrace provádí.Důvody zrušení registrace jsou
omezeny na důvody veřejného zájmu, který však není blíže specifikován. Je proto nutné, aby
byly tyto důvody v rozhodnutí o zrušení registrace přesně uvedeny a aby bylo podrobně
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popsáno, v čem je shledán veřejný zájem převyšující zájem ochrany přírody. Je nutné si
uvědomit, že režim rušení registrace významného krajinného prvku ve správním řízení se
uplatňuje i při rušení registrace těch VKP, které byly zaregistrovány před účinností zákona č.
168/2004 Sb., který novelizoval zákon č. 114/1992 Sb. právě v oblasti registrace VKP, tedy
těch VKP, které byly registrovány zapsáním do seznamu.
§ 76
...
(2) Pověřené obecní úřady38)
a) vydávají závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků (§ 4 odst. 2)
a registrují významné krajinné prvky,
...
-----------------------------------------------------------------38) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
(3) Působnost pověřených obecních úřadů podle odstavce 2 se nevztahuje na území
národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací, přírodních
rezervací, národních přírodních památek, přírodních památek a jejich ochranných pásem.
Komentář:
Ust. § 76, že pověřené obecní úřady ruší registraci VKP. Protože však je ve znění § 6 odst. 3
výslovně uvedeno, že registraci může zrušit orgán ochrany přírody, který o ní rozhodl, nelze
ze znění § 76 dovodit, že by tato kompetence měla připadnout jinému orgánu (zbytková
působnost).
...
Vyhláška MŽP ČR
č. 395/1992 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů
§7
Ochrana významných krajinných prvků
(k § 4 odst. 2 zákona )
(1) Registrace ( § 6 zákona ) se provádí zápisem do seznamu významných krajinných
prvků. Zápis obsahuje soupis katastrálních území a výčet dotčených parcel s uvedením jejich
vlastníků i nájemců, stručnou charakteristiku, doklad o oznámení ( § 6 odst. 1 a 2 zákona ),
případně o výsledku projednání ( § 6 odst. 3 zákona ) či o zrušení registrace ( § 6 odst. 4
zákona ) a zákres v mapách přiměřeného měřítka (1:5 000 a většího).
(2) Zrušení registrace významného krajinného prvku sdělí orgán ochrany přírody
vlastníkovi, případně i nájemci dotčeného pozemku, územně příslušnému stavebnímu úřadu a
obci.
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Komentář:
Znění § 7 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny po jeho novelizaci zákonem č. 168/2004 Sb. již
nekoresponduje s platným zněním § 6 zák. č. 114/1992 Sb. , neboť k registraci již nepostačuje
zápis do seznamu VKP. Pro potřeby rychlé operativní evidence registrovaných VKP je
vhodné, aby byl takový seznam orgánem ochrany přírody veden a namísto dokladu o
oznámení registrace obsahoval příslušné správní rozhodnutí o registraci případně zrušení
registrace
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2. Postup při výběru lokalit vhodných k registraci jako významný krajinný prvek
2.1. Vyhodnocení dostupných podkladů
Jako podklady pro výběr lokalit vhodných k registraci jako VKP je možno použít veškeré
vhodné a dostupné prameny, které má správní orgán k dispozici. Mohou to být např.:
- výsledky nejrůznějších předchozích průzkumů území,
- poznatky z publikací v dostupné literatuře,
- poznatky získané při jiných řízeních,
- poznatky z vlastních pozorování
- podněty místních občanů nebo odborníků
V takovýchto podkladech je nutno vyhodnotit jejich kvalitu – podrobnost průzkumů, jejich
komplexnost a hlavně aktuálnost.
Pokud nemá správní orgán potřebné a hlavně aktuální podklady, je nutné si je před započetím
procesu registrace VKP si je opatřit.
Ovšem i v případě, že správní orgán má k dispozici podklady pro registraci VKP, je nezbytné
tyto podklady prověřit.
Upozornění:
Orgány ochrany přírody se často dovídají o cenných lokalitách s výskytem vzácných druhů
rostlin a živočichů, které jsou součástí lesních porostů. Tyto lokality však není možno jako
VKP registrovat, protože les jako takový je nositelem statutu významného krajinného prvku
ze zákona. Stejně tak není možno provádět registraci částí jiných VKP ze zákona, např.
cennějších částí zejména neupravených vodních toků.
2.2. Terénní průzkumy
Je možné zvolit dvojí přístup:
a) Provést plošné vyhodnocení terénu buď celého území, pro které je orgán ochrany přírody
oprávněn registraci VKP provádět, nebo plošné vyhodnocení jednotlivých či několika
katastrálních území.
b) Provést podrobný průzkum pouze u předem známých a vybraných lokalit.
Oba tyto způsoby mají svá specifika.
Při provádění plošného průzkumu většího území získá orgán ochrany přírody dostatečně
podrobný přehled o území, který je možno použít nejen jako podklad pro registraci VKP, ale i
jako podpůrný materiál při projednávání územně plánovací dokumentace, při zpracování
komplexních pozemkových úprav, jako podkladový materiál při vyhodnocování krajinného
rázu a podobně. Nevýhodou je vyšší finanční náročnost této metody a delší časový úsek,
během kterého je takováto průzkumná činnost zpracovávána.
Průzkum pouze vytipované části území je vhodný v situaci, kdy orgán ochrany přírody
potřebuje v relativně krátkém časovém horizontu získat podrobnější podklady pro registraci
VKP u lokality, která je mu již známa a jejíž registrace se připravuje. Je to způsob méně
finančně náročný, nevýhodou však je to, že orgán ochrany přírody získá pouze útržkovité
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údaje bez jejich zařazení do kontextu širšího okolí a takovéto průzkumy se jen obtížně mohou
využívat pro jiná řízení.
Pro proces registrace VKP není zákonem předepsán způsob, jakým má být lokalita
k registraci vybrána. Není tedy ani formalizován výběr hodnotitelů. To znamená, že je plně
v kompetenci příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, jakým způsobem bude tyto
průzkumy provádět. Z praktického hlediska je možno využít např. místní skupiny nevládních
ekologických organizací, jsou-li jejich členové dostatečně odborně vzděláni nebo postupovat
ve spolupráci se středními či vysokými školami, kdy může být průzkum území zpracován
formou studentské práce.
2.2.1. Plošný průzkum většího území
Při provádění plošných průzkumů se jako optimální jeví
- pro zákresy v terénu použít základní mapy 1:5.000, protože je v nich podchyceno i základní
členění terénu podle pozemků, i když bez uvedení parcelních čísel, přitom tato mapa
zachycuje plasticitu terénu (má vrstevnice). Není-li taková mapa k dispozici, je možno použít
základní mapu 1:10.000,
- celkové vyhodnocení krajinného prostředí začít botanickým průzkumem, který vytipuje
převážnou většinu lokalit dochovaných v přirozeném či přírodě blízkém stavu včetně
druhotných společenstev,
- následně ve vybraných lokalitách provést vyhodnocení zoologické, pokud se jeví potřebné a
případně zoologickým průzkumem doplnit lokality, které jsou z hlediska botanického méně
významné, ale zoologicky mohou být velmi zajímavé,
- již ve stadiu těchto průzkumů je vhodné provést alespoň základní fotodokumentaci
vytipovaných lokalit.
2.2.2. Průzkum pouze vybraných lokalit
Při provádění průzkumu pouze vybrané lokality se jako výhodnější jeví
- již předem provést vymezení rozsahu průzkumu a identifikaci prověřované lokality
v katastrální mapě
- protože bývají v těchto případech již k dispozici dílčí průzkumy nebo vyhodnocení
významu lokality, je možno se soustředit pouze na doplnění chybějících podkladů
- souběžně provést základní fotodokumentaci lokality

3. Příprava formálních podkladů k provedení registrace VKP
Jestliže jsou dokončeny průzkumové práce a vytipovány lokality k registraci jako VKP, je
nutno ještě před zahájením vlastního správního řízení zpracovat získané podklady do podoby,
kterou je možno pro správní řízení uplatnit.
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V praxi to znamená:
- Provést identifikaci zákresů lokalit z pracovní mapy 1:5.000 (1:10.000) do příslušné
katastrální mapy, to znamená identifikaci dotčených pozemků nebo jejich částí (zjištění
parcelních čísel pozemků v příslušném katastrálním území) včetně určení aktuálních vlastníků
dotčených pozemků.
- Při této identifikaci pozemků znovu prověřit stávající evidovanou kulturu dotčených
pozemků, aby byla vyloučena možnost, že se jedná o VKP ze zákona.
- Zvolit vhodný název pod nímž bude VKP registrován, zpracovat stručný popis lokality
s uvedením typu VKP, důvody, proč má být registrována jako VKP, zákres hranic
v katastrální mapě – to vše v tolika exemplářích, kolika vlastníků případně jiných účastníků
se má proces registrace VKP týkat nebo alespoň v tolika exemplářích, aby bylo možné
materiály vyvěsit na všech příslušných místech.
Je samozřejmě možné, aby byla registrace VKP prováděna s jiným způsobem označení,
v praxi se však nejlépe osvědčuje použití místních názvů daných lokalit. Je proto vhodné už
ve stadiu přípravy registrace spolupracovat s příslušnou obcí, která má nejlepší znalosti
používaných místních označení a názvů.
Popis lokality by měl přesně určit morfologický charakter lokality – louka ve svahu, meze
podél cesty, starý sad, mokřad v opuštěném zemníku, lom se suťovými osypy, lesní lem na
výslunné stráni apod. – a dále jaká společenstva se v ní vyskytují – vysokokmenný sad
s bylinným podrostem a pomístními křovinami, zamokřená periodicky zaplavovaná louka
s rákosinami, pestrá mozaika bylinných a dřevinných společenstev na starých agrárních
terasách, mokré dno lomu s náletem dřevin atd.
Důvody pro registraci jsou dány buď tím, že se zde vyskytují vzácné případně chráněné druhy
rostlin nebo živočichů nebo se jedná o lokalitu v přírodě blízkém stavu v jinak kulturně
přeměněné krajině nebo z různých jiných důvodů, pokud je orgán ochrany přírody shledá
dostatečnými pro registraci, např. park se zajímavou sadovnickou úpravou, nepodléhá
památkové ochraně ani nesplňuje kritéria pro zřízení ZCHÚ, ale má ekologicko stabilizační
funkci v místním měřítku, může být jako VKP registrován. Stejně tak může být jako VKP
registrován i jedinec dřeviny, který má mimořádný význam ať již estetický nebo jako
krajinotvorný element, který však z různých důvodů nemůže být prohlášen za památný strom.
- Je vhodné se již před zahájením procesu registrace přesvědčit, že registrace předmětné
lokality jako VKP není v rozporu s již schválenou územně plánovací dokumentací, což by
mohlo registraci negativně ovlivnit.
Přípravě před vlastním zahájením procesu registrace je nutno věnovat mimořádnou pozornost,
protože podrobné a kvalitní zpracování podkladů výrazně zjednoduší a urychlí proces
registrace.
Spolupráce s příslušnou obcí může již předem upozornit na případné problémy a třecí plochy,
které mohou proces registrace ovlivnit – kolize s ÚPD, schválenými rozvojovými programy
vyššího řádu, schválené trasy liniových staveb atd.
Stejně tak je taktické již před vlastním zahájením procesu registrace neformálně záměr
registrovat vybranou lokalitu jako VKP projednat s hlavními vlastníky a zejména je upozornit
na možnosti, které registrace dává, tedy možnosti dotací z krajinotvorných programů MŽP. I
takovýto postup mnohdy změní původně negativní postoj vlastníků k registraci VKP. Vzor
rozhodnutí o registraci je v příloze.
Pro potřeby správního orgánu je vhodné pro snazší a přehlednou evidenci registrovaných
VKP vést seznam registrovaných VKP, který bude obsahovat základní údaje o registrovaných
VKP. Návrh způsobu vedení seznamu vychází z osvědčené formy evidence zvláště
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chráněných území a obsahuje údaje podle ust. § 7 odst. 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů. Vzorový návrh vedení seznamu je v příloze.
Po zaregistrování VKP může dojít k situaci, že bude podán návrh na zrušení registrace VKP.
Podle ust. § 6 odst. 3 zrušit registraci VKP může ten orgán ochrany přírody, který o ní
rozhodl, a to pouze z důvodů veřejného zájmu. V praxi se často bude jednat o situaci, kdy
nebude potřeba zrušit registraci VKP, ale bude nutno upravit jeho hranice a změnit plošné
vymezení. V tomto případě se jeví jako jednodušší využít ust. § 84 zákona – změny a zrušení
rozhodnutí, konkrétně ust. písm. a), protože změnu vymezení registrovaného VKP je možno
posoudit jako změnu skutečností rozhodných pro vydání rozhodnutí. Vzor rozhodnutí o
změně rozhodnutí o registraci VKP je v příloze.
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4. Vzory dokumentů pro správní řízení při registraci VKP a další péči o VKP
a) Oznámení o zahájení řízení o registraci lokality jako VKP obci
b) Oznámení o zahájení řízení o registraci lokality jako VKP vlastníkům
c) Oznámení o zahájení řízení o registraci lokality jako VKP nevládním organizacím
d) Rozhodnutí o registraci VKP
e) Rozhodnutí o zrušení registrace VKP
f) Vzor vedení seznamu registrovaných VKP
g) Rozhodnutí o změně registrace VKP
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a) Oznámení o zahájení řízení o registraci VKP - obec

Obecní/Městský úřad .....................
Odbor ..................................
Adresa sídla, č. p. , PSČ, Obec/Město

Obec .......................
Adresa
PSČ

Vaše značka:

Naše č.j.:

Vyřizuje/linka

.................. . dne:

Oznámení o zahájení řízení podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny – registrace VKP
Dne xx.xx.200x zahájil orgán ochrany přírody Obecního/Městského úřadu
........................ jako správní orgán příslušný podle ust. § § 1 zákona č. 314/2002 Sb., o
stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a vyhlášky č.388/2002 Sb., o stanovení
správních obvodů s pověřeným obecním úřadem a ve smyslu § 7 odst.2, § 61 odst. 1 písm.b) a
§ 64 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dále ve smyslu ust. § 76 odst. 2 písm.
a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon) řízení
o registraci významného krajinného prvku v k. ú. ............................... na pozemcích p. č.
........................................................ s navrhovaným názvem ..................................
Řízení správní orgán zahájil z vlastního podnětu/na podnět ................ (koho) ....... .
Podle § 71 odst. 3 uvedeného zákona jsou obce ve svém územním obvodu účastníkem
tohoto řízení. V příloze Vám posíláme veškeré podklady, které máme k dispozici a žádáme
Vás, abyste se k tomuto záměru vyjádřili a to nejpozději do ....................... po obdržení tohoto
oznámení, jinak budeme mít za to, že nemáte k registraci uvedeného VKP připomínek.
Zároveň vás žádáme, abyste jedno paré tohoto oznámení včetně příloh vyvěsili na
úřední desce vašeho úřadu na dobu 15 dní. Po sejmutí toto paré s vyznačením dat vyvěšení a
snětí zašlete zpět správnímu orgánu.

Úřední razítko
Úřední podpis
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b) Oznámení o zahájení řízení – vlastníci

Obecní/Městský úřad .....................
Odbor ..................................
Adresa sídla, č. p. , PSČ, Obec/Město

Obec .......................
Adresa
PSČ

Vaše značka:

Naše č.j.:

Vyřizuje/linka

.................. . dne:

Oznámení o zahájení řízení podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny – registrace VKP
Dne xx.xx.200x zahájil orgán ochrany přírody Obecního/Městského úřadu
........................ jako správní orgán příslušný podle ust. § § 1 zákona č. 314/2002 Sb., o
stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení
správních obvodů s pověřeným obecním úřadem a ve smyslu § 7 odst.2, § 61 odst. 1 písm.b) a
§ 64 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dále ve smyslu ust. § 76 odst. 2
písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon)
řízení o registraci významného krajinného prvku v k. ú. ............................... na pozemcích p.
č. ........................................................ s navrhovaným názvem ..................................
Řízení správní orgán zahájil z vlastního podnětu/na podnět ................ (koho) ....... .
Protože jste vlastníkem pozemku/ů p. č. .................................. v navrhovaném VKP,
považujeme Vás za účastníka tohoto řízení ve smyslu § 14 odst.1 zákona č.71/1967 Sb., o
správním řízení, v platném znění. V příloze Vám posíláme veškeré podklady, které máme
k dispozici a žádáme Vás, abyste se k tomuto záměru vyjádřila, a to nejpozději do 15 dnů od
obdržení tohoto oznámení, jinak budeme mít za to, že nemáte k registraci navrhovaného VKP
připomínek.

Úřední razítko
Úřední podpis
Funkce
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c) Oznámení o zahájení řízení o registraci VKP – občanská sdružení

Obecní/Městský úřad .....................
Odbor ..................................
Adresa sídla, č. p. , PSČ, Obec/Město

Obec .......................
Adresa
PSČ

Vaše značka:

Naše č.j.:

Vyřizuje/linka

.................. . dne:

Oznámení o zahájení řízení podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny – registrace VKP
Dne xx.xx.200x zahájil orgán ochrany přírody Obecního/Městského úřadu
........................ jako správní orgán příslušný podle ust. § § 1 zákona č. 314/2002 Sb., o
stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení
správních obvodů s pověřeným obecním úřadem a ve smyslu § 7 odst.2, § 61 odst. 1 písm.b) a
§ 64 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dále ve smyslu ust. § 76 odst. 2
písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon)
řízení o registraci významného krajinného prvku v k. ú. ............................... na pozemcích p.
č. ........................................................ s navrhovaným názvem ..................................
Řízení správní orgán zahájil z vlastního podnětu/na podnět ................ (koho) ....... .
Protože jste svým přípisem ze dne xx.xx.200x požádali o podávání informací o
řízeních vedených podle tohoto ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, oznamujeme
vám tuto skutečnost.
Podle ust. § 70 odst. 3 máte právo se do 8 dnů od doručení tohoto oznámení písemně
přihlásit jako účastník řízení a zaslat své vyjádření k předmětnému záměru. Pokud tak
neučiníte, budeme mít za to, že o účast v uvedeném řízení nemáte zájem.

Úřední razítko
Úřední podpis
Funkce
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d) Rozhodnutí o registraci VKP-

Obecní/Městský úřad .....................
Odbor ..................................
Adresa sídla, č. p. , PSČ, Obec/Město
Vaše značka:

Naše č.j.:

Vyřizuje/linka

V................. . dne:

ROZHODNUTÍ
Obecní/Městský úřad ……………… jako pověřený obecní úřad podle § 1 zákona č.
314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou
působností a vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů s pověřeným obecním
úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, odbor životního prostředí jako
věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm.b) a § 64
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dále ve smyslu ust. § 76 odst. 2 písm. a)
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon) v řízení
o registraci významného krajinného prvku/významných krajinných prvků rozhodl takto:
Podle ust. § 6 odst. 1 zákona se
registruje významný krajinný prvek
(název prvku)
(katastrální území)
(seznam parcel)
(Vlastník)
(Nájemce)
(lokalita)
Mapové vymezení registrovaného VKP v mapě měřítka 1: (2000, 2880 – dle místní
situace) včetně seznamu vlastníků je uvedeno v příloze č. 1, podrobný popis lokality a důvody
pro její registraci jsou uvedeny v příloze č. 2. Obě přílohy jsou nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí.
Registrovaný významný krajinný prvek ......................... je zařazen do seznamu
významných krajinných prvků registrovaných v územním obvodu Obecního/Městského úřadu
................... pod č. .............
Podle ust. § 4 odst. 2 zákona jsou významné krajinné prvky chráněny před
poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a
nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly
vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení
jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit
závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je Obecní/Městský úřad
......................
O d ů v o d n ě n í:
Návrh na registraci VKP ........ název VKP včetně k. ú. a p. č. ………… podal dne
……….. …………..kdo podal…………..
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(var. Zpracoval správní orgán z vlastního podnětu). Po prověření a doplnění podkladů zahájil
správní orgán ve věci správní řízení dne …………..
Se zahájením řízení byla seznámena obec ……………… S registrací VKP projevila
souhlas dopisem ze dne ………. (Var. 1: K návrhu se v daném termínu nevyjádřila, správní
orgán tudíž má za to, že s návrhem souhlasí; Var.2: K návrhu vznesla obec následující
připomínky …………………;)
Zahájení řízení bylo oznámeno vlastníkovi/kům pozemku/ů na němž/nichž byl
registrovaný VKP vymezen ……jméno a adresa vlastníka (dle seznamu vlastníků uvedeného
v příloze) ……………….. dne ………. pod č. j. ………… Vlastník/ci pozemku/ů s návrhem
souhlasil dopisem ze dne ………… (Var. 1: Vlastník .......(jméno vlastníka)........ vznesl
následující připomínky: …………………..; var. 2: v daném termínu se vlastník/ci k návrhu
nevyjádřil/i a správní orgán má tudíž za to, že s návrhem souhlasí)
Do řízení se dále přihlásila jako účastník ZO ČSOP Horní Dolní, zastoupená
Vadimem Nevadímem, předsedou ZO, která s návrhem souhlasila dopisem ze dne ……..
Ve věci se dne ………… konalo ústní jednání na místě samém za přítomnosti
zástupců …… uvést, kdo byl jednání přítomen ………….. Přítomní zástupci přednesli
následující připomínky a námitky …………………………
(Var.: Protože všichni účastníci řízení jsou se situací na místě seznámeni, bylo
upuštěno od místního šetření a ústního jednání )
- Uvést, jakým způsobem byly zohledněny námitky a připomínky účastníků řízení, ať už
vznesené písemně nebo na ústním jednání, zabývat se každou připomínkou zvlášť, pokud se
nejedná o připomínky totožné.
Na základě výše uvedených skutečností rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve
výroku tohoto rozhodnutí.
P o u č e n í o o d v o l á n í:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Brno, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82, podáním
učiněným u Obecního/Městského úřadu ………………..
Kulaté razítko
Podpis
funkce
Přílohy: Příloha č. 1 - Mapové vymezení VKP a soupis vlastníků
Příloha č. 2 – Charakteristika VKP
Rozhodnutí obdrží:
Účastníci řízení a) Vlastníci
b) Obec
c) Občanská sdružení
Stavební úřad ..........................
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e) rozhodnutí o zrušení VKP

Obecní/Městský úřad .....................
Odbor ..................................
Adresa sídla, č. p. , PSČ, Obec/Město
Vaše značka:

Naše č.j.:

Vyřizuje/linka

V................. . dne:

ROZHODNUTÍ
Obecní/Městský úřad ……………… jako pověřený obecní úřad podle § 1 zákona č.
314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou
působností a vyhlášky č.388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů s pověřeným obecním
úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, odbor životního prostředí jako
věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm.b) a § 64
zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dále ve smyslu ust. § 76 odst. 2 písm. a)
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon) v řízení
o zrušení registrace významného krajinného prvku/významných krajinných prvků rozhodl
takto:
Podle ust. § 6 odst. 3 zákona se
zrušuje registrace
významného krajinného prvku
(název prvku)
(katastrální území)
(seznam parcel)
(Vlastník)
(Nájemce)
(lokalita),
který byl zařazen do seznamu významných krajinných prvků registrovaných v obvodu
působnosti Obecního/Městského úřadu ........................... pod č. .......................

O d ů v o d n ě n í:
Návrh na zrušení registrace VKP .................................v k. ú. ........................... podal
dne ...................... (kdo podal) .......................... Jako důvody návrhu uvedl tyto skutečnosti:
............ (uvést důvody, pro které je zrušení registrace požadováno). ................................
K návrhu doložil tyto podklady: . ..........................(uvést, jaké podklady) .................................
Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.
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Se zahájením řízení byla seznámena občanská sdružení, která u zdejšího orgánu
ochrany přírody požádala o informování o zahajovaných správních řízeních, a to ..............
K účasti v řízení se přihlásil ................, zastoupený ..................... (Var.: K účasti v řízení se
nepřihlásily.) Dále byla se zahájením řízení seznámena obec ......................., v jejímž
územním obvodu se dotčený VKP nachází a vlastníci dotčených pozemků, jimiž je VKP
tvořen.
Ve věci se konalo jednání na místě samém dne ........... za účasti ......................... (kdo
se zúčastnil) ............................
K návrhu vznesli následující připomínky: ........ (uvést kdo jaké připomínky) .................
(Var.1: K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, správní orgán má tedy za to, že se
zrušením registrace uvedeného VKP souhlasí).
(Var.2: S návrhem na zrušení registrace VKP vyslovili souhlas dopisem č. j. ..... ze dne
........./při projednání na místě).
Správní orgán sám doplnil podklady o .......... (jaké podklady byly doplněny, pokud tak
správní orgán učinil – znalecký posudek, biologické hodnocení ap.) ....................................
Vznesené připomínky správní orgán posoudil s následujícím výsledkem:
.................. (uvést, jak jsou připomínky vypořádány) .................................
Z předložených podkladů i z jednání na místě samém jasně vyplývá, že důvody pro
zrušení registrace VKP ....................... v k. ú. ...................... jsou důvody, u nichž veřejný
zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany přírody a zrušení registrace VKP je tudíž
možné.
Na základě výše uvedených skutečností rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve
výroku tohoto rozhodnutí.
P o u č e n í o o d v o l á n í:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Brno, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82, podáním
učiněným u Obecního/Městského úřadu ………………..

Kulaté razítko

Podpis
funkce

Rozhodnutí obdrží:
Účastníci řízení a) Vlastníci
b) Obec
c) Občanská sdružení
Stavební úřad ..........................
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f) Vzor vedení seznamu registrovaných VKP

Pořadové číslo např. 27/2005/mo (prvek č. 27, zaregistrován v r. 2005, mokřadní spol.)
Název VKP např. Jezírko ve skalkách
K. ú. Horní Dolní (všechna dotčená k. ú., je-li VKP ve více katastrech)
p. č. 2263 dle PK, ve vlastnictví obce Horní Dolní, ostatní plocha – lom, výměra 0,2563 ha
(Seznam dotčených parcel včetně jejich vlastníků – možno i jako vlastnické výpisy )
Nájemce: ZO ČSOP Horní Dolní, předseda Vadim Nevadím, Horní Dolní 26 (Seznam
nájemců)
Stručná charakteristika, popis území, důvody registrace
(Bezodtoké jezírko na dně opuštěného lomu s hloubkou kolísající od několika cm po cca 1 m a
se zátopou podle aktuálního stavu 0,05 -0,1 ha. Nachází se asi 500 m od zastavěného území
obce Horní Dolní jihozápadním směrem. Mokřadní travinobylinná společenstva, lokalita
rozmnožování ropuchy obecné. Potenciálním ohrožením je nelegální ukládání odpadů do
lokality. Je žádoucí průběžně redukovat sukcesi dřevin a porosty rákosin udržovat ve
stávajícím rozsahu)
Mapové vymezení v mapách v měřítku 1:5.000 a větším (v příloze)
Rozhodnutí o registraci č. j. ...... ze dne ......... (v příloze)
Rozhodnutí o změně registrace č. j. ........... ze dne ........... (v příloze – byla-li provedena)
Rozhodnutí o zrušení registrace č. j. ........... ze dne ............ (v příloze – byla-li zrušena)
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g) rozhodnutí o změně registrace VKP

Obecní/Městský úřad .....................
Odbor ..................................
Adresa sídla, č. p. , PSČ, Obec/Město
Vaše značka:

Naše č.j.:

Vyřizuje/linka

V................. . dne:

ROZHODNUTÍ
Obecní/Městský úřad ……………… jako pověřený obecní úřad podle § 1 zákona č.
314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou
působností a vyhlášky č.388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů s pověřeným obecním
úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, odbor životního prostředí jako
věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm.b) a § 64
zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dále ve smyslu ust. § 76 odst. 2 písm. a)
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon) v řízení
o změně rozhodnutí o registraci významného krajinného prvku vydaného Obecním/Městským
úřadem ..................... pod č. j. ........... dne ............ rozhodl takto:
Podle ust. § 84 odst. 1 písm. a) zákona se rozhodnutí o registraci významného
krajinného prvku vydané Obecním/Městským úřadem ................... dne ............... pod č. j.
...........
m ě n í t a k t o:
Příloha č. 1 - mapové vymezení registrovaného VKP v mapě měřítka 1: (2000, 2880 –
dle místní situace) včetně seznamu vlastníků a příloha č. 2 - podrobný popis lokality a důvody
pro její registraci
se ruší a nahrazují se
přílohou č. I – mapové vymezení registrovaného VKP v mapě měřítka 1: (2000, 2880 – dle
místní situace) a přílohou č. II – podrobný popis lokality a důvody pro její registraci.
Ostatní části uvedeného rozhodnutí Obecního/Městského úřadu ............................ č. j.
................ ze dne ................. zůstávají v platnosti.
O d ů v o d n ě n í:
Dne ................. podal .......... (kdo podal) ....................(dále navrhovatel) návrh na
změnu vymezení VKP ..........(název VKP)............ , který byl registrován rozhodnutím
Obecního/Městského úřadu .............................. ze dne ................. pod č. j. ....................... a je
zapsán v seznamu VKP pod ev. č. .......................
Jako důvody návrhu uvedl ........... (vypsat důvody) ................ a svůj návrh doložil
.......... (jaké podklady navrhovatel doložil) ................................
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o změně rozhodnutí Obecního/Městského úřadu
.............................. ze dne ................. pod č. j. ....................... o registraci zmíněného VKP.
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O zahájení řízení byla uvědoměna obec ........................., v jejímž územním obvodu se
dotčený VKP nachází. Rovněž byla o zahájeném řízení informována občanská sdružení, která
u zdejšího orgánu ochrany přírody požádala o informování o zahajovaných správních
řízeních, a to ..............
K účasti v řízení se přihlásil ................, zastoupený ..................... (Var.: K účasti
v řízení se nepřihlásily.)
Dále byli uvědoměni vlastníci dotčených pozemků, na nichž je dotčený VKP
vymezen.
Ve věci se konalo jednání na místě samém dne ........... za účasti ......................... (kdo
se zúčastnil) ............................
K návrhu vznesli následující připomínky: ........ (uvést kdo jaké připomínky) .................
(Var.1: K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, správní orgán má tedy za to, že se
změnou rozhodnutí o registraci VKP souhlasí).
(Var.2: S návrhem na změnu rozhodnutí o registraci uvedeného VKP vyslovili souhlas
dopisem č. j. ..... ze dne ........./při projednání na místě).
Správní orgán sám doplnil podklady o .......... (jaké podklady byly doplněny, pokud tak
správní orgán učinil – znalecký posudek, biologické hodnocení ap.) ....................................
Vznesené připomínky správní orgán posoudil s následujícím výsledkem:
.................. (uvést, jak jsou připomínky vypořádány) .................................
Důvody, které navrhovatel uvedl, shledal správní orgán natolik závažnými, že
navrhovaná změna registrace VKP je nutná, protože k vyřešení změny stavu a funkce VKP
nepostačuje pouze stanovisko orgánu ochrany přírody vydané podle ust. § 4 odst. 2 k zásahu
do VKP.
Např. var. 1: Navrženým zásahem se poměry v lokalitě změní natolik, že dojde k faktickému
zániku části lokality, která je jako VKP registrována. Změněná výměra VKP a plošné
vymezení po změně registrace přitom umožňuje dlouhodobě plnit ekologicko stabilizační
funkci VKP i nadále.
Var. 2: Při vymezování VKP, které bylo provedeno měněným rozhodnutím, došlo k zařazení
pozemku p. č. ........ v k. ú. ....................., který však pro plnění ekologicko stabilizační funkce
VKP nemá prakticky žádný význam (jedná se o obdělávanou ornou půdu) a změnit plošné
vymezení VKP tak, aby tento pozemek nebyl jeho součástí nebude mít negativní vliv na
důvody, pro něž byl VKP zaregistrován.
Var. 3: Při registraci VKP měněným rozhodnutím nebyl do vymezení VKP zahrnut pozemek
p. č. ............. v k. ú. ........................, který však je pro řádné plnění ekologicko stabilizační
funkce VKP nezbytný. Tato skutečnost vyšla najevo až po ukončení řízení o registraci, proto
bylo nutno řešit situaci změnou rozhodnutí o registraci VKP.
Na základě výše uvedených skutečností rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve
výroku tohoto rozhodnutí.
P o u č e n í o o d v o l á n í:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Brno, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82, podáním
učiněným u Obecního/Městského úřadu ………………..
Kulaté razítko
Podpis
funkce

květen 2005

2

Metodicka_pomucka_VKP.doc[pdf] 1.7.2005

Metodická pomůcka OŽP KÚ JmK pro provádění registrace významných krajinných prvků

Rozhodnutí obdrží:
Účastníci řízení a) Vlastníci
b) Obec
c) Občanská sdružení
Stavební úřad ..........................
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