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5.3.101

EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA

Objekt limitování
Lokality, které v biogeografické oblasti nebo oblastech, k nimž náleží, významně přispívají
a) k udržení nebo obnově příznivého stavu alespoň jednoho typu evropských stanovišť
nebo alespoň jednoho evropsky významného druhu z hlediska jejich ochrany, nebo
b) k udržení biologické rozmanitosti biogeografické oblasti.
Tento limit je součástí územně analytických podkladů - jedná se o údaj o území v rámci
sledovaného jevu č. 34 dle přílohy č. 1 část A vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

Důvody limitování
Ochrana přírodních stanovišť a druhů v zájmu Evropských společenství.

Vyjádření limitu
V rámci předběžné ochrany, která se týká lokalit v národním seznamu a sporných lokalit, je
zakázáno jejich poškozování. Po zařazení do základní ochrany EVL, zřízení smluvní ochrany
nebo vyhlášení za zvláště chráněná území tyto lokality požívají ochranu příslušnou těmto
kategoriím. Záměry a koncepce, u kterých nelze vyloučit významný vliv na evropsky
významné lokality, podléhají speciálnímu režimu hodnocení vlivů na životní prostředí podle
zvláštních předpisů.

Právní předpisy






Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 3
odst. 1 písm. q), r), s), t), u), § 45a až § 45d, § 45g až § 45i, § 77a odst. 4 písm. k), l),
n), § 79.
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, § 1, § 19, § 32, § 34, § 36, § 37, § 47, § 50, § 55, § 65.
Nařízení vlády č. 318/2013 Sb. o stanovení národního seznamu evropsky
významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených
do evropského seznamu, ve znění nařízení vlády č. 93/2014 Sb.

Doplňující poznámky
Lokality, které se zařazují do národního seznamu, stanoví vláda nařízením. Tím počíná
předběžná ochrana těchto území, která končí jejich zařazením do základní ochrany EVL (dle
§ 45b odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.), vyhlášením za zvláště chráněné území nebo nabytím
účinnosti smluvní ochrany. Lokality pak požívají zvláštní ochrany stanovené zákonem,
zřizujícím právním předpisem nebo smlouvou.
Limit typu B
Stav k 1. 2. 2018
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5.3.102

PTAČÍ OBLAST

Objekt limitování
Ptačí oblasti jsou území nejvhodnější pro ochranu z hlediska výskytu, stavu a početnosti
populací těch druhů ptáků vyskytujících se na území České republiky a stanovených
právními předpisy Evropských společenství, které stanovila vláda ČR nařízením.
Tento limit je součástí územně analytických podkladů - jedná se o údaj o území v rámci
sledovaného jevu č. 35 dle přílohy č. 1 část A vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

Důvody limitování
Ochrana ptačích druhů v zájmu Evropských společenství.

Vyjádření limitu
Ptačí oblasti vymezí vláda nařízením s cílem zajistit přežití druhů ptáků vyskytujících se na
území České republiky a stanovených právními předpisy Evropských společenství
a rozmnožování v jejich areálu rozšíření, přičemž vezme v úvahu požadavky těchto druhů na
ochranu; přitom může stanovit činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody,
přičemž zohlední hospodářské požadavky, požadavky rekreace, sportu a rozvojové záměry
dotčených obcí a krajů podle územně plánovací dokumentace; na území vojenských újezdů
zohlední požadavky na zajištění obrany státu.

Právní předpisy


Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 3
odst. 1 písm. r), s), t), u), § 45e až § 45i, § 77a odst. 4 písm. m), n), § 79.



Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, § 1, § 19, § 32, § 34, § 36, § 37, § 47, § 50, § 55, § 65.

Doplňující poznámky
Vymezení ptačích oblastí na území, které není dosud chráněno, je možné pouze po
projednání s dotčenými kraji a obcemi. O způsobu hospodaření v ptačích oblastech je možno
s vlastníkem nebo nájemcem pozemku uzavřít smlouvu. Ve zřizovacím nařízení vlády
mohou být vymezeny činnosti, pro jejichž realizaci je třeba předchozího souhlasu
příslušného orgánu ochrany přírody (krajské úřady, správy NP a Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR).

Limit typu B
Stav k 1. 2. 2018
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5.3.103

PAMÁTNÉ STROMY

Objekt limitování
Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí.
Tento limit je součástí územně analytických podkladů - jedná se o údaj o území v rámci
sledovaného jevu č. 32 dle přílohy č. 1 část A vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

Důvody limitování
Ochrana památných stromů jako významných prvků území před ohrožením.

Vyjádření limitu
Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Jejich ošetřování
je prováděno se souhlasem orgánu, který ochranu vyhlásil.
Je-li třeba památné stromy zabezpečit před škodlivými vlivy z okolí, vymezí pro ně orgán
ochrany přírody, který je vyhlásil, ochranné pásmo, ve kterém lze stanovené činnosti
a zásahy provádět jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody. Pokud tak neučiní,
má každý strom základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku
průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena
žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování,
chemizace.
Památné stromy a jejich ochranná pásma vyhlašuje pověřený obecní úřad rozhodnutím,
případně další orgány ochrany přírody.
Ochrana památného stromu může být zřízena i smluvně.

Právní předpisy


Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
§ 39, § 46, § 76 odst. 2 písm. b), § 78.

Limit typu B
Stav k 1. 2. 2018
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