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Vážení čtenáři,
od 1. dubna 2015 platí novela zákona 

o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF). 
Bližší informace o zásadní novele naleznete 
uvnitř Zpravodaje. Možná si mnohý čtenář 
myslí, že novela nějakého zákona o ZPF se týká 
pouze úzkého okruhu zainteresovaných. Ale není 
tomu tak. Novela je totiž koncipována v duchu 
naprosté loajality k průmyslové loby. Popírá 
jakékoliv, v minulosti těžce získané, ochranářské 
pozice. Nyní by přesnější název zákona mohl 
znít „zákon na likvidaci ZPF“. V území, kde se 
vyskytuje některý z následujících jevů, např. 
významný krajinný prvek, některý z prvků 
ÚSES, Chráněná oblast přirozené akumulace 
vod, ochranné pásmo vodních zdrojů II stupně, 
chráněné ložiskové území apod., dojde ke 
snížení odvodů bez ohledu na účel odnětí tím, že 
se pro výpočet nepoužije jejich součet v případě, 
že jich je ovlivněno více, ale pouze jeden ten 
nejvyšší. K razantnímu (mnohonásobnému) 
snížení odvodů dojde v těchto územích u staveb 
pro výrobu a skladování související s výrobou, 
neboť se v těchto případech již nebudou tyto 
jevy zohledňovat vůbec resp. nebude se používat 
žádný koefi cient ekologické váhy vlivu. Je nutné 
uvést, že toto se týká staveb na plochách určených 
pro výrobu dle územních plánů schválených do 
31.12.2014. Tedy k jejich odnětí by dříve či 
později došlo, bylo by však zdrojem více  peněz, 
které jak se zdá stále všude chybí, jak ve státním 
rozpočtu, tak rozpočtu SFŽP, tak rozpočtu obcí, 
do kterých  tyto fi nanční prostředky plynou. 
Proč se tedy novela dotkne všech? Odpověď je 
jednoduchá. Znovu se rozjede masová zástavba 
placatých hal na zemědělské půdě. Snížená výše 
odvodů (proti těm před novelou) to umožní. Rozvoj 
výstavby ve volné krajině byl přibrzděn zdražením 
odvodů v roce 2011 (zavedením koefi cientů 
třídy ochrany). Tyto koefi cienty zůstávají nadále 
zachovány, paradoxně v případě půd nejméně 
cenných (třídy IV a V) ještě zvýšeny ze 2 na 3. 
Stejně tak paradoxně se zrušil koefi cient 0,2 
(tedy pětinové zlevnění) v zastavěném území, 
přičemž okruh případů, kdy se bude souhlas 
v zastavěném území vydávat a bude zpoplatněn 
vzrostl. V případě výroby jsou tedy, jak již výše 
uvedeno, zcela zrušeny koefi cienty ekologické 
váhy vlivu. To se samozřejmě projeví v krajině, 
která má plnit úplně jiné funkce, jež jsou pro 
člověka mnohem důležitější. Místo toho bude 

nadále ještě větší měrou devastována obludnou 
zástavbou. Na druhé straně - občan, který si 
bude chtít postavit dům v zastavitelném území 
obce (v prolukách do 0,5 ha v zastavěném 
území není třeba souhlas s a tudíž ani není 
zpoplatněno), bude nyní muset za odnětí ze 
ZPF platit, což od roku 1998 nemusel. K novele 
dokonce vydala zdůvodněné negativní stanovisko 
Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR 
(ještě před jejím schválením), zejména pak 
k pozměňovacímu návrhu Senátu ČR, který šel 
proti životnímu prostředí ještě dál, než schválená 
podoba. Bohužel ti odpovědní hlasy odborníků 
zcela ignorovali. Proč, to zůstává nepoznaným 
tajemstvím, i když nějaké vysvětlení existovat 
musí. Je mi také líto, že se danou problematikou 
nijak nezabývají ekologicky zaměřené spolky 
s celostátní působností (to je velká záhada), 
neboť jde o jednu z nejzávažnějších problematik 
v ochraně životního prostředí, se kterou souvisí 
mnohé ostatní. Někdy se intenzivně věnují 
mnohem banálnějším problémům. Ale to je 
samozřejmě jejich věc. Zemědělská problematika 
obecně je tak trochu pro kritiku „tabu“. Proč 
tomu tak je, není vůbec jasné. Zemědělci za to 
asi nemohou. Je to otázka zemědělské politiky 
státu a s ní související legislativy, která je 
k životnímu prostředí dlouhodobě nepřátelská. Že 
tomu tak je, potvrzuje i nedávné schválení novely 
zákona o spotřebních daních, která umožňuje 
pokračování daňového zvýhodnění biopaliv. Stát 
se vůbec nepoučil z neurvale velkorysé podpory 
fotovoltaiky. Její podpora ale měla negativní 
dopad především na peněženky obyvatel, na 
krajinu a biodiverzitu přece jen významně méně 
než podpora biopaliv.

Ale zpět k ZPF. Novela také klade důraz na 
problematiku ochrany před erozí. Bohužel, jak již 
vyplývá z předchozího textu, půjde o nahánění 
nedostižitelných neblahých následků aplikované 
zemědělské politiky, které je legislativa podřízena. 
Nejsou bohužel nijak řešeny příčiny… Až čas 
ukáže, jaké budou dopady novely determinované 
uzurpátorskou legislativou v oblasti tzv. 
územního rozvoje. Obávám se, že nic pěkného 
to nebude.

 Jan Jihlavec 
vedoucí odboru životního prostředí

Obrázky nakreslily děti Základní školy v ulici 17. Listopadu 1325 v Mladé Boleslavi na téma „Krásy přírody“
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NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ 
ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

S účinností novely zákona o ochraně zemědělského 
půdního fondu nastalo od 1.4.2015 mnoho podstatných 
změn v této oblasti.

Jednou z nich jsou změny týkající se orgánů ochra-
ny zemědělského půdního fondu. Zrušení kompetencí 
pověřených obecních úřadu znamená, že již nebu-
dou Městské úřady Benátky nad Jizerou a Bělá pod 
Bezdězem přijímat, a se svým stanoviskem postupovat, 
žádosti o souhlas s odnětím půdy ze zemědělského 
půdního fondu a také již nebudou na základě vyda-
ných souhlasů vydávat rozhodnutí o odvodech. Žádosti 
o souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního 
fondu se tedy od 1.4.2015 podávají přímo u Magistrátu 
města Mladá Boleslav, který bude také vydávat rozhod-
nutí o odvodech a to i  pro správní obvody pověřených 
obecních úřadů Bělá pod Bezdězem a Benátky nad 
Jizerou. 

Nově byla jako orgán ochrany zemědělského půd-
ního fondu zavedena Česká inspekce životního pro-
středí, která bude především dohlížet na dodržová-
ní zákazu znečišťování zemědělské půdy a v této 
souvislosti ukládat opatření a projednávat správní 
delikty.

Další podstatná změna spočívá ve vydávání souhla-
su s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu ve 
správním řízení formou rozhodnutí v případě, že ve věci 
nebude následovat rozhodnutí podle zvláštních právních 
předpisů (stavebního zákona). 

Mnoho změn je spojených s odvody za odnětí půdy 
ze zemědělského půdního fondu, přičemž některé z nich 
již byly zmíněny v úvodníku zpravodaje.

Kromě jiného se mění rozdělení příjmu z odvo-
dů znovu ve prospěch obcí. Dlouhá léta dostával 60% 
SFŽP a 40% obec, ve které k odnětí došlo (1992-
2010).  Od roku 2011 nastala změna (75% státní roz-
počet, 15% SFŽP a 10% obec) a výše uvedená nove-
la toto opět mění (55% státní rozpočet, 15% SFŽP 
a 30% obec).

Nejpodstatnější je zpoplatnění odnětí za stavby 
rodinných domů v zastavitelných plochách. Prakticky 
s jedná o návrat před rok 1998, kdy byla tato odnětí od 
platby osvobozena.

Bylo také defi nováno mnoho nových  skutkových 
podstat přestupků a správních deliktů v dané oblasti.

Vše výše uvedené představuje enormní nárůst 
administrativy. 

Nakreslila Lucie Beránková, 8. A
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Ráda bych se na závěr věnovala podrobněji všem 
nově zavedeným oznamovacím povinnostem. Za tímto 
účelem byly vytvořeny formuláře, které jsou přístupné 
na webových stránkách Magistrátu města:

Formulář QF OŽP-03-23 – Oznámení zahájení 
použití sedimentů na zemědělské půdě (§3a odst. 
5) 

termín: 14 dní předem
povinný: ten, kdo obdrží souhlas k použití sedimentů
Formulář QF OŽP-03-24 – Oznámení výsadby nebo 

sklizně plantáže dřevin (§3 odst. 7)
termín: do 15 ti dnů ode dne výsadby…
povinný: vlastník, nebo jiná osoba, která je oprávně-

na půdu užívat
Formulář QF OŽP-03-25 – Oznámení zahájení rea-

lizace záměru (§11 odst.4 písm. b) 
termín: 15 dní předem
povinný: ten, kdo obdrží souhlas s odnětím půdy 

ze zemědělského půdního fondu s podmínkou platby 
odvodů a na základě povolení stavebního úřadu hodlá 
zahájit stavbu, změnu využití území apod.

Formulář QF OŽP-03-26 – Oznámení změny způ-
sobu využívání (§11 odst. 5)

termín: do 1 měsíce od změny
povinný: ten, kdo změní způsob využívání stavby 

původně nezpoplatněné na stavbu, za kterou se odvody 
stanovují

Formulář QF OŽP-03-27 – Oznámení o změně 
v osobě povinného k platbě odvodů (§11 odst. 6)

termín: do 1 měsíce od změny
povinný:  nový povinný k platbě odvodů

Nesplnění výše uvedených povinností je přestupkem, 
za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč, nebo správním 
deliktem, za který lze uložit pokutu do 500 000 Kč.

Dále na webových stránkách zůstává v souladu 
s novou legislativou upravený: 

Formulář QF OŽP-03-01 – Žádost o udělení sou-
hlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 
(§9 odst. 8) 

Případy, kdy o souhlas není třeba žádat jsou uvede-
ny v § 9 odst. 2 zákona. Především se jedná o stavby 
v zastavěném území do 25 m2  a dále o stavby pro 
bydlení (rodinný dům, bytový dům)  a stavby veřejně 
prospěšné v zastavěném území v proluce do 0,5 ha.

Formulář QF OŽP-03-02 – Faktory životního pro-
středí (podklad pro výpočet odvodů)

Formulář QF OŽP-03-21 – Žádost o udělení sou-
hlasu k použití sedimentů (§3a odst.1)

Jako nový je zařazen:
Formulář QF OŽP-03-22 – Žádost o vyjádře-

ní k návrhům tras nadzemních a podzemních 

vedení, pozemních komunikací a vodních cest 
(§7 odst. 4).

Souhlas se vydával i podle předchozí právní úpra-
vy, zpravidla v rámci souhrnného vyjádření, nyní zákon 
defi nuje povinné přílohy a uvádí výčet případů, kdy 
o souhlas není třeba žádat. Především o souhlas není 
třeba žádat, je-li návrh trasy v souladu s územním plá-
nem, resp. je-li veden v zastavitelné ploše.

Formulář QF OŽP-03-28 – Oznámení zahájení 
nezemědělského využívání zemědělské půdy na 
dobu kratší jednoho roku (§9 odst.2 písm.d)

Ustanovení o tom, že souhlas s dočasným odnětím 
na dobu kratší jednoho roku není třeba, byl obsažen již 
v předchozí právní úpravě, nyní však nově přibyla pod-
mínka: je-li termín zahájení nezemědělského využívá-
ní nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu 
ochrany zemědělského půdního fondu.

Závěrem bych chtěla popřát všem, aby nám nove-
la zákona způsobila komplikací pokud možno co 
nejméně. 

Dana Zemanová
odbor životního prostředí
vedoucí oddělení ochrany půdy, 
lesa, ovzduší a odpadů

Nakreslila Tereza Ulrychová, 6. A
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Pod hradem Rácov, údajně již v pozdním středověku 
zpustlým, byla již od 16. století evidována mlýnská 
usedlost, později zvaná „Spálený mlýn. Byla starší než 
protilehlý, blíže k vrchu se zbytky Rácova se přimykající, 
zámek rytířů z Neuberka. Ti v roce 1730 zakoupili zdejší 
panství a v letech 1734 – 38 postavili barokní zámek. 
Po postavení zámku stal se mlýn a zámek dvěma 
celky vhodně doplňujícími celý ráz lokality. Bývalý 
mlýn tvoří s protilehlým barokním zámkem památkově 
hodnotný soubor – brána do mlýnského dvora je 
protějškem barokního vjezdu do zámeckého nádvoří. 
Výrazem toho bylo i zdobení brány mlýna dvěma 
sochami rytířů poskytnutých r. 1830 rytířem z Neuberku 
tehdejšímu mlynáři. V roce 1860 se mlýna ujal Václav 
Cicvárek, významný představitel národního života 
na Mladoboleslavsku, starosta a člen zastupitelstva, 
spoluzakladatel cukrovaru v Čejetičkách, jehož zeť 

ing. Jan Dlabač zmodernizoval dosavadní vodní pohon 
mlýnskými koly vybudováním turbinové vodní elektrárny. 
Jeho syn Miloš Dlabač obnovil po požáru celou mlýnskou 
budovu ve slohu průmyslového funkcionalismu. V letech 
1948 – 1989 došlo k postupné devastaci mlýna, 
zařízení bylo sešrotováno, turbínám přeřezány osy, 
takže zapadly do bahna, odpadový kanál od turbín byl 
zavezen stavební sutí. Vodoprávní povolení bývalého 
okresního hejtmanství v MB z r. 1910 bylo vydáno na 
zřízení 2 Francisových turbín a k postavení nových 
pobřežních zdí u mlýnského náhonu. K pevnému jezu 
na levé straně přiléhá pohyblivá část – válcový jez, který 
byl proveden při regulaci Jizery kolem r. 1941. Pevný 
jez včetně přilehlých nemovitostí a pozemků v rámci 
restituce získaly dcery bývalého majitele mlýna paní 
L. Dlabačová a její sestra paní J. Lamserová v r. 1992 
a od té doby ještě jez změnil vlastníka několikrát, až 

JEZY A MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY 
(MVE) NA JIZEŘE –  ČEJETIČKY –  PEVNÝ 

A VÁLCOVÝ JEZ (Ř.  KM. 36, 255)

Pevná část jezu v havarijním stavu
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MYSLIVECKÁ STATISTIKA ZA ROK 2014
V mysliveckém roce 2014, který je od 1. 4. 2014 do 

31. 3.2015, bylo honitbách ve správním obvodu Mladá 
Boleslav uloveno : 3 ks jelena evropského, 273 ks daň-
ka skvrnitého, 9 ks mufl onů, 1010 ks srnce obecného, 
1489 ks prasete divokého, 11 ks jelena siky, 319 ks zají-
ce polního, 11 ks králíka divokého, 17 ks lysek, 2854 ks 
bažanta obecného, 1862 ks kachen divokých, 1212 ks li-
šek obecných, 72 ks jezevců, 174 ks kun, 184 ks holubů 
hřivnáčů, 276 ks strak obecných, 22 ks vran obecných, 
62 ks hrdliček zahradních. Z geografi cky nepůvodních 
živočichů bylo uloveno 87 ks psíku mývalovitých, 2 ks 
norků amerických a 1690 ks nutrií říčních. 

Bohužel drobná zvěř mizí, bažant obecný se z divoké 
populace loví minimálně, 98% ulovených bažantů při-
padá na zvěř, odchovanou a vypuštěnou. Zajíce polního 
mají snahu myslivci chránit a doufají, že jeho stavy opě-
tovně narostou. Jedním z faktorů úbytku drobné zvěře 
je vliv predátorů, kde dochází k nárůstu stavů. Jedna 
ulovená liška připadá na 52 ha honebních pozemků. Je 
prokázáno, že lovem odstřelem se dá snížit populace 
lišek jen o 45%, takže je předpoklad, že v honitbách 
je stejný počet lišek jako těch ulovených. Ideální stav 

je jedna liška na 500 ha. Početnost lišek nemá jenom 
vliv na počty zajíců a bažantů, ale i ostatních živočichů 
včetně takzvaných polních ptáků. Liška přenáší řadu 
nemocí a parazitů, vzteklinu se sice podařilo vymýtit, ale 
bohužel liščí tasemnici ne. Vajíčka tasemnice se mohou 
nacházet na lesních plodech a v případě nedostatečné-
ho umytí může dojít k vážným zdravotním problémům 
u člověka. V Německu se nedoporučuje jíst lesní plody 
bez tepelné úpravy, bohužel tento druh liščí tasemnice 
se šíří i u nás. O to zarážející je, že v parlamentu je 
petice za zákaz lovu lišek pomocí norování a zavedení 
částečné ochrany lišky. V současné době liška obecná 
není živočišný druh, který by byl ohrožen na bytí, nao-
pak svojí početností ona ohrožuje na bytí celou řadu 
živočichů a pokud její stavy stoupnou, bude i závažným 
problémem pro lidské zdraví, proto by měl být zachován 
současný stav. 

Nasčítaný stav dalších predátorů: 382 ks jezevců les-
ních, 904 ks kusů kun, 1714 ks strak obecných, 457 ks 
vran obecných, 206 tchořů, 10 ks vyder říčních, 205 ks 
jestřábů lesních, 1673 ks kání lesních, 349 ks krahuj-
ců obecných, 532 ks krkavců velkých, 296 ks motá-

na dnešní společnost VTOS s. r. o. Válcový jez je od 
jeho vzniku ve vlastnictví českého státu, nyní České 
republiky, s právem hospodaření podnikem Povodí Labe, 
s. p. Toliko málo o historii tohoto vodního díla, která je 
ač opravdu zajímavá, ale hodně dlouhá a do našeho 
článku ji nelze celou popsat.

V důsledku střídání majitelů a zčásti také nedostatku 
fi nančních prostředků se pevný jez nachází v havarijním 
stavu a neplní tím svoji funkci spočívající ve vzdouvání 
vody v Jizeře a též jako stabilizační stupeň koryta 
Jizery. 

Pevný jez má dřevěnou rámovou konstrukci 
s kamennou výplní místy vyspravenou plombami 
z betonu. Jez má jedno pole, je přímý a leží šikmo k ose 
koryta. Jezové těleso je opatřeno horní i dolní dřevěnou 
štětovou stěnou, která je součástí rámové konstrukce. 
Válcový jez je situován kolmo k ose toku a od pevného 
jezu je oddělen betonovým pilířem, obloženým žulovými 
 kvádry. Válec je ovládaný jednostranně, strojovna 
i zvedací zařízení s elektrickým pohonem je umístěna na 
pravém pilíři. 

Součástí celého vodního díla je také přivaděč na 
bývalou malou vodní elektrárnu, který odbočuje v levém 
břehu těsně nad pevným jezem a je dlouhý 195 m. Na 

tomto přivaděči je pevný kamenný boční jez, s dubovým 
trámem na koruně a odpadní koryto po 50 m ústící do 
řeky Jizery. Ve strojovně malé vodní elektrárny byly 
instalovány dvě Francisovy turbiny o celkové hltnosti 
9,00 m3/s, v současnosti jsou mimo provoz. Odpad od 
turbin měl otevřené koryto v délce 106 m, bohužel byl 
majiteli objektu zavezen.

Délka jezové zdrže činí 1 445 m, ze které měl 
oprávnění odebírat povrchovou vodu Lihovar Mladá 
Boleslav, Cukrovar a Mlékárny v Čejetičkách a pro 
požární účely též bývalý podnik AKUMA a. s.

   Vodní dílo Jez v Čejetičkách má určitě zajímavou 
historii a také důležitou funkci na vodohospodářsky 
významném vodním toku Jizera. V současné době 
probíhá jednání současného majitele levé strany jezu 
s podnikem Povodí Labe, s. p. o nápravě současného 
neutěšeného stavu a příp. rekonstrukci a tak doufám, 
že se obě strany dohodnou ku prospěchu nás všech, 
především „naší Jizery“.

 (zdroj: Manipulační řád + archivní materiály vodoprávního 

úřadu)

Andrea Jaroměřská
odbor životního prostředí
vedoucí oddělení vodního hospodářství
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ků pochopů, 540 ks poštolek obecných, 3894 ks sojek 
obecných, 298 ks volavek popelavých a 121 ks výrů 
velkých. Počty predátorů uváděných myslivci vyvolává 
nejvíce vášní mezi ochránci přírody, kteří nechtějí údaje 
od myslivců akceptovat. Dle mých zkušeností uvedené 
stavy jsou spíše podhodnocené než naopak, například 
u krkavce velkého. U některých takzvaných „ochránců 
přírody“ přetrvává vydávat běžně se vyskytující dru-
hy za vzácné a ohrožené, například krkavce velkého, 
výra velkého, pochopa rákosního, krahujce obecného 
a další. 

Další nasčítané druhy, které jsou ze zákona zvěří: 
287 ks havranů polních, 170 ks holubu doupňáků, 3784 
holubů hřivnáčů, 362 ks koroptví polních, 676 ks křepe-
lek polních, 227 ks sluk lesních, 90 ks čírek, 8 ks kopři-
vek obecných, 6 ks lžičáků pestrých. 

V honitbách ve správním obvodu Mladá Boleslav, 
kterých je 65, vykonává právo myslivosti 980 mysliv-
ců. Myslivost není jenom lov, uživatelé honiteb se sta-
rají o 1 095 slanisek, 882 zásypů, 1196 krmelců a 309 
napajedel. Z těchto zařízení nemá prospěch jen zvěř, ale 
i ostatní živočichové.

Bohužel ve společnosti stále přetrvává odsuzování 
myslivosti a lovu. Ti, kteří vystupují proti myslivosti (to je 
komplex činností za účelem chovu zvěře) a lovu, nevědí, 
co odsuzují. Nejsou ochotni pochopit, že některé druhy 
zvěře se musejí lovit i dnes v zájmu přežití lidí - napří-
klad divoká prasata, kdyby se nelovila, způsobila by 
takové škody zemědělcům, že by se několikanásobně 
zvýšily ceny potravin a procházka v přírodě by byla dost 
nebezpečná. Lov vyvolává emoce a odsouzení lovců, 
ale klidně si jdeme koupit maso do obchodu. Nikdo se 
nepozastavuje nad tím, že se na jatkách denně poráží 
tisíce zvířat, aby byla uspokojena poptávka po mase. Ani 
vegetariáni nemohou tvrdit, že když jedí rostlinou stravu, 
že nedochází k ničení jiných životů. Aby kulturní rostli-
ny mohly vyrůst, tak jsou odstraněni plevele a zahube-
ni škůdci. Kvůli pěstování sóji, byly přeměněny tisíce 
hektarů pralesa na ornou půdu a jsou zde intenzivně 
hubeni všichni živočichové, kteří by mohli ohrozit úrodu. 
Semena rostlin jsou také formou života. Takže, kdo je 
bez viny ať hodí kamenem.

Josef Novák
odbor životního prostředí
vedoucí oddělení ochrany přírody, 
myslivosti a rybářství

Autor neuveden
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V současné době již má většina obcí schválený územ-
ní plán, který specifi kuje prostorové a funkční uspořádání 
území v krajině. V územním plánu jsou vymezena území 
s různou funkcí – zóny k bydlení, pro průmysl, dopra-
vu, nákupní centra, přírodní a zemědělské plochy apod. 
Logicky v průmyslových zónách a především uvnitř ploch 
určených přímo pro výrobní sféru by těžko někdo hledal 
divokou, člověkem nedotčenou přírodu. Skutečně tomu 
tak není, ani nemůže být. Jako výrobní plochy jsou proto 
přednostně vybírány plochy, které nejsou zvlášť příro-
dovědně hodnotné, nezasahují do migračních koridorů, 
zároveň však jsou v dostatečné vzdálenosti od ploch 
určených především k bydlení a rekreaci obyvatel. Přesto 
však určitý podíl těchto ploch musí tvořit zeleň. Není však 
zeleň jako zeleň. Bohužel většinu „zelených“, respektive 
nezastavěných, ani nijak nezpevněných, ploch výrobních, 
obchodních a ostatních komerčních sfér tvoří především 

plochy oseté druhově chudou travní směsí a výsadba dře-
vin je řešena prakticky „sterilními“ kultivary dřevin. Rozvoj 
takových ploch tedy nejenže ubírá prostor pro vysokou 
zvěř, není však dostatečně atraktivní ani pro hmyz, ptac-
tvo a další druhy menších obratlovců. Vzhledem k neu-
stálému zasahování do biotopu volně žijících živočichů, 
dochází logicky i k úbytku jejich hnízdních a úkrytových 
možností, takže jsou živočichové nuceni využívat i odliš-
né biotopy, včetně lidských sídel a průmyslových objek-
tů. Z důvodu kompenzace případné ekologické újmy 
za zabranou plochu, byť se jedná původně o intenzívně 
zemědělsky využívanou půdu, neudržovanou plochu či 
opuštěný areál, by měla být především realizace nových 
komerčních objektů podmíněna vytvořením hnízdních 
a úkrytových možností pro živočichy, jejichž existence 
v dané lokalitě by mohla být zachována a neměla by koli-
dovat s provozem těchto objektů a naopak. Že se nemusí 

KOUSEK PŘÍRODY UVNITŘ 
PRŮMYSLOVÝCH A VÝROBNÍCH ZÓN

Nakreslila Barbora Blažková, 6. B.
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jednat o pouhou utopii, ale o reálnou situaci je možné 
se přesvědčit prohlídkou nedávno vybudovaného mon-
tážního a skladového areálu „D+D Park Kosmonosy“ na 
východním okraji 
Kosmonos, v blíz-
kosti rychlostní 
komunikace R10. 
Celková plocha 
dotčeného úze-
mí činí cca 23 ha. 
Necelých 8 ha při-
padá na zastavě-
nou plochu, cca 
7 ha na zpevněné 
plochy a zbytek již 
tvoří plochy zeleně. 
Realizace areálu 
byla v souladu se 
schválenou územ-
ně plánovací doku-
mentací. Zdejší 
odbor životního pro-
středí však nesou-
hlasil se zatrubněním částí vodního toku, který protékal 
dotčeným území. Na základě jednání s investorem se 
dospělo k uspokojivému řešení pro obě strany. Stávající 
koryto vodního toku, které se nacházelo v místě výstavby 
hal DC1, DC2 a DC3 bylo přeloženo v délce cca 785 m 
podél západní hranice areálu K1 v souběhu s areálovou 
komunikací a dále pak v souběhu s veřejnou komunikací. 
Šířka dna nového koryta byla navržena 1,6 m, sklon sva-
hů 1:1,5, hloubka 1,0-1,4 m, průměrný sklon ko ryta 0,15 
%. Před zatrubněním kanálu pod novým kruhovým objez-
dem by ly vybudovány dva suché poldry pro zachycení 
případného rozdílu skutečného a návrhovému průtoku. 
Kapacita obou poldrů je cca 1900 m3. Stávající koryto 
vodního toku v místě výstavby haly DC4 bylo přeloženo 
v délce 175 m východním směrem. Veškeré stavební prá-
ce v souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro-
bíhaly tak, aby nedocházelo k nadměrnému poškozová-
ní rostlin, ke zbytečnému  zraňování a úhynu živočichů, 
či ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky 
a ekonomicky dostupnými prostředky – tzn. zejména 
veškeré terénní úpravy v souvislosti s přeložením trasy 
dotčených vodních toků, včetně kácení a prořezává-
ní dřevin, byly prováděny v období mimo hlavní obdo-
bí rozmnožování a vývoje obojživelníků a hlavní hnízdní 
období ptactva, tzn. mimo období od 15.dubna do 15. 
července. Oplocení areálu, které bylo značně zreduková-
no, umožňuje průchod menších živočichů, včetně drob-
ných savců. Po obvodu areálu bylo dále na osluněných 
místech vytvořeno pět kup kamenů různé velkosti frakce 
o rozměrech 2x5 m a výšce cca 60-80 cm jako biotop pro 
plazy. Od zahájení přípravných stavebních prací byl zajiš-

těn kromě klasického stavebního dozoru i tzv. „biologic-
ký monitoring“. Svahy podél přeloženého koryta vodních 
toků byly osety vhodnou druhově pestrou luční směsí 

se zastoupením 
kvetoucích bylin. 
Na břehové hraně 
přeložených vod-
ních toků byla rov-
ně provedena ost-
růvkovitá výsadba 
botanicky a místně 
vhodných dru-
hů stromů a keřů 
zdejšího původu. 
Zároveň je zajiš-
těna i extenzívní 
údržba volných 
ploch, přičemž však 
nejsou používány 
žádné chemické 
látky (látky k hube-
ní plevelů, škodli-
vého hmyzu apod.). 

V současné době je skladový a montážní areál „D+D 
Park Kosmonosy“ v provozu. Na některých stěnách hal 
byly dále vybudovány konstrukce pro pnoucí rostliny. 
Přestože v dotčené lokalitě probíhá stále ještě relativně 
raná sukcese, lze při návštěvě tohoto areálu pozorovat, že 
skutečně došlo k vytvoření vhodných podmínek pro různá 
rostlinná a živočišná společenstva (zejména pro drobné 
ptactvo, drobné savce, obojživelníky, plazy, hmyz a další 
bezobratlé živočichy). V místech, kde terénní úpravy byly 
dokončeny již v loňském roce, došlo ke kvalitní regene-
raci mokřadních stanovišť. Pro zaměstnance areálu je 
rovněž běžné každý den vídat zajíce, občas zahlédnout 
ještěrku a ze hmyzu zejména čmeláka zemního i polního 
či otakárka fenyklového. Konstrukce stěn se zapojenými 
pnoucími rostlinami již osídlilo i drobné ptactvo. Na vol-
ných, extenzívně udržovaných plochách vně oplocení se 
vyskytují také bažanti a koroptve. Díky vhodnému využi-
tí volných ploch došlo jednoznačně kromě ekologické-
ho přínosu i ke zlepšení celkového estetického vzhledu 
areálu, včetně vytvoření příjemnějšího prostředí pro jeho 
návštěvníky a zaměstnance. Divoká příroda zde tedy sice 
není, ale jinak technicky využívané území může působit 
přívětivěji a fungovat v rámci možností v souladu s okol-
ními ekosystémy. Na tomto příkladu je vidět, že plněním 
podmínek orgánu ochrany přírody a při určité environ-
mentální osvícenosti investora, lze (samozřejmě do určité 
míry) kompenzovat negativní dopady na přírodu i u takto 
rozsáhlých průmyslových staveb.

Martina Schubertová
odbor životního prostředí
oddělení ochrany přírody, 
myslivosti a rybářství

Nakreslila Edita Bukovská, 9. B



10 Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 02 / 2015

VYHODNOCENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ 
V MLADÉ BOLESLAVI V RÁMCI PROJEKTU 

ZÁKLADNÍHO VÝZKUMU CENATOX 
V ÚNORU 2013 A LETOVÁ MĚŘENÍ 

VZDUCHOLODÍ 21.  2.  2015

Třetím příspěvkem uzavřeme bližší popis aktivit, 
jejichž výstupy jsou postupně publikovány v prestižních 
zahraničních periodicích a na mezinárodních kongresech. 
Mladá Boleslav a okolí je oblastí s dlouhodobě známou 
zhoršenou kvalitou ovzduší, s předpokládaným význam-
ným vlivem zejména dopravy, ale i domácích topenišť. 
Z tohoto důvodu byla vybrána jako kontrolní lokalita pro 
výzkum znečištění ovzduší průmyslově silně zatíženého 
Ostravska. Cílem mezioborového projektu bylo porovnání 
toxicity ostravského a mladoboleslavského znečištění, 
určení jeho původu a rozložení v zájmových lokalitách 
a to jak horizontálního, tak i vertikálního. 

CENATOX v Mladé Boleslavi mimo jiné prokázal, že nad 
městem se v zimě tvoří „polévka“, sycená různými zdroji, 
jejíž složení se však nad většinou areálu města významně 
neliší. Měření v areálu městského stadionu na Severním 
sídlišti jsou reprezentativní pro celé město. Modelování 
zdrojů zimního znečištění ukázalo přesvědčivě a překva-
pivě, že doprava se na něm podílí pouze necelou pětinou! 
Čtyři pětiny prachového znečištění zachyceného v únoru 
2013 v Mladé Boleslavi mělo svůj zdroj ve spalování bio-
masy (zejména dřeva) a hnědého uhlí.

V tomto textu se podrobněji zaměříme na dvě 
výzkumné aktivity, které zajímavým způsobem dopl-
ňují a zpřesňují data získané z hlavní stanice, kte-
rá odebírala vzorky z výšky cca 3 metry nad zemí 
v areálu Atletického stadionu Jana Železného. Jedna 
zmapovala přízemní znečištění v konkrétních ulicích 
a čtvrtích, druhá naopak ve výškách stovek metrů nad 
městem.

 Mobilní měření přenosným analyzátorem 
PM10 (obr. 1)
Přístroj, řešiteli zkráceně označované jako DustTrak, 

bylo možné s napojenou všesměrovou hlavicí ukrýt do 
batohu a procházet se s ním po vytipovaných lokalitách. 
Studentka, která s ním chodila, průchody městem a oko-
lím přesně lokalizovala pomocí GPS a zároveň zazna-
menávala blízkost frekventované křižovatky, kuřáka, 
dýmajícího lokálního topeniště apod. Koncentrace PM10 

byly tímto způsobem zaznamenávány každých 10 vteřin! 
Bylo tak možné získat přesnou představu o imisní zátěži 
v jednotlivých ulicích, či čtvrtích města a to ve výšce cca 
150 cm.

Výsledky nejsou nijak zvlášť překvapující. V blízkosti 
frekventovaných ulic a křižovatek stoupaly koncentra-
ce k 70-100 μg.m-3. V blízkosti méně frekventovaných 

komunikací to bylo cca 30 μg.m-3. V ulicích s hustší 
zástavbou starších rodinných domů bylo zaznamenáno 
cca 100 μg.m-3, v novější zástavbě o něco méně 60-90 
μg.m-3. Při průchodu kouřovými vlečkami konkrétních 
domů, byly naměřeny koncentrace dokonce vyšší, než 
500 μg.m-3!!! 

Výsledky tohoto výzkumu- diplomovou práci Martiny 
Píšové „ Vliv lokálních topenišť na PM10 v městském pro-
středí“ si lze v elektronické podobě stáhnout na webu 
www.mb-eko.cz. 

 Průletová měření vzducholodí v únoru 2015 
(obr. 3)
Červenobílá vzducholoď, která 21. 2. celý den až do 

půlnoci létala nad městem a skenovala v několika leto-
vých hladinách vybrané charakteristiky atmosférického 
aerosolu- znečištění v ovzduší, je stroj z dílny společnosti 
AirshipClub.com. Tým Jana Hovorky z Ústavu pro životní 
prostředí Přírodovědecké fakulty UK si ji pro výzkumné 
účely od AirshipClub.com pronajímá. Trasa letu byla pře-
dem naprogramována a operátory průběžně monitoro-
vána z malého dispečinku v dodávce, kterou vzducholoď 
přivezli (obr. 2) Každých cca 60 minut musela být na chvíli 
„dokována“ na zemi, jelikož pobyt zařízení ve vzduchu 
limituje životnost baterií. Průběžně byla také stahována 
data z jednotlivých měřících aparatur. Vzlety a přistání se 
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uskutečňovaly na travnaté ploše mezi hlavním vchodem 
do Městského stadionu a tribunou atletického stadionu 
Jana Železného. 

Vědecké vybavení v gondole tvořily přístroje k měření 
teploty, podrobného rozložení počtu částic v rozsahu 10 

– 10 000 nm a současně koncentrací PM1,0, PM2.5 a PM10. 
Všechna měření se prováděla a zaznamenávala po vte-
řinách! Takto získaná data byla kontrolně srovnávána 
s údaji z pozemního měření speciálním přenosným pří-
strojem DustTrak DRX měřícím koncentrace PM10, PM2,5 
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NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
Program Ministerstva životního prostředí Nová zele-

ná úsporám (NZÚ) nabízí podporu (dotaci) opatření 
vedoucích ke snížení energetické náročnosti staveb, 
výměně nevyhovujících zdrojů na vytápění a k podpoře 
využívání obnovitelných zdrojů energie. Opatření jsou 
rodělena na A (snižování energetické náročnosti stáva-
jících rodinných domů – zateplení, výměna výplní), B 
(výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou 
náročností) a C (efektivní využití zdrojů energie). Pro 
podprogram NZÚ – Rodinné domy (RD), je vyčleněna 
alokace 600 mil. Kč. Žádosti o podporu jsou přijímá-
ny od 15. 5. 2015 do 31. 10. 2015 nebo do vyčerpání 
fi nančních prostředků. Administrace žádostí se proti 
minulosti zjednodušila a podpora je dosažitelná pro širší 
okruh zájemců. 

Výše podpory na jednu žádost je maximálně 50% 
z celkově doložených způsobilých výdajů. Aby opatření 
získalo podporu, musí dojít k úspoře alespoň 20% měrné 
potřeby tepla na vytápění. Lze tak dosáhnout na podporu 
i pro dílčí opatření (např. zateplení). Cílem jsou postup-
né renovace. Pro dílčí opatření, podoblast podpory A.0, 
je rozhodným datem pro posouzení způsobilosti  výdajů 
1. 1. 2015. Pro všechny ostatní podoblasti podpory je 
rozhodným datem pro posouzení způsobilosti výdajů 
1. 1. 2014. Pro RD musí být v podoblasti A.0 dosaženo 
snížení vypočtené měrné spotřeby tepla na vytápění 
oproti stavu před realizací opatření min. o 20%, v pod-
oblasti A.1 min. o 40%, A.2 min. o 50% a u A.3 min. 
o 60%. Např. pro zateplení v podoblastech A.0 a A.1 
lze získat pro obvodovou stěnu a také pro střechu až Nakreslila Eliška Prášilová, 7. C

a PM1,0 a přístroji na měření meteorologických charakte-
ristik v areálu stadionu a též na věži radnice.

Pozitivním zjištěním z průletových měření je to, že 
aerosolové částice emitované z různých provozů ze Škoda 
Auto a. s. se rozptylují nad areálem závodu a zazname-
nané znečištění významně neovlivňuje Severní sídliště. 
Vzducholoď v některých hodinách zaznamenala dálkový 
přenos jemných částic nad město. Kromě podrobných 
map rozložení jemného aerosolu nad městem ve vyšších 
výškách a jejich vertikálního profi lu budou data použi-
ta k ještě podrobnějšímu mapování, odkud na Mladou 
Boleslav „přitéká“. Nejvíce částic původem ze spalování 
biomasy pochází ze severovýchodního perimetru, půvo-
dem ze spalování uhlí pak severovýchodního, ale i jižního 
až jihozápadního od městského stadionu. Výsledky by 
měly být k dispozici někdy koncem roku 2015.

Závěry
Klíčovým zjištěním, se kterým bude potřeba dále 

velmi důsledně pracovat, je to, že v areálu Severního 
sídliště, resp. města v širším slova smyslu, je minimum 
zdrojů typu lokální topeniště. Ta se koncentrují zejména 

v okrajových a příměstských částech v katastru Mladé 
Boleslavi a dále i v okolních obcích. Bez omezení těch-
to emisí bohužel není možné zlepšení kvality ovzduší na 
území města. Rostoucí počet lokálních topeniště na pev-
ná paliva - např. i přítop krbovými kamny, znovuzapojení 
kotlů na pevná paliva a pálení komunálního odpadu - 
povede k předvídatelným problémům a negativně ovlivní 
zdraví všech obyvatel města.

Mladoboleslavská mise projektu základního výzkumu 
stála cca 6 milionů Kč a byla cele fi nancována ze státního 
rozpočtu z prostředků Grantové agentury České repub-
liky. Zázemí pro přístrojové vybavení (přívod elektrické 
energie, potřebné prostory a plochy) spolu s nezbyt-
nou součinností zajistil Magistrát města. Ten částkou 
cca 70 tisíc Kč zároveň zafi nancoval i letová měření 
vzducholodí.

Zájemce o další informace lze odkázat na 
www.mb-eko.cz.

David Hradiský
přírodovědec, 
redaktor portálu mb-eko.cz
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500 Kč/m2, pro výměnu oken a dveří až 2100 Kč/m2 atd. 
V podoblastech B.1 a B.2 lze získat pro dům s velmi 
nízkou energetickou náročností 350 tis. Kč, resp. 500 tis. 
Kč na jeden dům. V podoblastech C.1 a C.2 lze získat 
podporu např. na kotel na biomasu (s ruční dodávkou 
paliva 50 tis. Kč, se samočinnou až 100 tis. Kč), krbová 
kamna na biomasu, tepelná čerpadla všech systémů (až 
100 tis. Kč), plynový kondenzační kotel (až 18 tis. Kč). 
V podoblasti C.3 lze získat podporu na solární systém 
pro přípravu teplé vody až 35 tis. Kč, s přitápěním až 50 
tis. Kč. Podoblast podpory C.4 nabízí podporu pro cen-
trální systém nuceného větrání se zpětným získáváním 
tepla ve výši 100 tis. Kč/dům, je-li systém decentrální, 
tak ve výši 75 tis. Kč/dům.

Na projektovou dokumentaci a technický dozor lze 
získat podporu max. 25 tis. Kč.

Žadatel vyplňuje žádost elektronicky a také zašle na 
Státní fond životního prostředí (SFŽP) listinné podklady. 
Žádost je zaevidována a dojde k rezervaci fi nančních 
prostředků. Poté je žádost zkontrolována a dojde k její 
akceptaci. To má být do 3 týdnů od doručení žádosti na 
SFŽP. Po doložení dokončení realizace dojde k závěreč-
nému vyhodnocení žádosti a k rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. Musí být učiněno prohlášení o přijetí podmí-
nek dotace a poté dojde k vyplacení dotace a následně 
k závěrečnému vyhodnocení akce. 

 Při podání žádosti jsou požadovány následující 
dokumenty:
- Formulář žádosti o podporu (originál)
- Odborný posudek (originál)
- Krycí list technických parametrů s výkazem výměr 

(originál)
- Případně plná moc (originál)
- Případně souhlasné prohlášení spoluvlastníků 

nemovitostí (originál).

 K vydání registrace a rozhodnutí nebo regis-
trace a stanovení výdajů, jsou požadovány tyto 
dokumenty:
- Formulář „Dokumenty předkládané k vydání regis-

trace a rozhodnutí nebo registrace a stanovení 
výdajů

- Výpis z katastru nemovitostí, max. 90 dní starý 
(i kopie)

- Soupis faktur (originál s podpisem žadatele)
- Faktury za realizaci podporovaného opatření včet-

ně soupisu provedených prací (kopie)
- Potvrzení o úhradě (i kopie). Akceptuje se i výpis 

z internetového bankovnictví nebo potvrzení doda-
vatele o přijetí platby (musí na něm být i potvrzení 
žadatelem)

- Doklad o projednání stavebního záměru s přísluš-
ným stavebním úřadem (jen ve vyjmenovaných 
případech – kopie)

- Doklad o dokončení realizace – pro oblast C
- Závěrečná zpráva odborného technického do-

zoru – pro oblast A
- Protokol o měření průvzdušnosti obálky budo-

vy – jen pro oblast B a C.4
- Dokumenty prokazující soulad technických vlast-

ností použitých materiálů a výrobků s podmínkami 
programu (kopie), jen pokud nejsou v SVT (seznam 
výrobků a technologií).

Nikde není požadováno ověření podpisů, kromě jedi-
ného – „Prohlášení o přijetí podmínek dotace“. 

Lze předpokládat, že alokované prostředky budou 
vyčerpány mnohem dříve, než 31. 10. 2015. Důvodem 
jsou skutečnosti, že 600 mil. Kč je zhruba polovi-
nou částky, která byla k dispozici v roce 2014 a že 
na podporu lze dosáhnout již při úspoře 20% měr-
né spotřeby tepla k vytápění. V loňském roce bylo 
minimum 40%, proto muselo být současně reali-
zováno více opatření, aby takové úspory mohlo být 
dosaženo.

Veškeré potřebné informace včetně postupu 
„krok za krokem“ lze nalézt na webových stránkách 
www.novazelenausporam.cz . Využít lze také zele-
nou linku 800 260 500. 

 Jan JihlavecNakreslil Jarda Smejtek, 7. A
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Z následujícího článku Zpravodaje bude patrné, jak se 
při neoprávněném výkonu činnosti (spáchání přestupku) 
mohou potkat dva rozdílné zájmy – zájmy orgánu ochra-
nu přírody a krajiny a orgánu státní památkové péče.

V březnu roku 
2014 byl v Bole-
slavském deníku 
uveřejněn článek 
o kácení vzrostlých 
stromů a zása-
hu do jezírka jako 
významného krajin-
ného prvku v parku 
zámku v Krnsku, 
které nebylo pří-
slušnými orgány 
povoleno. Na okraji 
Horního Krnska se 
nachází u hospodář-
ského dvora zámek. 
Stávající barokně 
upravený renesanč-
ní zámek o čtyřkříd-
lé dispozici stojí ve 
středu západní části 
areálu. Stávající zámek byl vystavěn v 16. století na mís-
tě tvrze připomínané kolem roku 1464, do nynější podo-
by byl přestavěn hrabětem Josefem Františkem z Vrbna. 
Poslední oprava proběhla za hraběte Václava Šporka roku 
1798. Roku 1873 přešlo Krnsko a Řehnice sňatkem hra-
běnky Rosalie Šporkové na Vratislavy z Mitrovic. Během 
20. století byl zámek využíván jako sirotčinec a domov 
důchodců. Bývalý anglický park se rozprostírá západním 
směrem od zámecké budovy. Zámecký park je vymeze-
ný na severní straně původní plnou ohradní zdí s bran-
kou (na západě jihu nahrazenou novodobým drátěným 
plotem) byl založen v hranicích bývalé barokní užitkové 
zahrady, zřízené na místě zasypaných příkopů bývalé 
opevnění tvrze o rozloze cca 1,8 ha. Kostru parku tvořily 
domácí dřeviny jak listnaté, tak jehličnaté. Mapa stabil-
ního katastru z roku 1842 znázorňuje park jako ovoc-
ný sad, rozdělený osovou cestou zřejmě pozůstatkem 
formální barokní kompozice na dvě poloviny. Založení 
anglického (přírodně krajinářského) parku lze situovat 
do poloviny 19. století. Na leteckém snímku z roku 1953 
je patrné rozvržení porostů dřevin, dřeviny vytváří zapo-
jený pás jako obvodovou kulisu parku podél oplocení 
a skupiny převážně listnatých dřevin se dvěma malými 
palouky uvnitř obvodových kulis. Porosty v parku jsou 
nyní věkově různorodé, kostra parku je tvořena porosty 
zejména domácích dřevin (lípy, javory, duby), jednak jsou 
zde mohutné exempláře z doby založení parku a jednak 

velkou část tvoří porosty věkově odpovídající začátku 20. 
století. Z mohutných exemplářů nelze přehlédnout duby 
letní, skupinu lip malolistých a velkolistých a červenolis-
tý buk, z mladších výsadeb pak borovice černé. Původní 

systém parkových 
cest zcela zani-
kl. Zámecký park 
je z kompozičního 
hlediska komorní 
krajinářskou partií 
sevřenou ohrad-
ní zdí v hranicích 
bývalé barokní 
užitkové (ovocné) 
zahrady s dřevinami 
v řídkém zápoji bez 
otevřených travna-
tých ploch. Zámek 
obklopený parkem 
tvoří jeden organický 
celek. Zakladatelé 
parku se obecně 
snažili, podobně 
jako v místnostech 
zámeckých, i zde 

demonstrovat bohatství, smysl pro krásu a umění a své 
přírodovědné, hlavně botanicko – dendrologické znalos-
ti. Předmětem památkové ochrany historických zahrad 
a parků je zejména jejich architektonická kompozice, 
kterou tvoří jejich půdorys, profi ly terénu, rostlinná hmota 
– dřeviny, jejich druh, rozmístění, barevnost a vzájemné 
poměry, a všechny stavební dekorativní a vodní prvky. 
Památková hodnota parku spočívá zejména v jeho kul-
turně historickém významu jako dochovaném dokladu 
komorní krajinářské kompozice z druhé poloviny 19. sto-
letí v hranicích bývalé barokní zahrady.

V daném případě mělo být oddělením památkové 
péče vydáno závazné stanovisko, neboť areál zámku je 
nemovitou kulturní památkou, a povolení orgánu ochra-
ny přírody a krajiny. Na místo byl přizván odborník, kte-
rý dendrologickým průzkumem zjistil, že byly vykáceny 
především stromy zdravé a kvalitní, nevhodní a poškoze-
ní jedinci byli ponecháni na předmětné lokalitě. Rovněž 
znalecký posudek Agentury ochrany přírody a krajiny 
České republiky konstatoval, že většina pařezů je bez 
poškození nebo s méně významnými defekty. Dle zna-
leckého posudku se mezi pokácenými nalézal i exem-
plář habru obecného ve velmi dobrém zdravotním stavu 
a skupina babyk, jejichž kmeny nevykazovaly závažnější 
poškození, ať už mechanické či biologické. 

Dle ust. § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody a kraji-
ny jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením. 

ZÁMEK A ZÁMECKÝ PARK 
V HORNÍM KRNSKU
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Dle ust. § 7 odst. 2 zákona o ochraně příro-
dy a krajiny je péče o dřeviny, zejména jejich 
ošetřování a udržování povinností vlastníků. 
Arboristická opatření můžou prodloužit dobu 
setrvání stromů v zámeckém parku. Každý 
řez mimo odumřelou část strom zraňuje a je 
jeho zásadním poškozením. Proto zásah musí 
být navržen a proveden odborníkem. Pokud 
je na stromě uskutečněn řez, který neodpo-
vídá jeho potřebám, vždy nastává problém. 
Výsledkem takového řezu je snížená vitalita, 
životaschopnost, odolnost vůči rozlomení, 
zlomení nebo vývratu. Odborník je schopen 
posoudit veškeré okolnosti stavu stromu 
a provést optimální zásah. Mnohdy citlivý řez, 
který v koruně stromu není patrný, postačí 
k vyřešení aktuálního problému. Pokud strom 
není poškozen z dřívější doby, je vždy žádou-
cí řez minimalizovat. U stromů určených ke 
kácení jsou tak závazné negativní změny, že 
je jejich odstranění nezbytné. 

Po prověření, zda se nejednalo o trestný 
čin, bylo správním orgánem zahájeno řízení 
o přestupku, neboť obviněný způsobil nepří-
znivou změnu stavu kulturní památky spočí-
vající v iniciování a udělení pokynu ke kácení 
stromů, kácení a likvidaci stromů v severový-
chodní a severozápadní části v areálu zámku 
Krnsko, podél ohradní zdi, a dále v rozporu 
s ust. § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody 
a krajiny si nevyžádal povolení orgánu ochra-
ny přírody. Došlo tak k poškození předmětu 
památkové ochrany. Jedná se o fi nančně 
nevyčíslitelnou škodu způsobenou na kulturní 
památce nejen na její hmotné podstatě, její-
miž nositeli je prostorové uspořádání dřevin 
a jejich rod a druh, ale i podstatě nehmotné 
vyjádřené kulturně historickým významem 
– autentickou parkovou kompozicí. Pokácené 
dřeviny byly vesměs v dobrém zdravotním sta-
vu s dlouhou životností a mohly v parku růst 
minimálně dalších 50 – 100 let, než by došlo 
k pozvolnému zániku kompozice v důsledku 
fyziologického stárnutí a dožití původních 
dřevin.  

Po provedeném správním řízení byla obvi-
něnému uložena pokuta v hranici stanovené 
zákonem. Výsledkem celého řízení je pravo-
mocné rozhodnutí odvolacího orgánu, které 
však již hodnotu parku nevrátí. Na závěr lze 
jen dodat, že škoda na vykácených dřevinách 
činila cca 4 miliony Kč. 

Kristýna Licinbergová
odbor stavební a rozvoje města
vedoucí oddělení památkové péče 
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ZÁNIK NĚKTERÝCH REGISTROVANÝCH 
VOZIDEL SE NENÁVRATNĚ BLÍŽÍ

Připomínáme čtenářům, že posledním dnem měsíce 
června 2015 končí zákonem stanovená lhůta pro ty vlast-
níky registrovaných vozidel, kteří jej získali od předchozí-
ho majitele, ale neuskutečnili převod vozidla na svou oso-
bu. Přesněji řečeno, původní vlastník si splnil zákonem 
uloženou povinnost, přišel na registrační místo (registr 
vozidel) a nahlásil nastalou zněnu. Pracovník obecního 
úřadu provedl zápis jak do evidence, tak do technické-
ho průkazu, kde poznamenal, že vozidlo bylo odhlášeno 
na nového nabyvatele, včetně údajů o novém vlastníku. 
Tímto aktem ale převod podle zákona dokončen nebyl, 
respektive vozidlo se stále nachází v tzv. „polopřevo-
du“, neboli nedokončeném převodu. Nový nabyvatel měl 
a má uloženou povinnost převod dokončit, respektive  na 
příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působnos-
tí, pod který spadá trvalým pobytem, dokončit převod 

podáním písemné žádosti. Zákon dokonce v takovýchto 
případech stanovuje lhůtu do 10 pracovních dnů ode dne 
nabytí vozidla.

Kontrolou registru vozidel bylo zjištěno, že s ohledem 
na blížící se konec stanoveného termínu, je stále ještě 
mnoho vlastníků, kteří převod vozidla nedokončili. Pokud 
to tedy nestihnou do 30. června tohoto roku, jejich vozidlo 
podle zákona  ZANIKNE. To je stav, kdy sice fyzicky bude 
existovat, ale na pozemní komunikaci již nebude dovole-
no jej provozovat. Výjimku nemá právo udělit nikdo, tak 
to přece stojí za to, podívat se do technického průkazu, 
pokud si nejsme jistí, zda se vás tato povinnost netýká. 
Pokud ano, konejte, dokud je ještě čas.

Milan Lylo
odbor dopravy a silničního hospodářství
vedoucí oddělení dopravně správních agend

Končí platnost průkazů mimořádných výhod a tzv. 
dočasných průkazů OZP (TP, ZTP, ZTP/P) - zůstávají 
v platnosti pouze do 31. 12. 2015 ! 

Počínaje 1. 4. 2015 zahájil Úřad práce ČR vydávání 
nových průkazů osoby se zdravotním postižením (průkaz 
OZP), průkazy mimořádných výhod, 
které do konce roku 2011 vydávaly 
obecní úřady, a tzv. dočasné průkazy 
OZP je nutné vyměnit. 

V praxi to znamená, že do konce 
roku 2015 si je musí jejich držitelé 
vyměnit, protože pokud si nezajis-
tí včas jejich výměnu, nebudou moci 
využívat žádné benefi ty a nároky, kte-
ré jim z vlastnictví průkazu vyplývají.  
Týká se to jak dočasných průkazů OZP, 
které vydává ÚP ČR, tak také průkazů 
mimořádných výhod, které vydávaly do 
konce roku 2011 obecní úřady. Nový 
průkaz OZP bude mít podobu plasto-
vé kartičky podobné občanskému či 
řidičskému průkazu, která je odolná 
proti poškození a chráněná vůči jejímu 
padělání.

Držitelé průkazů, kteří pobíra-
jí dávku mobility, byli již k výměně písemně vyzváni 
Úřadem práce. Ostatní držitelé nebudou vyzýváni 
a musí si o výměnu požádat sami. Požádat o výměnu 
si můžete na Úřadu práce v Mladé Boleslavi – oddě-
lení nepojistných sociálních dávek, referát OZP, PnP, 

Staroměstské náměstí 70, Mladá Boleslav, kancelář 
č. 9 – 10. 

K žádosti o výměnu je potřeba předložit:  
- vyplněný a podepsaný formulář „Žádost o přechod 

nároku na průkaz OZP“ (tiskopis je k dispozici na 
ÚP, případně na stránkách MPSV ke stažení) 

- doklady totožnosti – občanský prů-
kaz, u dětí do 15-ti let rodný list
dosavadní platný průkaz TP, ZTP či 
ZTP/P 
- fotografi i za současné doby (rozměr 
jako pro občanský průkaz), 30,- Kč 
správní poplatek.

K průkazům ZTP a ZTP/P náleží 
i parkovací průkaz, který bude podle 
nového průkazu osoby se zdravotním 
postižením vyměněn na odboru soci-
álních věcí Magistrátu města Mladá 
Boleslav, Staroměstské náměstí, kan-
celář č. 42. Výměna se provádí na mís-
tě, je nutné doložit fotografi i ze sou-
časné doby (rozměr jako pro občanský 
průkaz).

Z důvodu nutnosti vlastnoručního 
podpisu podkladů pro výměnu průkazu osoby se zdra-
votním postižením i parkovacího průkazu je osobní účast 
držitele na úřadu nezbytná.

Andrea Reslová
vedoucí odboru sociálních věcí

KONČÍ PLATNOST PRŮKAZŮ TP, ZTP A ZTP/P

Nakreslila Klára Mikešová, 8. A


