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Vážení čtenáři,
adaptace na klimatické změny. To je aktuální 

téma, které hýbe tímto rokem. Pořádají se čet-
né semináře a konference, kde je možné získat 
vědecké informace o historii, současnosti a hlavně 
předpokládaných scénářích dalšího vývoje počasí 
včetně důsledků změn. Adaptace na změny na 
lokální úrovni, tedy měst a obcí, vychází z vlá-
dou schválené národní Strategie přizpůsobení se 
změně klimatu v podmínkách ČR, která obsahuje 
samostatnou kapitolu „urbanizované prostředí“. 
Na magistrátu v Mladé Boleslavi se na uvedené 
téma konal seminář již počátkem března tohoto 
roku. Bohužel málo posluchačů bylo z řad staros-
tů a vedení obcí, kteří by nejvíce potřebovali mít 
aspoň obecné znalosti v této problematice, neboť 
jen oni jsou těmi, kteří mohou změny prosadit. 
Dříve či později totiž adaptace na změny dosáhne 
takového významu, že se tématu věnovat budou 
muset. Pak se snad jejich neochota k sebevzdě-
lání v této oblasti změní. Podle reakcí pořadatelů 
i přednášejících je „zájem“ ze strany vedení obcí 
podobný i na seminářích v jiných lokalitách. Je to 
problém obecný, celoplošný a na všech úrovních. 
V onom přístupu jsou však stále četnější výjim-
ky (např. město Chrudim), kde již bylo dosaženo 
úspěchů v realizaci (v Chrudimi dokonce meziná-
rodně oceněné). 

Adaptačními opatřeními na úrovni měst a obcí 
mohou být opatření technická či technologická, 
jako např. protipovodňové hráze, injektáž svahů 
proti sesuvům, revitalizace vodních toků, suché 
záchytné nádrže apod. 
Dále to mohou být opatření v souladu s přírodním 
prostředím, např. zelené střechy, rozplavovací niv-
ní louky a tůně, zakládání zelených ploch ve měs-
tě (v nouzi aspoň náhrada asfaltových parkovišť 
polovegetačními zpevňovacími prvky), tvorba jed-
noduchých zelených zasakovacích příkopů, tvor-
ba vodních prvků, vytváření zastínění zpevněných 
ploch pomocí výsadby stromů, atd. 
Další mohou být opatření organizační, osvětová 
a vzdělávací, například spočívající ve spoluprá-
ci s občany na omezování dopravy, spolupráci 
s fi rmami v případě nouzových stavů, spolupráce 
při informovanosti obyvatel, ale třeba také kon-
krétně to, aby se sekání trávy v suchém období 
provádělo ve vyšší výšce, protože při následném 
suchu zaschlá tráva lépe chrání povrch před vysu-
šováním a toto jednoduché organizační opatření 

dokáže snížit teplotu v místě až o několik stupňů. 
Takových opatření může být mnoho a liší se podle 
místních podmínek.
Velký prostor mají města a obce v hospodaření 
se srážkovými vodami, ale o tom lze najít v tom-
to Zpravodaji článek od Kristýny Novotné, proto 
asi nejuplatnitelnější téma pomíjím. V tomto však 
lze zatím spoléhat pouze na „osvícení“, pro-
tože stát legislativou na řešení tohoto problému 
netlačí.  
Mnoho z uvedených i neuvedených příkladů opat-
ření ale může po své realizaci způsobit problémy 
zcela v jiné oblasti. Například v kolizi s dopra-
vou, s bezpečností, s podnikatelskými zájmy… 
Proto je třeba vše důkladně zvážit a sledovat 
problémy a vztahy v prostředí v dané lokalitě 
komplexně. 
Obecně lze konstatovat, a na tom se shodli někteří 
účastníci semináře v Ml. Boleslavi s přednášejí-
cími, že ne vše lze svádět na klimatické změny. 
Hlavním viníkem nestandardních jevů v kraji-
ně, kterými jsou eroze, její neschopnost zadržet 
vodu, snižování biodiverzity, bleskové povodně, 
sesuvy atd., je státní zemědělská politika, která 
je nepřátelská vůči životnímu prostředí a ještě 
je podporována značnými dotacemi. Jinak řeče-
no, technická opatření (hráze, nádrže apod.) jsou 
řešením následků, nikoliv příčin. To je potřeba 
změnit a řešit především příčiny. Všichni odborní-
ci to vědí, ale nikdo nemá moc v tom něco udělat 
k dosažení změny. Není to samozřejmě nic proti 
výkonným zemědělcům. Ti se chovají tak, jak jim 
stát svými pravidly určuje a umožňuje.
Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, 
o. p. s. v roce 2016, v rámci projektu KLIMADAPT 
pro obce Středočeského kraje, zpracovala Me-
todický postup pro tvorbu strategie přizpůso-
bení se změně klimatu v malých a středních 
obcích. Tento metodický postup je komplexním 
jednoduchým návodem pro obce, jak mají postu-
povat k cíli, tedy adaptovat se na klimatické 
změny. V rámci „pilotní metodiky“ v programu 
KLIMADAPT, byla již v loňském roce podle uvedené 
metodiky vytvářena strategie ve městě Rakovník. 
Záleží jen na samosprávách měst a obcí, zda 
budou mít vůli vážně se zajímat o tuto problema-
tiku a následně realizovat kroky pro přizpůsobení 
se klimatické situaci.

 Jan Jihlavec 
vedoucí odboru životního prostředí

Obrázky do Zpravodaje nakreslily děti Základní školy v Semčicích
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STROMY A DALŠÍ VEGETACE 
PODÉL SILNIC V OBCÍCH

Dlouhodobě byly vedeny spory mezi Ministerstvem 
životního prostředí a Ministerstvem dopravy o tom, kdo 
má povinnost pečovat o silniční vegetaci v průjezdních 
úsecích obcemi. MŽP jednoznačně tvrdilo, že je třeba 
vycházet z obecných právních předpisů (občanského 
zákoníku), protože v zákoně č. 13/1997 Sb. o pozem-
ních komunikacích není nikde uvedeno, kdo je vlastní-
kem silniční vegetace v průjezdních úsecích. V zákonu 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je navíc v § 7 
jasně uvedeno, že péče o dřeviny je povinností vlastní-
ků.  Naproti tomu Ministerstvo dopravy vyjadřovalo názor, 
že o silniční vegetaci v průjezdním úseku silnice obcí je 
povinna pečovat obec z toho titulu, že se jedná o veřej-
nou zeleň, která je součástí veřejného prostranství, a to 
bez ohledu na to, komu tyto pozemky patří. I přes uve-
dený krkolomný právní výklad Ministerstva dopravy se 
od sebe vydané judikáty v této oblasti lišily. Některé se 
přiklonily k jednomu a některé zase k druhému názoru. 

Od 31. 12. 2015 je již pouze jeden názor. Je to pro-
to, že od uvedeného data je účinná novela zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, kde se v ust. 
§14 odst. 1 písm. b) slova „silniční vegetace“ zrušují. 
Platí již tedy pouze to, co je uvedeno ve výše zmíněném 
zákonu 114/1992 Sb., a co vyplývá také z občanského 
zákoníku. 

Od letošního roku si proto obce musejí dávat pozor 
na to, aby v rámci „péče o zeleň (například ošetřování 
stromů)“ neinvestovali fi nanční prostředky obce do cizí-
ho majetku.   

Bude-li se správce komunikace (zastupující jejího 
vlastníka) ze setrvačnosti bránit (např. sekání příkopů 
v obcích), pak má obec nástroj v podobě ustanovení § 58 
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
 Jan Jihlavec
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NOVÝ PAMÁTNÝ STROM 
NA MLADOBOLESLAVSKU

Nejen ochránce přírody, ale každého, kdo obdivuje 
zajímavé stromy, které už něco pamatují, jistě potěší, že 
došlo k vyhlášení dalšího památného stromu, a to dokon-
ce ve snadno dostupné lokalitě – v Čejeticích, příměstské 
části Mladé Boleslavi.

Jedná se o mohutný dub letní (Quercus robur), který 
se nachází vedle úzké pěšiny (dříve označené červenou 
turistickou značkou) na pravém břehu Jizery pod jezem 
v Čejetičkách, na pozemku p.č. 368/1 v k.ú. Čejetice 
u Mladé Boleslavi. Důvodem k vyhlášení za památ-
ný strom bylo zejména zachování jedince úctyhodných 
rozměrů, významného svým habitem a stářím. Strom je 
vysoký cca 22 m. Koruna je nasazená ve výšce 5 m s ter-
minálem a pěti dominantními větvemi a dosahuje šířky 
28 m. Obvod kmene činí cca 4,5 m ve výšce 130 cm nad 
zemí. V současné době je předmětný dub v dobrém zdra-
votním stavu, a to zejména proto, že není pod přímou 
zátěží aglomeračních vlivů. Větve jsou místy jen velmi 
málo proschlé, vzhledem ke stanovišti (blízkost vodní-
ho toku Jizera) nebylo zjištěno poškození z nedostat-
ku vláhy. Nebyl objeven ani výskyt plodnic houbového 

patogenu, na jižní straně kmene od paty směrem vzhůru 
do výše cca jednoho metru je však staré poranění, kde 
je zde patrné působení houbového napadení ve formě 
tvrdé hniloby, rána však zdravě zavaluje. V době vege-
tace je dub hojně olistěn s dobře vyvinutými listy svěží 
zelené barvy. Napadení hmyzími škůdci zjištěno nebylo. 
Do budoucna se tedy předmětný dub jeví jako velmi per-
spektivní a postupně by se mohl stát významnou domi-
nantou místní části Čejetičky, která by mohla přitáhnout 
pozornost turistů stejně jako různé pamětihodnosti nebo 
přírodní výtvory v jiných lokalitách.

Pro zabezpečení ochrany před škodlivými vlivy bylo 
rovněž vyhlášeno ochranné pásmo předmětného památ-
ného stromu, které je stanoveno poloměrem kruhu 20 m 
od kmene stromu. V ochranném pásmu je zakázána jaká-
koli pro památný strom škodlivá činnost (např. stavební 
práce, aplikace chemických látek…).

Martina Schubertová
odbor životního prostředí
oddělení ochrany přírody, myslivosti a rybářství
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Okruh je dlouhý 10 km a začíná a končí u koupa-
liště v Dolním Bousově (ulice V Lipkách). Provede vás 
klidnou krajinou Dolního Bousova, Rohatska, Bechova 
a Svobodína.

Po cestě potkáte 13 informačních tabulí s téma-
ty, která souvisí s historií a současností navštíve-
ných míst. Dozvíte se také mnoho zajímavostí o zdejší 
přírodě.

Cestu je možné zkrátit, pokud na Svobodíně nastou-
píte na vlak (zastávka Bechov) a zpět do Bousova popo-
jedete dvě zastávky vlakem (odj. 9:51, 11:52, 12:44, 
13:51, 14:51, 15:51, 16:51, 17:51, 19:06, 19:51 – tučné 
jedou i So a Ne).

Aby cesta zvláště dětem příjemně plynula, je sou-
částí stezky naučná hra včetně pracovního listu. Ten je 
k dostání v infocentru v Dolním Bousově nebo ke stažení 
na webu infocentra infocentrum@dolni-bousov.cz. 

Stezkou provází děti zajíc Lek, který má pro ně na 
každé tabuli několik úkolů. Za správnou odpověď si 
mohou do pracovního listu překreslit tužkou drobný reliéf 
z tabule (na každé tabuli je jiný motiv). K plnému využití 
pracovního listu je nutné mít s sebou obyčejnou tužku. 

Za vyplněný pracovní list čeká na malé cestovatele 
v infocentru v Dolním Bousově odměna.
 Jan Jihlavec

Počátek naučné stezky je u městského koupaliště

Při slavnostním otevření se na stezku vydali desítky lidí

NAUČNÁ STEZKA KOLEM KLENICE 
ZA HROU A POUČENÍM
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OCHRANA PŘÍRODY

Pod pojmy ochrana přírody a ochránce přírody si vět-
šina občanů představí nějakého aktivistu, který „brá ní 
přírodu“. Někdy, zásluhou médií, to mohou být i obráz-
ky osob přivazujících se ke stromům či lehajících si 
před bagry. Jak je to ale s ochranou přírody doopravdy. 
Základem každého dění jsou zákony. Ochrana přírody 
je řešena zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění. To v platném znění znamená, 
že tento zákon byl mnohokrát novelizován. Celkem se od 
svého vzniku změnil již 30 krát. Zákon určuje v § 75 jed-
notlivé orgány ochrany přírody, kterými jsou obecní úřa-
dy, pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšíře-
nou působností, krajské úřady, Agentura ochra ny přírody 
a krajiny České republiky, správy národních parků, Česká 
inspekce životního prostředí, Ministerstvo životního pro-
středí, újezdní úřady, Ministerstvo obrany. Každý orgán 
ochrany přírody má vymezenou působnost. Ochrana 
ži vočichů a rostlin je obecná. Například jsou chráněni 
všichni ptáci, mimo druhy které jsou zařazeny jako lov-
ná zvěř. Pak jsou ještě zvláště chráněné druhy živočichů 
a rostlin, u kterých se rozlišuje ještě stupeň ochrany - 
ohrožený, silně ohrožený a kriticky ohrožený druh.

Územní ochrana se dělí na přírodní památky, přírod-
ní rezervace, národní přírodní památky, národní přírodní 
rezervace, chráněné krajinné oblasti a národní  parky. 
Existuje i obecná ochrana krajiny, pod kterou se dá 
počítat ochrana krajinného rázu a ochrana významných 
 krajinných prvků.

Ochrana přírody je dost rozsáhlý pojem a každý 
si představí něco jiného - od přikrmování zpěvného 

ptactva v krmítku za oknem až po cílenou a smyslupl-
nou ochranu biotopu a tím i druhů rostlin a živočichů. 
Zákon 114/1992 Sb., umožnil aktivní zapojení občanů 
do ochrany přírody formou občanských sdružení (nyní již 
podle nového občanského zákoníku spolky). Občanská 
sdružení se mají smysluplně zapojit do ochrany přírody, 
nemají vznikat účelově k prosazení zájmů určité skupiny 
občanů, kterým se například nelíbí, že v sousedství se 
postaví další domy a oni přijdou o svůj klid. 

Zánikem okresních úřadů a jejich většinovým převe-
dením pravomocí na krajské úřady došlo ke vzdálení se 
státní ochrany přírody občanům, Ideální stav je, když se 
místní občané zapojí do ochrany určitého území. Pokud 
místní spolek hasičů, myslivců nebo jakýkoliv jiný, pro-
vede nějaké udržovací práce například v místní rezerva-
ci, může to mít ekonomický přínos pro jejich spolkovou 
pokladnu. Vedle ekonomického efektu dojde k tomu, že 
si místní lidé pohlídají, aby někdo neničil výsledek jejich 
práce. Přenesením správy přírodních památek a rezer-
vací na krajské úřady tím došlo ve většině případu k pře-
trhání vazeb na místní spolky a obyvatele. O tato území 
se starají většinou najaté fi rmy, které na místní obyvatele 
nemají vazbu. 

Pro dost lidí je překvapením, že o chráněná území se 
musí člověk starat formou zásahů, které někdy zdánlivě 
odporují ochraně přírody. Bez zásahu člověka, by chráně-
ná území zarostla keři a posléze stromy. Sice by vznikla 
divočina, ale biodiverzita lokality by významně pokles-
la. Každé maloplošné území vzniklo za účelem ochrany 
nějakých druhů rostlin, případně živočichů. Například 
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kdyby v roce 2004 nedošlo k plošnému kácení stromů 
a keřů na Radouči v Mladé Boleslavi, tak by zde nyní byla 
divočina, ale nebyli by zde sysli, ani devaterka.

Ochranu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 
mají na starost krajské úřady, případně správa chráněné 
krajinné oblasti nebo národního parku. V ochraně živoči-
chů a rostlin je ten problém, že se jedná o živé organiz-
my, jejichž populace mají svůj vlastní vývoj, který nejvý-
razněji ovlivňuje člověk svoji činností nebo i nečinností. 
Ochrana zvláště chráněných rostlin je většinou zajiště-
na vyhlášením chráněných území. Ochrana živočichů je 
daleko složitější vzhledem k jejich nárokům na biotop, 
potravu a schopnost migrace. Některé druhy chráněných 
živočichů se dostávají do střetu zájmů s lidskou činnos-
tí. Jsou to různé druhy predátorů, které působí škody 
rybářům, chovatelům hospodářských zvířat i myslivcům. 
Škody od rybožravých predátorů dosahují ročně částky 
200 miliónů korun. Škody na holubech a drůbeži vyčíslili 
organizovaní chovatelé ročně na 50 miliónů korun. Stát 
hradí škody jen za vybrané druhy zvláště chráněných 
živočichů – medvěda, vlka, rysa, vydru, losa a bobra. 
Dříve ještě hradil škody za kormorána, ale v momen-
tě kdy škody každoročně přesáhly 100 milionů korun, 
byl kormorán vyřazen ze seznamu zvláště chráněných 
živočichů.  

Početnost některých predátorů je jedna z příčin mize-
ní jiných chráněných druhů. Například koroptev polní, 
tetřívek nebo jiné druhy se stávají ohrožené jako čejka 
chocholatá. Bohužel o ochraně živočichů rozhodují více 
emoce než realita. Chovatel drůbeže, kterému dravci, 
lišky a kuny, ročně odnesou slepice a holuby za tisíce 
korun, má jiný pohled na tyto živočichy než třeba člověk, 
který vyrostl ve městě anebo v „satelitu“, který už nemá 
s venkovem nic společného, protože se tam drobné hos-
podářské zvířectvo třeba ani nesmí chovat. Tím samo-
zřejmě nechci říci, že někteří lidé ve městech či sate-
litech nejsou schopni vnímat reálnou situaci v ochraně 
přírody. Upozorňuji pouze na obecný trend, který vede 
k odtržení člověka od přírody a který je již patrný téměř 
ve všem lidském konání a je logickým důsledkem dneš-
ního způsobu života. 

Ochrana krajiny má své systémové problémy, kdy je 
nepochopitelně rozdělená na ochranu v lesích, kde má 
vznikat nová „divočina“ a na vlastníky lesních pozemků 
jsou kladeny zcela jiné nároky než na vlastníky země-
dělské půdy a jejich uživatele. Přitom v hospodářských 
lesích je stále zachována ekologická funkce lesa včet-
ně biodiverzity. Pokud se tam děje něco negativního, tak 
je to spojeno se snahou vytěžit co nejvíce dřeva pokud 
možno hned, ale pořád tam je fungující ochrana lesa 
vyplývající ze zákona. Toto se nedá říci o zemědělských 
pozemcích, kde někde vzniká divočina, nad kterou nikdo 
nejásá (různé stráně, které zarůstají keři a stromy) a na 
druhé straně vznikla kulturní poušť, která je ohrožená 
větrnou a vodní erozí, je snížená schopnost vázat vodu 

v půdě a tím dochází k ohrožení suchem a povodněmi. 
Agrotechnické postupy jsou nahrazovány chemií a ničí se 
půdní život se všemi důsledky na biodiverzitu, ale i zdraví 
lidí. Tento problém ze zákona neřeší orgány ochrany pří-
rody, to má zemědělská a chemická loby zřejmě dobře 
ošetřeno, ale mohla by ho řešit občanská sdružení, která 
momentálně jásají nad návratem vlka do české krajiny. 
Je však samozřejmě čistě jejich věcí, na co se zaměřují. 
Ochranu přírody by měl řídit a koncepčně rozvíjet stát. Je 
to jeho úloha. 

Státní ochrana přírody je ve svých mnohých rozhod-
nutích občanskými sdruženími zásadně ovlivňována. 
Jednak kladně, ale také negativně. Příklad toho nega-
tivního je kormorán velký. Když rybáři poukazovali na 
narůstající stavy kormoránů a požadovali povolení jejich 
redukce, tak na základě nátlaku občanských sdružení, 
nebyla redukce povolena. Když náhrada škody, kterou 
hradil stát, přesáhla každoročně částku 100 miliónů 
korun a došlo k mizení ryb z řek, tak došlo k vyjmutí 
kormorána ze seznamu zvláště chráněných živočichů 
a rybáři se marně dožadují náhrady za škody. 

Systém ochrany přírody, ale fakticky se to týká život-
ního prostředí obecně, se zaměřuje hodně na detaily, 
ale nikoliv na koncepční řešení zásadních problémů. 
Možná prezentací řešení zajímavých dílčích projektů 
je veřejnost chlácholena, že se v ochraně přírody něco 
pozitivního děje. Zatím však bohužel nezasvitla žádná 
naděje pro to, aby se řešily problémy, které způsobuje 
současné zemědělství, které škodí životnímu prostředí 
(nízká biodiverzita, eroze půdy, zhoršování kvality pod-
zemních a povrchových vod, degradace půd neschop-
ných zadržet vodu v krajině, vnášení cizorodých látek do 
prostředí včetně vody a potravního řetězce atd.). Jinak 
řečeno – vše je podřízeno zisku, což je z pohledu země-
dělského podnikatele logické, ale špatné je to, že tato 
situace je vytvořena státem a stát tento stav trvale pod-
poruje. Místo řešení příčin se vymýšlí různá technická 
opatření k řešení následků popsaného chování. Zákon 
o ochraně zemědělského půdního fondu by se měl asi 
spíše přejmenovat na zákon na jeho likvidaci. Mimo 
zemědělské politiky stát také řídí zcela nepochopitelným 
způsobem pro přírodu územní rozvoj, což přináší další 
pro přírodu těžce stravitelné důsledky. Takzvaný územ-
ní rozvoj je založen na expanzi zástavby do volné kra-
jiny a způsobuje naprosto nevratné škody zemědělské 
půdě, vodnímu režimu a samozřejmě s tím související 
biodiverzitě. 

Pokračování výše nastíněných trendů vede ke kata-
strofě, kterou si spousta odborníků i laiků již dokáže 
uvědomovat. Bohužel, ti „nejmoudřejší“ mají úplně jiné 
priority. 

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



8 Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 02 / 2016

MYSLIVECKÁ STATISTIKA ZA ROK 2015
V mysliveckém roce 2015, který je počítán od 

1. 4. 2015 do 31. 3.2016, bylo v honitbách ve správ-
ním obvodu Mladá Boleslav uloveno: 7 ks jelena evrop-
ského, 349 ks daňka skvrnitého, 12 ks mufl onů, 907 ks 
srnce obecného, 1920 ks prasete divokého,  9 ks jelena 
siky, 373 ks zajíce polního, 125 ks králíka divokého, 1 ks 
lysek, 3085 ks bažanta obecného, 2119 ks kachen divo-
kých, 1499 ks lišek obecných, 70 ks jezevců, 155 ks kun, 
236 ks holubů hřivnáčů, 277 ks strak obecných, 18 ks 
vran obecných, 49 ks hrdliček zahradních. Z geografi cky 
nepůvodních živočichů bylo uloveno 94 ks psíku mývalo-
vitých, 1 ks norka amerického, 3 mývali severní a 686 ks 
nutrií říčních. 

Bohužel drobná zvěř mizí, bažant obecný se z divo-
ké populace loví minimálně. Konkrétně 98% ulovených 
bažantů připadá na zvěř, odchovanou a vypuštěnou. 
Zajíce polního mají snahu myslivci chránit a doufají, že 
jeho stavy opětovně narostou. Jedním z faktorů úbytku 
drobné zvěře je vliv predátorů, kde dochází k nárůstu 
stavů. Jedna ulovená liška připadá na 43 ha honeb-
ních 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 ostat-
ních živočichů včetně takzvaných polních ptáků. Liška 
přenáší řadu nemocí a parazitů. Vzteklinu se sice podaři-
lo vymýtit, ale bohužel liščí tasemnici ne. Vajíčka tasem-
nice se mohou nacházet na lesních plodech a v případě 
nedostatečného umytí může dojít k vážným zdravotním 
problémům u člověka. V Německu se nedoporučuje jíst 
lesní plody bez tepelné úpravy, bohužel se tento druh 
liščí tasemnice šíří i u nás. O to zarážející je, že v par-
lamentu je petice za zákaz lovu lišek pomocí norová-
ní a zavedení částečné ochrany lišky. V současné době 
liška obecná není živočišný druh, který by byl ohrožen 
na bytí, naopak svojí početností ona ohrožuje 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: 403 ks jezevců les-
ních, 920 ks kusů kun, 1618 ks strak obecných, 489 ks 
vran obecných, 200 ks tchořů, 6 ks vyder říčních, 6 ks 
vlka evropského, 223 ks jestřábů lesních, 966 ks kání 
lesních, 266 ks krahujců obecných, 593 ks krkavců vel-
kých, 282 ks motáků pochopů, 536 ks poštolek obecných, 
2173 ks sojek obecných, 389 ks volavek popelavých 
a 99 ks výrů velkých. Predátorem s pravidelným výsky-
tem v okresu Mladá Boleslav se stal vlk. Počty predátorů 
uváděných myslivci vyvolává nejvíce vášní mezi ochránci 
přírody, kteří nechtějí údaje od myslivců akceptovat. Dle 
mých zkušeností uvedené stavy jsou spíše podhodnoce-
né než naopak, například u krkavce velkého. U některých 

takzvaných „ochránců přírody“ přetrvává vydávat běž-
ně se vyskytující druhy za vzácné a ohrožené, například 
krkavce velkého, výra velkého, pochopa rákosního, kra-
hujce obecného a další.  

Další nasčítané druhy, které jsou ze zákona zvě-
ří: 254 ks havranů polních, 195 ks holubů doupňáků, 
2735 ks holubů hřivnáčů, 417 ks koroptví polních, 492 ks 
křepelek polních, 227 ks sluk lesních, 119 ks čírek, 24 ks 
kopřivek obecných, 2 ks lžičáků pestrých.  

V honitbách ve správním obvodu Mladá Boleslav, 
kterých je 65, vykonává právo myslivosti 959 mysliv-
ců. Myslivost není jenom lov, uživatelé honiteb se starají 
o 1 095 slanisek, 882 zásypů, 1 196 krmelců a 309 napa-
jedel. 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 - například 
divoká prasata. Kdyby se nelovila, způsobila by takové 
škody zemědělcům, že by se podstatně zvýšily ceny 
potravin a procházka v přírodě by byla dost nebezpeč-
ná. V mysliveckém  roce 2015 byl uloven 1 ks divokého 
prasete na 34 ha honební plochy. Lov vyvolává emo-
ce 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, tak nedochází k ničení jiných 
životů. Aby kulturní rostliny mohly vyrůst, tak jsou od-
straněny plevele a zahubeni 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
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VYUŽITÍ  ČI  LIKVIDACE 
ODPADNÍCH VOD Z ŽUMPY?

Již mnoho let se liší zásadně postoj MŽP a MZe k pro-
blematice odpadních vod akumulovaných v žumpách. 
Zatímco MŽP nechce připouštět jinou možnost likvidace 
obsahu žump než odvezením na čistírnu odpadních vod 
(ČOV), tak MZe naopak připouští využití obsahu žump 
ke hnojení na zemědělské půdě. V připravované novele 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) se MŽP 
již snaží prosadit jednoznačný text v tom, že jiná likvi-
dace než na čistírnách odpadních vod není možná. Chci 
se pozastavit nad tím, co to může přinést. Nejprve se 
pokusím popsat stávající stav. V současné době ten, „kdo 
akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce (žumpě), je 
povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla 
ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na 
výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce život-
ního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu 

s tímto (vodní zákon) zákonem“. Není tedy zatím striktně 
stanovena povinnost odvozu odpadních vod na ČOV. Jak 
tedy lze využít odpadní vody v souladu se zákonem? Je 
to na první dojem trochu problematické, ale za určitých 
okolností, kdy budou dodržena všechna pravidla pro apli-
kaci, jako je rovnoměrnost, vhodné klimatické podmínky, 
aplikace mimo ochranná pásma vodních zdrojů, dodržení 
vzdáleností od vodních toků a vodních ploch, správná 
volba aplikační dávky (na základě zohlednění mnoha 
dalších faktorů) a na orné půdě zapravení do půdy orbou 
či aspoň podmítkou, si lze využití ke hnojení představit, 
aniž by došlo k ohrožení povrchových či podzemních vod. 
Takový postup je, podle mého názoru, v souladu s vodním 
zákonem. Samozřejmě zůstává povinnost takové využi-
tí odpadních vod prokázat. Výše popsaný scénář podle 
MŽP v pořádku není a proto má dojít novelou vodního 



10 Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 02 / 2016

JEZY A MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY (MVE) 
NA JIZEŘE –  PEVNÝ BETONOVÝ JEZ 
A MVE PÍSKOVÁ LHOTA –  ZÁMOSTÍ 

A MVE KRNSKO (Ř. KM 30,910)

Pevný jez na řece Jizeře je historická stavba, jejíž 
 normace se datuje dle vodní knihy od roku 1864. Jez se 
nalézá šikmo k ose vodního toku, je dřevěný, s kamen-
nou výplní, tzv. „pražského typu“ a má dodatečně zřízenu 
krycí betonovou desku. Je dlouhý 75,84 m a 12 m široký. 
Vzdutí hladiny Jizery využívají dvě malé vodní elektrár-
ny (MVE), na levém břehu derivační, na pravém břehu 
příjezová.

K jezu na pravém břehu byl přistavěn koncem 19. sto-
letí Mlýn č.p. 58, kde byla osazena Girardova  turbína. 
Výměna této turbíny za efektivnější Francisovu byla povo-
lena p. Dürichovi – majiteli fi rmy J.a F. Kuchta  v Krnsku 
vodoprávním výměrem v roce 1920. Později byl tento 
Mlýn ve správě  a provozu bývalého n.p. Mlýny a těstárny 
Pardubice, krupárna Krnsko. V roce 1979 došlo k uzavře-
ní vtoku a výtoku na někdejší turbínu a tím skončilo její 
provozování.

Obnova MVE byla povolena zdejším vodoprávním 
úřadem v r. 2011 zároveň s povolením k nakládání 
s povrchovými vodami – k využívání jejich energetické-
ho potenciálu v MVE pro pohon jedné Kaplanovy turbiny 
o výkonu 75 kW. Kolaudační souhlas byl vydán v srpnu 
2013 fi rmě ENER J2, a.s., která provozuje MVE na obou 
březích Jizery.

Budova Mlýna č.p. 58 bohužel v prosinci 2015 kom-
pletně vyhořela. Naštěstí pro majitele elektrárny (liší 
se od majitele budovy bývalého Mlýna), požár turbínu 
nepoškodil.

Vtokový objekt na MVE Krnsko je zapuštěný za rub 
stávající ocelové štětovnicové stěny. Strojovna je zřízena 
v suterénu bývalého mlýna, nyní již v jediné části, která 
zůstala po požáru. Výtok z ocelové savky turbíny končí za 
půdorysem mlýna.

Normace Mlýna č. p. 23 Zámostí se datuje od r. 1864 
manželům Kuchtovým ze Zámostí.

V červnu 1965 bylo přezkoušeno vodní oprávnění 
vodní elektrárny se dvěma turbínami majiteli, kterým 
byl Družstevní kombinát, lidové výrobní družstvo 
v Dražicích n. J. Budova elektrárny je zděná, rekon-
struovaná roku 1922 a sousedí s hosp. budovami, které 
byly dříve v majetku JZD Rozsévačka v Bezděčíně. 
V roce 1998 bylo vydáno Jánu Bercelimu – EURO SPRO 
a. s. povolení k nakládání s vodami za účelem výroby 
elektrické energie v MVE se 3 Francisovými turbínami, 
které zde vyrábí elektrickou energii dodnes. Majitele 
elektrárna ještě dvakrát změnila, aby si našla svého 
nynějšího majitele.

Náhon ke strojovně MVE Zámostí je otevřený, beto-
nový, v pravé stěně s proplachovací propustí. Ve spodní 
stavbě strojovny jsou 3 Francisovy turbiny o celkovém 
výkonu 310 kW. Odpad od turbín je společný, otevřeným 
korytem délky 115 m.

Andrea Jaroměřská
odbor životního prostředí
vedoucí oddělení vodního hospodářství

zákona ke striktnímu umožnění likvidace odpadních vod 
z žump pouze na ČOV. Nabízí se ovšem otázka, zda je to 
rozumné. Existují argumenty pro i proti, některé i v duchu 
úsloví „kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde“. 

Mezi nejzávažnější argumenty zastánců odvážení 
odpadních vod na ČOV patří ten, že se do půdy (a tedy 
následně do potravního řetězce) dostávají farmaka. 
Jenže čistírny odpadních vod farmaka také z vody zce-
la neodstraní a např. voda v Jizeře a následně v Labi je 
velmi využívána pro závlahu zemědělských plodin a to 
i „na list“. Absorpce farmak rostlinami tak může být 
ještě výraznější, než při hnojení na zemědělskou půdu 
například po sklizni obilovin či řepky. Navíc odvoz fekálií 
na čistírny je nepříznivý k životnímu prostředí v tom, že 
často musí být přepravovány na velké vzdálenosti (pouze 
velké čistírny jsou schopny bez narušení čistícího proce-

su vyhnilé odpadní vody z žump přijímat) a je tak zatěžo-
váno životní prostředí dalšími vlivy z dopravy. Problémy 
pravděpodobně budou i kapacitní. Budou-li všichni 
odvážet fekálie na ČOV, ty to nebudou moci zvládnout 
a budou příjem odmítat. Nemohou si dovolit narušení 
čistícího procesu a následné postihy. To už se ostatně na 
některých ČOV děje. 

A ještě připomínka k farmaceutickým přípravkům – ty 
jsou ve velké míře využívány i ve veterinárním lékařství 
při léčbě všech druhů hospodářských zvířat. Proto jsou 
logicky obsaženy i ve všech statkových hnojivech… 

Domnívám se, že bude-li po novele zachována jako 
jediná možnost pro likvidaci odpadních vod z žump 
jejich odvoz na ČOV, zvítězí demagogie nad logikou 
a rozumem. 
 Jan Jihlavec
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„MLADÁ BOLESLAV – 
VODOVOD – JIŽNÍ SKUPINA“

Jednou z velkých investic společnosti Vodovody 
a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. (VaK MB) v roce 2015 
bylo řešení kvality pitné vody jižním a jihovýchodním 
směrem od Mladé Boleslavi. 

S ohledem na stále se zhoršující stav v oblasti ochra-
ny a využití stávajících lokálních zdrojů podzemní vody 
(především z důvodu nedostatečné přirozené hydrogeo-
logické ochrany) využívaných v současnosti k zásobování 
jednotlivých spotřebišť v oblasti a nutnosti úpravy kvality 
vod (i s ohledem na stále se zvyšující nároky na kvali-

tu pitné vody pro hromadné zásobování), bylo navrženo 
napojení obcí Luštěnice, Libichov a Písková Lhota na 
skupinový vodovod Mladá Boleslav. Tento vodovod využí-
vá velice kvalitní a standardně zajištěnou podzemní vodu 
ze zdrojů Klokočka a Bradlec. 

Byly vybudovány vodovodní řady v celkové délce 
8447,5 m se 2 čerpacími stanicemi. Stavba byla povo-
lena rozhodnutím odboru životního prostředí Magistrátu 
města Mladá Boleslav v listopadu 2014 a zkolaudována 
v březnu 2016. Celkové náklady dosáhly 35 milionů korun 

Luštěnice, pokládka vodovodního přivaděče LT DN 300 mm
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HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI 
V URBANIZOVANÉM ÚZEMÍ

Dešťová voda je stále v drtivé většině případů vnímána 
jako problém, kterého se musí město co nejrychleji zba-
vit, nejlépe rychlým odvedením za jeho hranice. Tím se 
problém neřeší, ale pouze přesouvá. Důsledkem je vznik 
lokálních (bleskových) povodní, kdy kapacita jednotné či 
dešťové kanalizace nepostačuje k odvedení srážek a ani 
vodní toky nejsou tomuto náporu schopny odolat. 

Pro města je typický vysoký podíl nepropustných 
ploch, jako jsou komunikace, chodníky, parkoviště, stře-

chy. V centrech měst mohou tyto plochy tvořit 70 i více 
procent. Dešťové vody se na tomto typu povrchu nemo-
hou vsakovat a drtivá většina odtéká jednotnou nebo 
oddílnou kanalizací do vodních toků. Kromě zvýšení obje-
mu vod, které jsou kanalizací odváděny, zároveň dochází 
k urychlení odtoku. Voda pak, zejména v případě přívalo-
vých srážek, může ve městech napáchat značné škody. 

V důsledku historického vývoje má dnes většina měst 
jednotné systémy odkanalizování, tzn., že jedním potru-

a plně je hradila společnost VaK MB z vlastních zdrojů.
Realizací této stavby se obce Písková Lhota, Libichov, 

Sýčina, Luštěnice Voděrady, Němčice, Kosořice, 
Charvátce, Luštěnice - Zelená, Čachovice, Lipník, Struhy, 
Vanovice, Všejany a Vlkava začaly zásobovat kvalitní pit-
nou vodou ze skupinového vodovodu Mladá Boleslav.

Jednou z dalších výhod realizace páteřního řadu je 
možnost napojení Nepřevázky a Strašnova, což zatím 
nebylo realizováno. Následně bude odstaven místní zdroj 
vody s úpravnou na odstraňování železa v katastru obce 
Hrušov. Tím se i současný vodovod Brodce-Horky-Hrušov 
přepojí na mladoboleslavskou vodu. 

Po napojení nových oblastí přistoupila společnost 
VaK MB k zásadní změně názvosloví. Zanikl mimo jiné 
název skupinového vodovodu Dobrovice, skupinového 
vodovodu Luštěnice, skupinového vodovodu Ledce-
Prodašice-Ujkovice, skupinového vodovodu Kněžmost 
a také místního vodovodu Písková Lhota. Všechny uve-
dené vodovody se staly součástí Skupinového vodovodu 
Mladá Boleslav. Skupinový vodovod bude tak přehled-

nější a lépe kontrolovatelný orgány hygienické služby 
i orgány životního prostředí.
zdroj: VaK MB, PD ke stavebnímu povolení
 Andrea Jaroměřská

Přečerpávací stanice Luštěnice, armaturní vystrojení 
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bím jsou odváděny jak splaškové vody, tak vody dešťo-
vé. Vzhledem k rozvoji měst však tento systém během 
přívalových srážek často selhává. Současná města totiž 
vyprodukují takové množství vody, že pro ně není fi nanč-
ně ani technicky možné vybudovat dostatečně kapacit-
ní kanalizaci, která by byla schopná bezpečně odvést 
všechny vody i během mimořádných srážek. Řešením 
negativních důsledků současného systému odvodnění 
měst je přechod od centrálního odvádění dešťových vod 
k decentrálnímu hospodaření s nimi, tj. v maximální míře 
se snažit řešit nakládání s dešťovými vodami v místě 
jejich dopadu na povrch. 

Hospodaření s dešťovou vodou by mělo vycházet 
z několika základních pravidel. Redukování, příp. zpoma-
lení odtoku dešťových vod by se mělo realizovat přímo 
na pozemku, kam srážka dopadla (toto vyplývá i z § 5 
odst. 3 vodního zákona). Dále je nutné nemíchat dešťové 

a splaškové vody. Jen tak je možné dešťové vody vypa-
řovat, vsakovat nebo je znovu využívat např. i v domác-
nosti jako užitkovou vodu. V neposlední řadě je třeba, 
aby množství dešťových vod, které odtéká ze zastavě-
né plochy, bylo stejné jako množství, které by odteklo 
z nezastavěného pozemku. 

Základními nástroji hospodaření s dešťovou vodou 
jsou různé technické objekty a zařízení, které podporují 
výpar, vsakování a pomalý odtok dešťových vod. Jejich 
základním účelem je zmírňovat velikost odtoku dešťo-
vých vod ze zpevněných ploch při přívalových deštích. 
Ze zastavěného území tak může odtékat až 15 – 20 krát 
méně vody. Hospodaření s dešťovými vodami však ne-
jsou jen technická opatření, ale i přístupy, které přispí-
vají k zachování přirozeného koloběhu vody nebo jejímu 
hospodárnému využívání (např. akumulace a využívání 
dešťových vod nebo využití vegetačních střech). 

Technická opatření k nakládání s dešťovými vodami 
mohou mít kromě vodohospodářské funkce i funkce jiné, 
např. estetické. Pro obyvatele měst je tato funkce jednou 
z nejdůležitějších. Může vzniknout jak zajímavým tech-
nickým řešením objektů, tak např. nižší i vyšší vegetací. 
Vhodně zvolená vegetace mimo jiné zmenšuje množství 
vod, které je třeba z území odvádět a zlepšuje mikrokli-
ma území (v létě snižuje teplotu vzduchu a zvyšuje jeho 
vlhkost a přirozeně ho čistí).

I s přihlédnutím ke stávajícímu období sucha, bude 
stále častěji třeba přehodnotit náš vztah k hospodaření 
s dešťovými vodami a před jejich rychlým odvedením 
z území města se naučit je vhodně využívat.

Kristýna Novotná
odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství
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ZMĚNY V ZÁKONĚ O OCHRANĚ 
ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu byl za poslední dva roky hned dvakrát 
podstatně novelizován.

O hlavních změnách, které přinesla novela zákona 
č. 41/2015 účinná od 1.4.2015, jsem již čtenáře infor-
movala ve druhém čísle Zpravodaje 2015.

Nyní bych ve stručnosti shrnula pro veřejnost asi nej-
podstatnější změny, které přinesla novela č. 184/2016 
účinná od 28. 6. 2016 a v některých případech bych se 
ještě možná krátce vrátila k novele č. 41/2015.

První změna se skrývá pod bodem 11. a zní - V §9 
odst. 2 písm. a) bodě 2 se slova „stavbu pro bydlení 
nebo“ zrušují.

Tímto ustanovením se zásadně změnila situace v tom 
smyslu, že pro stavbu rodinného domu je třeba žádat 
o souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního 
fondu, a to i v případě rodinných domů v zastavěném 
území. Přitom od účinnosti zákona, tj. od 1.7.1992 do 
31.3. 2015 platilo, že  stavby rodinných domů v zasta-
věném území nevyžadovaly souhlas s odnětím půdy 
ze zemědělského půdního fondu, od 1.4.2015 to pak 
již byly jen rodinné domy v zastavěném území v prolu-
ce do 0,5 ha. Dále do 31.3.2015 platilo, že u ostatních 
staveb v zastavěném území, které souhlas vyžadovaly 
a byly zpoplatněny, se použil koefi cient 0,2. Tedy odvody 
v zastavěném území byly pětinové ve srovnání se stav-

bami mimo zastavěné území. Již předchozí novelizace 
tedy podmínky pro odnětí staveb v zastavěném a neza-
stavěném území zcela nepochopitelně nivelizovala.

Změnou ustanovení pod body 18 - 20 se upravil výčet 
případů „osvobozených“ od platby odvodů.

Bod 18 novely zní – V §11a odst.1 písm. b) se 
slova pozemních komunikací ve vlastnictví státu 
nahrazují slovy „dálnic, silnic  a místních komunika-
cí“ (s odkazem na zákon č. 13/1997 Sb., o pozem-
ních komunikacích). Tímto ustanovením se rozší-
řil výčet komunikací, za jejichž odnětí se odvody 
nestanoví (zpoplatněné zůstávají nadále účelové 
komunikace).

Bod 19 upravuje původní znění zákona – změny dru-
hu pozemku na ostatní a vodní plochy k zajištění zájmů 
ochrany přírody.

Bod 20 doplňuje §11a o nová písmena l) až p) – regis-
trované VKP, změna druhu pozemku na lesní pozemek 
u půdy III. až V. třídy ochrany, vodní nádrže, vodohos-
podářské meliorace, realizace prvků plánů společných 
zařízení podle schválených komplexních pozemkových 
úprav.

Pokud se týká rodinných domů, tak v § 11a ke 
změně nedošlo, tedy stavba rodinného domu podlé-
há souhlasu s odnětím půdy a zároveň povinnosti za 
toto odnětí zaplatit odvod.
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Změnu ale přinesla novela č. 184/2016 pokud se týká 
výše odvodů za stavbu rodinného domu a to v posledním 
bodě 30 následujícím způsobem – V příloze části D bod 2 
včetně poznámky pod čarou č. 39 zní:

„Zjistí, bude-li odnětím půdy ze zemědělského půdní-
ho fondu negativně ovlivněn některý z faktorů životního 
prostředí, vyjmenovaných v části B, a v návaznosti na 
to určí odpovídající ekologickou váhu tohoto ovlivnění. 
V případech, že bude ovlivněno více faktorů životního 
prostředí, uplatní se nejvyšší určená ekologická váha 
vlivu. Ekologická váha vlivu se nepoužije při výpočtu 
odvodů za zemědělskou půdu odňatou ze zemědělského 
půdního fondu na plochách…

c) rodinných domů včetně souvisejících staveb 
umísťovaných na jednom stavebním pozemku, pokud 
je stavebníkem fyzická osoba a rodinný dům má sloužit 
bytové potřebě stavebníka.…“

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu pro rodinný dům, který se 
nachází v některém chráněném území (např. Chráněná 
oblast přirozené akumulace vod Severočeská křída, 
Chráněné ložiskové území Mělnická pánev apod.), je po 
novele č. 184/2016 několikanásobně nižší (v případě 
chráněné oblasti přirozené akumulace vod desetkrát - 
přičemž toto území zahrnuje zhruba tři čtvrtiny bývalého 
okresu, v případě chráněného ložiskového území pětkrát 

apod.) Maximální výše odvodů za m2 zastavěné a souvi-
sející zpevněné plochy, tak v případě stavby rodinného 
domu může činit cca 180 Kč.

Pokud se týká formulářů umístěných na webových 
stránkách Magistrátu (občan - jak co zařídit – formulá-
ře – životní prostředí), kterým jsem se podrobně věno-
vala v minulém článku, nedostály v důsledku novely 
č. 184/2016 žádných změn. 

Na webových stránkách Magistrátu je také ve složce 
občan - jak co zařídit - životní situace - životní prostředí, 
umístěn článek k odnětí půdy ze zemědělského půdního 
fondu obecně.

Nejjednodušší pro žadatele je předložit na odbor 
životního prostředí k vyjádření konkrétní projektovou 
dokumentaci a v rámci tohoto souhrnného vyjádření 
obdrží informaci, zda je třeba o souhlas s odnětím 
půdy požádat (v případech některých lokalit byl sou-
hlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu již 
vydán bez podmínky platby odvodů přede dnem účin-
nosti novely č. 41/2015). Pokud tedy je o souhlas třeba 
požádat obdrží rovněž potřebné podklady.

Dana Zemanová
odbor životního prostředí  
vedoucí oddělení ochrany půdy, lesa, 
ovzduší a odpadů
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PROBLEMATIKA POVINNOSTI 
PODNIKATELE PROKÁZAT 

PRÁVNÍ DŮVOD PRO UŽÍVÁNÍ PROSTOR 
SÍDLA A PROVOZOVNY

Problematika se týká následujících ustanovení záko-
na č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve zně-
ní pozdějších předpisů (dále jen ŽZ): § 31 odst. 2 ŽZ, 
§ 46 odst. 1 písm. f) ŽZ, § 46 odst. 2 písm. f) ŽZ, § 17 
odst. 3 ŽZ.

Problematika se týká následujících ustanovení záko-
na č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále jen 
NOZ): § 714 NOZ, § 715 NOZ, § 1126 odst. 2 NOZ, 
§ 1128 NOZ, § 1129 NOZ, § 1132 NOZ. 

 Prokazování právního důvodu 
pro užívání prostor sídla:
Je-li nemovitost ve společném jmění manželů, byť 

by do nemovitosti, která se nachází ve společném jmění 
manželů, chtěl umístit sídlo pouze jeden z manželů 
a nikoli třetí osoba, nejedná se o běžnou záležitost. 
Podle ustanovení § 714 odst. 1 NOZ se tedy vyžadu-
je jednání (souhlas) obou manželů, resp. jednoho 
manžela se souhlasem druhého. Živnostenský úřad 
v praxi požaduje pro prokázání titulu k užívání prostor 
sídla v takové nemovitosti souhlas obou manželů. 

Je-li nemovitost součástí společného jmění manželů, 
přičemž sídlo do této nemovitosti chce umístit třetí 
osoba, bude se jednat o záležitost, kterou nelze považo-
vat za běžnou ve smyslu ustanovení § 714 odst. 1 NOZ. 
Bude tedy potřeba i zde souhlasu obou manželů, pří-
padně může jednat jeden se souhlasem druhého. 

 Prokazování právního důvodu 
pro užívání prostor provozovny: 
Umístění provozovny do bytu bude zásadně podléhat 

režimu rozhodování o významné záležitosti, neboť provo-
zovna v bytě bude znamenat ve většině případů velkou 
zátěž nemovitosti. Spoluvlastníci by tedy měli zásadně 
rozhodovat dvoutřetinovou většinou. 

Je-li nemovitost ve společném jmění manželů a do 
nemovitosti by chtěl umístit provozovnu pouze jeden 
z manželů a nikoli třetí osoba, ani zde se nejedná 
o běžnou záležitost, kde by mohl jednat pouze jeden 
z manželů. Podle § 714 odst. 1 NOZ se vyžaduje jednání 
(souhlas) obou manželů, resp. jednoho manžela se 
souhlasem druhého. 

Je-li nemovitost součástí společného jmění manželů, 
přičemž provozovnu do této nemovitosti chce umístit 
třetí osoba, bude se jednat o záležitost, kterou rovněž 
nelze považovat za běžnou ve smyslu ustanovení § 714 
odst. 1 NOZ (tedy za záležitost, kde by mohl jednat jen 
jeden z manželů). I zde bude potřeba souhlasu obou 
manželů, případně může jednat jeden se souhlasem 
druhého. 

Martina Hlaváčová
správní odbor a obecní živnostenský úřad
vedoucí obecního živnostenského úřadu

OVZDUŠÍ –  TERMÍN PRO PRVNÍ KONTROLU 
KOTLŮ VYPRŠÍ 31.12.2016

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na 
pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, 
který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu 
ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky 
provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje 
odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí 
být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle 
§ 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).

V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si 
budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat 
technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. 
Napřesrok totiž po nich může být vyžadován doklad, zda 
je kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží, vystavu-
je se reálné hrozbě pokuty. 

Kontrolu technického stavu a provozu spalovací-
ho stacionárního zdroje provádí výhradně odborně 
způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdro-
je, která má od něj udělené oprávnění k jeho insta-
laci provozu a údržbě, přičemž proškolování těch-
to odborně způsobilých osob provádí pod dohledem 
Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autori-
zovaného společenstva Asociace podniků topenářské 
techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské 
komory ČR.

Seznam odborně způsobilých osob je průběž-
ně aktualizován a lze jej nalézt na následující adrese: 
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php .
 Jan Jihlavec


