Anna
ministryně

Hubáčková
životního

prostředí

Praha

Vážená

panÍ starostko,

vážený

pane

dne 6. června

2022

starosto,

s díky za naše společné jednání v Nižboru jsem přislíbila, že budete první/prvrím,
koho budu informovat
krocích Ministerstva životního prostředí a celého resortu ve věci vyhlášení
NP Křivoklátsko,
což

o dalších
ted' činÍm.

Vyhlášení
NP Křivoklátsko
je logickým
vyústěnim
dlouholetých
snah ochrany
přírody
zajistit
tomuto
přírodně
bohatému
území plnohodnotnou
ochranu,
kterou
nelze v rámci vyhlášené
CHKO dlouhodobě
garantovat.
Připravovaný
návrh pokrývá
nejcennější
části dnešní CHKO, je vymezen
téměř výhradně
na
půdě ve vlastnictví
státu,
vyhýbá
se zastavěným
či zastavitelným
územím
obcí (s jedinou
výjimkou)
a bere tedy maximální
možný ohled na zájmy obcí, na jejichž
katastru
má ležet. Pochopitelně
pro výše
uvedené
se stalijednou
z priorit
uvedených
v programovém
prohlášení
současné
Vlády CR.
Záměr vyhlášení
NP Křivoklátsko
má jednoznačnou
podporu
široké odborné
veřejnosti,
opakovaně
byl
s pozitivnÍm
výsledkem
diskutován
na úrovni
Středočeského
kraje.
Několikrát
byl s dotčenými
obcemi
a dalšími subjekty
předjednáván
a pracovníci
resortu (MZP a AOPK CR) opakovaně
poskytovali
informace
a odpovídali
na připomínky
či námitky,
které v diskusích
zazněly.
Celý tento
proces je předjednáním
před vlastním
projednáním
záměru,
které musí postupovat
podle
zákonného
předpisu
a při kterém
musí MŽP poskytnout
zákonnou
IhŮtu k připomínkám
a následně
připomínky
vypořádat.
Pouze
po těchto
krocích
může
proces
vyhlášení
pokračovat
projednáním
a schválením
formou
návrhu
zákona v obou komorách
Parlamentu
ČR.
Pokud se samotného
předjednávání
týká, jeho intenzita
v posledních
týdnech
narůstala,
a i já osobně
jsem se s Vámi,
zástupci
dotčených
obď, několikrát
ráda setkala.
Na našem
posledním
společném
jednání
v Nižboru jsem vyslechla
i obavy o to, že by plánované
spuštění
projednání
v červnu způsobilo
překryv
zákonné
IhŮty k projednání
s letními
měsíci, kdy zastupitelstva
fungují
jen omezeně,
a hlavně
s obdobím
těsně
před komunálními
volbami.
S ohledem
na mé vlastní
bohaté
zkušenosti
bývalé
starostky
považuji
tuto připomínku
za dŮležitou.
Po zralé
úvaze
jsem
se proto
rozhodla
určit
datum
oficiálního
zahájení
procesu
vyhlašování
NP
Křivoklátsko
tak, aby se vytvořil
prostor
pro plnohodnotné
zapojení
obcí (a všech ostatních
účastníků)
bez uvedených
komplikací,
s dostatečným
prostorem
i po komunálních
volbách
- tedy v září 2022.
VěřÍm,
že tento
můj krok pomůže vyřešit problémy
těch,
maji zájem a že povede
k dovyjasnění
zbývajících
otázek
projednánÍ
podle zákona.

kteří skutečně
o poctivé
projednání
a konečně
i k hladšímu
samotnému

návrhu
procesu

Obracím
se na Vás zároveň
s naléhavou
prosbou
o co nejdŮslednější
informování
obyvatel
Vaší obce
o připravovaném
záměru
tak, aby byla co nejlépe
připravena
k zářijovému
připomínkování.
AktuálnÍ
informace
a
dokumenty
MŽP
prŮběžně
aktualízujeme
https://www.mzp.cz/cz/vyhIasovani
np krivoklatsko.
V příloze mého dopisu proto také najdete aktuální
mapu té části navrhovaného
NP Křivoklátsko,
která se překrývá
s katastrem
Vaší obce.

S díky
Ing.

a Úctou

Bc. Anna

Hubáčková
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