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Vážená paní starostko,
na základě pověření pana předsedy vlády reaguji na Váš dopis ve věci nesouhlasu
s vyhlášením Národního parku Křivoklátsko.
Předseda vlády považuje za stěžejní, že byl z iniciativy ministryně životního prostředí Anny
Hubáčkové zahájen dialog, který chce Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vést důkladně
za účasti všech dotčených subjektů, a který bude pokračovat i nadále, aby byly řádně
posouzeny všechny aspekty plánovaného zřízení Národního parku Křivoklátsko. Právě
zahájení dialogu, a též i konstruktivní diskuze, je jedním z prvních kroků, které tato vláda
prostřednictvím paní ministryně učinila.
Toto první setkání s paní ministryní Hubáčkovou se uskutečnilo 24. února 2022 v obci Běleč
za účasti dotčených obcí a krajů a též za účasti dalších představitelů MŽP a Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR. Cílem úvodní debaty s MŽP bylo poskytnout bližší a detailnější
informace ohledně plánovaného záměru na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko a
rozptýlit případné obavy místních obyvatel a samospráv ještě před samotným zahájením
procesu vyhlašování národního parku. Jak jsem byla informovaná ze strany MŽP, účastníci
setkání společně prodiskutovali záměr na vznik budoucího chráněného území, jaká omezení
a přínosy obcím a jejich obyvatelům národní park přinese, a dále pak také to, jaké mají obce
možnosti ovlivnit jeho budoucí režim. Paní ministryně na tomto setkání účastníky
informovala, že MŽP plánuje zahájit proces vyhlašování Národního parku v červnu letošního
roku.
Celý proces je na počátku, navržený harmonogram začíná od přípravy záměru vyhlášení
národního parku včetně přípravy nezbytných podkladů od března do května 2022. Následně
v červnu 2022 by dle harmonogramu mohlo proběhnout oznámení záměru, na což bude
navazovat 90denní lhůta pro podávání námitek ze strany obcí, krajů a vlastníků nemovitostí.
Dále mezi říjnem a listopadem 2022 bude probíhat zákonem daná lhůta pro vydání
prvoinstančních rozhodnutí o podaných námitkách. Dle harmonogramu, který navrhlo MŽP,

Úřad vlády České republiky
Sekce Kabinetu předsedy vlády ČR

by finální materiály mohly být schvalovány na jednání vlády na konci roku 2022 či na začátku
roku 2023. Vláda samozřejmě o případném vyhlášení bude rozhodovat po důkladné diskusi.
Dále proběhne standardní legislativní proces, tedy mimo jiné schvalování materiálu též
v obou komorách Parlamentu.
Vážená paní starostko, usilujeme o to, aby přístup vlády byl transparentní a též následující
kroky byly ze strany státu citlivé. Věřím, že se cíle ochrany přírody podaří důsledným
vysvětlováním a projednáváním sladit se zájmy místních obyvatel a že snaha MŽP
o důkladnou diskusi s dotčenými občany a subjekty včetně standardního legislativního
procesu bude zárukou rozumného konsensuálního řešení.
S pozdravem
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