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Postup v rámci prokázání souladu činností projektu na území Natura 2000 

Postup uplatňovaný v SR 

V rámci programu/projektu FMP mohou být financovány pouze ty malé projekty, které nemají 
negativní vliv na životní prostředí, včetně chráněných území. Povinností každého žadatele je 
prokázat, že tato podmínka je splněna a malý projekt je způsobilý k financování. 

Způsob prokázání této skutečnosti vychází z příslušných národních právních předpisů a liší se v 
závislosti na charakteru projektových aktivit a místa jejich realizace. Oprávněný žadatel proto při 
přípravě malého projektu ověří jeho lokalizaci (zda jsou aktivity plánované v rámci chráněných území 
nebo v jejich blízkosti, resp. mimo chráněné území) a to, zda aktivity malého projektu vyžadují 
potvrzení Okresního úřadu v sídle kraje. 

Postup uplatňovaný v SR 

Mapy chráněných území najdete v SR na: http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&lang=sk. 
V SR se vzhledem k zaměření programu (tvorba plánů, strategií a jejich realizace) u některých aktivit 
vyžaduje komunikace oprávněného žadatele s okresními úřady.  
V závislosti na zaměření malého projektu můžou být stanoviska okresního úřadu následující: 
     A) vydává písemné potvrzení k územím soustavy Natura 2000, nebo 
     B) neúčastní se procesu přípravy a realizace malého projektu a nevydává písemné potvrzení. 
 

Ad A) V potvrzení k Natura 2000 okresní úřad uvádí, že není pravděpodobné, že malý projekt 
může mít buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány nebo projekty významný negativní 
vliv na území evropské soustavy chráněných území Natura 2000 (tj. na chráněné ptačí území 
nebo území evropského významu).  

Vyjádření okresního úřadu k územím Natura 2000: 
▪ je potřeba jen:   
a) pro investiční a jiné vybrané aktivity v rámci specifického cíle 2.1, 3.1 (Tabulka I.); 

 
       Ad B) Potvrzení okresních úřadů v sídle kraje k územím Natura 2000 se nevyžaduje: 

a) pro ostatní aktivity, které nejsou uvedeny v Tabulce I.; 
b) pro stavební činnost v rámci zastavěných území obcí, která jsou současně mimo území 

soustavy Natura 2000 a zároveň nejde o úpravu vnější fasády nebo střešních prostor budov 
(které mohou být biotopem pro chráněné druhy netopýrů a ptactva); v těchto případech 
stačí čestné prohlášení oprávněného žadatele. 

V případech, kdy se vyjádření okresních úřadů nevyžaduje, žadatel předkládá Správci HCP čestné 
prohlášení (příloha č. II.4b PpŽaKU).    
 
 
Tabulka I.  
Přehled specifických cílů programu/projektu FMP s vyznačením těch cílů a jejich aktivit, pro které se 
vyžaduje vyjádření nebo předběžná konzultace (pro posouzení, zda je nutné vyjádření okresního 
úřadu) s okresním úřadem k územím soustavy Natura 2000. 
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Specifický cíl 2.1. Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a   
                              návštěvníky přeshraničního regionu 
Aktivity, pro které se vyžaduje vyjádření: 
A1 - Rekonstrukce/revitalizace/vybudování turisticky atraktivních objektů kulturního/   
         přírodního dědictví (stavební práce); 
A3 - Vybudování turisticky atraktivních objektů pro zatraktivnění přírodního dědictví  
        (stavební práce); 
A5 - Realizace vyhlídkových míst a infrastruktury (rozhledny, vyhlídkové mosty atd.)  
        podporující další využití přírodního a kulturního dědictví; 
 
B1 - Budování infrastrukturních prvků bezbariérového přístupu pro osoby se sníženou  
        schopností pohybu včetně zvukových, grafických a podobných naváděcích systémů;  
B2 - Výstavba/rekonstrukce vyhrazených parkovacích míst pro hendikepované a další  
        skupiny se speciálními potřebami (rodiny s dětmi, senioři) při přírodní/kulturní   
        památce; 
B3 - Výstavba/zvýšení kapacity parkovišť při významných turistických destinacích (potřeba   
        prokázání stávající nedostatečné kapacity); 
B4 - Výstavba/revitalizace oddechových zón vedle přírodních a kulturních památek; 
B5 - Realizace doprovodné infrastruktury a vybavení/mobiliářů v řešené lokalitě (stojany   
        pro kola, informační tabule, odpočívadla, přístřešky, atd.); 
B7 - Rozšiřování turistických informačních center/infobodů/infostánku/městských  
        informačních turistických systémů za účelem prokázaného zvýšení povědomí o  
        turistických atraktivitách přeshraničního regionu; 
B8 - Budování značení přístupu k přírodním/kulturním památkám; 
 
C1 - Výstavba/rekonstrukce cyklistických stezek a cyklostezek zlepšujících přístup a  
        propojení kulturní/přírodně významných lokalit v přeshraničním regionu včetně  
        doplňkové infrastruktury; 
C2 - Výstavba/rekonstrukce turistických stezek, tematických naučných stezek nebo  
        specifických stezek a tras pro sportovní turistiku (in-line, lyžařské, vodácké, atd.)  
        Zlepšujících přístup a propojení kulturní/přírodně významných lokalit v přeshraničním  
        regionu včetně doplňkové infrastruktury; 
C6 - Značení cyklotras, naučných a turistických stezek (pouze doplňkově); 
 
Aktivity, pro které se vyžaduje konzultace - jsou všechny aktivity v rámci typu aktivit E, F a G. U 
těchto je potřebné dokladovat uvedenou konzultaci v emailové komunikaci jako přílohu čestného 
prohlášení (příloha č. II.4b PpŽaKU) 

 

Specifický cíl 3.1. Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a  
                             regionálních aktérů 

Aktivity, pro které se vyžaduje vyjádření: 
I15 - Stavební úpravy realizované v souvislosti s realizací s umístěním a provozem          
          vybavení. 
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Postup uplatňovaný v ČR 
 
Seznam chráněných území v ČR najdete na http://drusop.nature.cz/ 
 
Veškeré další informace k NATURA 2000 v ČR najdete na: 
http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub.php?id=1802 

 

Mapové podklady: http://mapy.nature.cz/ 
 
Posuzování vlivu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (NATURA 2000) 
 
 
V případě, že je malý projekt realizován na území soustavy NATURA 2000, nebo může mít na toto 
území vliv (např. malý projekt je realizován v těsném sousedství s lokalitou Natura 2000 a zvýšený 
ruch plynoucí z realizace malého projektu může negativně ovlivňovat území soustavy NATURA 2000), 
předkládá žadatel s projektovou žádostí stanovisko příslušného orgánu (krajský úřad nebo Správa 
velkoplošného chráněného území). Tento dokument nemusí být předložen, pokud bylo pro malý 
projekt vydáno povolení příslušným stavebním úřadem (např. územní rozhodnutí) a toto povolení je 
předkládané spolu s projektovou žádostí, neboť řešení vlivu projektu na území soustavy NATURA 
2000 bylo součástí procesu povolovacího řízení. 
 
Stanovisko k vlivu záměru na oblasti NATURA 2000 je pro české partnery vydávané podle § 45i odst. 1 
zákona o ochraně přírody a krajiny v 15 - denní lhůtě, a to krajskými úřady, zprávami chráněných 
krajinných oblastí a národních parků, "újezdními" úřady a Ministerstvem životního prostředí (podle 
územní působnosti úřadu). 
 
Je účelné konzultovat uvedenou problematiku co nejdříve s úřady vydávajícími výše zmíněné 
stanovisko, a to např. z důvodu doplnění podkladů pro vydání stanoviska. 
 
V případě, že český žadatel nerealizuje malý projekt v uvedených oblastech, předloží čestné 
prohlášení o tom, že aktivity nebudou realizovány na uvedených územích ani nebudou mít na ně 
žádný vliv. Toto čestné prohlášení je přílohou č. 6a) žádosti o NFP. 
 
Kontakty na regionální pracoviště AOPK ČR: 

http://bilekarpaty.ochranaprirody.cz/ 
http://jiznimorava.ochranaprirody.cz/ 
http://beskydy.ochranaprirody.cz/ 
http://poodri.ochranaprirody.cz/ 
 

 

 

V ČR nejsou pro programové období 2014 -2020 stanovené aktivity, u nichž se 
vyžaduje stanovisko orgánu ochrany přírody k území NATURA 2000. 
 
V případě, že malý projekt není na uvedeném území realizován, předkládá žadatel 
čestné prohlášení, které je součástí přílohy č. 6a) k žádosti o NFP. 
 
V případě, že malý projekt je realizován v dotčeném území, případně by ho mohl 
ovlivňovat, musí být předloženo stanovisko příslušného orgánu, viz popis výše. 

http://bilekarpaty.ochranaprirody.cz/
http://jiznimorava.ochranaprirody.cz/
http://beskydy.ochranaprirody.cz/
http://poodri.ochranaprirody.cz/

