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Vážení čtenáři,

právě začínáte číst další číslo Zpravodaje, který měl 
dosud název „Zpravodaj Magistrátu města Mladá Bole-
slav – odboru životního prostředí“ a od tohoto čísla již 
jen „Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav“.

Nechceme tím, že měníme částečně obsah Zpravo-
daje, resp. rozšiřujeme pole informací Zpravodaje říci, že 
životní prostředí si nezaslouží samostatné vydání. Jsou 
však oblasti veřejné správy o kterých Vám chceme také 
něco říci a třeba i mají návaznost na životní prostředí. 
Tímto rozšířením pole informací také nechceme popřít 
to, že vydávání občasníku vůbec je dílem vedoucího 
odboru životního prostředí, za což mu děkuji.

Kdo bude příspěvky pro jednotlivá rozšířená čísla 
připravovat? Budou to buď vedoucí našich jednotli-
vých resortních odborů, nebo jejich odborní pracovníci. 

V případě potřeby doplnění informací si vyžádáme 
odborné stanovisko jiného subjektu.

Čekáme Vaše typy na konkrétní témata, kte-
rá Vás zajímají, chcete se jimi dát inspirovat, nebo 
Vás „pálí“. Budeme rádi, když dodáte návrhy témat, 
případně  příspěvky využitelné pro ostatní čtenáře. 
Děkujeme.

Okruh čtenářů oproti původnímu Zpravodaji se 
 my slím příliš nezmění.

Budeme rádi, když Vás alespoň některé příspěvky 
osloví. Čtěte a posílejte náměty, témata.

Za Váš zájem děkujeme.

  Ing. Marie Zajíčková 
tajemnice Magistrátu města Mladá Boleslav

NEMUSÍME O OCHRANĚ PŘÍRODY 
JEN MLUVIT,  HLAVNĚ BUDEME-LI  SE 

V JEJÍM ZÁJMU CHOVAT
Jarní a letní měsíce lákají k procházkám do 

přírody. V České republice je volný vstup do krajiny, 
ale to neznamená, že se tam lidé mohou chovat jak 
se jim zlíbí. Měla by být ctěna vlastnická práva ve 
vztahu k porostům na pozemcích. To znamená, že je 
nelze ničit a poškozovat. Tohoto se dopouštějí někteří 
cyklisté, jezdci na koních, ale hlavně čtyřkolkáři 
a motocyklisté.

Mimo vlastnických práv je zde také existence zákonů 
na ochranu přírody a myslivosti. Oba zákony, mimo jiné, 
zakazují rušivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště 
chráněných rostlin a živočichů a také zvěře. Rušivé 
zasahování je vše co může daného živočicha ohrozit. To se 
netýká běžného využívání pozemku. Proto se nevztahuje 
na zemědělce, který pozemek obhospodařuje, ale třeba 
na občana, jehož pes volně pobíhá v krajině. Zvláště 
v jarních měsících by majitelé psů měli zvažovat, kde se 
budou v krajině pohybovat se svými miláčky. Je velký 
rozdíl zda jde po turistické stezce a pes volně kráčí s ním, 
nebo zda se pohybuje ve volné krajině a pes ho obíhá 
v různé vzdálenosti. Na zemi, nebo těsně nad zemí hnízdí 
celá řada ptáků a vyskytují se mláďata savců. Zničení 
ptačího hnízda nebo mláděte nemusí majitel psa ani 
postřehnout. Každý pes má vrozený lovecký pud a proto 
argumentace majitelů psů, že jeho miláček nic nedělá, 
není pravdivá.

Rušit můžeme i bez psa. Například poslední dobou se 
stává módou fotografování volně žijících živočichů. Přes 
vymoženosti techniky a ostražité chování fotografa, může 
fotografování rušivě zasahovat do vývoje živočicha nebo 
přímo ohrozit daný živočišný druh tím, že dojde k opuštění 
hnízda nebo mláďat. Každý kdo se chystá fotografovat 
ptáky při hnízdění nebo jiné živočichy v některé fázi 
jejich rozmnožovacího cyklu, by si měl zjistit za jakých 
zákonných podmínek je to možné. Při fotografování zvěře 
by se ve vlastním zájmu měl fotograf předem dohodnou 
i s uživatelem příslušné honitby. 

Rušením jsou i další činnosti, jako je pořádání 
různých hromadných akcí zaměřených na sport, turistiku 
i vzdělávání (např. masové cyklozávody, turistické 
pochody, ukázky odchytu a kroužkování ptáků pro 
početnou veřejnost v době jejich hnízdění). 

Každý kdo jde do přírody by se měl chovat ohleduplně 
k ostatním lidem, ke krajině, přírodě a především všemu 
živému v ní. Měl by respektovat, že osobní svoboda končí 
v okamžiku, kdy zasahujeme do osobní svobody jiných. 
A nemusí jít vždy o člověka. Okolní krajina není velká 
tělocvična, kde si každý může dělat co chce, jezdit kde 
chce a ničit co chce. Bohužel vazby člověka na přírodu 
jsou již často přetrhány nebo na druhé straně, díky 
absenci přirozených vazeb, modifi kovány do absurdních 
(extrémních) postojů.

Vymahatelnost právně ošetřeného ohleduplného 
chování téměř není možné technicky a fyzicky zajistit. 
Proto bude vždy záležet na především etickém přístupu 
každého z nás.  Josef Novák

Autoři kreseb na téma „VODA V KRAJINĚ“ v tomto čísle 
Zpravodaje jsou žáci 6. C ZŠ a MŠ Jilemnického 1152, 
Mladá Boleslav.
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POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú.  VRÁTNO

V minulém čísle Zpravodaje jste byli všeobecně 
seznámeni s pozemkovými úpravami, jejich formami 
a celkovým rozsahem, který byl na okrese Mladá Boleslav 
zpracován. Postupně bychom Vám chtěli představit 
pozemkové úpravy v některých vybraných katastrálních 
územích. 

Vůbec prvním katastrálním územím, kde byla 
komplexní pozemková úprava zahájena, bylo k.ú. Vrátno. 
Ještě předtím musely být ovšem vypořádány všechny 
restituční nároky, které tam byly uplatněny podle zákona č. 
229/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ze zemědělské 
půdy bylo 382 ha, tj. cca 83 %, vráceno z vlastnictví státu 
původním vlastníkům nebo jejich právním nástupcům, 
kteří vesměs chtěli hospodařit, a to zpravidla sami, ne 
prostřednictvím pronájmu půdy.

Ve Vrátně převažovaly větší majetky – původní 
usedlosti a velkostatky, zapsané v pozemkových knihách 
často už od konce 19. století, zabrané vlastníkům většinou 
hned v roce 1948 nebo do začátku 50. let. Je to patrné 
např. už z toho, že ze 14 restitučních případů řešených 
pozemkovým úřadem se jednalo:

-  ve 4 případech o držbu nad 50 ha (největší měla 
cca 110 ha – bylo to několik statků ve vlastnictví 

jednoho majitele) – celková vydaná výměra těchto 
případů činila 333 ha,

-  ve 2 případech o držbu 20-50 ha – celková vydaná 
výměra činila 57 ha a 

-  ve 2 případech o držbu 10-20 ha – celková vydaná 
výměra činila 22 ha.

8 držeb tedy obnášelo 412 ha, tedy téměř 70 % 
celkové výměry katastrálního území.

Jednotlivé držby se ovšem skládaly z mnoha pozemků; 
statek s výměrou zemědělské půdy cca 50 ha měl řádově 
desítky parcel zemědělské půdy s výměrami od několika 
arů do několika hektarů. Převažovaly parcely s výměrami 
1 – 4 ha a parcely s výměrou do 1 ha, parcel s výměrou 
4 – 6 ha a větších bylo podstatně méně. Větší část majetku 
byla zpravidla ucelená, což ovšem neznamená, že byla 
po změnách, ke kterým došlo za období hospodaření 
státního statku, kdy byly vytvořeny velké hony, přístupná. 
Další části byly leckdy od původního majetku odděleny 
parcelami jiného vlastníka, podle toho, jak se půda 
přikupovala a prodávala nebo např. dědila.

Jak již bylo řečeno, komplexní pozemkové úpravy ve 
smyslu zákona a ve veřejném zájmu prostorově a funkčně 
uspořádávají pozemky, scelují je nebo dělí a zabezpečuje 

Nakreslil Martin Vorel
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se jimi využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, 
aby se vytvořily podmínky pro racionální vlastnické 
hospodaření. Důvodem k provedení pozemkové úpravy 
je zájem vlastníků půdy (případně nájemců) o scelení 
pozemků pro lepší hospodaření na nich. Zemědělskou 
půdu v k.ú. Vrátno obhospodařoval do začátku 90. let 
Státní statek Katusice. Po ukončení jeho činnosti začaly 
na půdě hospodařit fyzické a nestátní právnické osoby. 
V té době nebyly vyjasněny vlastnické vztahy a situace 
s nájemními smlouvami byla značně nepřehledná, což 
některým uživatelům pozemků vyhovovalo, některým 
nájemcům naopak legálně pronajatá půda chyběla. 
Pozemkový úřad proto na základě požadavků části 
vlastníků a nájemců přikročil k provádění pozemkové 
úpravy, která byla původně zamýšlena jako jednoduchá, 
s cílem urychleně vytvořit půdně ucelené hospodářské 
jednotky v části katastrálního území. Ukázalo se ovšem, 
že nejasnosti v užívacích a nájemních vztazích se 
týkaly většiny vlastníků, takže bylo rozhodnuto, že bude 
zpracována komplexní pozemková úprava, která zahrnuje 
celé katastrální území kromě intravilánu. 

Ve výběrovém řízení byla vybrána zpracovatelská 
fi rma AGROPLAN, spol. s r.o. Řešení pozemkové úpravy 
probíhalo podle tehdy platného zákona č. 284/91 Sb., 
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 
(v roce 2003 byl zrušen novým zákonem č. 139/2002 
Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění 
pozdějších předpisů). Pozemková úprava byla zahájena 
v roce 1995 na výměře 471 ha a v roce 1999 byla zapsána 
do katastru nemovitostí. V k.ú. Vrátno se podařilo snížit 

počet parcel z původních 380 na 150, výsledné procento 
scelení tedy činí téměř 40 %. Vlastníkům tak byly 
vytvořeny hospodářské celky, které jim, případně jejich 
nájemcům, umožnily hospodařit na vlastních pozemcích. 
Na základě požadavků vlastníků byly hranice pozemků 
v terénu vytyčeny. Náklady na pozemkovou úpravu, 
včetně vytyčení pozemků, byly uhrazeny z fi nančních 
prostředků státu. V současné době zde zemědělskou 
výrobu provozuje 6 hospodařících subjektů.

Dalším cílem pozemkových úprav je zajištění 
podmínek pro zlepšení životního prostředí, ochranu 
a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení 
ekologické stability krajiny. V období socialistického 
hospodaření byly vytvořeny velké hospodářské celky, 
řada původních cest a mezí byla rozorána. Prvotním 
úkolem zpracovávaného návrhu společných zařízení 
bylo vytvoření kompletní cestní sítě, která by zpřístupnila 
nově vytvořené pozemky, a navržení dalších opatření pro 
zvýšení ekologické stability krajiny. Návrh společných 
zařízení byl v roce 1996 odsouhlasen sborem zástupců, 
zastupitelstvem obce a dotčenými orgány státní správy. 
Bylo navrženo celkem 9897 m cest, z toho 7626 m ve 
stávajících trasách a 2271 m v trasách nových. Dále byla 
obsahem návrhu výsadba dvou lokálních biokoridorů 
a odbahnění rybníčku. 

Navržená opatření nezůstala jen na papíře, ale od 
roku 1996 se začalo na základě zpracovaných projektů 
s jejich realizací. Jako první byla postavena cesta C1, 
která vede od silnice Vrátno-Lobeč podél železniční 
trati a končí „v polích“ na hranici katastrálního území 
a zároveň na hranici okresu. Toto je záležitost, která se 
vyskytuje i v jiných k. ú. a je často kritizována veřejností. 

Vrátno - cesta C4 v roce 2010 (realizace v r. 2006)
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Pozemkový úřad však může realizovat stavby jen 
v obvodu zpracované pozemkové úpravy. Vzhledem 
k tomu, že doba zpracování pozemkové úpravy je 
v průměru 4 roky a zahájení dalších pozemkových 
úprav závisí jednak na požadavcích vlastníků, obcí, 
hospodařících subjektů a v nemalé řadě také na 
přidělených fi nančních prostředcích, může období, než 
je započato s výstavbou navazující části cesty, trvat řadu 
let. V loňském roce byla zahájena Pozemkovým úřadem 
Mělník komplexní pozemková úprava v k.ú Skramouš, 
a tak se zemědělci a obyvatelé blízkého okolí dočkají 
pokračování cesty. Další realizovanou cestou byla polní 
cesta C11, která vede od silnice před Vrátnem směrem 
k zemědělskému areálu. V měsících září 2002 – leden 
2003 byla rekonstruována cesta C2 vedoucí od silnice 
Vrátno-Lobeč vpravo k cestě C4, která byla realizována 
v roce 2006. Vybudováním těchto cest došlo nejenom 
k zpřístupnění přilehlých pozemků, ale jsou rovněž 
využívány jako vycházkové a cyklistické trasy vedoucí 
v těsné blízkosti výrazné dominanty kraje – větrného 
mlýna holandského typu. Podél cest byla provedena 
výsadba doprovodné zeleně, která podtrhuje jejich 
krajinotvornou funkci. Byly zde vysázeny duby a ořešáky, 
v části před větrným mlýnem pak keře lísek, šípkových 
růží a ptačího zobu z důvodu zachování pohledu na větrný 
mlýn. K další realizaci je připraven projekt cesty C8, 
která se napojí na cestu C2 a po vybudování plánované 
cesty v k. ú. Doubravice dojde k propojení těchto dvou 

obcí a odklonění zemědělské dopravy mimo centra obcí 
a mimo silniční síť.

V roce 2002 byla provedena revitalizace rybníčku 
v blízkosti obce, který byl zcela zanesený a zarostlý 
rákosem a pobřežní vegetace byla značně ruderalizovaná 
splachy hnojiv. Odbahněním rybníčka byla vytvořena 
vodní plocha s průměrnou hloubkou vody 1 m a kapacitou 
1945 m 2. Na břehu rybníčka a podél svodnice na přítoku 
byly vysázeny stromy a keře (dub letní, javor babyka, 
jasan ztepilý, olše lepkavá, střemcha hroznovitá, krušina 
olšová, vrba jíva, brslen evropský, vrba košíkářská, vrba 
křehká, vrba nachová, vrba popelavá a topol osika). 
Rybníček slouží k zachycování vody z jarního tání 
a přívalových dešťů. Vznikl tak výrazný krajinný prvek 
a byly vytvořeny podmínky pro obnovení fauny. 

Vlastníkem vybudovaných cest a rovněž rybníčku 
se stala obec Vrátno. Obci byl předán majetek nemalé 
hodnoty a na obci nyní spočívá také zodpovědnost za 
jeho údržbu, která je zvláště pro malé obce s nižším 
rozpočtem dost náročná. I když se po dohodě s obcí na 
údržbě zeleně podílejí i uživatelé okolních pozemků, došlo 
v prvních letech po výsadbě v důsledku nedostatečného 
vyžínání trávy a plevelů podél cest k úhynu většího 
množství keřů. Některé dřeviny odumřely pravděpodobně 
také po zásahu chemických prostředků používaných 
v zemědělství, díky nedostatku vláhy, okusu zvěří 
a bohužel také rukou vandalů. Tyto ztráty by mohly být 
eliminovány zajištěním alespoň tříleté popěstební péče 

Obnovený rybníček u Vrátna
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INVAZNÍ DRUHY ROSTLIN -  CO A PROČ 
JE DOBRÉ O NICH VĚDĚT –  1 .  ČÁST

Invazní škodlivé organismy jsou defi novány v zákoně 
jako škodlivé organismy v určitém území nepůvodní, 
které jsou po zavlečení a usídlení schopny v tomto území 
nepříznivě ovlivňovat rostliny nebo životní prostředí 
včetně jeho biologické různorodosti (§ 10 odst. 1 zákona 
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči).

Dále je v zákoně stanovena všeobecná povinnost 
(tj. každý je povinen) výskyt nebo podezření z výskytu 
těchto organismů ohlásit rostlinolékařské správě přímo 
nebo prostřednictví obecního úřadu.

V Mladé Boleslavi má Státní rostlinolékařská správa 
své pracoviště oblastního odboru Praha na adrese Bělská 
151 (tel. 326 325 308). 

A o jaké rostliny se tedy jedná? Výčet je uveden 
v příloze č. 8 vyhlášky 215/2008 Sb. a je následující:

1. Cabomba caroliniana Gray
2. Crassula helmsii (Kirk) Cockayne
3. Eichhornia crassipes (Mart.) Solms
4. Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier
5. Heracleum persicum Desf. ex Fish.
6. Heracleum sosnowskyi Mandenova
7. Hydrocotyle ranunculoides L.
8. Lysichiton americanus Hultén et H. St. John.
9. Polygonum perfoliatum L.

10. Pueraria lobata (Willd.) Ohwi
11. Senecio inaequidens DC.
12. Sicyos angulatus L.
13. Solanum elaegnifolium Cav.
Celkem jde o 13 rostlin, přičemž jen u některých byl 

jejich výskyt na území České republiky již zaznamenán.
Snad nejznámějším je BOLŠEVNÍK VELKOLEPÝ 

(Heracleum mantegazzianum), původem ze západního 
Kavkazu, zavlečený m.j. i do České republiky, kde jsou 
nejvíce postiženy oblasti západních a středních Čech.

Bylina je vysoká 1-5 m, po vyklíčení ze semene 
vytváří přízemní listovou růžici, která přetrvá obvykle 
3-5 let, po tuto dobu ukládá zásobní látky do kůlovitého 
kořene, poté vykvete a odumře. Celá rostlina obsahuje 
fotoaktivní látky, které po potřísnění způsobují závažné 
zdravotní komplikace, proto při jejich likvidaci je nezbytně 
nutné použít ochranné pomůcky. Pokud přesto dojde 
k potřísnění pokožky je nutné postižené místo okamžitě 
omýt vodou, zabránit přístupu světla jeho zakrytím 
a vyhledat lékaře.

Chemická ochrana spočívá v použití přípravků typu 
Roundup (s účinnou látkou glyphosate). Aktuální seznam 
povolených přípravků je dostupný na www.srs.cz, 
v části Rychlé odkazy. Nechemická ochrana spočívá 

odbornou fi rmou. Její fi nancování ale není umožněno 
v rámci projektů, které jsou realizovány prostřednictvím 
programů Evropské unie, které byly využity v případě 
„vrátenských cest“. 

Další velkou bolestí je přístup některých osob 
zajišťujících zemědělskou výrobu, které jsou schopny 
rozorat krajnice, vjíždět na pozemky mimo sjezdy, 
použitím nevhodné mechanizace zničit zpevněný povrch 

cesty apod. Obec (s podporou pozemkového úřadu) 
požaduje na vinících nápravu škod a tak pevně věřím, 
že do budoucna takovéto případy zcela vymizí. Vždyť 
tyto cesty mají sloužit nejenom zemědělcům, ale i široké 
veřejnosti a umožnit tak lidem přístup do krajiny. 

  Eva Krejčíková 
a Ludmila Kadeřávková 
Pozemkový úřad Mladá Boleslav

BOLŠEVNÍK VELKOLEPÝ - invazní
(Heracleum mantegazzianum)

BOLŠEVNÍK PERSKÝ - invazní
(Heracleum persicum)

 BOLŠEVNÍK SOSNOWSKÉHO - invazní
(Heracleum sosnowskyi)
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BOLŠEVNÍK OBECNÝ 
(Heracleum sphondylium)

STARČEK ÚZKOLISTÝ - invazní
(Senecio inaequides)

STARČEK DUTÝ 
(Senecio congestus) 

STARČEK BAŽINNÝ 
(Senecio paludosus) 

STARČEK POŘÍČNÍ 
Senecio sarracenicus) 

STARČEK VEJČITÝ 
(Senecio ovatus)

STARČEK HERCYNSKÝ 
(Seneci hercynicus)

HOŘČÍK JESTŘÁBNÍKOVITÝ 
(Picris hieracioides)

VOLOVEC VRBOLISTÝ 
(Buphthalmum salicifolium)



8 Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 06 / 2011

LIBENKA HRANATÁ - invazní
(Sicyos angulatus)

TYKVICE STŘÍKAVÁ 
(Ecballium elaterium)

ŠTĚTINEC LALOČNATÝ 
(Echinocystis lobata)

LOUBENKA POCHYBNÁ 
(Thladiantha dubia)

POSED BÍLY 
(Bryonia alba)

POSED DVOUDOMÝ 
(Bryonia dioica)

v mechanické likvidaci rostlin ve všech fázích růstu 
(vytrhávání mladých rostlin, vykopávání, vysekávání, 
posečení celého porostu).

Dalším invazním druhem je BOLŠEVNÍK PERSKÝ 
(Heracleum persicum), pro tuto rostlinu je typické, že 
1) silně voní po anýzu, 2) je vytrvalý a vykvétá každoročně 
3) na území republiky se pravděpodobně nevyskytuje.

Rovněž tak se na území republiky pravděpodobně 
nevyskytuje invazní druh BOLŠEVNÍK SOSNOWSKÉHO 
(Heracleum sosnowskyi).

Jediným původním druhem u nás je BOLŠEVNÍK 
OBECNÝ, který je nápadně subtilnější než výše uvedené 
druhy a dorůstá výšky 50-150 cm.

Poměrně úporným plevelem, který vykazuje značnou 
odolnost vůči většině herbicidních látek je STARČEK 
ÚZKOLISTÝ (Senecio inaequidens), původem z Afriky, 
zavlečený do Ameriky i Evropy vč. České republiky (Pra-
ha, Mělník, Děčín, Podkrkonoší). Vzhledem k snadnému 

šíření semen větrem je jeho rozšíření na další území ČR 
více než pravděpodobné. Rostlina obsahuje alkaloidy 
jedovaté pro člověka i pro dobytek. Je to žlutě kvetou-
cí polokeř, vysoký 20-50 cm, který se větví již odspodu, 
čímž se liší od dalších jemu podobných rostlin (STARČEK 
DUTÝ, S. BAŽINNÝ, S. POŘÍČNÍ, S. VEJČITÝ, S. HERCYN-
SKÝ, HOŘČÍK JESTŘÁBNIKOVITÝ, VOLOVEC VRBOLISTÝ). 
Nej účinnějším opatřením zamezujícím jeho šíření je vy-
trhávání a kosení.

Na rozdíl od výše uvedené rostliny, která je spíše 
rumištním plevelem, následující invazní rostlina 
LIBENKA HRANATÁ (Sicyos angulatus) zapleveluje 
nejčastěji pole s kukuřicí a sójou, preferuje slunečná 
stanoviště s dostatkem vlhkosti. Pochází z Ameriky 
a byla zavlečena do Asie a Evropy vč. ČR. Jedná se 
o jednoletou liánu dlouhou až 6 m. Chemická ochrana 
je možná (glyphosate), stejně jako mechanické opatření 
spočívající ve vytrhávání, kosení a zapravení rostlin 
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NEOPRÁVNĚNÉ VYUŽÍVÁNÍ 
SYSTÉMU OBCE PRO NAKLÁDÁNÍ 

S KOMUNÁLNÍM ODPADEM
Na obce se vztahují povinnosti původců odpadů podle 

§ 16 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon). Ve zmíněném § 
16 zákona je uvedeno, že obec může ve své samostatné 
působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou obce 
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím 
katastrálním území včetně jejich biologicky rozložitelné 
složky a systému nakládání se stavebním odpadem. 

Každá obec tak má zaveden nějaký systém zahrnují-
cí i umístění nádob na jednotlivé druhy tříděných odpa-
dů. Občas se stane, že po vyvezení kontejnerů, např. na 
papír, tyto jsou v dané lokalitě do druhého dne naplně-
ny kartony z krabic sloužících jako obalo vý materiál pro 
nej různější obchodní zboží. Podobně se to občas stává 
u skla, směsných plastů i PET lahví. Vzhledem k tomu, 
že do dalšího odvozu zbývá např. 14 dní, nejsou mnozí 
občané ochotni přinesený odpad k plným nádobám opět 
odnést a zanechají jej na místě. Tím se začne vytvářet 
odkladiště odpadů všeho druhu – ve své podstatě „čer-
ná“ skládka. Obec má pak zvýšené náklady na odstra-
nění nepořádku a ještě někdy i dohadování se svozovou 
fi rmou. Tomuto nelze zcela zabránit, ale lze tomu trochu 
předcházet. Původce odpadů (každá právnická osoba 
nebo fyzická osoba  oprávněná k podnikání) je povinen 
podle § 16, odst. 1 písm. c): „odpady, které sám nemůže 
využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a pro-
váděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pou-
ze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 
3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zříze-
né právnické osoby“, a podle písm. e): „shromažďovat 
odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií“. 

V § 17 zákona, odst. 6 je uvedeno: „Původci, kteří produ-
kují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad 
podobný komunálnímu z činnosti právnických osob 
a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na 
základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí 
pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí 
být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny 
za tuto  službu“. 

Jsou zde tedy dvě varianty, jak musí původce odpadů 
zajistit nakládání s odpadem. Příslušná obec musí zvážit, 
zda umožní původcům odpadů využívání jejího systému 
výhradně určeného pro občany obce, zda nebude obča-
ny omezovat, zda nebude zneužíván a další aspekty. Na 
toto je možné s původcem odpadů uzavřít smlouvu podle 
zmíněného § 17, odst. 6 zákona. Některé obce tuto mož-
nost vylučují v rámci předcházení problémům, které z té-
to formy mohou vyplývat. Na druhou stranu tím mohou 
vycházet vstříc některým drobným živnostníkům, kteří 
mnoho odpadů neprodukují a nezatíží tak systém obce 
nad únosnou mez. Vše samozřejmě za úhradu smluvně 
stanovenou. Co je ale podstatné je to, že obecní úřad má 
právo kontroly, zda původce odpadů, který nemá uza-
vřenu smlouvu s obcí o využívání jejího systému, má 
odstraňování odpadů řešeno s jinou oprávněnou osobou 
k přejímání odpadů a zda jsou plněny povinnosti původce 
odpadů vyplývající z výše zmíněného § 16 zákona. Poru-
šení povinnosti je řešeno v § 66 odst. 1 zákona: „Poku-
tu do výše 300 000 Kč uloží obecní úřad fyzické osobě 
oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která 
využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komu-
nálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo 
která nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů 

orbou. Podobnými druhy jsou TYKVICE STŘÍKAVÁ, vytrvalá 
rostlina pěstovaná jako zahradní kuriozita (botanické 
zahrady), ŠTĚTINEC LALOČNATÝ pěstovaný v zahradách 
k porůstání plotů a pergol a pro okrasné plody používané 
do suchých vazeb. K porůstání plotů a pergol se rovněž 
využívá LOUBENKA POCHYBNÁ. Na ruderálních plochách 
se vyskytuje POSED BÍLÝ a POSED DVOUDOMÝ, které se 
liší barvou zralých plodů - kulatých bobulí – u prvního 
černé u druhého červené.

V podzimním čísle zpravodaje naleznete informace 
o dalších rostlinách, jejichž výskyt ve volné přírodě na 
území republiky zatím není doložen, ale uvedeme je pro 
úplnost.

Celý článek (nedělený do dvou čísel zpravodaje) 
můžete nalézt na webu města Mladá Boleslav, kde 
jsou fotografi e barevné a mají tedy větší vypovídající 

schop nost (www.mb-net.cz – životní prostředí 
– ochrana přírody – informace o invazních druzích 
rostlin).

Na závěr je třeba uvést, že fyzické i právnické osoby, 
obce, města, kraje mohou na likvidaci invazních druhů 
rostlin žádat o dotace, které poskytuje Ministerstvo 
životního prostředí a zprostředkují střediska Agentury 
ochrany přírody a krajiny. Podrobnosti o dotačních 
programech a kontaktních místech je možné získat 
na adrese (http://www.dotace.nature.cz/ppk-volna-
krajina-programy.html), v části „Bezlesí“– „Regulace 
šíření invazních druhů rostlin a živočichů“.

(V textu bylo čerpáno z příručky „Stručná charakteris-
tika regulovaných druhů invazních rostlin“, kterou vydala 
Státní rostlinolékařská správa v roce 2010)

 Dana Zemanová



10 Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 06 / 2011

Na úroveň třídění odpadů na území obce s rozšířenou 
působností (ORP) může mít každý svůj názor. Samozřejmě, 
protože je i rozdílná úroveň v jednotlivých obcích. 
Dokonce i na území stejné obce mohou úroveň třídění 
občané posuzovat různě. Záleží vždy na úhlu pohledu. 
Objektivním pohledem může být pohled podložený 
čísly. Středočeský kraj ve spolupráci se společnostmi 
EKO-KOM, a. s. a ASEKOL, s. r. o., každoročně organizuje 
soutěž mezi obcemi. Obce a města jsou rozděleny do čtyř 
kategorií podle počtu obyvatel: 1. kat.: do 499 obyvatel, 
2. kat.: 500 až 1999 obyvatel, 3. kat.: 2 000 až 10 000 
obyvatel a 4. kat.: nad 10 000 obyvatel.

Naposledy bylo hodnoceno období říjen 2009 až září 
2010. Hodnotily se následující skutečnosti:
-  celková výtěžnost využitelných složek komunálních 

odpadů, tj. papír, plasty, bílé sklo, barevné sklo 
a nápojové kartony (v kg na obyvatele),

-  poměr mezi celkovým množstvím vytříděných 
využitelných složek odpadu (papír, plasty, sklo 
bílé, sklo barevné a nápojové kartony) a množství 
směsného komunálního odpadu (tj. odpadu dále již 
nevyužitelného),

-  efektivita sběrné sítě, tj. poměr mezi množstvím 
vytříděných využitelných složek odpadu a cel-

kovým obslouženým objemem sběrových nádob 
a pytlů,

-  zavedení dvojkomoditního sběru skla v obci (sběrové 
nádoby zvlášť pro bílé a barevné sklo),

-  zavedení sběru nápojových kartonů,
-  sběr kovů (mobilní sběr, sběrný dvůr nebo zavedení 

nádobového sběru),
-  výtěžnost zpětného odběru elektrozařízení (spotřební 

elektronika, výpočetní, kancelářské a telekomunikač-
ní zařízení, hračky a vybavení pro volný čas),

-  zajištění zpětného odběru přenosných baterií 
a akumulátorů (zřízení místa pro zpětný odběr 
přenosných baterií a akumulátorů – mobilní sběr 
nebo sběrný dvůr).
Pro všechny oblasti byla stanovena přesná pravidla 

pro bodové ohodnocení. Podrobnosti lze nalézt na 
www.stredoceske-odpady.cz. Po skončení období se 
provedl souhrnný součet bodů sledovaný za jednotlivá 
čtvrtletí a celkové pořadí bylo zveřejněno v polovině 
listopadu 2010. 

Do kategorie obcí do 499 obyvatel bylo zařazeno 
celkem 649 obcí středočeského kraje. Mezi elitou, 
tj. na vynikajícím 13. místě, se umístila obec Pětikozly 

a výborné je i umístění obce Niměřice 
na 33. místě. Do první stovky se dále 
vešly pouze obce Dolní Slivno (88. místo) 
a Plazy (93). Ve druhé stovce jsou jen 
4 naše obce. Nejvíce z naší ORP je jich 
v šesté stovce – 16. Nejlépe v kraji třídí 
v obci Pavlov (okres Kladno).

V kategorii 500 až 1999 obyvatel je 
celkem 381 obcí. V první stovce nemá 
ORP Mladá Boleslav žádného zástupce! 
Nejlepší je na 137. místě obec Krnsko 
a do druhé stovky se ještě vešla obec 
Kropáčova Vrutice (194). Všechny 
ostatní naše obce jsou ve třetí a čtvrté 
stovce. Vítězem se stala obec Kamenné 
Žehrovice (okres Kladno).

Kategorie 2 000 až 10 000 obyvatel 
zahrnuje v kraji celkem 75 obcí. 
Z našeho ORP jsou nejlepší v třídění Takto se bohužel může zvrtnout svoz velkoobjemového odpadu

ÚROVEŇ TŘÍDĚNÍ ODPADŮ NA ÚZEMÍ 
OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 

MLADÁ BOLESLAV

v souladu s tímto zákonem“. Oprávnění ke kontrolám pro 
obecní úřad řeší § 80, odst. 1 písm. a) zákona.

Pokud budou obecní úřady obcí výše uvedené kont-
rolovat a porušení zákona pokutovat (pokuta je příjmem 
obce), lze předpokládat, že se zvýší kázeň při nakládání 
s odpady původců na území obce a minima lizují se tak 

negativní projevy zmíněné v úvodu tohoto článku. V men-
ších obcích a městech může být překážkou osobní zna-
lost kontrolujícího a kontrolovaného, ale rozumní lidé to 
pochopí a uvedou své záležitosti do souladu se zákonem 
bez nutnosti uložení sankce.

 Jan Jihlavec
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POHLED TROCHU INFORMOVANÉHO 
NEMYSLIVCE NA MYSLIVOST

Učili jsme se již kdysi ve vlastivědě, že lov je jedna 
z nejstarších činností člověka. 

V počátcích jeho existence se jednalo o hlavní zdroj 
obživy. O významu lovu svědčí zmínky v bibli (křesťanství) 
i třeba v buddhismu. 

O počátku myslivosti (ne již pouze lovu) u nás se dá 
hovořit v souvislosti s rozvojem lesnictví v 17. století. 
Začala se utvářet odbornost a také zvyky. Zajímavé ale 
je, že již od 7. století jsou evidovány první škody zvěří. 

Dříve byla myslivost výsadou šlechty, později 
i bohatého měšťanstva. V roce 1923 byla u nás založena 
myslivecká jednota a myslivost začala být přístupná 
pro širší okruh lidí. Velký rozmach myslivosti nastal po 
roce 1948 a trval až do konce osmdesátých let. Vysoká 
úroveň naší myslivosti, zejména v propracované péči 
o zvěř, byla uznávána v celé Evropě. Od roku 1990 
přetrvává negace myslivosti prezentací některých tzv. 
ochránců přírody prostřednictvím médií všeho druhu. 
Domnívám se, že přišla také určitá stagnace myslivosti, 
která je částečně podpořena zmíněnou negací a někdy 
příliš komerčním přístupem myslivců k myslivosti. 
O komerčním přístupu k myslivosti by někdo věci dobře 
znalý asi klidně mohl napsat knihu. (Např. existence obor 
pro chov jelení zvěře „na maso“).

Provádění práva myslivosti má v sobě zachovány 
pozůstatky zvykového práva. Jde o zajímavý relikt 
minulosti založený na úctě ke zvířatům jako živým 
a svobodným tvorům. Ocitujeme-li z § 2 zákona 
č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších 
předpisů, dozvíme se, že „myslivost je soubor činností 

prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři 
jako součásti ekosystému a spolková činnost směřující 
k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako 
součásti českého národního kulturního dědictví“.

Některé druhy volně žijících zvířat lovit lze a některé 
nelze. EU chrání některé druhy a nebere v úvahu 
jejich výskyt v jednotlivých částech kontinentu. Proto 
obrovským problémem pro chov ryb, a to nejen u nás, 
je chráněný kormorán velký. Dnes již je problémem také 
výskyt bobra. Lokalit ve kterých populace bobra může 
přirozeně žít a nezpůsobovat vážné škody či ohrožení 
je na našem území velmi málo. Silně přemnožené jsou 
také sojka, straka a někde dokonce kavka. Straky i sojky 
dokážou například uklovat malého zajíce. Velká populace 
kavek se v současnosti již vyskytuje např. na území města 
Mladá Boleslav. Přemnožený je někde také výr velký. 
Přemnožené druhy způsobují značné škody. Přemnožení 
predátorů obecně, někdy způsobené již neopodstatněnou 
zvýšenou plošnou ochranou pro daný druh, má negativní 
dopady na jiné druhy zvěře. 

Někteří lidé, ideologicky planoucí pro envi-
ronmentalismus v extrémní podobě s vidinou spásy světa, 
hovoří o myslivcích jako o vrazích. Přitom myslivost, jejíž 
součástí je i lov, je komplexním systémem zajišťujícím 
péči o zvěř s cílem jejího uchování v co nejlepší kvalitě ve 
volné přírodě. Musí být zachována co nejsilnější zdravá 
populace daného druhu. Jde o veřejně prospěšnou 
činnost, protože udržení některých druhů v přírodě 
s dobrým genetickým základem je veřejným zájmem i ve 
vztahu k budoucím generacím člověka. To je podstatný 

v Benátkách nad Jizerou (18). Dalších šest obcí 
ORP v této kategorii se zařadilo do průměru nebo pod-
průměru. První místo obsadila obec Dolní Břežany (okres 
Praha – západ).

Kategorie obcí nad 10 000 obyvatel zahrnuje celkem 
19 měst středočeského kraje. Mladá Boleslav obsadila až 
15. místo. V této kategorii obcí nejlépe třídí v Kralupech 
nad Vltavou.

Z výše uvedeného vyplývá, že úroveň třídění na 
území ORP Mladá Boleslav není příliš vysoká (až na 
čestné výjimky). Každá obec by si proto měla především 
sledovat trend svého vývoje, resp. zda opatření která 
v dané oblasti realizuje vedou ke zlepšení situace. 
Samozřejmě – nemohou být všichni mezi nejlepšími. 
Jistě ale stojí za úvahu zajímat se o to, jak to ti nejlepší 
dělají a zda by nebylo vhodné od nich přijmout nějaké 
zkušenosti a poznatky. U středních a menších obcí (ale 
možná i těch větších) je také třeba nezapomínat, že 

provádí-li např. škola sběr papíru nebo hasiči sběr železa, 
je třeba nahlásit množství a komoditu spol. EKO-KOM 
(se zasláním kopií dokladů), protože i to jsou komunální 
odpady vyprodukované občany a vím, že např. množství 
papíru, které dokážou sebrat některé školy, může v této 
soutěži obec dost posunout kupředu. Důležitým faktorem 
v této oblasti je (mimo vlastní organizace třídění) 
především osvěta, chcete-li – environmentální výchova. 
Nejen ve školách, ale i u dospělých. Je třeba neustále 
opakovat význam třídění pro občana, obec a společnost, 
informovat občany o tom, jak jsou jednotlivé komodity 
odpadů využívány (podrobné informace vám jistě ráda 
předá společnost za jišťu jící v obci odvoz odpadů nebo zá-
stupce spol. EKO-KOM). Každá obec by na takové osvětě 
měla pracovat. Někde tak i činí. Je třeba vyvrátit mýty 
typu „oni to pak stejně sesypou na jednu hromadu“. Tím 
jen někteří občané sami sobě, případně i okolí, odůvodňují 
proč netřídí. 

 Jan Jihlavec
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PAMÁTNÉ STROMY 
V SEVERNÍ A VÝCHODNÍ ČÁSTI ÚZEMÍ 

ORP MLADÁ BOLESLAV
V zámeckém parku Kosmonosy se nachází skupina 

třech buků lesních, jako památné byly vyhlášeny v roce 
2010. Jedná se o jedince staré 120 – 140 let s obvody 
kmenů 3,4- 3,4- 3, 5 m ve výšce 1,3 m nad zemí. Stromy 
rostou poblíž cesty pro pěší v jihozápadní části parku 
a jedná se o esteticky velmi vzhledné a perspektivní 
dřeviny.

V katastrálním území Josefova Dolu byly v roce 2005 
vyhlášeny tři památné stromy. Vedle místní komunikace 
vedoucí k areálu zámku, ve skupině vzrostlých stromů 
roste cca 140 let starý exemplář buku lesního zeleného, 
převislé formy. I když měří na výšku více než 12 m, jeho 
větve dosahují až na zem. Další dva památné stromy se 
nacházejí v parku u zámku, jsou bohužel těsně vedle sebe 
a navzájem si konkurují. Jedná se o platan javorolistý 
a liliovník tulipánokvětý. Oba stromy jsou staré více 
než 130 let. Platan má obvod kmene 4,45 m ve výšce 
1,3 m nad zemí. Je to vzrostlý jedinec zajímavého habitu 
v dobrém zdravotním stavu. Liliovník tulipánokvětý je 
dendrologickou zajímavostí. Dřevina pochází z východní 
části Severní Ameriky, kde se její dřevo používá k výrobě 
nábytku. U nás se liliovník využívá jako okrasný strom, 
má listy zajímavého lyrovitého tvaru a v květnu až červnu 
rozkvétá žlutými květy, které tvarem připomínají tulipán. 

Pod hradem Zvířetice, na okraji obce Podhrádí, jsou 
u silnice dvě památné lípy srdčité. I když nemají vzhledem 
k blízkosti silnice pro svou existenci zrovna ideální 
podmínky, dorostly tyto lípy do úctyhodných rozměrů. 
Mají obvody kmenů 5,43 a 5,24 m ve výšce 1,3 m nad 
zemí a jsou v poměrně dobrém zdravotním stavu. 

Velmi krásný památný dub letní se nachází poblíž 
osady Zájezdy, v katastrálním území Buda u Bakova 
nad Jizerou. Roste v poli nedaleko silnice spojující Horky 
a Násedlnici. Jedná se o velmi mohutného jedince, obvod 
jeho kmene ve výšce 1,3 m nad zemí je 6,41 m. Vzhledem 
k tomu, že roste solitérně, působí opravdu majestátně. 
Škoda jen, že o existenci tohoto dubu asi mnoho lidí neví. 

Přes husté křoví u silnice není příliš vidět, a tak jeho krásu 
mohou obdivovat především hospodařící zemědělci.

Památné lípy srdčité v obci Přepeře byly vyhlášeny 
v roce 2008. Rostou na návsi u pomníku občanům 
padlým v 1.světové válce. V době vyhlášení měly obvod 
kmenů 3,3 m a 3 m v 1,3 m nad zemí a byly vysoké 25 m, 
tvořily významnou estetickou dominantu návsi. Bohužel, 
ani ne rok po vyhlášení, v červenci 2009, byly lípy těžce 
poškozeny větrnou smrští. Byly však odborně ošetřeny 
a zůstaly zachovány. 

rozdíl proti některým jiným činnostem, např. při kterých 
je zabírána zemědělská a lesní půda, při kterých dochází 
k destrukci orniční vrstvy (především vlivem hospodaření 
při nedostatku organických hnojiv – to má mimo jiné 
vliv na vodní režim v krajině), fragmentaci krajiny 
komunikacemi, která oslabuje stabilitu ekosystémů 
a mnohými dalšími vlivy, kde člověk dělá vše pro 
postupné vyhubení volně žijící zvěře a tím úpadek 
myslivosti. To je podpořeno i výše zmíněným negativním 
postojem. Chyba jednotlivce, při které dojde k porušení 
mysliveckých pravidel, bývá velmi intenzivně a emotivně 
medializována. Provinilec je pak většinou v souladu 

s právem (především tím mysliveckým) potrestán, ale 
potrestáno je celé myslivecké společenství tím, že 
myslivci jsou vloženi veřejností, za přispění médií ve 
stylu „honu na čarodějnice“, všichni do „jednoho pytle“. 
Přitom jde vždy o pochybení konkrétního člověka. 

Podotýkám, že ač jsem ve škole myslivost jako předmět 
měl, nikdy jsem aktivním myslivcem nebyl a nebudu. 
Přesto vnímám činnost myslivců při péči o zvěř a lovu 
zvěře respektující stará zvyková práva a obyčeje, jako 
velmi potřebnou pro přírodu a celou naši společnost.

 Jan Jihlavec

Lípa na návoří zámku Domousnice
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HAVÁRIE NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
Od února do uzávěrky tohoto čísla došlo pou-

ze k jedné havarijní situaci podle zákona č. 254/2001 
Sb. o vodách. Dne 22.3.2011 ve večerních hodinách 
byl zjištěn výskyt neznámé tekutiny žlutozelené barvy 
v dešťové kanalizaci obce Vinec. Na místě hasiči provedli 

opatření k zabránění vtoku této kapaliny do Jizery. Vodo-
právní orgán rozhodl o nápravných opatřeních. Z rozbo-
ru vyplynulo, že se jednalo o malířskou barvu, která je 
rozpustná ve vodě. 

 Jan Jihlavec

V obci Plazy se nacházejí dvě památné hrušně obecné. 
První roste na okraji nové zástavby, poblíž sportovního 
areálu. Tato hrušeň je v dobrém zdravotním stavu. Je 
to velmi pěkný exemplář s obvodem kmene 3,31 m 
v 1,3 m nad zemí. Druhý strom roste ve vzdálenosti 
cca 100 m od prvního, mimo zástavbu, na okraji pole. 
Obvod této hrušně je 3,53 m v 1,3 m nad zemí. Strom 
je však ve špatném zdravotním stavu, patrně z důvodu 
dlouhodobého nadměrného zamokření.

V katastrálním území Březno, u hájovny před odbočkou 
na Lhotky roste památný dub letní. Je to rovněž velmi 
krásný a mohutný strom. Výšku má asi 30 m a obvod jeho 
kmene v 1,3 m nad zemí je 5,1 m. Je v dobrém zdravotním 
stavu, ale neroste na běžně přístupném pozemku, takže 
ho veřejnost může těžko obdivovat.

V areálu zámku Domousnice a jeho nejbližším okolí 
je pět památných stromů. Vedle cesty vedoucí kolem 
zámku, a tedy stranou pozornosti veřejnosti, rostou lípa 

srdčitá a dub letní. Oba stromy byly vyhlášeny za památné 
v roce 1996. Stáří lípy je odhadnuto cca na 300 let v době 
vyhlášení měla obvod kmene 7,8 m v 1,3 m nad zemí. 
Dub je starý asi 200 let a v době vyhlášení měl obvod 
kmene v 1,3 m nad zemí 4,95 m.

 Dominantou nádvoří zámku je lípa srdčitá, esteticky 
vzhledný strom starý asi 130 let, vysoký 22 m s obvodem 
kmene 3 m ve výšce 1,3 m nad zemí. I tato lípa byla 
v roce 2009 poničena vichřicí, následky však nebyly tak 
katastrofální, jako v případě přepeřských lip. V zámeckém 
parku se nachází rovněž buk lesní, který byl vyhlášen 
spolu s lípou na nádvoří v roce 2008. Jedná se o hezký 
exemplář vysoký 24 m s obvodem kmene 4,15 m v 1,3 m 
nad zemí. Zajímavým památným stromem v zámeckém 
parku je mohutný jasan ztepilý porostlý břečťanem 
popínavým. Břečťan je velmi vitální a vytváří po celém 
obvodu stromu silné provazce.

 Jana Šoutová

Dub u osady Zájezdy



14 Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 06 / 2011

PODZEMNÍ VODY –  NOVÁ LEGISLATIVA
Zdroje podzemní vody jsou jedinečným zdrojem 

kvalitní pitné vody. Protože se podzemní vody nachází 
pod zemským povrchem, často dochází k mylným 
představám o jejich minimální zranitelnosti vůči vnějším 
vlivům. Stále častěji čelíme problémům zhoršující se 
jakosti podzemních vod. Jedním z vlivů, působících 
nepříznivě na stav podzemních vod, jsou komunální zdroje 
znečištění. Proto by měla být učiněna taková opatření, 
která by jejich znečištění v co největší míře zabránila. 
V roce 2010 bylo vydáno nařízení vlády č. 416/2010 
Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění 
odpadních vod do vod podzemních. 

Nařízení stanoví:

1.  ukazatele a hodnoty přípustného znečištění od-
padních vod

2.  náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do 
vod podzemních

3. emisní limity
4. dodržení emisních limitů 

Oproti předchozí právní úpravě byly ukazatele 
a emisní standardy pro odpadní vody vypouštěné 
z jednotlivých staveb pro bydlení a rekreaci 
zpřísněny. Je nutné sledovat mimo jiné i hodnoty 
Pcelk (celkový fosfor) a N-NH4 (amoniakální dusík). 
Dále byly nově stanoveny ukazatele a emisní 
standardy pro odpadní vody vypouštěné z jednotlivých 
staveb poskytujících služby a byla určena kategorie 
certifi kovaného výrobku určeného k čištění odpadních 
vod, ze kterých jsou odpadní vody vypouštěny do vod 
podzemních,  včetně minimální přípustné účinnosti 
čištění.

Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. je jedním z opatření 
proti znečištění podzemních vod pocházejícího 
z individuálních zdrojů znečištění jako jsou jednotlivé 
stavby pro bydlení a individuální rekreaci a jednotlivých 
staveb poskytujících služby a je základním podkladem 
pro povolování vypouštění odpadních vod do vod 
podzemních. 

 Zuzana Novotná

Nakreslil Jiří Venclů
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Stavebník

Stavebník je považován za nejdůležitější článek 
v celém procesu výstavby, za hlavního nositele konkrét-
ních odpovědností a povinností spojených s řádnou 
přípravou a prováděním staveb, terénních úprav 
a zařízení.

Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu 
a provádění stavby, terénních úprav a zařízení. Přitom musí 
mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo 
zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost 
k sousedství. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich 
změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení 
nebo u jiného obdobného záměru, například zřízení 
reklamního zařízení. U staveb prováděných svépomocí je 
stavebník rovněž povinen uvést do souladu prostorové 
polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací. 
O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení 
je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby 
těmito pracemi přímo dotčené.

 
Stavebník je povinen pro účely projednání záměru podle 

stavebního zákona opatřit předepsanou dokumentaci. 
Pokud je předepsáno zpracování projektové dokumentace 
osobou k tomu oprávněnou, je stavebník povinen zajistit 
zpracování projektové dokumentace takovou osobou, 
pokud nemá potřebné oprávnění sám.

 
Při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební 

povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, je stavebník 
povinen

 
a)  oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení 

stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, 
který bude stavbu provádět, u svépomocné formy 
výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo 
osoby, která bude vykonávat stavební dozor; 
změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně 
stavebnímu úřadu; svépomocí může stavebník 
sám pro sebe provádět stavby, terénní úpravy, 
zařízení a udržovací práce uvedené v § 103 
stavebního zákona a stavby, terénní úpravy, 
zařízení a udržovací práce uvedené v § 104 
stavebního zákona – tyto stavby lze provádět 
svépomocí, pokud stavebník zajistí stavební dozor, 
není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý, 
jde-li však o stavbu pro bydlení nebo změnu 
stavby, která je kulturní památkou, je stavebník 
povinen zajistit odborné vedení provádění stavby 
stavbyvedoucím;

b)  před zahájením stavby umístit na viditelném 
místě u vstupu na staveniště štítek o povolení 
stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, 
případně do vydání kolaudačního souhlasu; 

c)  zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla 
k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny 
doklady týkající se prováděné stavby nebo její 
změny, popřípadě jejich kopie;

d)  ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby 
podle plánu kontrolních prohlídek stavby, 
umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud 
tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky 
se zúčastnit;

e)  ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich 
zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy 
a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto 
povinnost má stavebník i u staveb nevyžadujících 
stavební povolení ani ohlášení.

 
U stavby fi nancované z veřejného rozpočtu, kterou 

provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník 
povinen zajistit technický dozor stavebníka nad 
prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro 
tuto stavbu může zpracovat jen osoba oprávněná podle 
zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský 
dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad 
souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou 
dokumentací.

Stavbyvedoucí a stavební dozor

Stavební zákon stanoví povinnosti a odpovědnost 
osobám, které významně ovlivňují vlastní proces realizace 
staveb.

Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby 
v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního 
úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit 
dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního 
prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních 
právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště 
a provoz na něm a dodržení obecných požadavků 
na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů 
a technických norem. V případě existence staveb 
technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit 
vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich 
střetu se stavbou.

STAVBY –  STAVEBNÍ ZÁKON
povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb dle zákona č. 183/2006 sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
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 Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění 
závad při provádění stavby a neprodleně oznámit 
stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při 
vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku 
stavby, spolupracovat s osobou vykonávající technický 
dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta, pokud 
jsou zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, působí-li na staveništi.

 
Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu 

se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby 
s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných 
požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání 
stavby a jiných technických předpisů a za dodržení 
rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění 
stavby.

 
Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob 

a postup provádění stavby, zejména bezpečnost 
instalací a provozu technických zařízení na staveništi, 
vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, 
materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo 
jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění 
závad při provádění stavby, a pokud se jí nepodaří takové 
závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je 
neprodleně stavebnímu úřadu.

Vlastník stavby 

Stavební zákon nově soustřeďuje povinnosti vlastníků 
staveb počínaje fází rozestavěnosti až po období užívání 
dokončených staveb.

Vlastník stavby je povinen
 
a)  udržovat stavbu po celou dobu její existence,

b)  neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na 
stavbě, které ohrožují životy či zdraví osob nebo 
zvířat,

c)  umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu 
nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,

d)  uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání 
kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení 
stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje,

e)  uchovávat po celou dobu trvání stavby doku-
mentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, 
osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou doku-

mentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající 
se stavby.

Tyto povinnosti mimo bodu d) má i vlastník zařízení, 
které podléhá stavebnímu zákonu.

 
Stavební zákon rovněž nově zakládá povinnost práv-

nickým a fyzickým osobám podnikajícím ve výstav-
bě a vlastníkům staveb, kteří jsou povinni bezodklad-
ně ohlašovat ministerstvu a příslušnému  stavebnímu 
úřadu havárie a často se opakující poruchy staveb 
a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke 
ztrátám na životech, k ohrožení životů osob nebo 
ke značným škodám.

Stavební deník

Stavební zákon zachovává povinnost vést stavební 
deník jako tradiční a v praxi osvědčený dokument 
provázející proces realizace stavby.

Při provádění stavby vyžadující stavební povolení 
nebo ohlášení stavebnímu úřadu musí být veden stavební 
deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje 
týkající se provádění stavby; u některých ohlašovaných 
staveb postačí jednoduchý záznam o stavbě.

 
Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě 

je povinen vést zhotovitel stavby, u stavby prováděné 
svépomocí stavebník. Záznamy do nich jsou oprávněni 
provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající 
stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku 
stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných 
zeměměřických prací. Záznamy jsou dále oprávněny 
provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka 
a autorský dozor, jsou-li takové dozory zřízeny, koordi-
nátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-
li na staveništi, autorizovaný inspektor u stavby, pro 
jejíž provedení vydal certifi kát a další osoby oprávněné 
plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních 
předpisů .

Povinnost a odpovědnost osob při přípravě a provádění 
staveb je považována za činnost vysoce odbornou, 
náročnou na profesní znalosti a dovednosti, spojenou 
s vysokou mírou osobní zodpovědnosti. Výše uvedený 
přehled dokládá nutnost uvědomit si dopad stavební 
činnosti na veřejnost a nebezpečí, které pro životy 
a zdraví osob nebo zvířat znamená špatně postavená 
stavba.

 Stanislava Forejtarová


