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Praha dne 27. září 2022
Č. j.: ENV/2022/279636 - MZP/2022/620/1738

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o oznámení o předložení záměru k projednání vyhlášení Národního parku Křivoklátsko

Ministerstvo životního prostředí ČR, jako ústřední orgán státní správy ochrany přírody, podle ustanovení 
§ 79 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“), v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona

o z n a m u j e

předložení záměru na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko k projednání.

Hlavním důvodem vyhlášení Národního parku Křivoklátsko (dále jen „NP Křivoklátsko“) je zajištění 
komplexní ochrany přírodovědně nejcennějšího území oblasti Křivoklátska. Lesní porosty v oblasti 
Křivoklátska jsou svým charakterem v českém vnitrozemí ojedinělé a jsou mimořádně hodnotné z hlediska 
biologické rozmanitosti. Záměr na vyhlášení NP Křivoklátsko navrhuje tuto kategorii ochrany pouze na části 
stávající Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Dlouhodobé cíle ochrany a principy péče o národní park, 
včetně umožnění nerušeného průběhu přírodních procesů, jsou pro dlouhodobé zachování a zejména 
rozvoj přírodních hodnot nezbytné. Stávající cíle ochrany a ochranný režim plynoucí z kategorie chráněné 
krajinné oblasti (dále jen „CHKO“) neumožňují podporu těchto přírodních hodnot odpovídajícím způsobem 
zajistit. Hranice národního parku je navržena tak, aby jeho území zahrnovalo především pozemky 
ve vlastnictví státu. 

MŽP postupuje podle schváleného Programového prohlášení vlády České republiky ze dne 6. ledna 2022, 
kde je úkol vyhlásit NP Křivoklátsko uložen. Důvodem je potřeba efektivnější ochrany a péče o toto území, 
což je uvedeno v některých strategických dokumentech vlády a je podpořeno odbornými podklady. 

S podrobně zpracovaným záměrem na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko podle § 40 odst. 1 zákona 
včetně zákresu hranic národního parku v katastrální mapě je možné se seznámit a nahlédnout do něj 
na Ministerstvu životního prostředí – odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny (Vršovická 65, 100 
10 Praha 10) v pracovních dnech (pondělí – pátek) v době od 8,00 do 16.00 hod. nebo na internetových 
stránkách Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz) v rubrikách „Úřední deska“ a „Zvláště chráněná 
území – Národní parky“ a dále na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, Regionálním pracovišti Střední 
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Čechy, Správě CHKO Křivoklátsko (Zbečno 5, 270 24 Zbečno).

S návrhem záměru na vyhlášení NP je možné se dále seznámit na příslušných obecních úřadech obcí, které 
v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona obdrží návrh tohoto dokumentu: Obce Běleč, Branov, 
Bratronice, Broumy, Čilá, Horní Bezděkov, Hracholusky, Hřebečníky, Chyňava, Karlova Ves, Kublov, Malé 
Kyšice, Nižbor, Podmokly, Račice, Roztoky, Skryje, Sýkořice, Zbečno a Středočeský kraj a Plzeňský kraj.

Vlastníci nemovitostí dotčení navrhovanou ochranou, zapsaných v katastru nemovitostí, mohou uplatnit 
své námitky ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení oznámení veřejnou vyhláškou na portálu veřejné správy. 
Námitky se uplatňují písemně u Ministerstva životního prostředí v Praze – odbor zvláštní územní ochrany 
přírody a krajiny, se sídlem Vršovická 65, 100 10 Praha 10.

K námitkám uplatněným po uplynutí této lhůty nebude přihlédnuto. Pokud námitky uplatněny nebudou, má 
se za to, že dotčený subjekt s předloženým návrhem souhlasí. Podání námitky správnímu orgánu musí být 
provedeno v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Přílohy:

Záměr na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko

I
Ing. Petr Stloukal

ředitel odboru zvláštní územní
 ochrany přírody a krajiny
podepsáno elektronicky
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