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Věc: Zajištění ochrany mokřadu „Žabák“ v Lysé nad Labem

Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) obdrželo několik podnětů občanů k 
zamýšlenému převodu pozemků města Lysá nad Labem do vlastnictví Středočeského kraje a 
záměru následné výstavby zábavního a edukačního parku „Svět záchranářů“ v místě přírodně 
hodnotného mokřadu, lokálně nazývaného Žabák. 

V souvislosti s tím požádalo MŽP o odborné vyjádření Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR 
(AOPK ČR). Vyjádření AOPK ČR potvrzuje dosavadní průzkumy a hodnocení, na něž podněty 
občanů poukazují, i skutečnost, že se jedná o plochu, na níž se vyvinul hodnotný mokřad, 
významný v kontextu daného území nejen jako biotop mnoha obecně i zvláště chráněných 
druhů živočichů a rostlin, ale také z hlediska vodního režimu a retence vody v krajině. 

S ohledem na uvedené Vás jako místně příslušný orgán ochrany přírody žádáme o zajištění 
odpovídající ochrany a péče o toto území. V daném případě bude vhodnou formou ochrany 
registrace mokřadu jako významného krajinného prvku podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny (dále jen ZOPK). Ve spolupráci s orgánem územního plánování je pak 
na místě přehodnocení záměrů na využití území tak, aby nedošlo k jeho poškození a byly 
naopak v souladu s cíli územního plánování dle stavebního zákona a republikovými prioritami 
Politiky územního rozvoje (zejména priorita 14 a 20) dochované přírodní hodnoty v daném 
místě rozvíjeny.  

Současně žádáme, abyste jako orgán ochrany přírody zajišťovali dostatečné informování o 
zákonem chráněných zájmech v souvislosti s uvedenou lokalitou, a to včetně Vaší úlohy 
dotčeného orgánu v rámci správních řízení podle jiných předpisů apod. S ohledem na Vaši 
působnost jde především o zájmy chráněné podle části druhé ZOPK, nicméně i v případě 
dalších zákonem chráněných zájmů (zejména pokud jde o výskyt zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů) byla z Vaší strany poskytována, v souladu s principy efektivity a dobré 
správy, také informace v této oblasti s případným odkazem na působnost ostatních orgánů 
ochrany přírody (v případě zvláště chráněných druhů působnost krajského úřadu).

V neposlední řadě považujeme za nutné zdůraznit, že zadržení vody v krajině a ochrana 
mokřadů, boj proti suchu i ochrana biodiverzity patří mezi aktuální priority vyplývající z vládou 
schválených strategických dokumentů (Státní politika ŽP, Strategie ochrany biologické 
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rozmanitosti, Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR a další) na jejichž 
naplňování by se jednotlivé orgány veřejné správy měli aktivně podílet. Česká republika 
v posledních letech vynakládá na naplňování těchto priorit miliardy korun jak z unijních, tak 
národních zdrojů a je proto na místě, aby jednotlivé orgány také přispívali k efektivitě 
vynakládání veřejných prostředků a nedocházelo k maření tohoto úsilí a cílů přijatých na 
celostátní úrovni. 

S pozdravem

Ing. Jan Šíma
ředitel odboru druhové ochrany                    
a implementace mezinárodních 
závazků
podepsáno elektronicky
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