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Věc: Oznámení o zahájení správního řízení a informace o řízení ve věci zásahu do významného
krajinného prvku dle ust. § 4 odst. (2) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - kácení
břehového porostu Jizery v ř. km. 88,900
Dne 04. 06. 2018 obdržela Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální
pracoviště Liberecko, odd. Správa CHKO Český ráj (dále Agentura) jako místně příslušný orgán
ochrany přírody a krajiny podle ust. § 78 odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), pro území CHKO Český ráj žádost Povodí Labe, státní
podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (dále jen „žadatel“) o vydání závazného
stanoviska na akci: "zásah do významného krajinného prvku - kácení břehového porostu Jizery
v ř. km. 88,900“ v lokalitě Malá Skála - Křížky v k.ú. Rakousy.
Dle žádosti se jedná o odumřelý jilm o obvodu kmene 220 cm měřený ve výšce 1,3 m nad zemí.
Pokácením tohoto jedince by mělo dojít k zajištění provozní bezpečnosti podél vodního toku.
Agentura ve věci postupuje dle metodického pokynu odboru obecné ochrany přírody a
krajiny Ministerstva životního prostředí k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Věstník Ministerstva životního prostředí Ročník XIV červenec-srpen 2014 - částka 5). Uvedený metodický pokyn řeší mimo jiné postup při souběhu s jinými
ochrannými režimy podle zákona, tedy i kácení dřevin, které jsou součástí významných krajinných
prvků, resp. břehových porostů. Dle kapitoly 3.2.3 jsou ve smyslu § 90 odst. 1 věty druhé zákona
„souhlasy a závazná stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle
zvláštního právního předpisu (typicky rozhodnutí podle stavebního zákona) závazným stanoviskem
podle správního řádu“ (§ 149 správního řádu). Ke kácení, o němž se rozhoduje podle zákona
(nikoli podle zvláštního zákona), proto musí být příslušná povolení, souhlasy, závazná
stanoviska či další správní akty k tomu příslušných orgánů ochrany přírody vydány formou
samostatného správního rozhodnutí.
Na základě výše uvedeného je dnem podání žádosti ve výše uvedené věci zahájeno správní
řízení o zásahu do významného krajinného prvku břehový porost Jizery v ř. km. 88,900 dle ust. § 4
odst. 2. Podle ust. § 47 správního řádu vyrozumíváme všechny známé účastníky řízení. Účastníkem
řízení je vedle žadatele podle ust. § 27 odst. 3 správního řádu ve smyslu ust. § 71 odst. 3 zákona
(účast obcí) Obec Rakousy, č.p. 34, 511 01 Rakousy.
Současně Agentura podle ust. § 70 odst. 2 zákona poskytuje informaci o zahájeném správním
řízení těm spolkům, které o poskytování informací o zahajovaných správních řízení v daném území
požádaly. Tyto spolky se mohou stát účastníky tohoto řízení za podmínek daných v ust. § 70 odst. 3
zákona.
Protože podkladové materiály poskytují dostatek informací o zamýšlené akci a s žadatelem
proběhlo jednání na místě, nebudou opatřovány další podklady pro rozhodnutí, ani nebude svoláváno
místní šetření nebo ústní jednání. Účastníci řízení se mohou seznámit s podklady pro rozhodnutí na
Správě CHKO Český ráj v pondělí a středu od 8:00 do 17:00, případně i mimo ně po předchozí
domluvě.
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Usnesení
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, jako příslušný správní orgán, v řízení vedeném
na žádost Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, o zásahu do
významného krajinného prvku břehový porost Jizery v ř. km. 88,900 k.ú. Rakousy, podle ust. § 36
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád vydává
usnesení,
kterým se pro vyjádření účastníků k podkladům pro rozhodnutí, navrhování důkazů a činění jiných
návrhů stanoví lhůta 10 dnů od dne doručení tohoto usnesení.
Odůvodnění:
Stanovená lhůta je vzhledem k rozsahu záměru dostatečně dlouhá k tomu, aby účastníci mohli
uplatnit svá procesní práva a k uvedené věci měli možnost se vyjádřit, činit návrhy či navrhovat
provedení důkazů. Zároveň je poskytnuta zákonná lhůta ve smyslu § 70 odst. 2 a 3 zákona – účast
občanů prostřednictvím občanských sdružení.
Poučení:
Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do patnácti dnů ode dne
jeho doručení k ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u Agentury. Podané odvolání
nemá odkladný účinek.

Mgr. Jakub Čejka
VEDOUCÍ SPRÁVY CHKO ČESKÝ RÁJ

Přiloha: Fotodokumentace
Rozdělovník:
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Účastník řízení podle § 27 odst. 3 správního řádu:
Obec Rakousy, č.p. 34, 51101 Rakousy
Na vědomí
Česká společnost pro ochranu netopýrů, Újezd 390/43, 118 00 Praha 1, IČ 49370731
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Poučení o právech a povinnostech účastníků řízení
výčet nejdůležitějších procesních práv a povinností podle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád
Účastník řízení má zejména tato práva:
§ 14
Je oprávněn namítnout podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne,
neuplatnil-li tuto námitku bez zbytečného odkladu.
§ 33
Účastník si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou
moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník pouze jednoho zmocněnce.
§ 36
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí, mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko a před vydáním rozhodnutí se vyjádřit
k podkladům rozhodnutí.
§ 38
Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již
v právní moci. Mohou si činit výpisky a požádat správní orgán o pořízení kopii spisu nebo jeho části.
§ 41
Účastník řízení může požádat správní orgán o prominutí zmeškání úkonu (navrácení v předešlý stav).
§ 69
Správní orgán je povinen vydat na požádání účastníku řízení stejnopis rozhodnutí případně stejnopis
výrokové části rozhodnutí.
§ 72
Rozhodnutí se účastníkům oznamuje doručením písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo
ústním vyhlášením. Účastník řízení se může vzdát práva na oznamování všech rozhodnutí vydaných
v řízení, s výjimkou rozhodnutí, kterým se řízení končí a rozhodnutí, jímž se mu v průběhu řízení
ukládá povinnost, a práva na vyrozumívání o usneseních poznamenaných do spisu.
§ 80
Účastník řízení může podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti v případě, že došlo k uplynutí
lhůt pro vydání rozhodnutí.
§ 81
Účastník má právo proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak.
§ 138
Účastník řízení může požádat správní orgán, aby zajistil důkaz, je-li důvodná obava, že
jej později nebude možno provést, nebo jen s velkými obtížemi.
§ 140
Účastník řízení může požádat, aby správní orgán spojil různá řízení, pokud se týkají téhož předmětu
řízení nebo spolu jinak věcně souvisejí nebo se týkají týchž účastníků, nebrání-li tomu povaha věci.
§ 148
Účastník řízení se může domáhat vydání mezitimního rozhodnutí nebo rozhodnutí v části věci v rámci
ochrany před nečinností správního orgánu.
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Účastník řízení má zejména tyto povinnosti:
§8
Dotčená osoba je povinna bezodkladně upozornit správní orgán na skutečnost, že u více správních
orgánů probíhá současně více postupů souvisejících s týmiž právy a povinnostmi dotčené osoby.
§ 36
Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totožnosti.
§ 50
Účastníci řízení jsou povinni, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, poskytovat správnímu orgánu při
opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí veškerou potřebnou součinnost.
§ 52
Účastníci řízení jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Těmito návrhy není správní
orgán vázán.
§ 54
Vlastník či ten, kdo má věc u sebe, je povinen ji předložit správnímu orgánu případně strpět ohledání
věci na místě. Výjimku z této povinnosti upravuje zákon.
§ 59
Správní orgán předvolá osobu, jejíž osobní účast při úkonu v řízení je k provedení úkonu nutná.
Předvolaný je povinen se včas dostavit na určené místo. Pokud tak ze závažných důvodů nemůže
učinit, je povinen se s uvedením důvodů správnímu orgánu omluvit.
§ 60
Osoba, které bylo oznámeno rozhodnutí o zajištění věci, je povinna tuto věc správnímu orgánu vydat.
Nesplní-li uloženou povinnost ve stanoveném termínu dobrovolně, může být předmětná věc správním
orgánem odňata.
§ 62
Účastníci řízení, jakož i další osoby jsou v řízení povinny neztěžovat postup správního orgánu, chovat
se tak, aby svým jednáním nerušili pořádek, dostavit se na předvolání (pokud se předem ze závažných
důvodů neomluvili) a uposlechnout pokynů úřední osoby. V případě nesplnění těchto povinností jim
může správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 50.000,-Kč. Pořádkovou pokutu lze uložit i
tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání.
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Příloha: Fotodokumentace

foto č.:1

foto č.:2
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