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Věc: Rozhodnutí ve věci vydání výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO dle ust. § 26,
odst. (1), písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v souvislosti se záměrem
Jizersko-ještědského horského spolku zajistit managementové práce na území CHKO Český ráj,
CHKO Jizerské hory a CHKO Lužické hory a s tím spojenými vjezdy motorového vozidla mimo
silnice a místní komunikace na území výše uvedených CHKO.
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK“), jako orgán ochrany
přírody dle ust. § 78, odst. (3), písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) posoudila žádost Jizersko-ještědského horského spolku, nám.
Nerudovo 108/1, 46001 Liberec, IČ: 65100352 (dále jen „žadatel“) o vydání výjimky ze základních
ochranných podmínek CHKO dle § 26, odst. (1), písm. c) zákona (na celém území chráněných
krajinných oblastí je zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a s obytnými přívěsy mimo
silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vjezdu a
setrvání vozidel orgánů státní správy, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu
státu a ochranu státních hranic, požární ochranu a zdravotní a veterinární službu) a na základě této
žádosti ze dne 2. 1. 2019 vydává po zvážení všech okolností a vlastních znalostí toto

ROZHODNUTÍ
AOPK dle § 78, odst. (3), písm. h) zákona vydává výjimku podle ustanovení § 43, odst. (1)
zákona ze základních ochranných podmínek chráněných krajinných oblastí uvedených v § 26, odst. (1),
písm. c) za účelem zajištění managementových prací na území CHKO Český ráj, CHKO Jizerské hory a
CHKO Lužické hory za těchto podmínek:
1. výjimka se uděluje pro jedno motorové vozidlo, které bude zajišťovat práce na území CHKO
Český ráj, CHKO Jizerské hory a CHKO Lužické hory
2. platnost výjimky je omezena na období od nabytí právní moci rozhodnutí do 31. 12. 2023
3. vozidlo bude při jízdě a stání viditelně označeno povolenkou k vjezdu - povolenka bude
vystavena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
4. každý vjezd motorového vozidla bude oznámen alespoň v třídenním předstihu na následující
kontaktní adresy: jednak liberecko@nature.cz, jednak v případě CHKO Český ráj
petr.korinek@nature.cz, v případě CHKO Jizerské hory jiri.husek.ml@nature.cz, v případě CHKO
Lužické hory tomas.besta@nature.cz
Odůvodnění:
AOPK byla dne 2. 1. 2019 doručena žádost o vydání výjimky ze základních ochranných
podmínek CHKO dle ust. § 26, odst. (1), písm. c) zákona v souvislosti se záměrem Jizersko-ještědského
horského spolku zajistit managementové práce na území CHKO Český ráj, CHKO Jizerské hory a
CHKO Lužické hory a s tím spojenými vjezdy motorového vozidla mimo silnice a místní komunikace na
území výše uvedených CHKO. Dne 23. 1. 2019 zaslala AOPK známým účastníkům oznámení o
zahájení správního řízení a stanovila termín pro podání námitek a připomínek. Ve stanovené lhůtě se do
www.nature.cz I IČ: 62933591 I jiri.husek.ml@nature.cz I T: 482 428 983
strana 1/4

řízení nikdo další nepřihlásil a zároveň ve stanovené lhůtě nikdo z účastníků nevyužil svého práva
uplatnit své námitky a připomínky.
AOPK se zabývala vyhodnocením existence a závažnosti veřejného zájmu, zda tento zájem
převažuje nad zájmem ochrany přírody, či zda je v zájmu ochrany přírody, resp. zda povolovaná činnost
významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území.
Zajištění managementových prací vykonávaných žadatelem je s ohledem na jejich charakter v
přímé vazbě na zájem ochrany přírody. Žadatel zamýšlí vjíždět motorovým vozidlem mimo silnice a
místní komunikace na území tří výše uvedených CHKO z důvodu značení chráněných území a
památných stromů, stavby oplocenek, údržby návštěvnické infrastruktury, revitalizace rašelinišť,
likvidace invazních rostlin a sběru odpadků. Zadavatelem těchto prací je jak AOPK, tak i vlastníci
pozemků či obce.
Ad bod 1) podmínek rozhodnutí: AOPK udělila výjimku v intencích podané žádosti. Je tedy
umožněn vjezd na území tří zmíněných CHKO. Výjimka se v souladu s předmětem žádosti nevztahuje
na maloplošná zvláště chráněná území, kde je vjezd motorového vozidla omezen zákonem či
příslušným zřizovacím dokumentem.
Ad bod 2) podmínek rozhodnutí: AOPK přistoupila k udělení výjimky s platností 5 let. Důvodem
tohoto kroku je předpoklad dlouhodobé spolupráce s žadatelem na realizaci vlastních projektů a výkon
prací pro další subjekty.
Ad bod 3) podmínek rozhodnutí: Podmínkou vjezdu a setrvávání motorového vozidla mimo silnice
a místní komunikace je jeho řádné označení vylučující pochybnosti o oprávněnosti vjezdu. Tohoto
označení lze dosáhnout buď umístěním povolenky vydané po nabytí právní moci na viditelné místo ve
vozidle či vystavením stejnopisu tohoto rozhodnutí tamtéž.
Ad bod 4) podmínek rozhodnutí: AOPK po důkladném zvážení přistoupila ke stanovení
oznamovací povinnosti jednotlivých vjezdů. Tímto krokem má být zajištěna možnost operativně
informovat žadatele v případě, že by jím zamýšlený vjezd mohl být v konfliktu s jiným chráněným
zájmem ochrany přírody (typicky druhovou ochranou v citlivém období rozmnožování), pro jehož
narušení není žadateli udělena odpovídající výjimka či souhlas. Z důvodu zastupitelnosti a operativy byla
stanovena jednak povinnost oznámit zamýšlený vjezd na sběrnou adresu regionálního pracoviště a
jednak určeným garantům z jednotlivých Správ CHKO. Tím by mělo být zaručeno, že se k žadateli
dostanou aktuální a ověřené informace o lokalitách, ve kterých hodlá vjezd a s ním vázané práce
provádět, tak, aby nedošlo k újmě na dochovaném přírodním prostředí a nechtěnému či nevědomému
konfliktu žadatele s některým z ustanovení zákona.
Se zohledněním výše uvedeného Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky rozhodla, jak
je uvedeno v tomto rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí je možné podle § 81 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u
AOPK ČR, regionálního pracoviště Liberecko, oddělení Správy CHKO Jizerské hory, U Jezu 10, 460 01
Liberec 4.
Dle § 82 odst. (2) se odvolání podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby 1 stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal 1 stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Ing. Tomáš Korytář
VEDOUCÍ SPRÁVY CHKO JIZERSKÉ HORY
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Rozdělovník:
obdrží účastníci řízení:
dle ust. § 27, odst. (1) správního řádu:
Jizersko-ještědský horský spolek, nám. Nerudovo 108/1, 46001 Liberec
dle ust. §, 27 odst. (2) správního řádu:
Lesy ČR, s. p.
dle ust. § 27, odst. (3) správního řádu:
Statutární město Jablonec nad Nisou
Statutární město Liberec
Město Cvikov
Město Česká Kamenice
Město Desná v Jizerských horách
Město Dolní Bousov
Město Frýdlant
Město Hejnice
Město Hrádek nad Nisou
Město Chřibská
Město Jablonné v Podještědí
Město Kamenický Šenov
Město Krásná Lípa
Město Lomnice nad Popelkou
Město Lučany nad Nisou
Město Mnichovo Hradiště
Město Nová Paka
Město Nové Město pod Smrkem
Město Nový Bor
Město Raspenava
Město Rumburk
Město Smržovka
Město Sobotka
Město Tanvald
Město Turnov
Město Varnsdorf
Město Velké Hamry
Město Vysoké nad Jizerou
Město Železný Brod
Obec Albrechtice v Jizerských horách
Obec Bedřichov
Obec Bílý Potok
Obec Boseň
Obec Brada-Rybníček
Obec Branžež
Obec Březina
Obec Dětřichov
Obec Dobšín
Obec Dolní Lochov
Obec Dolní Podluží
Obec Doubice
Obec Frýdštejn
Obec Holín
Obec Horní Podluží
Obec Hrubá Skála
Obec Chuchelna
Obec Janov nad Nisou
Obec Jinolice
Obec Jiřetín pod Bukovou
Obec Jiřetín pod Jedlovou
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Obec Josefův Důl
Obec Kacanovy
Obec Karlovice
Obec Klokočí
Obec Kněžmost
Obec Kněžnice
Obec Koberovy
Obec Kořenov
Obec Krompach
Obec Ktová
Obec Kunratice u Cvikova
Obec Kunratice u České Kamenice
Obec Kytlice
Obec Lázně Libverda
Obec Libošovice
Obec Libuň
Obec Loučky
Obec Malá Skála
Obec Mařenice
Obec Mírová pod Kozákovem
Obec Mladějov
Obec Mníšek
Obec Modřišice
Obec Nová Ves
Obec Olešnice
Obec Oldřichov v Hájích
Obec Osek
Obec Paseky nad Jizerou
Obec Podůlší
Obec Polevsko
Obec Prysk
Obec Radostná pod Kozákovem
Obec Rakousy
Obec Rybniště
Obec Rynoltice
Obec Svor
Obec Troskovice
Obec Újezd pod Troskami
Obec Všeň
Obec Vyskeř
Obec Zámostí Blata
Obec Zlatá Olešnice
Obec Žďár
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