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Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Liberecko, oddělení Správa CHKO Český
ráj (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s
ust. § 78 odst. 1 a odst. 3 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
(dále jen „zákon“), na základě žádosti Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČO 70946078, kterou na základě plné moci zastupuje
Ing. Ondřej Holý, Přední Chlum 40, Milešov 26256, IČO: 70705330, ve věci „Zabezpečení silnice III/2832
Rakousy“ a provedeného správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
(dále jen „správní řád“), vydává toto

ROZHODNUTÍ
I.
Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona se Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizaci, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČO 70946078, kterou na základě plné moci
zastupuje Ing. Ondřej Holý, Přední Chlum 40, Milešov 26256, IČO: 70705330 (dále jen „žadatel“)
p o v o l u j e výjimka
ze zákazu uvedeného v ust. § 34 odst. 1 písm. a) - konkrétně ze zákazu „hospodařit na pozemcích
způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit
změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů anebo nevratně poškozovat půdní
povrch“ a ze zákazu uvedeného v ust. § 34 odst. 1 písm. c) - konkrétně ze zákazu na celém území
přírodní rezervace „povolovat a umisťovat nové stavby.“ Výjimka se uděluje za těchto podmínek:
1. Při odtěžení nestabilních částí skal nesmí být poškozeny vzrostlé stromy rostoucí ve svahu pod
skalami na pozemku 318/1 k. ú. Rakousy.
2. Při pracích na odtěžení nestabilních částí skal musejí být stromy pod skalami náležitě zabezpečeny
a budou instalovány ochrany kmene.
3. Výjimka se uděluje do 31. 12. 2023
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II.
Podle ustanovení § 56 odst. 1 zákona se Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizaci, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČO 70946078, kterou na základě plné moci
zastupuje Ing. Ondřej Holý, Přední Chlum 40, Milešov 26256, IČO: 70705330
povoluje

výjimka

ze základních podmínek ochrany ohrožených zvláště chráněných druhů ropucha obecná
(Bufo bufo) a sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) uvedených v ustanovení § 49 odst. 1 a § 50 odst.
1 a 2 zákona), konkrétně ze zákazu „zvláště chráněné rostliny trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo
jinak rušit ve vývoji“ a „zvláště chráněné živočichy chytat, přemisťovat a zraňovat.“ Výjimka se povoluje
pro realizaci stavby „Zabezpečení silnice III/2832 Rakousy“ za těchto podmínek:
1. Stavební práce a odstraňování skalních bloků nesmí probíhat v termínu od 1. března do 30. června
běžného roku.
2. Při výskytu zvláště chráněných druhů živočichů nebo rostlin na lokalitě bude neprodleně informována
správa CHKO Český ráj.
3. Výjimka se uděluje do 31. 12. 2023

O D Ů V O D N Ě N Í:
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, 460 06
Liberec 6, IČO 70946078, kterou na základě plné moci zastupuje Ing. Ondřej Holý, Přední Chlum 40,
Milešov 26256, IČO: 70705330 požádala Agenturu o povolení dvou výjimek, a to ze zákazu „hospodařit
na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které
mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů anebo nevratně
poškozovat půdní povrch“ a „na území přírodní rezervace povolovat a umisťovat nové stavby“
obsaženého v základních ochranných podmínkách PR v ust. § 34.
A dále ze zákazu „zvláště chráněné rostliny trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve
vývoji“ a „zvláště chráněné živočichy chytat, přemisťovat a zraňovat“ uvedeného v § 49 a § 50. Výjimky
jsou požadovány pro stavbu ochranného plotu v rámci záměru „Zabezpečení silnice III/2832 Rakousy.“
Dnem podání žádosti bylo ve věci zahájeno správní řízení o povolení výjimky podle ust.
§ 43 odst. 1 zákona.
Agentura oznámila zahájení správního řízení obci Rakousy, Rakousy 34, 511 01 Turnov, která je
účastníkem řízení podle ust. § 71 odst. 3 zákona. O zahájeném správním řízení byla poskytnuta
informace spolkům Česká společnost ornitologická, Česká společnost pro ochranu netopýrů a 08/01 ZO
ČSOP Klenice Mladá Boleslav, Zalužanská 1276, 293 01 Mladá Boleslav, které ve smyslu a za podmínek
stanovených v § 70 odst. 2 zákona požádaly, aby byly předem informovány o všech zahajovaných
správních řízeních. Žádný s uvedených spolků se k účasti v řízení v zákonné lhůtě nepřihlásil.
Podle ust. § 43 odst. 3 zákona lze výjimku ze zákonného zákazu ve zvláště chráněném území povolit,
pokud jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, nebo
tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště
chráněného území. Správní orgán se zabýval posouzením, zda existuje jiný veřejný zájem a zda
převažuje nad veřejným zájmem na ochraně přírody. Záměr výstavby těžkého ochranného plotu a
odtěžení nestabilních bloků v celkovém rozsahu 18,6 m3, by měl zajistit snížení rizika pádu skal na
vozovku a tím zvýšení bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci č. III/2832 z čehož vyplývá, že se
jedná o veřejný zájem. Dále je tedy nutné posoudit, zda v tomto případě jiný veřejný zájem převažuje
nad zájmen na ochraně přírody. Stavba se nachází na území CHKO Český ráj v I. zóně a v přírodní
rezervaci Bučiny u Rakous. Posláním přírodní rezervace je ochrana lesního společenstva
polopřirozeného charakteru s převahou buku, rostoucího na slinitém pískovci, s pestrými rostlinnými a
živočišnými společenstvy a členitou geomorfologií. Instalace těžkého ochranného plotu proběhne v
bezprostřední blízkosti komunikace, plot je rozdělen na pět částí a velikost jednotlivých ok lanové sítě
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má být dle souhrnné technické zprávy 300 x 300 mm. Mezera mezi jednotlivými částmi a velikost
jednotlivých ok umožní živočichům překonávat tuto bariéru. Dále mají být odtěženy nestabilní skalní
bloky na 4 místech o celkovém objemu 18,6m3. Odtěžení má být provedeno jen u těch bloků, které jsou
výrazně postiženy zvětráním a plochami odlučnosti. Provedením navržených opatření dle souhrnné
technické zprávy, budou ze svahů a skalních stěn odtěženy veškeré nestabilní části. Opatření nezamezí
dalšímu zvětrávání a ani nezpomalí jeho přirozený proces. Opad menších částí navětralé horniny, do
cca 100 mm by měl probíhat přirozenou cestou i nadále. Samotný plot jako stavba i její realizace ovlivní
prostor přírodní rezervace pouze okrajově a ani v kombinaci s odtěžením nestabilních skalních bloků
nedojde k výraznému ovlivnění zachování stavu předmětu ochrany a je tedy možné říci, že v tomto
případě veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody.
Agentura tedy shledala, že jsou splněny základní předpoklady pro povolení výjimky ze zákonného
zákazu. K vyloučení potenciálně hrozící změny dochovaného stavu. Agentura stanovila podmínky, za
kterých lze povolenou činnost konat.
POUČENÍ O ODVOLÁNÍ
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu do patnácti dnů ode dne jeho
doručení odvolat k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u Agentury (AOPK ČR,
regionální pracoviště Liberecko, oddělení SCHKO Český ráj. V případě, že písemnost bude uložena u
provozovatele poštovních služeb, lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne převzetí rozhodnutí,
nejpozději však od desátého dne ode dne jejího uložení. Podané odvolání má odkladný účinek.

Ing. Jiří Klápště
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ SCHKO ČESKÝ RÁJ

Rozdělovník:
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
- Ing. Ondřej Holý, Přední Chlum 40, Milešov 26256, IČO: 70705330
Účastník řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
- Jaromír Brož, Rakousy č. p. 1, 511 01 Turnov
Účastník řízení podle § 27 odst. 3 správního řádu
- Obec Rakousy, Rakousy 34, 511 01 Turnov
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