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Věc: A. Oznámení o zahájení řízení ve věci vydání výjimek
I. ze základních ochranných podmínek CHKO dle § 26, odst. (1), písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny
II. ze základních ochranných podmínek NPR dle § 29, písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny
III. ze základních ochranných podmínek NPR dle § 29, písm. i) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny
IV. ze základních ochranných podmínek PR dle § 34, odst. (1), písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny
a ve věci udělení souhlasů
V. se vstupem mimo značené cesty v PR Bukovec, PR Luž, PR Marschnerova louka, PR Na Čihadle,
PR Prales Jizera, PR Ptačí kupy, PR Spravedlnost a PR Studený vrch
VI. s prováděním výzkumů v NPR Jezevčí vrch, NPR Rašeliniště Jizerky, NPR Rašeliniště Jizery, PR
Luž, PR Na Čihadle, PR Prales Jizera, PR Ptačí kupy, PR Vápenný vrch
B. Informace přihlášeným sdružením (spolkům) o podané žádosti ve věci
v souvislosti se záměrem Pavla Voničky ze Severočeského muzea v Liberci provádět zoologické
výzkumy v maloplošných zvláště chráněných územích z kategorie NPR a PR spadajících pod správu
AOPK ČR - regionálního pracoviště Liberecko
A.
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK“), jako orgán státní správy ochrany
přírody a krajiny dle ust. § 78, odst. (1) a odst. (3), písm. h) a k) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
oznamuje
podle § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád“), že dnem doručení žádosti - 23. 1. 2020
bylo zahájeno řízení ve věci
I. 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)
II. vydání výjimky ze základních ochranných podmínek NPR dle § 29, písm. d) zákona (na celém
území národních přírodních rezervací je zakázáno vstupovat a vjíždět mimo cesty vyznačené se souhlasem
orgánu ochrany přírody, kromě vlastníků a nájemců pozemků, osob zajišťujících lesní a zemědělské hospodaření,
obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu, zdravotní a veterinární službu při výkonu této činnosti)
III. vydání výjimky ze základních ochranných podmínek NPR dle § 29, písm. i) zákona (na celém
území národních přírodních rezervací je zakázáno sbírat či odchytávat rostliny a živočichy)
IV. vydání výjimky ze základních ochranných podmínek PR dle § 34, odst. (1), písm. e) zákona (na
celém území přírodních rezervací je zakázáno sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, kromě výkonu práva
myslivosti a rybářství či sběru lesních plodů)
V. udělení souhlasu se vstupem mimo značené cesty v PR Bukovec (dle čl. 3, odst. 1, písm. a
vyhlášky Správy CHKO Jizerské hory č. 1/1994), PR Luž (dle čl. 3, odst. 2, písm. f nařízení Správy CHKO Lužické
hory č. 2/2011), PR Marschnerova louka (dle čl. 3, odst. 1, písm. b vyhlášky Správy CHKO Lužické hory č.
1/1995), PR Na Čihadle (dle výnosu Ministerstva školství a kultury č. 41.351/65), PR Prales Jizera (dle výnosu
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Ministerstva školství a kultury č. 41.355/65 - V/2), PR Ptačí kupy (dle výnosu Ministerstva školství a kultury č.
41.353/65 - V/2), PR Spravedlnost (dle čl. 2, odst. 1 vyhlášky Správy CHKO Lužické hory č. 3/2004), PR Studený
vrch (dle čl. 3, písm. c vyhlášky Správy CHKO Lužické hory č. 6/2005)
VI. udělení souhlasu s prováděním výzkumů v NPR Jezevčí vrch (dle výnosu Ministerstva školství a
kultury č.17.094/87), NPR Rašeliniště Jizerky (dle výnosu Ministerstva školství a kultury č.17.094/87), NPR
Rašeliniště Jizery (dle výnosu Ministerstva školství a kultury č.17.094/87), PR Luž (dle čl. 3, odst. 2, písm. b
nařízení Správy CHKO Lužické hory č. 2/2011), PR Na Čihadle (dle výnosu Ministerstva školství a kultury č.
41.351/65), PR Prales Jizera (dle výnosu Ministerstva školství a kultury č. 41.355/65 - V/2), PR Ptačí kupy (dle
výnosu Ministerstva školství a kultury č. 41.353/65 - V/2), PR Vápenný vrch (dle čl. 3, písm. i vyhlášky Správy
CHKO Jizerské hory č. 1/1999)
v souvislosti se záměrem Ing. Pavla Voničky, Žitná 821, 460 06 Liberec 6, provádět zoologické výzkumy v
maloplošných zvláště chráněných územích z kategorie NPR a PR spadajících pod správu AOPK - regionálního
pracoviště Liberecko.
Dle ust. § 36, odst. (2) správního řádu mají účastníci právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to
požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak.
Do podkladů je možno nahlédnout na AOPK, oddělení Správa CHKO Jizerské hory v pondělí a ve středu od
8:00 do 17:00 hod., případně i mimo tuto dobu po předchozí domluvě. Lhůta k vyřízení je dána § 83, odst. (3)
zákona.
Usnesení
AOPK podle § 36, odst. (1) správního řádu rozhodla takto: účastníci řízení ve věci udělení výjimek ze ZOP
CHKO, NPR a PR a BOP NPR a PR v souvislosti se záměrem Ing. Pavla Voničky provádět zoologické výzkumy v
maloplošných zvláště chráněných územích z kategorie NPR a PR spadajících pod správu AOPK - regionálního
pracoviště Liberecko, vedeném pod č. j. SR/0367/LI/2020 mohou navrhovat důkazy a činit jiné návrhy ve lhůtě
nejpozději do deseti dnů od obdržení tohoto oznámení. V této lhůtě mají zároveň možnost vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí.
Odůvodnění
AOPK vede od 23. 1. 2020 řízení ve věci udělení výjimek ze ZOP CHKO, NPR a PR a BOP NPR a PR v
souvislosti se záměrem Ing. Pavla Voničky provádět zoologické výzkumy v maloplošných zvláště chráněných
územích z kategorie NPR a PR spadajících pod správu AOPK - regionálního pracoviště Liberecko. Vzhledem
k většímu počtu účastníků a nutnosti posoudit včas všechny návrhy všech účastníků, rozhodl správní orgán
v zájmu procesní ekonomie stanovit pro podávání návrhů lhůtu do deseti dnů od obdržení tohoto oznámení. Tato
lhůta se jeví jako dostatečná pro možnost uplatnění práv a oprávněných zájmů účastníků. Zmeškání úkonu v této
lhůtě lze prominout jen ze závažných důvodů a za podmínek stanovených v § 41 správního řádu.
Poučení o odvolání
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 (AOPK ČR, regionální pracoviště
Liberecko, oddělení Správa CHKO Jizerské hory, U Jezu 96/10, 460 01 Liberec). 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 nemá odkladný účinek.
B.
Dnem podání žádostí bylo zahájeno správní řízení ve věci. V souladu s ust. § 70 odst. (2) zákona tímto o
zahájení řízení informujeme přihlášená občanská sdružení (spolky). Pokud se ve lhůtě 8 dnů od obdržení
tohoto dopisu spolky přihlásí do předmětného správního řízení, budou mít postavení účastníka řízení dle
ust. § 27 odst. (3) správního řádu.
Do podkladů řízení lze nahlédnout na AOPK, U Jezu 96/10, Liberec, a to v úřední dny, tj. v pondělí a ve
středu vždy od 8.00 do 17.00 hod. V ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.

Ing. Jiří Hušek
VEDOUCÍ REGIONÁLNÍHO PRACOVIŠTĚ LIBERECKO
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Rozdělovník:
obdrží účastníci řízení:
dle ust. § 27, odst. (1) správního řádu:
Ing. Pavel Vonička, Severočeské muzeum v Liberci
dle ust. § 27, odst. (2) správního řádu:
Lesy České republiky, s. p.
dle ust. § 27, odst. (3) správního řádu:
Statutární město Jablonec nad Nisou
Statutární město Liberec
Město Cvikov
Město Česká Kamenice
Město Desná
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 Smržovka
Město Sobotka
Město Tanvald
Město Turnov
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 Janov nad Nisou
Obec Jiřetín pod Jedlovou
obdrží spolky v souladu s ust. § 70 zákona:
08/01 ZO ČSOP Klenice
Česká společnost ornitologická

Obec Jiřetín pod Bukovou
Obec Josefův Důl
Obec Kacanovy
Obec Karlovice
Obec Klokočí
Obec Kněžmost
Obec Kněžnice
Obec Koberovy
Obec Kořenov
Obec Krompach
Obec Ktová
Obec Kunratice
Obec Kunratice u České Kamenice
Obec Kunratice u Cvikova
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 Okrouhlá
Obec Olešnice
Obec Oldřichov v Hájích
Obec Osek
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
45/03 ZO ČSOP Prachovské skály
Ústecké šrouby, z. s.
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