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Dle rozdělovníku

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/2078/UL/2018-2 VYŘIZUJE: Mgr. KŘIVÁNEK DATUM: 10. ŘÍJNA 2018

Věc: Oznámení o zahájení řízení ve věci použití biocidů v porostech v I. a II. zóně CHKO 
České středohoří ve správě státního podniku Lesy České republiky, Lesní správa
Litoměřice

Dne 5.10.2018 obdržela Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa 
CHKO České středohoří (dále také jen „Agentura“) jako příslušný orgán státní správy ochrany 
přírody a krajiny podle ustanovení § 78 odst. 3 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění (dále také jen „zákon“) žádost státního podniku Lesy České republiky, 
Lesní správa Litoměřice, Masarykova 665/31, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČ: 42196451, 
o povolení výjimky ze zákazu uvedeného v § 26, odst. 3 písm. a) zákona (výjimka z používání 
biocidů v I. a II. zóně CHKO). Důvodem je chemická ochrana proti vitální buřeni, chemická 
příprava půdy pro zalesnění, chemická asanace kůrovcové hmoty, ošetření kultur proti klikorohu 
a ochrana rodenticidy proti myšovitým hlodavcům.

I.

Agentura jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny podle ust. § 75 odst. 1 písm. 
e ve spojení s § 78 odst. 3 písm. h) zákona oznamuje známým účastníkům řízení dle § 47 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, zahájení správního řízení ve věci výjimky dle § 43 odst. 1 zákona ze 
zákazu dle § 26 odst. 1 písm. c) zákona. Účastníci řízení se mohou vyjádřit k podkladům 
rozhodnutí. Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlížet do vydání rozhodnutí na 
Agentuře (RP Správa CHKO České středohoří, pracoviště Teplická 424/69, 405 02 Děčín IV).

II.

Agentura jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 78 odst. 1 zákona, oznamuje zahájení 
řízení v uvedené věci spolkům, které uplatnily ve smyslu § 70 odst. 2 zákona u Agentury žádost 
o poskytování informací o zahajovaných správních řízení, při nichž mohou být dotčeny zájmy 
ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona. V souladu s § 70 odst. 3 zákona oznámí 
tyto spolky do osmi dnů ode dne doručení tohoto oznámení svou případnou účast v řízení.
Uplatní-li spolek ve stanovené lhůtě přihlášku do řízení, má z titulu postavení účastníka řízení 
možnost seznámit se podklady řízení a uplatnit vyjádření a návrhy k řízení za podmínek 
uvedených v oddíle I. oznámení a v usnesení v oddíle III. tohoto dopisu.
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III.

Usnesení o určení lhůty k oprávnění navrhovat důkazy a činit jiné návrhy:
Agentura jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny podle ust. § 78 odst. 1 
zákona v řízení ve věci udělení výjimky ze zákazu používat na území I. a II. zóny CHKO biocidy 
(zákaz dle ustanovení § 26 odst. 3 písm. a) zákona) na území lesního hospodářského celku 
Litoměřice), rozhodla podle § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, že účastníci řízení 
mohou navrhovat důkazy a činit jiné návrhy ve lhůtě do deseti dnů od doručení tohoto usnesení. 
V této lhůtě je možné se také vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Agentura dále podle ust. § 36 odst. 
3 ve spojení s § 39 správního řádu určuje, že po uplynutí této lhůty k navrhování důkazů a činění 
jiných návrhů dle § 36 odst. 1 správního řádu, mají následně účastníci nejpozději do pěti dnů 
možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Poté bude ve věci rozhodnuto.

Odůvodnění usnesení:

Účastníci řízení mají právo dle § 36 odst. 1 a 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, uplatnit návrhy
na důkazy a činit jiné návrhy. Na základě posouzení spisového materiálu ve věci dospěl správní
orgán k závěru, že žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení předmětné věci; správní
orgán proto s přihlédnutím k principu hospodárnosti řízení rozhodl stanovit lhůtu k návrhu důkazů 
a k učinění jiných návrhů.

Poučení:

Účastníci se mohou seznámit s podklady pro rozhodnutí na pracovišti Agentury ČR, Teplická 
424/69, 405 02 Děčín IV, v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00, případně i mimo ně po předchozí 
domluvě. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce Agentuře 
písemnou plnou moc včetně svého data narození nebo identifikačního čísla.

Proti tomuto usnesení je možné v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, podat odvolání do 15 ti dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního
prostředí ČR podáním učiněným u Agentury. Odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odkladný účinek.

O T I S K  Ú Ř E D N Í H O  R A Z Í T K A

           (podepsáno elektronicky)

Ing. Petr Kříž

ředitel RP Správa CHKO České středohoří 
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Rozdělovník:

Obdrží účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb, správní řád:
Lesy ČR, sp., Lesní správa Litoměřice, Masarykova 665/31, 412 01 Litoměřice

Obdrží účastníci řízení dle § 27 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb, správní řád:

Obec Bečov – DS
Obec Bořislav – DS 
Obec Hlinná – DS
Obec Homole u Panny – DS
Obec Hrobčice – DS
Obec Chudoslavice – DS
Obec Jenčice – DS
Obec Kamýk – DS
Obec Korozluky – DS
Obec Kostomlaty pod Milešovkou – DS
Obec Kravaře – DS
Městys Levín – DS
Obec Lhotka nad Labem – DS
Obec Libčeves – DS
Obec Liběšice – DS
Obec Libochovany – DS
Město Litoměřice – DS
Obec Lovečkovice – DS
Obec Lukov – DS
Obec Lužice – DS
Obec Malečov – DS
Obec Malé Březno – DS
Obec Malé Žernoseky – DS
Obec Miřejovice – DS
Obec Ploskovice – DS
Obec Podsedice – DS
Obec Prackovice nad Labem – DS
Obec Řehlovice – DS
Obec Staňkovice - DS
Obec Tašov – DS
Město Třebenice – DS
Obec Třebívlice – DS
Obec Třebušín – DS
Město Ústí nad Labem – DS
Město Úštěk – DS
Obec Velemín – DS
Obec Velké Březno – DS
Obec Velké Žernoseky – DS
Město Verneřice – DS
Obec Vchynice – DS
Obec Zubrnice – DS
Obec Žalany – DS
Město Žandov – DS
Obec Žim – DS
Obec Žitenice - DS
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Dále obdrží spolky, které uplatnily u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR požadavek na 
poskytování informací dle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění: do DS

Česká společnost ornitologická, Na bělidle 252/34, 150 00 Praha
Česká společnost pro ochranu netopýrů, Václavské nám. 68, 100 00 Praha 1
Stop tunelům, z. s., Na Valech 813/3, 400 01 Ústí nad Labem
Ústecké šrouby, z.s., Velká Hradební 322/53, 400 01 Ústí nad Labem
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