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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o doplnění zahájení řízení s velkým počtem účastníků
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“) jakožto příslušný správní orgán dle §
75 odst. 1 písm. e) ve spojení s ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) podle ust. § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“)
I.
doplňuje zahájení řízení
zahájené veřejnou vyhláškou (dále jen „Vyhláška“) ze dne 19. 4. 2021 č. j. SR/0045/US/2021-3 o
žádosti České zemědělské univerzity v Praze, Fakulty lesnické a dřevařské, Katedry ekologie lesa,
se sídlem Kamýcká 129, 165 00 Praha-Suchdol, IČO 60460709, zastoupenou Prof. Ing. Petrem
Skleničkou, CSc., rektorem, dále pro běžnou komunikaci Ing. Tomášem Knířem (dále jen
„Univerzita“), doručené dne 6. 4. 2021, ve věci povolení provádění výzkumu „Měření lesního
mikroklimatu a reakce dřevin“ ve 31 maloplošných zvláště chráněných územích, ve kterých je
Agentura věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody.
Kromě bodů uvedených ve Vyhlášce, vzhledem k povaze záměru Univerzity (odběr letokruhů ze
stromů), bude správní řízení vedeno pro výjimku ze základních ochranných podmínek národních
přírodních rezervací § 29 písm. i) zákona. Tato výjimka se vztahuje na národní přírodní rezervace:
Adršpašsko-teplické skály, Cahnov-Soutok, Divoká Oslava, Javorina, Jezerka, Karlovské bučiny,
Kohoutov, Králický Sněžník, Rohová, Stará a Nová řeka, Mazák, Mionší, Polanská niva, Praděd,
Šerák-Keprník, Voděradské bučiny, Vrapač, Žákova hora, Zástudánčí. Rovněž bude správní řízení
vedeno pro výjimku ze základních ochranných podmínek přírodních rezervací § 34 odst. 1 písm. e)
zákona. Výjimka se vztahuje na přírodní rezervace: Bařiny, Velký Blaník, Bukovec, Chynínské
buky, Luž, Sedloňovský vrch, Starý Hirštejn, Vlček, Vysoká Běta.
Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je žadatel. Účastníkem jsou podle
ust. § 27 odst. 3 správního řádu dále obce (viz příloha č. 1), kterým toto postavení vyplývá z ust. §
71 odst. 3 zákona a dále spolky, splňující podmínky podle § 70 odst. 2 zákona, které podaly
žádost o informování o zahajovaných správních řízeních, a svou účast oznámí správnímu orgánu
v souladu s § 70 odst. 3 zákona.
Účastníci řízení mají v řízení práva a povinnosti, s nimiž je správní orgán seznamuje v příloze
připojeným Poučením o právech a povinnostech.
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V souladu s § 144 odst. 1 správního řádu budou v tomto řízení použita ustanovení správního
řádu pro řízení s velkým počtem účastníků.

II.
Výzva k seznámení se s podklady
Agentura jako příslušný orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení
s § 78 odst. 3 písm. g) a k) zákona oznamuje, že shromáždila dostatečné podklady pro vydání
rozhodnutí.

Podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí
dána možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Do správního spisu mohou účastníci
nahlédnout na adrese uvedené v záhlaví (místnost 191, každé pondělí a středu od 9-17 hod.),
event. v jiném termínu po předchozí telefonické dohodě, nejpozději však do 7 dní od doručení
této výzvy. Poté bude ve věci rozhodnuto.

Mgr. David Lacina, v. r.
Ředitel odboru zvláštní ochrany přírody

Vyvěšeno dne (včetně způsobu umožňující dálkový přístup) 18. 5. 2021
Sejmuto dne (včetně způsobu umožňující dálkový přístup) 2. 6. 2021
Agentura tímto žádá v souladu s ust. § 144 odst. 6 ve spojení s § 25 odst. 3 správního řádu obecní
úřady obcí, jejichž správních obvodů se toto řízení týká, o vyvěšení tohoto dokumentu po dobu 15
dnů na svých úředních deskách.
Rozdělovník:
- Účastníci dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (doručováno veřejnou vyhláškou)
- Obdrží DS žadatel
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