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Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
odbor životního prostředí a zemědělství  
 
 
        Dle rozdělovníku 
 
Datum: 9. 5. 2017     
JID: 74195/2017/KUUK 
Jednací číslo: 851/ZPZ/2017/ZD-911 
E-mail: pumprova.h@kr-ustecky.cz  
 
Rozhodnutí dle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, o změně rozhodnutí ve 
věci povolení výjimky ze zákazů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny 
__________________________________________________________________________ 

ROZHODNUTÍ  
Krajský úřad Ústí nad Labem, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán státní 
správy ochrany přírody a krajiny příslušný dle ustanovení § 77a odst. 5 písmena h) zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon) na základě 
odvolání spolku Ústecké šrouby, z. s.  ze dne 10. 4. 207 proti rozhodnutí Krajského úřadu 
Ústeckého kraje č. j. 851/ZPZ/2017/ZD-911, JID: 56271/2017/KUUK ze dne 4. 4. 2017, 
kterým žadateli Petru J  povolnil výjimku ze zákazů dle § 56 zákona, k  zásahům do 
přirozeného vývoje zvláště chráněného druhu rostliny koprníku štětinolistého (Meum 
athamanticum) v souvislosti s plánovanými terénními úpravami na p. p. č. 205/17 k. ú. 
Český, v souladu s § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění 

mění 
 

napadené rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje č.j. 851/ZPZ/2017/ZD-911, JID: 
56271/2017/KUUK ze dne 4. 4. 2017 a to tak, že doplňuje podmínku č. 3 výroku, která zní: 
 
3. Před terénními zásahy budou odborně způsobilou osobou přesazeni jedinci koprníku 

štětinolistého. Přesazení bude dokumentováno a na vyžádání bude dokumentace úřadu 
k dispozici. 

Ostatní části rozhodnutí zůstávají v platnosti.  

ODŮVODNĚNÍ  
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství na základě žádosti 
Petra J  ze dne 9. 2. 2017 povolil výjimku dle § 56 zákona ze zákazů ze základních 
podmínek ochrany zvláště chráněného druhu rostliny koprník štětinolistý (Meum 
athamanticum), chráněné dle § 49 zákona, a to z důvodu plánovaných terénních úprav na p. 
p. č. 205/17 k. ú. Český Jiřetín pro následnou výstavbu rekreačního objektu na pozemku.  
Proti rozhodnutí se v zákonné lhůtě odvolání účastník řízení spolek Ústecké šrouby z. s. dne 
10. 4. 2017. Následně zaslal dne 24. 4. 2016 odvolatel (Ústecké šrouby, z. s.) a žadatel (Petr 
J ) prohlášení o dosažení smírného řešení v daném řízení za podmínky, že rozhodnutí 
bude doplněno o podmínku provedení transferu koprníku z plochy ovlivněné skrývkou 
zeminy před jejím zahájením. Současně žádají, aby správní orgán postupem podle § 87 
správního řádu rozhodnutí v tomto duchu změnil.  
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Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, ho může v souladu s § 87 správního řádu 
zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání a jestliže tím nemůže být způsobena 
újma žádnému z účastníků, ledaže s tím všichni, kterých se to týká, vyslovili souhlas.   
Vzhledem k tomu, že žadatel Petr J  vyslovil souhlas s návrhem výše uvedené podmínky 
(provedení transferu koprníku), byly tak splněny podmínky, za kterých lze odvolání vyhovět a 
změnu rozhodnutí provést. Krajský úřad vyhodnotil zaslané prohlášení dle obsahu jako návrh 
na autoremeduru. 
Výskyt druhu byl na lokalitě potvrzen dle nálezové databáze Agentury ochrany přírody a 
krajiny ČR, rozšíření koprníku štětinolistého je roztroušeně na lokalitě. Krajský úřad v rámci 
změny rozhodnutí stanovil podmínku č. 3, a to povinnost provést před zahájením terénního 
zásahu přesazeni jedinců koprníku štětinolistého, v ploše ovlivněné skrývkou zeminy. Pro 
zvýšení pravděpodobnosti úspěchu přesazení, stanovil podmínku jeho provedení pod 
dohledem odborně způsobilé osoby, kterou je pro účely řízení míněna osoba s botanickým 
vzděláním či autorizací dle § 45i odst. 3 zákona pro biologická hodnocení. Zásah bude 
dokumentován (termín a lokalizace přenosu rostlin) a na vyžádání bude dokumentace úřadu 
k dispozici. Opatření tak významně zmenší negativní vliv, a lze takto očekávat přežití 
alespoň části jedinců. Záměr s takto dále zmírněným negativním vlivem, lze považovat za 
převažující nad dotčením zájmu ochrany přírody.   
Původní podmínky rozhodnutí (č. 1  během terénních úprav nebude zasahováno do okolních 
ploch mimo samotný p. p. č. 205/17 k. ú. Český Jiřetín, zejména zde bude omezen pojezd 
techniky a skladování materiálu či výkopové zeminy mimo lokalitu s výskytem koprníku 
štětinolistého; č. 2 platnost výjimky na dobu realizace záměru nejpozději do 31. 12. 2020) 
zůstávají i nadále v platnosti.  

POUČENÍ  
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 87 správního řádu odvolání, ve 
kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode 
dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním u Krajského úřadu 
Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Za počátek lhůty se považuje 
den následující po dni oznámení rozhodnutí.  

 
 

„otisk úředního razítka“ 
 
 
RNDr. Tomáš Burian  
vedoucí oddělení životního prostředí 
 
 
Rozdělovník : Účastníkům řízení (do vlastních rukou):  
Petr J , ,   
Obec Český Jiřetín (DS) 
Ústecké šrouby z. s. (DS) 
 
 
 




