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Dle rozdělovníku

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:SR/1969/UL/2017-2 VYŘIZUJE:Šolcová DATUM:11.9.2017

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný 
podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále 
jen zákon) podle ust. § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen 
správní řád)

   z a h a j u j e s účastníkem řízení Správa železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Dlážděná 
1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234, správní řízení ve věci pozastavení, omezení či zákazu 
kácení dřevin rostoucích mimo les podle ust. § 8 odst. 2 zákona. Konkrétně se jedná o záměr 
odstranění dřevin v ochranném pásmu dráhy u železniční trati Velké Březno – Boletice nad Labem 
( vpravo od trati ) na p.p.č. 30/6 k.ú. Velké Březno, p.p.č. 365 k.ú. Malé Březno, p.p.č. 360/1 k.ú. 
Přední Lhota, p.p.č. 670 a 30/5 obě k.ú. Nebočady. Záměr kácení byl Agentuře ve smyslu § 8 odst. 
2 zákona oznámen dne 6.9.2017. 

  Správa železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 
70994234 je účastníkem řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu. Účastníky tohoto řízení jsou
podle ust. § 27 odst. 3 správního řádu dále Obec Velké Březno, Obec Malé Březno, Obec 
Těchlovice a Statutární město Děčín, kterým toto postavení vyplývá z ust. § 71 odst. 3 zákona.

   Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění (dále jen zákon), oznamuje zahájení správního řízení v uvedené věci občanským 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 občanské spolky do 
osmi dnů ode dne doručení tohoto oznámení svou případnou účast v řízení.

   Účastníci řízení se mohou seznámit s podklady na pracovišti v Ústí nad Labem, Bělehradská 
1308/17, a to  po předchozí domluvě ( mob. 725729135, tel. 475258324 p. Šolcová ).  
   Účastníci řízení mají v řízení další práva a povinnosti, s nimiž je správní orgán seznamuje 
v příloze připojeném Poučení o právech a povinnostech.

A současně vydává  

USNESENÍ

   Agentura rozhodla podle § 36 odst. 1 správního řádu, že účastníci řízení ve věci shora vedeného 
správního řízení, mohou navrhovat důkazy a činit jiné návrhy ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode 
dne doručení tohoto oznámení. 
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Odůvodnění

   Agentura obdržela dne 6.9.2017 oznámení Správy železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 709942345 dle § 8 odst. 2 zákona, týkající se záměru 
odstranění dřevin v ochranném pásmu dráhy u železniční trati Velké Březno – Boletice nad Labem 
( vpravo od trati ) na p.p.č. 30/6 k.ú. Velké Březno, p.p.č. 365 k.ú. Malé Březno, p.p.č. 360/1 k.ú. 
Přední Lhota, p.p.č. 670 a 30/5 obě k.ú. Nebočady. Stav dřevin a skutečnosti uvedené v oznámení 
budou v rámci řízení prověřeny šetřením na místě.  
  Správní orgán ustanovil tuto lhůtu z důvodu vyřízení věci bez zbytečných průtahů. Danou lhůtu 
vidí jako přiměřenou k uplatnění práv účastníků.

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 ČR, a to podáním učiněným u AOPK ČR, RP
Ústecko. 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.

(podepsáno elektronicky)

Ing. Petr Kříž, v. r.

ŘEDITEL REGIONÁLNÍHO PRACOVIŠTĚ
SPRÁVA CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
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Přílohy: Poučení účastníků řízení

Rozdělovník: 1. Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 
Praha 1 (DS)

2. Ústecké šrouby z.s., Velká Hradební 322/853, 400 01 Ústí nad 
Labem (DS)

3. Obec Velké Březno (DS)
4. Obec Malé Březno (DS)
5. Obec Těchlovice (DS)
6. Statutární město Děčín (DS)
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