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M I N I S T E R S T V O  Ž I V O T N Í H O  P R O S T Ř E D Í                                                                                                                                       
100 10 Praha 10 - Vršovice, Vršovická č. 65

NAŠE ZN.                     ÚSTÍ NAD LABEM 
MZP/2017/530/325         12. září 2017

ROZHODNUTÍ

ve věci odvolání subjektu Ústecké šrouby, z.s., se sídlem Velká Hradební 322/53, Ústí 
nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 04316509 proti rozhodnutí Agentury 
ochrany přírody a krajiny, Regionálního pracoviště Ústecko, oddělení Správa CHKO 
Labské pískovce č.j. SR/1242/UL/2017-4 ze dne 22.6.2017.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště, Správa CHKO České 
středohoří (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. e) 
příslušný dle ust. § 78 odst. 3 písm. l) zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších platných předpisů (dále jen „zákon“), ve smyslu zákona č. 123/2017 Sb., 
kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vydala rozhodnutí pod č.j. 
SR/1242/UL/2017-4 ze dne 22.6.2016 ve věci povolení výjimky podle § 43 zákona 
z ustanovení § 26 odst. 3 písm. a) zákona pro časově omezené použití biocidů k likvidaci 
nežádoucí vegetace na drážním tělese a v jeho bezprostřední blízkosti - do vzdálenosti 
maximálně 3 m od osy koleje drážního tělesa. Výjimka byla povolena žadateli - Správě 
železniční dopravní cesty, státní organizaci, Oblastnímu ředitelství Ústí nad Labem, 
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 70994234 

Proti tomuto rozhodnutí podaly Ústecké šrouby z.s., Velká Hradební 322/53, 400 01 Ústí nad 
Labem, IČ: 04316509, dne 4.7.2017 odvolání z důvodů v něm uvedených.

Agentura postoupila zmíněné odvolání podle § 88 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
Ministerstvu životního prostředí jako odvolacímu orgánu, které po jeho přezkoumání 
rozhodlo takto:

Výrok

Ministerstvo životního prostředí příslušné jako odvolací orgán podle § 89 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb. správní řád (dále jen „správní řád“), za použití § 89 odst. 2 a § 90 odst. 1 písm. 
b) správního řádu, za použití § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/92 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších platných předpisů

                                                                       ruší  

napadené rozhodnutí agentury č.j. SR/1242/UL/2017-4 ze dne 22.6.2017 a věc vrací 
k novému projednání a rozhodnutí.
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Odůvodnění:

Odvolatel - Ústecké šrouby z.s., Velká Hradební 322/53, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 
04316509 ve svém odvolání ze dne 4.7.2017 napadají celé rozhodnutí z důvodů věcné 
nesprávnosti a nepřezkoumatelnosti správního uvážení atd.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště, Správa CHKO České 
středohoří (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. e) 
příslušný dle ust. § 78 odst. 3 písm. l) zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších platných předpisů (dále jen „zákon“), ve smyslu zákona č. 123/2017 Sb., 
kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vydala rozhodnutí pod č.j. 
SR/1242/UL/2017-4 ze dne 22.6.2016 ve věci povolení výjimky z ustanovení § 26 odst. 3 
písm. a) zákona pro časově omezené použití biocidů k likvidaci nežádoucí vegetace na 
drážním tělese a v jeho bezprostřední blízkosti - do vzdálenosti maximálně 3 m od osy koleje 
drážního tělesa. Výjimka byla povolena žadateli - Správě železniční dopravní cesty, státní 
organizaci, Oblastnímu ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad 
Labem, IČ: 70994234 
Agentura písemným opatřením ze dne 4.7.2017 informovala účastníky řízení o podaném 
odvolání, současně jim v příloze zaslala kopii odvolání a umožnila jim se k dané věci vyjádřit,
a to v termínu nejpozději do 15 dnů od jeho doručení. V určeném termínu této možnosti 
využila Správa železniční a dopraví cesty, státní organizace, která zaslala dne 25.7.2017 pod 
č.j. 16074/2017-SŽDC-OŘ UNL-NT „Vyjádření k odvolání proti rozhodnutí Agentury 
Regionálního pracoviště Správy CHKO Č. středohoří.“

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný odvolací orgán přezkoumalo napadené 
rozhodnutí v celém rozsahu a na základě předložených podkladů, které jsou součásti spisu, 
posoudilo rozsah námitek odvolatele s jeho nezbytným rozšířením v souladu s ust. § 89 odst. 
2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, tedy s ohledem na veřejný zájem a 
shledalo některé námitky odvolatele za důvodné.  

Odvolací orgán konstatuje, že námitka odvolatele o nepřezkoumatelnosti vydaného 
rozhodnutí je přiléhavá, resp. Podmínka č. 4 odkazuje na směrnici SŽDC č. 79, tato však není 
součástí spisu a rovněž zcela absentuje odůvodnění, proč správní orgán tuto směrnici činí 
závaznou a jaká je vazba k předmětu řízení. 

Prvoinstanční orgán je povinen v pokračování řízení odstranit nezákonnosti vydaného 
rozhodnutí, zejména přezkoumatelným způsobem stanovit podmínky k povolení výjimky a 
řádně tyto odůvodnit, dále je třeba dbát na vedení spisu, tak jak stanoví právní předpisy.

Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.
 

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí o odvolání se nelze podle § 91 odst. 1 správního řádu odvolat.

                                                                                                Ing. Miroslav Libecajt                                                                                  
                                                                                   ředitel odboru výkonu státní správy IV  
                                                                                

                                                                                otisk úředního razítka MŽP č. 21                                                          
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Rozdělovník:

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad 
Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem – (DS:uccchjm)

 Magistrát Města Děčína, Odbor životního prostředí, Mírové náměstí 1175/5 405 38 
Děčín IV - Podmokly - (DS: x9hbpfn)

 Ústecké šrouby, z.s., Velká Hradební 322/53, 400 01 Ústí n. L. (DS: x6gbs2).

Dále obdrží :

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Ústecko, 
Správa CHKO Labské pískovce, Teplická 424/69, 405 02 Děčín

Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa (DS: 
8dxaa7n)
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