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Výzva k odstranění vad žádosti 
 
Městský úřad Louny, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“) obdržel dne 
04.10.2017 žádost Povodí Ohře, s. p., Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov o vydání 
závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku (dále je „VKP“) kácením 
břehových porostů na pravém břehu toku Ohře v k. ú. Kystra v ř. km vodního toku 
Ohře 41,250 – 41,400 (p. p. č. 34/3).  
 
Jelikož žádost neposkytuje dostatečný podklad pro její posouzení, správní orgán   
žadatele - Povodí Ohře, s. p., IČ 70889988, Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 
 
vyzývá podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů,  
 
aby nejpozději do 31.12.2017 doplnil žádost o tyto podklady: 
 
písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na živočichy, které bude vypracováno na 
základě provedeného přírodovědného průzkumu dotčeného pozemku. 
 
 
 
Usnesení 
 
Městský úřad Louny, odbor životního prostředí příslušný věcně a místně příslušný podle § 10 
a 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle 
ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným 
obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, 
jako orgán ochrany přírody příslušný dle ustanovení § 75 odst. 1 písm. c) v souladu s § 77 
odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 
změn a doplňků (dále jen „zákon“)  
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žadateli - Povodí Ohře, s. p., IČ 70889988, Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 
 
přerušuje podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu  
 
řízení o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP kácením břehových porostů na 
pravém břehu toku Ohře v k. ú. Kystra v ř. km vodního toku Ohře 41,250 – 41,400. 
Jedná se o kácení 17 ks dřevin v k. ú. Kystra na pozemkové parcele č. 34/3. Správní řízení 
je vedeno zdejším úřadem podle § 4 odst. 2 zákona. 
 
 
Odůvodnění 
 
Dne 11.10.2017 bylo pod č. j. MULNCJ 74649/2017 oznámeno zahájení řízení ve výše 
uvedené věci. Jelikož se do řízení dne 20.10.2017 pod č. j. MULNCJ 77742/2017 přihlásilo 
v zákonem stanovené lhůtě občanské sdružení, je vedeno jako účastník řízení.  
 
Současně tento účastník řízení vznesl v účastenství námitku spočívající ve vypracování 
zoologického průzkumu dané lokality s vyloučením zimování netopýrů či přítomnosti 
zvláště chráněného dřevokazného hmyzu. Tuto námitku vzal orgán ochrany přírody jako 
opodstatněnou, neboť dle § 67 odst. 1 zákona ten, kdo v rámci jiného užívání krajiny zamýšlí 
uskutečnit závažné zásahy, které by se mohly dotknout zájmů ochrany přírody, je povinen 
předem zajistit na svůj náklad provedení hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na tyto 
chráněné zájmy. Orgán ochrany přírody o této závažnosti nemá pochybnosti. Na základě 
opodstatněnosti vznesené námitky byl žadatel vyzván k doplnění žádosti.  
 
Jelikož by bylo ohroženo dodržení lhůty pro vydání závazného stanoviska, bylo usnesením 
rozhodnuto o přerušení řízení o vydání závazného stanoviska.  
 
Jakmile pominou překážky, pro které bylo správní řízení přerušeno, bude pokračováno 
v řízení. V případě, že vady v uvedené lhůtě nebudou odstraněny, bude správní řízení ve 
smyslu § 66 správního řádu zastaveno. 
 
Poučení  
 
Proti tomuto usnesení se lze podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolat ve lhůtě 
do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem podáním učiněným u Městského úřadu Louny, odboru životního prostředí. Odvolání 
včetně příloh je nutné podat ve čtyřech vyhotoveních. Odvolání jen proti odůvodnění je 
nepřípustné. Dle ustanovení § 81 odst. 2 správního řádu, mají účastníci právo vzdát se 
písemně nebo ústně do protokolu práva na odvolání. Podle ustanovení § 76 odst. 5 
správního řádu odvolání nemá odkladný účinek. 
 
 
 

Otisk úředního razítka 
 
 

 

Ing. Marie Nováková 
pověřená vedením odboru životního prostředí  
Městského úřadu Louny 
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Obdrží 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 
Povodí Ohře, s. p., Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 3, IDDS: 7ptt8gm 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:  
Městys Slavětín, Na Městečku č. p. 50, 439 09 Slavětín nad Ohří, IDDS: ci4a72g  
Ústecké šrouby, z. s., spolek, Velká Hradební č. p. 322/53, Ústí nad Labem – centrum,  
400 01 Ústí nad Labem, IDDS: x6gbs2j 
 
Ostatní: 
Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží č. p. 975/51, 
Střekov, 400 03  Ústí nad Labem 3 
 
Dotčený orgán: 
Městský úřad Louny, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, Pod Nemocnicí č. p. 2379, 
440 23 Louny, IDDS: gc9bxmk 
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