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Odvolání Povodí Ohře, státní podnik, IČO: 70889988, se sídlem Bezručova 4219, 430 
03 Chomutov, proti usnesení o přerušení řízení ve věci žádosti o vydání závazného 

stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku 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) 
 

 

ROZHODNUTÍ 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako odvolací orgán 
podle § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, na základě odvolání Povodí Ohře, státní podnik, IČO: 70889988, se 
sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (dále jen POH), přezkoumal napadené usnesení 
o přerušení řízení v rozsahu § 89 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s § 90 odst. 5 správního řádu rozhodl tak, že podané 

odvolání zamítá 

a napadené usnesení vydané dle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu Městským úřadem 
Louny, odborem životního prostředí, společně s výzvou k odstranění vad žádosti podle § 45 
odst. 2 správního řádu, ze dne 26. 10. 2017, kterým řízení o vydání závazného stanoviska 
dle § 4 odst. 2 zákona, zahájené podáním žádosti POH, přerušil do doby doplnění 
potřebných podkladů umožňujících vyhodnocení vlivu záměru na předmětný významný 
krajinný prvek (VKP), jímž je v tomto případě zřejmě niva vodního toku Ohře v k. ú. Kystra na 
p. p. č. 34/3, 

potvrzuje. 

 
 

ODŮVODNĚNÍ 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel od 
Městského úřadu Louny, odboru životního prostředí, se sídlem Mírové náměstí 35, 440 23 
Louny (dále jen městský úřad), postoupení odvolání POH proti usnesení městského úřadu 
ze dne 26. 10. 2017 vydaného dle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu, jímž spolu s výzvou 
k odstranění vad žádosti podle § 45 odst. 2 správního řádu přerušil řízení ve věci vydání 
závazného stanoviska dle § 4 odst. 2 k zásahu do VKP. 
 
Ze spisového materiálu je zřejmé následující: 

Dne 4. 10. 2017 obdržel městský úřad žádost POH o vydání závazného stanoviska k zásahu 
do VKP (nazván vodí tok Ohře, fakticky však do jeho nivy) podle § 4 odst. 2 zákona. 
Předmětem zásahu byl záměr provést kácení břehových porostů na pravém břehu Ohře v ř. 
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km 41, 250 – 41, 400 na p. p. č. 34/3 v k. ú. Kystra. Jako důvod zamýšleného zásahu byl 
uveden vysoký stupeň poškození dřevin, zejména korunové prosychání dožívajících 
hybridních topolů spojený opadem větvoví. Porost se údajně nachází v počátečním stadiu 
rozpadu a je proto tudíž dle názoru žadatele nezbytné přistoupit k jeho obnově stanovištně 
vhodnou porostní směsí se širší ekologickou amplitudou. Stromy díky svému aktuálnímu 
stavu údajně představují nebezpečí nejen pro vodní tok, ale především pro osoby pohybující 
se v jejich blízkosti. Podnět ke kácení údajně podali i obyvatelé přilehlé chatové osady. 
Záměr by se měl konkrétně dotknout 17 topolů s tím, že bude následně provedena adekvátní 
náhradní výsadba ve složení dub, javor, lípa, jeřáb, habr atd. Jako předpokládaný termín 
provedení kácení bylo uvedeno období říjen 2017 – březen 2018.  
 
Dopisem ze dne 11. 10. 2017 pak bylo účastníkům řízení a spolkům, jež mají podanou 
platnou žádost o informace v souladu s § 70 odst. 2 zákona, oznámeno zahájení správního 
řízení v dané věci. Dne 20. 10. 2017 spolek Ústecké šrouby z. s., se sídlem Velká Hradební 
322/53, 400 01 Ústí nad Labem, IĆ 04316509 oznámil v daném řízení svou účast. Současně 
uvedl, že jelikož při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků není třeba 
povolení ke kácení dřevin, předmětné řízení o vydání závazného stanoviska k zásahu do 
VKP je tak jediné, které bude ve věci vedeno. Z uvedeného důvodu proto považuje za 
nezbytné zoologickým průzkumem vyloučit zimování netopýrů či přítomnost zvláště 
chráněného saproxylického hmyzu. Městský úřad se s vyjádřením spolku ztotožnil a žadatele 
dopisem ze dne 26. 10. 2017 v souladu s § 45 odst. 2 správního řádu vyzval k doplnění 
žádosti o písemné hodnocení vlivu zamýšleného záměru na živočichy, které bude 
vypracováno na základě provedeného přírodovědného průzkumu dotčeného pozemku. 
Společně s touto výzvou řízení usnesením přerušil.  
 
Proti uvedenému usnesení podal žadatel (POH) odvolání, v němž mimo jiné uvádí, že dle 
jeho názoru jím podaná žádost obsahovala veškeré potřebné dokumenty – žádost na 
předepsaném formuláři včetně zdůvodnění, specifikaci dřevin ke kácení, výpis z katastru 
nemovitostí, katastrální mapu s vyznačeným pozemkem, ortofotomapu s vyznačeným 
úsekem údržby, fotodokumentaci, plán náhradních výsadeb. Před vlastním podáním žádosti 
údajně proběhlo místní šetření za přítomnosti správců toku a orgánu ochrany přírody, který 
se zásahem souhlasil a žádná zvláštní opatření údajně nepožadoval. Odvolatel je tudíž 
přesvědčen, že jeho žádost neobsahuje žádné vady, neboť se jedná o standardní 
dlouhodobě akceptovaný postup, který byl příslušnými správními orgány až dosud bez 
problémů akceptován. Skutečnost, že se do řízení přihlásilo občanské sdružení a vzneslo 
námitku spočívající v nezbytnosti vypracování zoologického průzkumu dané lokality 
s vyloučením zimování netopýrů či přítomnosti zvláště chráněného dřevokazného hmyzu 
však neznamená, že žádost měla výše uvedenou vadu. Odvolatel je přesvědčen, že 
pokácením 17 ks topolů kanadských, které jsou nepůvodní krátkověkou rychle rostoucí 
dřevinou, kdy často dochází k opadům mohutných větví, případně k pádům celých stromů a 
svým stavem představují ohrožení pro osoby pohybující se v jejich blízkosti, nedojde 
k závažnému zásahu, který by se mohl dotknout zájmů ochrany přírody. POH dále uvádí, že 
případné provedení biologického průzkumu je v daném období sice možné, ale že takový 
průzkum není nezpochybnitelný. V minulosti pak již bylo v dané lokalitě provedeno kácení 
zhruba dvojnásobného rozsahu, k němuž vydal tehdy krajský úřad stanovisko, v němž sice 
připouští výskyt zvláště chráněných druhů živočichů, nicméně považuje za dostačující, aby 
byl výskyt těchto druhů vyloučen bezprostředně před zásahem. Uvedené stanovisko vydané 
pod č. j. 3797/ZPZ/2014/N-2120 pak přiložil jako přílohu svého odvolání. Při vlastním kácení 
v minulosti pak byla situace prý řešena přítomností biologického dozoru, který vypracoval pro 
POH i pokyny jak postupovat při nálezu jedinců zvláště chráněných živočichů, jež je rovněž 
k odvolání přiložen. Odvolatel tudíž požaduje, aby odvolací orgán usnesení o přerušení 
řízení zrušil, popř. změnil tak, aby se v řízení pokračovalo.  
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Odvolací orgán po přezkoumání napadeného usnesení i jemu předcházejícího řízení tak, jak 
to ukládá § 89 správního řádu, dospěl k následujícím závěrům: 

Odvolací orgán přezkoumal podle § 89 správního řádu soulad napadeného usnesení a 
proběhlého správního řízení s právními předpisy a konstatuje, že usnesení bylo vydáno 
v souladu s platnými právními předpisy. Řízení o žádosti i napadené usnesení bylo 
účastníkům řádně oznámeno. Usnesení vydané spolu s výzvou k doplnění žádosti obsahuje 
všechny předepsané náležitosti. Odůvodnění sice není vyčerpávající, nicméně je z něj 
patrné, v čem jsou nedostatky podané žádosti spatřovány a jaké úvahy správní orgán 
k danému závěru vedly. V tomto odvolací orgán tedy neshledal natolik závažné pochybení, 
jež by mělo zjevný vliv na zákonnost vydaného usnesení. Skutečnost, že žádost týkající se 
zásahu do břehových porostů v nivě vodního toku Ohře podaná na městský úřad je 
formulována jako žádost o závazné stanovisko dle § 4 odst. 2 zákona k zásahu do VKP 
vodní tok Ohře a nikoli jako VKP niva vodního toku Ohře, lze považovat pouze za chybu 
formální. Vodní tok Ohře je totiž v daném úseku evropsky významnou lokalitou (ta zahrnuje 
až na výjimky pouze samotné vodní prostředí a jejím předmětem ochrany jsou jednak druhy - 
losos atlantský (Salmo salar), bolen dravý (Aspius aspius) a velevrub tupý (Unio crassus), 
kteří žijí přímo ve vodním toku a dále i následující evropská stanoviště: 3260 - Nížinné až 
horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion a 6430 - 
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně). 
K zásahu do VKP vodní tok Ohře (vodního prostředí) by proto nebyl příslušný Městský úřad 
Louny ale Krajský úřad Ústeckého kraje. V případě, že tedy krajský úřad předem vyloučí 
významný vliv zamýšleného záměru na předmět ochrany a celistvost EVL Ohře ani 
nepožaduje vydání závazného stanoviska do VKP pro území, jež je součástí EVL, postačí v 
dané záležitosti záměr projednat s příslušným s úřadem obce s rozšířenou působností, zda 
je či není nutné žádat o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP niva vodního toku 
Ohře.  
 
K námitkám odvolatele uvádí odvolací orgán následující: 
Ve znění zákona účinném od 1. 1. 2018 je v § 67 zákona výslovně uvedeno, že hodnocení 
vlivu zamýšleného záměru na zákonem stanovené chráněné zájmy ochrany přírody a krajiny 
podle odst. 1 je součástí žádosti o vydání povolení, souhlasu či závazného stanoviska podle 
tohoto zákona. Jelikož aktuální znění zákona neobsahuje žádné přechodné ustanovení, 
které by řešilo postup správních orgánů v případě dosud neukončených správních řízení, lze 
dovozovat, že by se toto ustanovení mělo vztahovat i na řízení zahájená v době před 
nabytím účinnosti aktuálního znění zákona. Naproti tomu zákon ve znění účinném v době, 
kdy byla žádost podána, vůbec neuváděl, jaké všechny náležitosti by měla žádost o vydání 
závazného stanoviska dle § 4 odst. 2 zákona obsahovat a o tom, co považuje za nezbytný 
podklad žádosti, tak rozhodoval výlučně správní orgán, který řízení vedl. Současně je však 
třeba vzít na vědomí, že toto správní řízení, podobně jako řízení dle § 56 zákona o povolení 
výjimky, je, alespoň dle ustáleného právního výkladu ze strany MŽP, výlučně řízením 
návrhovým, tj. doložení veškerých podkladů, ze kterých lze určit např. předmět žádosti, 
intenzitu zásahu do zájmů chráněných tímto zákonem, okruh účastníků řízení či další 
rozhodné skutečnosti, stejně jako uvedení argumentů, jež by měly svědčit ve prospěch 
žadatele, je výhradně na něm. Pokud tedy příslušný správní orgán, který řízení vedl, došel 
k důvodnému závěru, že je třeba pro účely posouzení možného vlivu záměru na VKP žádost 
doplnit např. o biologický průzkum a bez jeho doplnění nelze v řízení pokračovat, pak je 
třeba, aby žadatel tento průzkum, popř. biologické hodnocení, na vlastní náklady pořídil a 
k žádosti přiložil, což je zjevně i tento případ. Správní orgán za tímto účelem žadatele v 
souladu s § 45 odst. 2 správního řádu vyzval k doplnění žádosti, výzva byla odůvodněna a 
spolu s výzvou příslušný správní orgán řízení usnesením dle § 64 odst. 1 písm. a) správního 
řádu řízení do doby odstranění vady žádosti přerušil. Tudíž i z hlediska právních předpisů, 
platných v době podání žádosti, zde odvolací orgán neshledal v postupu prvoinstančního 
orgánu žádný zjevný rozpor.  
 



 

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem strana 4 /5 
Tel.: +420 475 657 111, Fax: +420 475 200 245, Url: www.kr-ustecky.cz, E-mail: urad@kr-ustecky.cz   
IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.  882733379/0800 

S tvrzením odvolatele, že postup, kdy orgány ochrany přírody vydávají závazné stanovisko 
dle § 4 odst. 2 zákona k rekonstrukci břehových porostů vodního toku Ohře bez vypracování 
předchozího biologického průzkumu, je standardním, dlouhodobě akceptovaným postupem 
ze strany správních orgánů, nelze souhlasit. Toto tvrzení odvolatele je doloženo pouze 
stanoviskem dle § 45 i zákona, vydaným v minulosti (rok 2014) zdejším úřadem, jehož 
součástí bylo i upozornění na možný výskyt zvláště chráněných druhů a návrh postupu, jak 
minimalizovat dopad realizace záměru na tyto zvláště chráněné taxony, který v případě, že 
jejich výskyt na každém jednotlivém stromě nebude odborně způsobilou osobou předem 
jednoznačně vyloučen, počítá s nutností předchozího povolení výjimky dle § 56 zákona. 
Zásahu do VKP se pak vůbec netýká. Lze předpokládat, že i v minulosti vyžadoval příslušný 
obecní úřad s rozšířenou působností k danému záměru předchozí vydání závazného 
stanoviska dle § 4 odst. 2 zákona ale skutečnost, zda tento správní orgán výše uvedené 
hodnocení požadoval či nikoli, není odvolacímu orgánu známa a nijak jí nedokládá ani 
odvolatel, stejně jako skutečnost, zda mu správní orgán předem oficiálně sdělil, zda bude či 
nebude požadovat vypracování biologického průzkumu či hodnocení vlivů. Navíc oproti 
situaci v minulých letech došlo k významně změně z hlediska aktivit spolků, které se 
v poslední době mnohem častěji správních řízení na úseku ochrany přírody a krajiny 
v Ústeckém kraji aktivně účastní. Odvolatel se tudíž musí smířit se skutečností, že správní 
orgány proto logicky nyní kladou větší důraz na kvalitu a úplnost podkladů pro jednotlivá 
řízení a že se postup těchto orgánů nejen řídí aktuálně platnými právními předpisy ale i 
v čase určitým způsobem vyvíjí. Např. nyní je s ohledem na aktuálně účinné znění zákona 
zřejmé, že pokud bude kdokoli žádat o povolení, souhlas či závazné stanovisko dle tohoto 
zákona, musí být hodnocení dle § 67 odst. 1 zákona vždy součástí podané žádosti.  
 
Pokud příslušný správní orgán požaduje pro realizaci nějakého zamýšleného zásahu vydání 
závazného stanoviska dle § 4 odst. 2 zákona, v podstatě to znamená, že se jedná o zásah, 
který by se mohl dotknout zájmů ochrany přírody a krajiny chráněných tímto zákonem. 
Správní orgán se tak musí řídit platnými právními předpisy, bez ohledu na skutečnost, zda je 
takový zásah opodstatněný či nikoli. 
 
Biologické průzkumy, zejména pokud jsou prováděny jen na základě několika málo návštěv 
v průběhu jedné sezony, sice nemusí být vždy plně vyčerpávající a nemusí nutně podchytit 
úplně všechny taxony, které se v řešeném území vyskytují, ale to není v drtivé většině 
případů ani potřeba. Je již ale povinností zpracovatele průzkumu (pokud nechce, aby byly 
závěry jeho práce úspěšně zpochybňovány ze strany účastníků řízení či správního orgánu) 
provádět terénní šetření v takovém období roku, s takovou četností a za použití takových 
metod, které dokáží věrohodně podchytit z příslušného hlediska podstatné skupiny 
organismů, jevy či fenomény, jež následně umožní vyhodnotit vlivy záměru na zákonem 
chráněné zájmy. V tomto případě je možné zvážit např. i možnost provedení nejprve pouze 
důkladné obhlídky jednotlivých dřevin a pokud při ní bude možné případnou vazbu zvláště 
chráněných či jiných zájmových druhů s ohledem na nepřítomnost jejich potencionálních 
biotopů předem vyloučit, pak od dalšího posuzování v dalších obdobích roku upustit, ale o 
vhodnosti, resp. dostatečnosti takového postupu musí rozhodnout příslušná odborně 
způsobilá osoba a je i na dohodě žadatele se správním orgánem, jež řízení vede, zda by 
případně takový podklad považoval v daném konkrétním případě za dostačující.  
 
Jelikož Krajský úřad Ústeckého kraje neshledal v postupu prvoinstančního správního orgánu 
při vydání usnesení dle § 64 odst. 1 písm. a) takové nedostatky, které by mohly mít vliv na 
jeho zákonnost a argumenty vznesené odvolatelem neprokazují ani jeho věcnou 
nesprávnost, podané odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Neprováděl přitom 
žádné další dokazování a vycházel výhradně z podkladů, které byly obsahem postoupeného 
správního spisu.  
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POUČENÍ 

Toto rozhodnutí je konečné a podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění, se proti němu nelze odvolat. 
 
 
 
 

 
RNDr. Tomáš Burian 
vedoucí oddělení životního prostředí 
 

Rozdělovník 

Obdrží (do vlastních rukou) 
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO: 70889988 
Městys Slavětín, Na Městečku č. p. 50, 439 09 Slavětín 
Ústecké šrouby, z. s., Velká Hradební 322/53, 400 01 Ústí nad Labem 
 
Dále obdrží včetně spisu (po nabytí právní moci) 
Městský úřad Louny, odbor životního prostředí 
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