
Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy IV, Bělehradská 1308/17 , 400 01 Ústí nad Labem, 

(+420) 267 123 422,  lubos.pekarek@mzp.cz

Dle rozdělovníku

                                                                                     V Ústí nad Labem dne:   18.1.2018
Č. j.:                 MZP/2018/530/105

Rozhodnutí 

Ministerstvo životního prostředí, příslušné, jako odvolací orgán podle ust. § 89 odst. 1 a 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 79 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen ZOPK) tímto podle § 90 odst. 
4 správního řádu ruší rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální 
pracoviště, Správa CHKO České středohoří pod č.j. SR/1242/UL/2017-11 ze dne 8.11.2017  a 
zastavuje správní řízení o povolení výjimky vedené podle § 26 odst. 3 písm. a) ZOPK na základě 
žádosti pod č.j. 13693/2017-SŽDC-OŘ-UNL-NT ze dne 18.5.2017 státní organizace Správa 
železniční a dopravní cesty.

Odůvodnění:

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/2017-11 ze dne 8.11.2017 
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 na základě žádosti pod č.j. 
13693/2017-SŽDC-OŘ-UNL-NT ze dne 18.5.2017. Po podaném odvolání Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště, Správa CHKO České středohoří postoupila podle § 88 
odst. 1 správního řádu příslušnému odvolacímu orgánu dne 18.12.2017. Dne 16.1.2017 doručila 
státní organizace Správa železniční a dopravní cesty, jako jediný žadatel zpětvzetí žádosti pod č.j. 
10739/2018-SŽDC-OŘ-UNL-NT ze dne 16.1.2018. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení 
na žádost a na základě podání (Zpětvzetí žádosti) nezbylo správnímu orgánu, než postupovat 
podle ustanovení § 90 odst. 4 správního řadu s použitím § 66 odst. 1 písm. a) usnesením 
předmětné správní řízení zastavit, dále však bylo nutno zrušit vydané prvoinstanční rozhodnutí, 
neboť je z tohoto podání zřejmé, že žadatel neměl již na vydání takového rozhodnutí zájem.

ODESÍLATEL:
Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy IV
Bělehradská 1308/17
400 01 Ústí nad Labem



Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, odvolat. 

Ing. Miroslav Libecajt
ředitel odboru výkonu

státní správy IV
                                                                                        
                                                                                                 otisk úředního razítka MŽP č. 21

Rozdělovník

1) účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu – doručení prostřednictvím datové schránky

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, 
Železničářská

1386/31, 400 03 Ústí nad Labem – (DS:uccchjm)

2) účastníci řízení podle § 27 odst. 3 správního řádu – doručení prostřednictvím datové schránky

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

x9hbpfn)

3) účastníci řízení podle § 27 odst. 3 správního řádu a dle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve 
znění zákona

č. 218/2004 Sb., o podávání informací o všech zahajovaných správních řízeních – doručení 
prostřednictvím

datové schránky

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

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

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště, Správa CHKO České středohoří + 
spis (po nabytí právní moci)
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