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Rozhodnutí v řízení o povolení výjimky ze zákazů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen úřad), jako
orgán státní správy ochrany přírody a krajiny příslušný dle ustanovení § 77a odst. 5 písm. h)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon),
v řízení vedeném o žádosti ze dne 16. 8. 2019, v souladu s ustanovením § 51 odst. 3 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a s § 56 odst. 1 zákona z a m í t á
ž á d o s t právnické osoby Apartmány Valda Klínovec s. r. o., IČO 06408958, Za školou
416, 431 41 Údlice (účastníku řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád),
v řízení zastoupené společností SINGS projekční ateliér, s. r. o., IČO 22800069, Škroupova
1059/22, 430 01 Chomutov, o p o v o l e n í v ý j i m k y ze zákazů ze základních
ochranných podmínek zvláště chráněného druhu rostliny koprníku štětinolistého (Meum
athamanticum) v souvislosti s realizací záměru „Terénní úpravy na p. p. č. 523/1, k. ú.
Loučná pod Klínovcem“. Druh není předmětem ochrany podle práva Evropských
společenství ve smyslu ustanovení § 56 zákona.
specifikace žádosti a doložené dokumentace k záměru:
K žádosti byla doložena projektová dokumentace zpracovaná v květnu 2019 zástupcem
žadatele zahrnující průvodní a souhrnnou technickou zprávu a dílčí situační výkresy (C1, C4
a C5), plnou moc, kontrolní protokol ČIŽP a fotografii plochy.
Odůvodnění
Dne 16. 8. 2019 podala právnická osoba Apartmány Valda Klínovec s.r.o., IČO 06408958 na
úřad žádost o povolení výjimky dle § 56 zákona ze zákazů ze základních podmínek ochrany
zvláště chráněných druhů rostlin pro druh koprník štětinolistý (Meum athamanticum). Tento
druh se nachází v lokalitě záměru „Terénní úpravy na p. p. č. 523/1, k. ú. Loučná pod
Klínovcem“. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení ve věci, které úřad oznámil
přihlášeným spolkům a obci. Ze spolků se do řízení jako účastníci dle § 70 odst. 3 zákona
přihlásily spolky Stop tunelům, z. s., a Ústecké šrouby, z. s.
V oznámení o zahájení řízení upozornil úřad žadatele na nedostatečnost žádosti z pohledu
možnosti jejímu vyhovění. Zejména konstatoval absenci odůvodnění pro povolení výjimek
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požadované zákonem. Požadoval zejména doplnění přírodovědných průzkumů území,
souladu stavby s územním plánem obce a odůvodnění převahy veřejného zájmu na stavbě
parkovacích ploch nad poškozením druhu. Toto upozornění nicméně vycházelo z mylného
předpokladu, že se jedná o činnost plánovanou tak, jak je popsána v dokumentaci.
Z následného telefonického upozornění zástupcem žadatele však vyplynulo, že záměr již byl
zcela realizován. O tom, že k nepovoleným terénním úpravám na pozemku již došlo, má
úřad informace z jiné úřední činnosti a je to zřejmé i ze spisu. Nebylo však jednoznačné, že
záměr byl realizován zcela.
Tato skutečnost brání ve vydání rozhodnutí, neboť ustanovení § 56 odst. 1 zákona stanoví,
že povolení výjimek se vydává pro činnost zamýšlenou. Dodatečné povolení výjimek tak
podle názoru úřadu není možné. Tento závěr ostatně již sdělil (dopisem s sp. zn.
KUUK/83023/2019/ZPZ/Růz-2137 ze dne 3. 7. 2019) příslušnému stavebnímu úřadu ve
Vejprtech v reakci na jeho oznámení (s č. j. MU-VEJ/2505/2019/Sú-Še ze dne 17. 6. 2019) o
zahájení řízení o odstranění stavby nazvané "Terénní úpravy na pozemku parcela č. 523/1 v
katastrálním území Loučná pod Klínovcem".
Správní orgán tak dospěl v souladu s ustanoveními § 51 odst. 3 správního řádu a § 56 odst.
1 zákona k závěru, že v řízení nelze rozhodnout jinak, než žádost z formálních důvodů
zamítnout. I v případě, že by bylo možné v řízení posuzovat a hodnotit splnění dalších
podmínek pro vydání povolení výjimky daných ustanovením § 56 odst. 1 zákona, musel by
úřad dospět k závěru naznačenému v oznámení o zahájení řízení a výjimku nepovolit.
V řízení nebyl prokázán soulad stavby s územně plánovací dokumentací, nebyla tak
doložena existence ani převaha veřejného zájmu na stavbě. Z těchto důvodů rozhodl úřad
tak, jak je uvedeno ve výroku.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 správního řádu odvolání, ve
kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode
dne jeho oznámení, a to k Ministerstvu životního prostředí, podáním učiněným u Krajského
úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Za počátek lhůty se
považuje den následující po dni oznámení tohoto rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí
desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Rozdělovník
Účastníkům řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Apartmány Valda Klínovec s. r. o., Za školou 416, 431 41 Údlice, prostřednictvím společnosti
SINGS projekční ateliér, s.r.o., Škroupova 1059/22, 430 01 Chomutov
Účastníkům řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu:
město Loučná pod Klínovcem, Loučná 89, 431 91 Loučná pod Klínovcem
Stop tunelům, z. s., Na Valech 813/3, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 22879552
Ústecké šrouby, z. s., Velká Hradební 322/53, 400 01 Ústí nad Labem
vlastní
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