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Dle rozdělovníku

VYŘIZUJE:Šolcová

DATUM:3.12.2019

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří
(dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) ve
spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále
jen „zákon“), v řízení dle § 8 odst. 2 zákona ve věci zákazu kácení dřevin za účelem zajištění
provozuschopnosti železniční dráhy na p. p. č. 730, 830/1 a 740/5 vše v k.ú. Dolní Habartice sp.
zn. SR/1709/UL/2019 účastníkům řízení oznamuje, že ve věci podala svému nadřízenému
správnímu orgánu Ministerstvu životního prostředí návrh na zahájení dohodovacího řízení
s Ministerstvem dopravy dle § 136 odst. odst. 6 ve spojení s § 133 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.
správní řád, v platném znění (dále jen „SŘ“). Předmětem tohoto návrhu k zahájení dohodovacího
řízení je závazné stanovisko Drážního úřadu, územního odboru Praha č.j. MP-SOP2028/194/Pl,DUCR-51991/19/Pl ze dne 25.9.2019, které bylo Agentuře doručena jako podklad pro řízení.
Agentura se s obsahem tohoto závazného stanoviska neztotožňuje a s ohledem na Metodickou
instrukci odboru obecné ochrany přírody a krajiny a odboru legislativního MŽP k aplikaci § 8 a § 9
zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů upravujících
povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a náhradní výsadbu a odvody (Věstník MŽP, ročník
XXVII, prosinec 2017, částka 11, str. 42) iniciovala řešení tohoto rozporu postupem podle § 136
odst. 6 SŘ.
Agentura účastníky řízení tímto poučuje o tom, že dle § 133 odst. 6 SŘ po dobu trvání tohoto
sporu neběží lhůty týkající se provádění úkonů v řízení.
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Rozdělovník:
1. Účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. b) SŘ prostřednictvím datové schránky
- SŽDC, s.o., se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 (DS)
- p. Miroslav Svoboda, Alšova 815, 473 01 Nový Bor (doporučeně, s doručenkou, do
vlastních rukou)
2. Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 SŘ prostřednictvím datové schránky
- Ústecké šrouby, z.s., Velká Hradební 322/853, 400 01 Ústí nad Labem (DS)
- Obec Dolní Habartice, Dolní Habartice 178, 407 22 Dolní Habartice (DS)
3. Na vědomí
- Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2. Sekce stavební, územní odbor Praha (DS)
- ČIŽP, OI Ústí n.L., Výstupni 1644, 400 07 Ústí n.L. (DS)
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