
IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 Ilenka.cerna@nature.cz I T: 725 729 103

1

REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ

SPRÁVA CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ Dle rozdělovníku
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice
tel.: +420 416 574 611
e-mail: cstred@nature.cz
www.nature.cz
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UKLÁDACÍ ZNAK: XVIII-2

Věc: Oznámení o zahájení řízení o povolení ke vstupu mimo veřejné cesty a stezky v území 
národní přírodní rezervace Lovoš, národní přírodní památky Borečský vrch, přírodní 
rezervace Kamenná hůra a přírodní památky Plešivec za účelem provádění 
geomorfologického výzkumu a monitoringu

Dne 4. 11. 2018 obdržela Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální 
pracoviště Správa CHKO České středohoří (dále také jen „Agentura“) jako příslušný orgán 
státní správy ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 78 odst. 1 a odst. 3 písm. h) 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále také jen „zákon“)
žádost Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty, katedry fyzické geografie a 
geoekologie, Albertov 6, 128 43 Praha 2, IČ: 00216208, zastoupené děkanem, panem 
Prof. RNDr. Jiřím Zimou, o udělení výjimky za účelem umožnění vstupu mimo značené cesty 
a pro potřeby geomorfologického výzkumu a monitoringu termálního režimu kamenných moří 
v území CHKO České středohoří, NPR Lovoš, PR Kamenná hůra, NPP Borečský vrch a PP 
Plešivec. Zástupcem žadatele pro věcná jednání je pan RNDr. Marek Křížek, Ph.D. Žadatel 
uvádí, že při práci v terénu budou používány výhradně nedestruktivní metody a mimo 
značené cesty bude vstupováno jen v nezbytně nutných případech. Při pobytu v uvedených 
chráněných územích bude maximálně šetřeno přírodní prostředí a terénní práce budou 
konzultovány s pracovníky CHKO. Výjimku je požadována na období od 1. 1. 2019 do 31. 
12. 2023. Uživateli výjimky budou zaměstnanci a doktorandi katedry fyzické geografie a 
geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, a to konkrétně: RNDr. Marek Křížek, 
Ph.D. (zaměstnanec), RNDr. Tomáš Uxa (doktorand), RNDr. David Krause (doktorand) a 
dva studenti jako doprovod pro pomocné práce. 

Z povahy žádosti vyplynulo, že se jedná o udělení výjimky ze zákazu vstupovat na 
území NPR Lovoš mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody (zákaz dle 
ustanovení § 29 písm. d) zákona), o udělení souhlasu ke vstupu mimo veřejné cesty a stezky 
(dle ust. čl. 4, odst. 2 Vyhlášky Správy CHKO České středohoří č. 5/93 o zřízení přírodní 
rezervace Kamenná hůra a dle ust. čl. 4, odst. 2 Vyhlášky Správy CHKO České středohoří 
č. 8/93 o zřízení přírodní památky Plešivec). Agentura bude v průběhu řízení rovněž 
posuzovat výzkumné práce v souladu s ust. § 73 odst. 2 a 3 zákona.

I.
Agentura jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny podle ust. § 75 odst. 1 
písm. e) a odst. 3 a § 78 odst. 1 a odst. 3 písm. h) zákona oznamuje známým účastníkům 
řízení dle § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zahájení správního řízení ve věci 
výjimky dle § 43 odst. 1 ze zákazu dle § 29 písm. d) zákona a udělení souhlasu dle ust. čl. 4, 
odst. 2 Vyhlášky Správy CHKO České středohoří č. 5/93 o zřízení přírodní rezervace 
Kamenná hůra a dle ust. čl. 4, odst. 2 Vyhlášky Správy CHKO České středohoří č. 8/93 o 
zřízení přírodní památky Plešivec. Účastníci řízení se mohou vyjádřit k podkladům 
rozhodnutí. Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlížet do vydání rozhodnutí na 
Agentuře (oddělení ochrany přírody a krajiny).

http://www.nature.cz/
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II.
Agentura jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení 
s § 78 odst. 1 a odst. 3 písm. h) zákona, oznamuje zahájení řízení v uvedené věci spolkům, 
které uplatnily ve smyslu § 70 odst. 2 zákona u Agentury žádost o poskytování informací o 
zahajovaných správních řízení, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny 
chráněné podle tohoto zákona. V souladu s § 70 odst. 3 zákona oznámí tyto spolky do osmi 
dnů ode dne doručení tohoto oznámení svou případnou účast v řízení.  

Uplatní-li spolek ve stanovené lhůtě přihlášku do řízení, má z titulu postavení účastníka 
řízení možnost seznámit se podklady řízení a uplatnit vyjádření a návrhy k řízení za 
podmínek uvedených v oddíle I. oznámení a v usnesení v oddíle III. tohoto dopisu.

III.

Usnesení o určení lhůty k oprávnění navrhovat důkazy a činit jiné návrhy
Agentura jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny podle ust. § 75 odst. 1 
písm. e) ve spojení s § 78 odst. 3 písm. h) zákona v řízení ve věci udělení výjimky ze zákazu 
vstupovat na území NPR Lovoš mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany 
přírody (zákaz dle ustanovení § 29 písm. d) zákona) a řízení o udělení souhlasu ke vstupu 
mimo veřejné cesty a stezky (dle ust. čl. 4, odst. 2 Vyhlášky Správy CHKO České středohoří 
č. 5/93 o zřízení přírodní rezervace Kamenná hůra a dle ust. čl. 4, odst. 2 Vyhlášky Správy 
CHKO České středohoří č. 8/93 o zřízení přírodní památky Plešivec), sp. zn. 
SR/2458/UL/2018, rozhodla podle § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, že 
účastníci řízení mohou navrhovat důkazy a činit jiné návrhy ve lhůtě do deseti dnů od 
doručení tohoto usnesení. V této lhůtě je možné se také vyjádřit k podkladům rozhodnutí. 
Agentura dále podle ust. § 36 odst. 3 ve spojení s § 39 správního řádu určuje, že po uplynutí 
této lhůty k navrhování důkazů a činění jiných návrhů dle § 36 odst. 1 správního řádu, mají 
následně účastníci nejpozději do 5 dnů možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. 
Poté bude ve věci rozhodnuto.   

Odůvodnění usnesení:
Účastníci řízení mají právo dle § 36 odst. 1 a 2 zák. č.  500/2004 Sb., správní řád, uplatnit 
návrhy na důkazy a činit jiné návrhy. Na základě posouzení spisového materiálu ve věci 
dospěl správní orgán k závěru, že žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení 
předmětné věci; správní orgán proto s přihlédnutím k principu hospodárnosti řízení rozhodl 
stanovit lhůtu k návrhu důkazů a k učinění jiných návrhů.       

Poučení o odvolání:
Proti tomuto usnesení je možné v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení 
k Ministerstvu životního prostředí ČR podáním učiněným u Agentury. Odvolání nemá 
v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odkladný účinek. 

Otisk úředního razítka

(podepsáno elektronicky)

Ing. Petr Kříž, v. r.
ředitel RP SCHKO České středohoří
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Příloha: lokalizace spisu SR/2365/UL/2018

Rozdělovník: 
Obdrží účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č.  500/2004 Sb., správní řád: 
Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty, katedry fyzické geografie a 
geoekologie, Albertov 6, 128 43 Praha 2 – do DS

Obdrží účastníci řízení dle § 27 odst. 3 zákona č.  500/2004 Sb., správní řád, do DS:
Obec Kamýk
Obec Lhotka nad Labem
Obec Merboltice
Obec Miřejovice
Obec Starý Šachov
Obec Valkeřice
Obec Velemín

Dále obdrží spolky, které uplatnily u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR požadavek 
na poskytování informací dle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění: do DS 
Česká společnost ornitologická, Na bělidle 252/34, 150 00 Praha
Stop Tunelům, z. s., Na Valech 813/3, 400 01 Ústí nad Labem
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