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I .  O Z N Á M E N Í  O  Z A H Á J E N Í  Ř Í Z E N Í  

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský 

úřad“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 a § 77a odst. 5 písm. h) 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“), k povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a 

živočichů dle ustanovení § 56 zákona, na základě předložené žádosti právnické osoby 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 549/56, Praha 4, IČO: 65993390 (dále jen 

„žadatel“), zastoupené na základě plné moci právnickou osobou Valbek, spol. s r.o., se sídlem 

Vaňurova 505/17, Liberec, IČO: 48266230, v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 

 

o z n a m u j e ,  

že dnem doručení žádosti správnímu orgánu, tj. dnem 8. 3. 2021, bylo 

z a h á j e n o  ř í z e n í  

 

ve věci povolení výjimky ze základních ochranných podmínek (ve smyslu ustanovení § 49 

odst. 1, resp. § 50 odst. 2 zákona) zvláště chráněného druhu rostliny v kategorii ohrožené 

dle přílohy č. II vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), bledule jarní (Leucojum vernum), a to 

ze zákazu tento druh poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji, a zvláště chráněných druhů 

živočichů, dle přílohy č. III vyhlášky v kategorii kriticky ohrožených skokana skřehotavého 

(Pelophylax ridibundus), jeřába popelavého (Grus grus), luňáka červeného (Milvus milvus) 

a netopýra černého (Barbastella barbastellus), v kategorii silně ohrožených modráska 

bahenního (Phengaris nausithous), modráska očkovaného (Phengaris teleius), ohniváčka 

černočárného (Lycaena dispar), blatnice skvrnité (Pelobates fuscus), čolka obecného 

(Lissotriton vulgaris), čolka velkého (Triturus cristatus), kuňky obecné (=ohnivé) (Bombina 

bombina), rosničky zelené (Hyla arborea), skokana štíhlého (Rana dalmatina), slepýše 

křehkého (Anguis fragilis), ještěrky obecné (Lacerta agilis), ještěrky živorodé (Zootoca 

vivipara), chřástala polního (Crex crex), krutihlava obecného (Jynx torquilla), křepelky 

polní (Coturnix coturnix), ledňáčka říčního (Alcedo atthis), vodouše kropenatého (Tringa 

ochropus), žluvy hajní (Oriolus oriolus), netopýra večerního (Eptesicus serotinus), netopýra 

severního (Eptesicus nilssonii), netopýra Brandtova (Myotis brandtii), netopýra vousatého 

(Myotis mystacinus), netopýra velkouchého (Myotis bechsteinii), netopýra rezavého 

(Nyctalus noctula), netopýra hvízdavého (Pipistrellus pipistrellus), netopýra nejmenšího 

(Pipistrellus pygmaeus), netopýra parkového (Pipistrellus nathusii) a vydry říční (Lutra 

lutra) a v kategorii ohrožených prskavce menšího (Brachinus explodens), svižníka polního 

(Cicindela campestris), zlatohlávka tmavého (Oxythyrea funesta), ropuchy obecné (Bufo 

bufo), užovky obojkové (Natrix natrix), bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra), čápa 

bílého (Ciconia ciconia), motáka pochopa (Circus aeruginosus), lejska šedého (Muscicapa 

striata), slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) a ťuhýka obecného (Lanius collurio), 

a to ze zákazu škodlivě zasahovat do  přirozeného vývoje těchto druhů, rušit je, chytat, zraňovat 



nebo usmrcovat (usmrcovat pouze v případě hmyzu, obojživelníků a plazů) a poškozovat nebo 

ničit jimi užívaná sídla. 

Záměrem, pro který je výjimka požadována, je stavba přeložky silnice I/9 Nový Bor – Dolní 

Libchava. Záměrem je liniová dopravní komunikace, kapacitní silnice I. třídy. Silnice je 

navrhovaná v kategorii komunikace S13,5/80, v uspořádání 2+1. Začátek úseku je v prostoru 

mimoúrovňové křižovatky Okrouhlá (na západním okraji Nového Boru) a konec v prostoru 

mimoúrovňové křižovatky Dolní Libchava (západně od České Lípy). Délka posuzovaného 

úseku je 10,16 km. 

Cílem záměru je přesunutí většiny tranzitní dopravy na novou třípruhovou komunikaci, která 

odpovídá kategorii S 13,5. Nová komunikace zajistí především bezpečnější, rychlejší a 

komfortnější spojení obcí s možností předjíždění vždy v jednom směru. Přesunem dopravních 

intenzit má dojít ke značnému úbytku dopravy na stávající silnici I/9 a přilehlých 

komunikacích. Následkem přerozdělení jednotlivých druhů dopravy se očekává snížení 

dopravní nehodovosti, znečištění ovzduší a hlukové zátěže na stávajících vytížených 

komunikacích. Silnice I/9 prochází přímo centrem města Česká Lípa, což je z hlediska vlivů na 

obyvatelstvo i z hlediska dopravního zatížení zcela nevyhovující. Jak již bylo zmíněno výše, 

realizací plánované přeložky silnice I/9 dojde k přerozdělení jednotlivých druhů dopravy, což 

se projeví snížením dopravní zátěže a v souvislosti s tím i snížením znečištění ovzduší a 

hlukové zátěže pro obyvatele města Česká Lípa a dalších obcí ve stávající trase.  

K žádosti o vydání výjimky byla předložena dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen 

„DÚR“)  ze srpna 2019. Dodatečně do ní byla zapracována opatření navržená hodnocením vlivu 

závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny podle § 67 odst. 1 zákona (Geo Vision 

s.r.o., 2021) – mosty místo některých rámových propustků, protihlukové stěny, opatření pro 

netopýry a zábory pro výsadbu zeleně a opatření na modráskové louce – a též připomínky 

krajského úřadu týkající se zásad navrhování propustků (aby se nestaly pastmi pro živočichy), 

popisu zábran pro obojživelníky a čištění srážkových vod z komunikace. Součástí předložené 

DÚR je migrační studie a výše uvedené hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany 

přírody a krajiny podle § 67 odst. 1 zákona.  

Výskyt výše uvedených zvláště chráněných druhů je znám z recentních biologických průzkumů 

provedených v rámci zjišťovacího řízení pro záměr „Silnice I/9 – Nový Bor – Dolní Libchava“ 

z r. 2017 (jehož součástí je i posouzení vlivu záměru na soustavu Natura 2000) a hodnocení 

vlivu plánované silnice na zájmy chráněné podle částí druhé, třetí a páté zákona ve smyslu § 67 

odst. 1 zákona z r. 2021. Seznam druhů byl stanoven po konzultaci s krajským úřadem na 

základě známého výskytu předmětných druhů v trase předmětné silnice – tj. jedná se o druhy,  

jejich biotopy včetně migračních tras, které budou stavbou přímo ohroženy na své existenci 

(bledule, bezobratlí, obojživelníci, ptáci a netopýři migrující nivou Šporky), nebo rušeny 

(vydra, hnízdící ptáci v trase silnice či jejím bezprostředním okolí či ptáci s významnou např. 

potravní vazbou na dotčené území). 

Toto správní řízení je vedeno pro část stavby, která se nachází mimo území chráněné krajinné 

oblasti České středohoří, kde je příslušným orgánem ochrany přírody Agentura ochrany přírody 

a krajiny ČR. 

Účastníci řízení mají právo seznámit se s podklady rozhodnutí a mohou uplatnit své připomínky 

a námitky nejpozději do termínu stanoveného níže usnesením. Mohou tak učinit na krajském 

úřadu v kanceláři č. 1121, 11. patro, a to vždy v pondělí nebo ve středu od 8:00 do 17:00 hodin, 

v ostatní dny pouze po předchozí telefonické dohodě (tel. 485 226 621). Pro vyjádření 

účastníků stanovil krajský úřad lhůtu, která je uvedena níže v usnesení. 



Občanská sdružení dle ustanovení § 70 zákona jsou oprávněna účastnit se správního řízení, 

pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne doručení tohoto oznámení. 

 

I I .  U  S  N  E  S  E  N  Í  

Krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 5) písm. h) zákona 

k povolení výjimky pro zvláště chráněné druhy živočichů dle ustanovení § 56 zákona tímto 

podle ustanovení § 36 odst. 1 a § 39 správního řádu určuje účastníkům řízení lhůtu k činění 

jejich návrhů a důkazů, a to 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. 

 

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 549/56, Praha 4, IČO: 65993390, zastoupené 

na základě plné moci společností Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, Liberec, IČO: 

48266230 

 

Odůvodnění: 

Stanovená lhůta se týká výše uvedeného řízení ve věci povolení výjimky z ochranných 

podmínek bledule jarní a všech výše uvedených druhů živočichů dle ustanovení § 56 zákona 

pro záměr „I/9 Nový Bor – Dolní Libchava“ – přeložky silnice č. I/9 mezi Novým Borem a 

Českou Lípou. 

Účastníci správního řízení se mohou s podklady řízení seznámit a vyjádřit se k podkladům 

ve stanovené lhůtě, kterou správní orgán považuje za přiměřenou. Správní orgán má k dispozici 

dostatek podkladů k posouzení věci, nepředpokládá konání samostatného ústního jednání 

spojeného s místním šetřením.  

Neobdrží-li krajský úřad ve stanovené době Vaše vyjádření (za dodržení lhůty se 

považuje, pokud je poslední den lhůty písemnost podána k poštovní přepravě) nebo se do 

uplynutí lhůty nedostavíte ke správnímu orgánu za účelem uplatnění návrhů a důkazů, 

tj. nevyužijete-li svého práva účastníka, bude rozhodnutí vydáno již bez dalšího právního 

úkonu. 

 

Účastníci řízení dle § 27 správního řádu: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, Praha 4, IČO: 65993390 

Město Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, IČO: IČO: 00260428 

Město Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, IČO: 00260771 

Obec Horní Libchava, Horní Libchava 60, IČO: 00555444 

Obec Okrouhlá, Okrouhlá 36, Nový Bor, IČO: 00673447 

Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz Ústí nad Labem, Střekovské nábřeží 51, 

Ústí nad Labem, IČO: 00434132  

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, IČO: 70889988 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774 

 

Poučení: 
Proti tomuto usnesení se lze podle ustanovení § 76 odst. 5 a § 83 správního řádu odvolat 

k Ministerstvu životního prostředí ČR, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podáním 

u Krajského úřadu Libereckého kraje. Podle ustanovení § 76 odst. 5 podané odvolání nemá 

odkladný účinek. 

 



 

 

 

Ing. Radka Vlčková 

vedoucí oddělení ochrany přírody 

Rozdělovník: 

 

Obdrží do DS: 

Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 

Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 

Město Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 

Obec Horní Libchava, č.p. 60, 471 11 Horní Libchava 

Obec Okrouhlá, Okrouhlá 36, 473 01 Nový Bor 

Český rybářský svaz, z. s., SÚS Ústí nad Labem, Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí Nad 

Labem 

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

                                                                                                      

Na vědomí: 

Česká společnost ornitologická, Na bělidle 34, 150 00 Praha-Smíchov 

Česká společnost pro ochranu netopýrů, Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 

Děti Země – klub za udržitelnou dopravu, Cejl 866/50a, Zábrdovice, 602 00 Brno 

Jizersko-ještědský horský spolek, Nerudovo nám. 108/1, 460 01 Liberec 1 

Společnost pro trvale udržitelný život, Českolipská regionální pobočka, Střelnice 2286, Česká 

Lípa 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří,       

Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice 
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