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NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/1829/UL/2017 - 11 VYŘIZUJE: P. Moravec DATUM: 22. 4. 2021 
VAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: ze dne 12. 3. 2021 UKLÁDACÍ ZNAK: VI-2A  

Věc: Oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., 
usnesení o určení lhůty k oprávnění navrhovat důkazy a činit jiné návrhy 
 
Dne 16. 3. 2021 obdržela Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa 
chráněné krajinné oblasti České středohoří, žádost od společnosti Valbek, spol. s r. o., IČ 
48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3, zastoupená Ing. Ladislavem Šimkem, 
jednatelem společnosti, která je na základě plné moci ze dne 24. 9. 2019 zplnomocněna 
zastupovat žadatele Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 549/56, 
145 05 Praha 4, zastoupené Ing. Janem Wohlmuthem, ředitelem Správy Liberec, Zeyerova 1310, 
460 55 Liberec, o povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
(dále jen „zákon“), a to pro následující ohrožené druhy/taxony uvedené v přílohách II. a III. vyhl. č. 
395/1992 Sb.:  
 
II. Rostliny 
Ohrožené druhy: 
bledule jarní (Leucojum vernum). 
 
III. Živočichové 
Kriticky ohrožené druhy: 
skokan skřehotavý (Rana=Pelophylax ridibundus), jeřáb popelavý (Grus grus), luňák červený 
(Milvus milvus), netopýr černý (Barbastella barbastellus), netopýr velký (Myotis myotis), netopýr 
brvitý (Myotis emarginatus / nebo podvojný druh n. alkathoe (M. alcathoe). 
 
Silně ohrožené druhy: 
modrásek bahenní (Maculinea=Phengaris nausithous), modrásek očkovaný (Maculinea=Phengaris 
teleius), ohniváček černočárný (Lycaena dispar), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), kuňka 
ohnivá=obecná (Bombina bombina), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan štíhlý (Rana 
dalmatina), čolek obecný (Triturus=Lissotriton vulgaris), čolek velký (Triturus cristatus), slepýš 
křehký (Anguis fragilis), ještěrka obecná (Lacerta agilis), ještěrka živorodá (Lacerta=Zootoca 
vivipara), chřástal polní (Crex crex), krahujec obecný (Accipiter nisus), krutihlav obecný (Jynx 
torquilla), křepelka polní (Coturnix coturnix), ledňáček říční (Alcedo atthis), vodouš kropenatý 
(Tringa ochropus), žluva hajní (Oriolus oriolus), netopýři (ostatní druhy) /Microchiroptera/ 
(konkrétní zjištěné druhy: netopýr večerní (Eptesicus serotinus), netopýr severní (Eptesicus 
nilssonii), netopýr Brandtův (Myotis brandtii) / nebo podvojný druh n. vousatý (M. mystacinus), 
netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii), netopýr vodní (Myotis daubentonii), netopýr řasnatý (Myotis 
nattereri), netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr ušatý (Plecotus auritus) / nebo podvojný druh 
n. dlouhouchý (P. austriacus), netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus), netopýr hvízdavý 
(Pipistrellus pipistrellus), netopýr parkový (Pipistrellus nathusii)), vydra říční (Lutra lutra). 
 
Ohrožené druhy: 
mravenec (Formica spp.), prskavec (Brachinus spp., konkrétně druh B. explodens), svižník 
(Cicindela spp., konkrétně druh C. campestris), zlatohlávek [tmavý] (Oxythyrea funesta), ropucha 
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obecná (Bufo bufo), užovka obojková (Natrix natrix), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), čáp 
bílý (Ciconia ciconia), krkavec velký (Corvus corax), lejsek šedý (Muscicapa striata), moták pochop 
(Circus aeruginosus), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), ťuhýk obecný (Lanius collurio). 
 
K žádosti jsou připojeny následující přílohy: 
-Geo Vision s.r.o.: I/9 Nový Bor – Dolní Libchava. Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy 
ochrany přírody a krajiny („biologicko-krajinářské hodnocení“) (RNDr. Ondřej Bílek (ed.), leden 
2021); součástí tohoto Hodnocení jsou speciálně zaměřené odborné průzkumy provedené v roce 
2020 (RNDr. Zdeňka Mrlíková – ptáci, vybrané druhy savců (vydra říční), modrásci, Doc. Tomáš 
Bartonička, PhD. – letouni, Mgr. Richard Čtvrtečka, PhD. – brouci, raci, obojživelníci, Mgr. Radek 

Šanda, PhD. – ryby a mihulovci).  
-Evernia s.r.o.: Silnice I/9 - Nový Bor - Dolní Libchava. Oznámení podle par. 6 zákona č. 100/2001 
Sb. Biologický průzkum. (2017, 96 pp.) 
-Valbek s.r.o.: F.14 I/9 Nový Bor – Dolní Libchava. Migrační studie (srpen 2019) 
-Valbek s.r.o.: A., B. Technická zpráva, C. Situační výkresy, D. Dokumentace objektů  
 
Seznam zvláště chráněných druhů předložených žadatelem vychází jednak z původního 
biologického posouzení trasy provedeného firmou Evernia s. r. o. v roce 2015 (Evernia 2017), 
jednak z ověřovacího a doplňujícího průzkumu provedeného firmou Geo Vision s. r. o. v roce 2020 
(Geo Vision 2021). Základní průzkum Evernia (2017) probíhal v celé trase přeložky a soustředil se 
na botaniku (vyšší rostliny) a zoologii (bezobratlí – pavouci, brouci, denní motýli a různý hmyz, 
obratlovci – obojživelníci, plazi, ptáci a savci). Ověřovací a doplňující průzkum Geo Vision (2021) 
probíhal na základě požadavků Agentury převážně v úseku trasy v její územní působnosti (km 0,2 
– 5,97) a byl zaměřen na ověření již známého výskytu krvavcových modrásků, obojživelníků a 
ptáků, a dále na doplnění o další systematické skupiny bezobratlých (saproxylofágní brouci, raci) a 
obratlovců (ryby a kruhoústí, ze savců netopýři a vydra říční). 
 
Snahou žadatele a Agentury bylo do seznamu zařadit všechny zvláště chráněné druhy (dále jen 
„ZCHD“), které se vyskytují nebo by se mohly přechodně či náhodně vyskytnout na různých 
biotopech a v různých částech celé trasy, a u kterých prokazatelně dojde nebo by za jistých 
okolností mohlo dojít k zásahu do jimi osídlených nebo jinak využívaných biotopů. Úsek trasy 
mimo územní působnost Agentury (km 6,0 – 9,285) je biologicky cennější a bylo zde dokladováno 
více ZCHD a cenných druhů červených seznamů než v úseku v působnosti Agentury (CHKO 
České středohoří, km 0,2 – 5,97). Žadatel i správní orgán z uvedeného důvodu rezignují na 
specifikaci lokalit výskytu jednotlivých druhů ve vztahu k příslušnosti těchto lokalit k různým 
správním celkům, a to zejména z toho důvodu, že tyto druhy se mohou příležitostně vyskytnout na 
každém vhodném biotopu kdekoliv v trase nebo v její těsné blízkosti. 
 
Agentura v souladu s ustanoveními § 37 odst. 3 a § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) přeorganizovala jmenný seznam druhů uvedený 
v žádosti o povolení výjimky (druhy nelze členit dle systematických kategorií, ale dle kategorií 
ohrožení dle vyhl. č. 395/1992 Sb.) a doplnila dva kriticky ohrožené druhy netopýr velký (Myotis 
myotis) a netopýr brvitý (Myotis emarginatus), které žadateli nedopatřením vypadly. Výčet druhů 
vychází z odborných podkladů (průzkumy Evernia 2017, Geo Vision 2021, včetně příloh speciálně 
zaměřených na vybrané skupiny živočichů) a také z doporučení zpracovatele hodnocení podle § 
67 zákona (Geo Vision 2021) a zpracovatelů speciálně zaměřených odborných průzkumů v roce 
2020 (RNDr. Zdeňka Mrlíková – ptáci, vybrané druhy savců (vydra říční), modrásci, Doc. Tomáš 
Bartonička, PhD. – letouni, Mgr. Richard Čtvrtečka, PhD. – brouci, raci, obojživelníci, Mgr. Radek 
Šanda, PhD. – ryby a mihulovci). 
 
Výjimka je vyžádána za účelem realizace záměru „I/9 Nový Bor – Dolní Libchava“, a to pro část 
trasy km 0,2 – 5,97 (ve směru staničení), spadající do územní působnosti Agentury v hranicích 
CHKO České středohoří, k. ú. Okrouhlá u Nového Boru (709573), Skalice u České Lípy (747904), 
Manušice (691542), Horní Libchava (643319). Při realizaci uvedeného záměru dojde k porušení 
základních podmínek ochrany stanovených v § 50 zákona č. 114/1992 Sb. u výše uvedených 
ZCHD rostlin a živočichů.  
Dnem podání žádosti bylo v uvedené věci zahájeno správní řízení. 
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V popisu záměru a v odůvodnění žádosti uvádí žadatel následující skutečnosti: 
Výjimka je požadována z důvodu možného rušení či střetu s dotčenými jedinci těchto druhů. 
Potenciální střety jsou determinovány v souvislosti s přípravou stavby „I/9 Nový Bor - Dolní 
Libchava". 
Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění: 
Stavba přeložky silnice I/9 vychází z požadavku na převedení tranzitní dopravy ze stávající silnice 
I/9, která je vedena centrem města Česká Lípa a okrajem města Nový Bor. Po této komunikaci je 
nyní vedena radiální silniční doprava mezi Českou Lípou a Novým Borem a především tranzitní 
doprava na hraniční přechody do SRN. S ohledem na růst dopravy v dotčeném území bude nutné 
vymístit tranzitní dopravu na uvažovaný obchvat obou měst. Výstavba přeložky silnice I/9 zajistí 
kvalitní dopravní spojení, které plyne z požadavků zátěží uvažovaných v dopravních modelech pro 
výhledový rok 2050. Realizace obchvatu podstatně odlehčí stávající silnici I/9 (budoucí silnice 
II/609), a to především v úseku průjezdu města Česká Lípa a spojení mezi Novým Borem a 
Českou Lípou. Směrové řešení trasy prochází pahorkovitým nezastavěným územím, a z větší části 
zasahuje do zemědělsky obhospodařovaných pozemků a zasahuje i pozemky určené pro plnění 
funkce lesa. V rámci přípravy území není v řešeném území uvažováno s demolicí objektů. Stavba 
přeložky silnice I/9 Nový Bor - Dolní Libchava začíná v km 0,875 a končí v km 9,285. Celková 
délka trasy je uvažována 10 160 m. Součástí stavby jsou kromě hlavní trasy také výstavba 
křižovatek, přeložky a úpravy silnic III. třídy, místních a účelových komunikací, přístupových 
komunikací na pozemky, výstavba mostních objektů, protihlukových stěn, přeložky inženýrských 
sítí, vegetační úpravy a demolice. 
 
Podrobné technické řešení stavby je uvedeno v DÚR 08/2019 „I/9 Nový Bor - Dolní Libchava", 
která je součástí této žádosti. 
 
Pro záměr byl zpracován doplňující biologický průzkum (dle § 67 uvedeného zákona), který tvoří 
přílohu této žádosti. 
 
Z důvodu minimalizace negativních vlivů jsou navržena opatření k prevenci, vyloučení a snížení 
významných nepříznivých vlivů na přírodu. Charakter a míra předpokládaného zásahu je popsána 
v závěru doloženého Hodnocení vlivu z ledna 2021. Minimalizace tohoto zásahu je zapracována 
do DÚR uvedené stavby (F.14 Migrační studie). 
 
Zdůvodnění potřeby a umístění záměru: 
Příprava přeložky silnice I/9 probíhá již mnoho let. Silnice I/9 je regionálně významnou silnicí I. 
třídy, vedoucí z Prahy-Zdiby (D8) přes Mělník (I/16) - Jestřebí (I/38) - Zahrádky u Č. L. (I/15) - 
Českou Lípu - Nový Bor, Svor (I/13) - Rumburk až po německou státní hranici. Celková délka 
silnice je více než 108 km. V současné době převádí silnice I/9 vysoké intenzity dopravy. V okolí 
České Lípy překračují intenzity podle celostátního sčítaní dopravy 10 tis. vozidel/den. Takto 
vysoké intenzity jsou nevyhovující zejména při průchodu městy a obcemi, a proto se zde plánuje či 
je v realizaci celá řada staveb směřujících ke zkapacitnění, zvýšení bezpečnosti a odstranění 
průtahů mezi městy a obcemi. Silnice I/9 prochází přímo centrem města Česká Lípa, což je z 
hlediska vlivů na obyvatelstvo i z hlediska dopravního zcela nevyhovující. V plánu je výstavba 
západního obchvatu tohoto města. Jednou ze tří navazujících staveb je projednávaný záměr 
přeložky silnice I/9 Nový Bor - Dolní Libchava. Výsledná trasa byla vybrána jako optimální řešení 
jak z technického, tak ekologického hlediska. Potřebnost záměru je mj. potvrzena zahrnutím 
záměru do klíčových koncepčních dokumentů, kterými jsou Politika územního rozvoje (PÚR), 
Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR) a územní plány obcí na uvedené trase silnice 
I/9. 
 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti 
České středohoří (dále jen „Agentura“), jako příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 
75 odst. 1, písm. e) ve spojení s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) 
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I. 
 
oznamuje známým účastníkům řízení dle § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zahájení 
správního řízení dle § 56 zákona v uvedené věci. Účastníci řízení se mohou vyjádřit k podkladům 
rozhodnutí. Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout po předchozí domluvě až 
do doby vydání rozhodnutí na Správě CHKO České středohoří. 
 

II. 
 
oznamuje zahájení řízení v uvedené věci zapsaným spolkům, které uplatnily ve smyslu § 70 odst. 
2 zákona u Agentury žádost o poskytování informací o zahajovaných správních řízeních, při nichž 
mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona. V souladu s § 
70 odst. 3 zákona oznámí tyto zapsané spolky do osmi dnů ode dne doručení tohoto oznámení 
svou případnou účast v řízení. Uplatní-li zapsaný spolek ve stanovené lhůtě přihlášku do řízení, 
má z titulu postavení účastníka řízení možnost seznámit se s 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 ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti 
České středohoří (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 
75 odst. 1, písm. e) ve spojení s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) určuje podle ustanovení § 36 odst. 1 a § 39 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) lhůtu 
k oprávnění navrhovat důkazy a činit jiné návrhy do uvedeného řízení takto: Účastníci řízení jsou 
oprávněni podávat návrhy ve lhůtě do 15 dnů po doručení tohoto oznámení. V této lhůtě je možné 
se také vyjádřit k podkladům rozhodnutí. 
 
Odůvodnění usnesení: 
Účastníci řízení mají právo dle § 36 odst. 1 a 2 správního řádu 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 správního řádu podat 
odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí ČR podáním 
učiněným u Agentury. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis 
zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání nemá v souladu 
s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. 
 
 

Otisk úředního razítka 

   (podepsáno elektronicky) 

 Mgr. Jiří Bělohoubek 

 vedoucí 
Oddělení sledování stavu biodiverzity 
RP Správa CHKO České středohoří 
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Rozdělovník: 
 
Obdrží účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: 
Valbek, spol. s r. o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3 (v zastoupení žadatele Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, Na Pankráci 549/56, 145 05 Praha 4) – DS 
 
Obdrží účastníci řízení dle § 27 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: 
Obec Okrouhlá, na adrese Obecní úřad Okrouhlá 36, 473 01 Nový Bor 
Obec Skalice u České Lípy, na adrese Obecní úřad Skalice u České Lípy 377, 471 17 Skalice u 
České Lípy 
Město Česká Lípa, na adrese Městský úřad Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká 
Lípa 
Obec Horní Libchava, na adrese Obecní úřad Horní Libchava 60, 471 11 Horní Libchava 
 
Dále obdrží občanské sdružení, které uplatnilo u Agentury požadavek na poskytování informací 
dle § 70 zákona č. 114/1992 Sb.: 
Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5 – Smíchov – DS 
Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 866/50a, 602 00 Brno – bez datové schránky 
Česká společnost entomologická, Viničná 7, CZ-128 00 Praha 2 – DS 
 
Na vědomí: 
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem, Výstupní 1644, 400 07 
Ústí nad Labem – DS 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 
Liberec 2 – DS 
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