
 

 Krajský úřad Libereckého kraje 
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 111  

e-mail: podatelna@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČO: 70891508 • DIČ: CZ70891508  

Datová schránka: c5kbvkw 

Krajský úřad Libereckého kraje 
 
odbor životního prostředí a zemědělství 

  DS                                                                     

 

Geotec-GS, a.s. 

Chmelová 2920/6 

106 00 PRAHA 10 

 Město Česká Lípa  

náměstí T. G. Masaryka 1 

470 36 ČESKÁ LÍPA 

   

 

Obec Horní Libchava 

č.p. 60                                                                                                        

471 11 HORNÍ LIBCHAVA  

  

Obec Okrouhlá 

Okrouhlá 36 

473 01 NOVÝ BOR 

 

 

  

ČÍSLO JEDNACÍ  OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL  LIBEREC 

KULK 18570/2021 

OŽPZ 271/2021 OZOP 

Mgr. Waldhauserová/621 
irena.waldhauserova@kraj-lbc.cz  

17. 3. 2021 

 

 

 

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 Geotec-GS, a.s., se sídlem 

Chmelová 2920/6, Praha, IČO: 25103431 (dále jen „žadatel“), 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 1. 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 jeřába popelavého (Grus grus), v kategorii silně 

ohrožených modráska bahenního (Phengaris nausithous), modráska očkovaného (Phengaris 

teleius), čolka obecného (Lissotriton vulgaris), čolka velkého (Triturus cristatus), kuňky obecné 

(=ohnivé) (Bombina bombina), rosničky zelené (Hyla arborea), skokana štíhlého (Rana 

dalmatina), chřástala polního (Crex crex), ledňáčka říčního (Alcedo atthis), žluvy hajní (Oriolus 

oriolus) a vydry říční (Lutra lutra) a v kategorii ohrožených prskavce menšího (Brachinus 

explodens), svižníka polního (Cicindela campestris), ropuchy obecné (Bufo bufo), 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 a obojživelníků) a poškozovat nebo ničit jimi užívaná sídla. 

Záměrem, pro který je výjimka požadována, je podrobný geotechnický průzkum pro stavbu přeložky 

silnice I/9 Nový Bor – Dolní Libchava. Na území, kde je příslušným orgánem ochrany přírody krajský 
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úřad, tj. mimo území chráněné krajinné oblasti České středohoří (zájmy chráněné zákonem ve své 

kompetenci řeší AOPK ČR na území CHKO s žadatelem samostatně), bude dle předložené situace 

sond z ledna 2020 v trase plánované silnice – v km (-0,9)-(+0,1) (u Okrouhlé) a  km 6-9,3 (u Dolní 

a Horní Libchavy) provedeno celkem 109 vrtů (J, HJ, PJ) a 33 penetračních sond (DP), z toho 

hydrologické vrty (HJ) budou pouze dva. 

K záměru žadatel dále upřesňuje podstatné technologické postupy průzkumných metod: 

 „Ke každému vrtu (J, HJ, PJ) pojede vrtná souprava na podvozku nákladního auta 

a doprovodné vozidlo, dále osobní terénní auta řešících geologů, tj. celkově 1-2 soupravy 

s nákladním podvozkem při vrtání a 1-2 terénní osobní auta pří řízení prací a dokumentaci 

vrtů. Předpokládá se postupné nasazení až 4 vrtných souprav na více místech. Do místa 

penetračních sond (DP) bude zajíždět 1 osobní terénní auto pro provádění penetračních sond. 

 Po rekognoskaci lokality s cílem zjištění členitosti a stavu terénu v místě navržených sond byl 

přehodnocen původní záměr s terénními úpravami pro vjezd těžké kolové vrtné soupravy a do 

obtížně přístupných míst bude použita speciální vrtná souprava na pásovém podvozku, a tím 

nebudou nutné terénní úpravy a vybudování nájezdů. 

 Ruční předkopy v souvislosti s ověřením průběhu podzemních vedení inženýrských síti 

nebudou nutné; vytyčení inženýrských sítí se bude provádět na základě poskytnutých údajů 

o prostorové poloze IS od správců sítí, a pomocí přesných lokátorů IS. 

 Vjezdy vrtných souprav a další techniky budou probíhat v maximální míře po stávajících 

silnicích a přístupových cestách tak, aby byly minimalizovány pojezdy přes pole a louky. 

 Časový odhad pohybu techniky při vrtání jednoho vrtu je cca 3-4 hod, tzn., že denně jedna 

souprava provede až 3 vrty. 

 Sondy budou odvrtány jádrově na sucho s průměrem nástroje 156-220 mm, s maximálním 

výnosem jádra. Po skončení vrtných prací budou sondy (řada J, PJ) ponechány nezasypané 

po dobu 24 hod kvůli získání spolehlivých údajů o hladině podzemní vody ustálené. Sonda 

bude v časovém úseku mezi skončením vrtání a  likvidací zabezpečena krytem proti vstoupení 

osob a zvířat do vývrtu či pádu předmětů do vývrtu. 

 Po zaměření hladiny podzemní vody budou sondy zlikvidovány zpětným dusaným záhozem 

a terén uveden do původního stavu. 

 Po vystrojení hydrogeologických vrtů (HJ) bude 1x za měsíc zajíždět 1 osobní terénní auto 

pro monitoring hydrogeologických vrtů v období 07/2021 - 03/2022, přičemž automobil bude 

zaparkovaný na nejbližší příjezdové cestě a následně bude pohyb k vrtu pěšky. 

 Následky, které vzniknou na pozemcích prováděním předmětných činností, budou po ukončení 

prací zcela odstraněny a povrch terén uveden do původního stavu. 

 Předpokládaný termín realizace vrtů je březen - červenec 2021.  

 Parkovací místa pro vrtnou techniku a osobní vozidla bude zřízena na „Parkoviště Zámek 

Horní Libchava“, a tím nebudou vozidla odstavena v terénu mimo silnice a místní komunikace 

území CHKO.   

 Z důvodu minimalizování pojezdu povrchu budou vrty (DP283, J287, J288, PJ289, J290, 

PJ291, J292, J293 a PJ294) v blízkosti EVL/PP Manušických rybníků provedeny pomocí 

lehké vrtné soupravy na samohybném pásovém podvozku. Totéž bude platit i pro okolí 

v blízkosti EVL/PP Cihelenských rybníků (DP351, J350, J352, PJ353, J354 a DP355).“  

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 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 na základě výskytu předmětných 
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druhů v místech, kde budou vrty a penetrační sondy prováděny, a možnosti ovlivnění jedinců těchto 

druhů a jejich biotopů předmětným geotechnickým průzkumem – tj. jedná se o druhy, které mohou 

být pojezdy a vrty přímo ohroženy na své existenci (bledule, bezobratlí, obojživelníci migrující nivou 

Šporky), nebo rušeny (vydra, hnízdící ptáci).  

Žadatel nemusí pro účely zahájeného správního řízení zajistit provedení hodnocení vlivu 

zamýšleného zásahu na zájmy chráněné podle částí druhé, třetí a páté zákona ve smyslu § 67 odst. 1 

zákona, protože záměr není dle názoru krajského úřadu závažným zásahem dotýkajícím se zájmů 

ochrany přírody a krajiny – jedná se o velice krátkodobý zásah do biotopů předmětných druhů, jehož 

výsledkem nebudou nevratné změny v pobytových biotopech či migračních trasách posuzovaných 

druhů, a vliv na zájmy chráněné zákonem tak bude minimální. 

Krajský úřad v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona vyloučil významný vliv posuzovaného 

záměru na soustavu Natura 2000 stanoviskem č.j. KULK 48481/2020 ze dne 3. 8. 2020. 

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: 

Geotec-GS, a.s., Chmelová 2920/6, Praha, IČO: 25103431 

 

Odůvodnění: 

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

všech výše uvedených druhů rostlin a živočichů dle ustanovení § 56 zákona pro záměr podrobného 

geotechnického průzkumu pro stavbu přeložky silnice I/9 Nový Bor – Dolní Libchava. 

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: 

Geotec-GS, a.s., Chmelová 2920/6, Praha, IČO: 25103431 
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Město Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, IČO: IČO: 00260428 

Obec Horní Libchava, Horní Libchava 60, IČO: 00555444 

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

 

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 

 

 

Na vědomí: 

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

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

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

Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice 
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