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NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/1241/UL/2021-2 VYŘIZUJE: M. Vohralík DATUM: 30. 6. 2021 
   

Věc: Oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., „Čištění 
požární nádrže na území obce Okrouhlá“ 
 
Dne 28. 5. 2021 obdržela Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa 
chráněné krajinné oblasti České středohoří, žádost obce Okrouhlá, Okrouhlá 36, 473 01 Okrouhlá, 
o povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“), 
a to pro ohrožený druh ropucha obecná (Bufo bufo). Výjimka je vyžádána za účelem realizace 
záměru čištění požární nádrže v k. ú. Okrouhlá u Nového Boru, při němž dojde k porušení 
základních podmínek ochrany stanovených v § 50 zákona č. 114/1992 Sb. u výše uvedeného zvláště 
chráněného druhu živočicha. Dnem podání žádosti bylo v uvedené věci zahájeno správní řízení. 

Popis záměru a charakteristika zásahu z hlediska zvláště chráněných druhů: 
Záměr je charakterizován každoročním plánovaným vypuštěním vodní nádrže, vyčištěním usazenin 
ze dna a opětovným napuštěním. Nádrž je zásobena vodou z místních pramenů. Výjimka byla 
vyžádána s ohledem na každoroční rozmnožování ropuch obecných v prostorách nádrže. 
 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“) jako příslušný orgán ochrany přírody 
podle ustanovení § 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“) 
 

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 AOPK RP Správy CHKO České středohoří, Bělehradská 1308/17, 
40001 Ústí nad Labem. 
 

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. 
 

Dle rozdělovníku  
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Usnesení o určení lhůty k oprávnění navrhovat důkazy a činit jiné návrhy 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 
odst. 1, písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona určuje dle § 36 odst. 1 a § 39 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, lhůtu k oprávnění navrhovat důkazy a činit jiné návrhy (dále jen návrhy) 
do uvedeného řízení takto: Účastníci řízení jsou oprávněni podávat návrhy ve lhůtě do deseti dnů 
ode dne doručení. 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 pěti 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 zákona 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 Správy CHKO České středohoří. Odvolání se podává ve čtyřech stejnopisech. 
Odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odkladný 
účinek. 
 
 
Otisk úředního razítka 
 
 

(podepsáno elektronicky) 
 

Mgr. Jiří Bělohoubek, v. r. 
  

vedoucí oddělení sledování stavu biodiverzity  
RP SCHKO České středohoří 

 
 
 
 
 

 
Rozdělovník: 
 
Obdrží účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: 
Obec Okrouhlá - DS 
 
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, 15000 Praha 5 - DS 
Česká společnost entomologická, Viničná 7, 128 00 Praha 2 – DS 
 
Na vědomí: 
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem, Výstupní 1644, 400 07 
Ústí nad Labem – DS 
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