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Výjimka dle § 43 odstavec 3 zákona č. 114/1992 Sb., vjezd a setrvání motorovým vozidlem 
mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu OP 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura"), jako orgán ochrany přírody příslušný 
podle ustanovení§ 78 odstavec 3 písmeno I) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění (dále jen „ZOPK"), 

uvědomuje 

tímto podle § 47 odstavec 1 zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen „správní řád") o zahájení řízení o 
žádosti právnické osoby: ZO ČSOP Nový Jičín 70/02, IČ: 47657901 , Bartošovice 146, 742 54 
Bartošovice na Moravě, kterou je zplnomocněn zastupovat Petr Orel, statutární zástupce 
(předseda), narozen 3. 9. 1959 (dále jen „žadatel"). 

Výjimka je požadována pro vjezd 1 motorového vozidla na celé území CHKO Beskydy. Je 
požadována pro zajištění projektu "Návrat orla skalního do ČR". 

Žádost byla na Agentuře podána dne 06. 02. 2015 - tento den je dnem zahájení řízení (§ 44 
odstavec 1 správnfho řádu) . Účastníky řízení jsou: 1/ žadatel (dle§ 27 odstavec 1 správního řádu) a 
21 (§ 27 odstavec 3 správního řádu} také obce na území CHKO Beskydy. 

Vzhledem k tomu, že Agentuře je předmět/místo kterého se řízení týká, dobře známo z jiné úřední 
činnosti a dosud známí účastníci řízení to pro uplatnění svých práv nepožaduji, ústní jednání se 
nenařizuje (§ 49 odstavec 1 správnfho řádu). 

Účastníky řízení jsou: 

1) Podle § 27 odstavec 1 správního řádu: Žadatel 
2) Podle § 27 odstavec 3 správního řádu: Obce, městysy a města uvedená v rozdělovníku z titulu 

účastenství podle ustanoveni§ 71 odstavec 3 zákona podle obsahu podané žádosti. 
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Pokud se nezrněni okruh účastníků řízení, nebo pokud účastníci nevznesou žádné námitky ani 
nenavrhnou jiné důkazy, tak Agentura, sděluje, že 

1) ve spisu shromážděné podklady považuje za dostatečné pro vydání rozhodnutí 
2) míní žádosti vyhovět a rozhodnout na základě samotné žádosti a znalostí z úřední činnosti jí 
známých bezodkladně, nejdříve však 8 dní po doručení tohoto oznámení účastníkům řízení. 

Ve stejné lhůtě se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí 
(dle ustanovení § 36 odstavec 3 správního řádu). 

V době zahájení řízení obsahuje spis tyto dokumenty: 
I ) žádost 
2) toto oznámení 

Občanská sdružení (spolky), která Agenturu požádala o informace o zahajovaných správních 
řízeních dle§ 70 odstavec 2 ZOPK, se s tímto oznámením mohou seznámit na elektronické úřední 
desce (webových stránkách Agentury http://beskydy.nature.cz) a do řízeni se přih lásit do 8 dnů od 
data jeho zveřejnění na úřední desce. 

Poučen í o procesních právech účastníků řízení: 

Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízeni až do 
vydání rozhodnutí (§ 36 odstavec 1 správního řádu) , mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko a 
pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízeni, nestanoví-li zákon jinak (§ 36 
odstavec 2 správního řádu). 

Účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu (§ 38 odstavec 1 správního řádu), činit 
si z něj výpisy a mají právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 
odstavec 4 správního řádu); pořizováni kopií podléhá správnímu poplatku dle platného sazebníku 
(příloha zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), pokud 
účastník řízení není od tohoto poplatku ze zákona osvobozen. 

V případném řízení o odvolání se k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových 
důkazů uvedeným v odvolání přih lédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které 
účastník řízení nemohl uplatnit dříve (§ 82 odstavec 4 správnlho řádu). 

Osobně mohou účastníci řízení nebo jejich zástupci činit přís lušné úkony na Agentuře, na adrese 
uvedené v záhlaví, v úřední dny pondělí a středu od 8.00 - 11 .00 hod a 12.00 -17.00 hod. Mimo 
tyto dny po předchozí telefonické domluvě. Nechá-li se účastník řízeni při úkonu zastupovat, 
předloží jeho zástupce písemnou plnou moc v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li již 
taková listina založena ve správním spisu. 

V souladu s ustanovení§ 144 odstavec 3 správního řádu Agentura zveřejňuje koncept výrokové 
části a odůvodněn i rozhodnuti takto: 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „Agentura'J, jako příslušný orgán 
ochrany přírody podle ustanovení§ 78 odstavec 3 písmeno I zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve zněnl pozdějších právních předpisů (<!_ále jen „ZOPK'J, na základě žádosti 
podané právnickou osobou: ZO CSOP Nový Jičín 70102, IC: 47657901, Bartošovice 146, 742 54 
Bartošovice na Moravě, kterou je zplnomocněn zastupovat Petr Orel, statutárnl zástupce 
(předseda), narozen 3. 9. 1959 (dále jen „žadatel") a po provedeném správním řízeni podle 
zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád (dále jen" správní řád"), vydává toto 

ROZHODNUTÍ 

podle § 43 odstavec 3 ZOPK se žadateli 
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povoluje výjimka 

ze základních podmínek ochrany území Chráněné krajinné oblasti Beskydy podle ustanovení§ 43 
odstavec 3 zákona, ze zákazu uvedeného v ustanovení § 26 odstavec 1 plsmeno c) zákona, 
konkrétně ze zákazu vjíždět a setrvávat motorovými vozidly mimo silnice a místní 
komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody na katastrech obci 
Ležících v CHKO Beskydy. Výjimka se povoluje pro vjezd motorového vozidla továrnl značky 
Nissan X trail, SPZ BT3 2157, potřebného pro zajištěni projektu „Návrat orla skalního do ČR" na 
území CHKO Beskydy, a to za 

těchto podmínek: 

1. Vjezd je možný pouze jedním motorovým vozidlem v souvislosti se zajištěním výše 
uvedeného projektu (monitoringu) 

2. Tato výjimka neopravňuje k vjezdu a stání na území národních přírodnlch rezervaci, 
přírodních rezervací a přírodních památek, ani nenahrazuje souhlasy či výjimky dle jiných 
předpisů (například lesního zákona) 

3. Při vjezdu a stání mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem 
orgánu ochrany přírody v CHKO Beskydy bude vozidlo vybaveno kartou, která je 
potvrzením o povolení vjezdu, při opuštění vozidla, bude karta viditelně vystavena; karta je 
platná jen s tímto rozhodnutím (jeho kopií) 

4. Tato výjimka platí do 31.12.2016 

Odůvodnění: 

Ve správním řízení se Agentura zabývala otázkou, zda činnost, pro kterou je požadována výjimka 
je takové povahy, kdy veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody (podle § 43 
odstavec 1 zákona, pak výjimku svým usnesením schvaluje vláda). Nebo, zda se jedná o případ, 
kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo je povolení výjimky v zájmu 
ochrany přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu 
předmětu ochrany zvláště chráněného území. V takovém případě na území CHKO Beskydy 
povoluje výjimku dle § 43 odstavec 4 zákona Agentura. Vzhledem k povaze výjimky Agentura 
dospěla k názoru, že se nejedná o případ, kdy veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem 
ochrany přírody, ale naplňuje ustanoven{§ 43 odstavec 3 zákona. 

Podmínka č. 1 jednoznačně definuje rozsah výjimky. Podmínka č. 2 vylučuje z výjimky maloplošná 
zvláště chráněná území, kde dle Agentury jednoznačně převažují zájmy ochrany přírody a krajiny 
nad zájmy jinými. Podmínka č. 3 má umožnit snadnou kontrolu toho, zda se jedná o vozidla 
s povolenou výjimkou vjezdu, podmínka č. 4 stanoví časový rozsah platnosti dle podání žadatele. 

Agentura posoudila záměr žadatele z hlediska zájmů chráněných zákonem a vyhodnotila jej jako 
činnost, která je v zájmu ochrany přírody. Pohyb jednoho motorového vozidla na území CHKO 
Beskydy potřebný pro zajištění projektu vyhodnotila Agentura jako činnost, která významně 
neovlivní zachování předmětu ochrany území CHKO Beskydy ve smyslu ustanovení§ 43 odstavec 
3 zákona. Proto Agentura neshledala důvody proč této žádosti nevyhovět . 

• elektronicky podepsáno· 

Mgr. František Jaskula 

ŘEDITEL REGIONÁLNIHO PRACOVIŠTĚ 

Nezná=~"" 
Digitá "-''' ,.._,.,u , 
Mgr.Jifi 
zástupd 
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Vyvěšeno na úřední desce Agentury a způsobem umožňující dálkový přístup 
deska) dne: 

Sejmuto z úřední desky Agentury a z elektronické desky dne: 

Rozdělovník: 

( elektronická 

Účastník řízení podle § 27 odstavec 1 správního řádu - prostřednictvím datové schránky: 

ZO ČSOP Nový Jičín , Bartošovice 146, Bartošovice na Moravě, ID: c3kugzh 

Ostatní účastníci řfzení podle § 27 odstavec 2, 3 správního řádu - doručeni veřejnou vyhláškou: 

Obec Bílá 
Obec Bocanovice 
Obec Bordovice 
Obec Čeladná 
Dolnl Lomná 
Město Frenštát pod Radhoštěm 
Obec Hodslavice 
Obec Horní Lomná 
Obec Hostašovice 
Obec Komorní Lhotka 
Obec Košařiska 
Obec Kunčice pod Ondřejníkem 
Obec Lichnov u Nového Jičína 
Obec Lubno 
Obec Malenovice 
Obec Milíkov u Jablunkova 
Obec Morávka 
Obec Mořkov 
Obec Mosty u Jablunkova 

Město Karolinka 
Město Rožnov pod Radhoštěm 
Město Zubři 
Městys Nový Hrozenkov 
Obec Dolní Bečva 
Obec Francova Lhota 
Obec Halenkov 
Obec Horní Bečva 
Obec Horní Lideč 
Obec Hovězí 
Obec Huslenky 
Obec Hutisko-Solanec 
Obec Janová 
Obec Krhová 
Obec Leskovec 

Obec Návsi 
Obec Ostravice 
Obec Pražmo 
Obec Raškovice 
Obec Řeka 
Obec Smilovice u Třince 
Obec Staré Hamry 
Obec Trojanovice 
Město Třinec 
Obec Vendryně 
Obec Veřovice 
Obec Vyšnf Lhoty 

Obec Lidečko 
Obec Lužná 
Obec Malá Bystřice 
Obec Prostřední Bečva 
Obec Střelná 
Obec Střítež nad Bečvou 
Obec Ústí u Vsetína 
Obec Valašská Bystřice 
Obec Valašská Polanka 
Obec Valašská Senice 
Obec Velká Lhota 
Obec Velké Karlovice 
Obec Vidče 
Obec Vigantice 
Obec Zašová 
Obec Zděchov 
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