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Věc:
A. Výzva k doplnění žádosti v rámci probíhajícího řízení o povolení výjimky dle § 56 odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb.
B. Usnesení o přerušení řízení dle § 64 odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.
Dne 16. 3. 2021 obdržela Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa
chráněné krajinné oblasti České středohoří (dále jen „Agentura“), 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 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“), a to pro celkem 41 druhů/taxonů (1 rostlina kategorie
O, 6 živočichů kategorie KO, 21 živočichů kategorie SO, 13 živočichů kategorie O) uvedených
v přílohách II. a III. vyhl. č. 395/1992 Sb. 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.
Agentura dopisem ze dne 22. 4. 2021 oznámila známým účastníkům zahájení řízení v této věci.
Současně oznámila zahájení řízení 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. Agentura dále
určila usnesením z téhož dne dle § 36 odst. 1 a § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
lhůtu pro navrhování důkazů a podávání jiných návrhů.
Z účastníků řízení dle § 27 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se ve stanovené lhůtě
vyjádřily obce Horní Libchava a Skalice u České Lípy, přičemž obě obce s povolením výjimky a
následnou realizací záměru nesouhlasí. Ze zapsaných spolků se do řízení přihlásil spolek Děti
Země – Klub za udržitelnou dopravu (dále jen „DZ“), který ve svém vyjádření podrobně zdůvodňuje
svůj nesouhlas s povolením výjimky a následnou realizací záměru (podrobnosti viz příloha tohoto
dopisu). Agentura považuje argumentaci obcí a DZ za natolik závažnou a opodstatněnou, že
jediným dalším vhodným postupem se jeví výzva k doplnění podání, a to při současném přerušení
řízení, kdy správní lhůty stanovené správním řádem neběží.
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A.
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“)
vyzývá
žadatele k odstranění nedostatků podání a k doplnění následujících podkladů, a to z toho důvodu,
že podání neobsahuje ve smyslu § 37 a § 45 odst. 2 správního řádu předepsané náležitosti.
Vzhledem k tomu, že výjimkou se povolují činnosti zákonem zakázané, leží důkazní břemeno
výlučně na žadateli o výjimku. Proto je v zájmu žadatele, aby předložil veškerý důkazní materiál,
kterým prokáže splnění zákonných podmínek.
Žadatel doplní požadované podklady následovně:
1/ odborná studie modelující vývoj dopravní intenzity na stávající silnici I/9 nad její normovanou
maximální kapacitu 18.000 vozidel/den, a tím i prokázání okamžité či výhledové potřeby její
přeložky.
2/ odborná studie dokládající dopravní nehodovost a její příčiny na stávající silnici I/9 v řešeném
úseku Česká Lípa – Nový Bor, resp. exaktní porovnání se situací na podobných silnicích I. třídy
vedoucích mimo zastavěná území v okrese Česká Lípa či jinde v ČR, doplněnou o model
očekávaného vývoje/výhledu dopravní nehodovosti na tomto úseku silnice.
3/ žadatel prokáže jednoznačnou převahu veřejného zájmu, představovaného výstavbou přeložky
silnice I/9 v krajinářsky i přírodně cenném území CHKO České středohoří nad veřejným zájmem
ochrany přírody, v tomto řízení představovaným výskytem nejméně 41 zvláště chráněnými druhy,
resp. taxony rostlin a živočichů. Žadatel zároveň uvede důvod, pro který by měla být výjimka
povolena, prokáže neexistenci jiného uspokojivého řešení a doloží striktní požadavek, že realizace
záměru čili povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu projednávaných
druhů z hlediska jejich ochrany (§ 56 odst. 2 zákona).
V rámci posledního požadavku je nutné vyhodnotit vztah např. mezi pozitivním dopadem odvedení
dopravy z centra České Lípy a mezi likvidačním zásahem do prakticky neporušeného přírodního
prostředí ve IV. zóně ochrany přírody v CHKO České středohoří a jejího blízkého okolí. Jedná se
zejména o průběh komunikace v blízkosti dvou EVL i četných lidských sídel, mnohonásobné
přetnutí vzdušných i vodních migračních koridorů živočichů, celkem čtyřnásobné (v CHKO
dvojnásobné) přetnutí přirozeného vodního toku s výjimečně zachovalou vodní i pobřežní faunou,
zásah do biotopů, a v některých případech i úplné zničení biotopů, u nejméně 41 ZCH
druhů/taxonů rostlin a živočichů.
B.

USNESENÍ
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“), podle § 64 odst. 1, písm. a) zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
přerušuje řízení
vedené pod sp. zn. SR/1829/UL/2017 ve věci povolení výjimky ze základních ochranných
podmínek zvláště chráněných druhů dle § 56, na základě žádosti podané dne 16. 3. 2021
společností 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
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sídlem Na Pankráci 549/56, 145 05 Praha 4, zastoupené Ing. Janem Wohlmuthem, ředitelem
Správy Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec. Řízení se přerušuje do doby doplnění
vyžádaných podkladů žadatelem.

O D Ů V O D N Ě N Í:
Na základě posouzení spisového materiálu ve věci dospěl správní orgán k závěru, že podání
neobsahuje všechny náležitosti nezbytné k řádnému posouzení věci. Z důvodu předpokládané
časové náročnosti získání podkladů rozhodl správní orgán o přerušení řízení do doby jejich
doplnění žadatelem. Po doplnění bude řízení v souladu s ustanovením § 65 odst. 2 správního řádu
pokračovat. Nebude-li žádost do stanovené lhůty doplněna, správní orgán řízení podle § 66 odst.
1, písm. c) správního řádu zastaví.

P O U Č E N Í O O D V O L Á N Í:
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

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 – DS
Obec Skalice u České Lípy, na adrese Obecní úřad Skalice u České Lípy 377, 471 17 Skalice u
České Lípy – DS
Město Česká Lípa, na adrese Městský úřad Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká
Lípa – DS
Obec Horní Libchava, na adrese Obecní úřad Horní Libchava 60, 471 11 Horní Libchava – DS
Obdrží občanské sdružení, které uplatnilo u Agentury požadavek na poskytování informací dle §
70 zákona č. 114/1992 Sb.:
Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 866/50a, 602 00 Brno – bez datové schránky
Na vědomí:
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80
Liberec 2 – DS
Přílohy (účastníci řízení):
1/ vyjádření obce Skalice u České Lípy
2/ vyjádření obce Horní Libchava
3/ vyjádření zapsaného spolku Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu
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