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PRAHA 31. 1.2o2o

vEŘEJNÁ vyrrl,Ášxa
Návrh opatření obecné povahy (dále jen
kterým se povoluje výjimka ze záIr<azlu vjezdu a
',OOP*),
setrvání s motorovými vozidly a obytnými
přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa
vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody v chráněných krajinných oblastech uvedených
v článku 2 navrhovaného znění opatření obecné povahy ze zál<azu vstupu a vjezdu mimo cesty
vyznačenése souhlasem orgánu ochrany přírody v národních přírodních rezervacích uvedených
v příloze č. 1 navrhovaného znění opatření obecné povahy; a ze zákazu vjezdu s motorovými
vozidly v národních přírodních rezervacích uvedených v příloze č. 1 tohoto OOP.

Agentura ochrany přírody a krajiny Čn 1Oate jen ,,Agentura") jako příslušnýorgán ochrany
přírody dle ust. § 75 odst. 1 písm. e), § 78 odst. 1 a odst. 3 písm. h) a § 79 odst. 3 písm. v)
zákona ó. 11411992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen ,,zákon"),
zveřejňuje podle § 172 odst. 1 zákona é. 50012004 Sb., správní řád, v platném znéní

NÁvnH
OPATŘENÍ onncnB povAHY č.lt2020
Clánek

1

Předmět úpravy
Agentura tímto opatřením obecné povahy č. 112020 (dále jen ,,OOP") povoluje podle
ustanovení § 43 odst. 1 a odst. 2 zákona výjimku ze základních ochranných podmínek
dle § 26 odst. 1 písm, c) zákona, konkrétně
chráněných krajinných oblastí (dále jen
'CHKO')
výjimku ze zákazu vjížděta setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice
a místníkomunikace
místa vyhrazená
souhlasem orgánu ochrany přírody,
podmínek
národních přírodních rezewací (dále jen ,,NPR')
azezákladních ochranných
dle § 29 písm. d) a h) zákona, konkrétně výjimku ze zákazů vstupovat a vjíždětmimo cesty
vyznačenése souhlasem orgánu ochrany přírody a vjíždětmotorovými vozidly,

a

se

Agentura tímto opatřením obecné povahy uděluje podle ustanovení § 44b zákona souhlas
k následujícím činnostem uvedeným.v bližšíchochranných podmínkách následujících zvláště
chráněných území(dále jen ,,ZCHÚ": kategorie ZCHÚ a jeho název; činnosti; označení
vyhlašovacího předpisu)

-

:

přírodní památka (dále jen ,,PP") Babinské louky; vstup mimo cesty a stezky; vyhláška
Správy CHKO Českéstředohoří č. 9/93 ze dne 15, 11. 1993

,1822&01
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-

NPR Božídarskérašeliniště; vjezd motorových vozidel mimo veřejné silnice, provádění
nezbytných opatření v případě kalamity; výnos Ministerstva kultury Čsn e. j, 17,o94t87Yll2ze dne 21. prosince 1987
národní přírodní památka (dále jen ,,NPP") Březinské tisy; přístup do chráněného

naleziŠtěmimo vyznačené cesty; výnos Ministerstva kultury č. j. 14,619l68-1lt2 ze dne 10.
2.1969
NPP Ciboušov; zásahy do povrchu terénu, vjezd vozidel do územínárodní přírodní
památky; vyhláška Ministerstva životníhoprostředí č. 14712014 Sb. ze dne 18. 7 . 2014
NPP Doupňák; úpravy povrchu terénu nebo jakékoliv zásahy do něj, vjezd vozidly do
Území národní přírodní památky; vyhláška Ministerstva životníhoprostředí é. 14812014
Sb. ze dne 18.7,2014
NPR Jezerka; vstup mimo značenécesty; výnos Ministerstva kultury č. j, 13.359/68_1l/2
ze dne 20. 1. 1969
přírodní rezervace (dále jen ,,PR") Kalvárie; vstup osob mimo značenéturistické stezky
a veřejné cesty; vyhláška Správy CHKO Ceské středohoří č.2193 ze dne 24.5,1993
PR Kamenná hůra; vstup osob mimo veřejné cesty a stezky; vyhláška Správy CHKO
Českéstředohoří č, 5/93 ze dne 13, 9. 1993
PR Karlické údolí;vstup mimo cesty; výnos Ministerstva kultury Čsn e. j, 1s oo9/72 z29.

12.1972
- PR Kozí vrch;_vstup osob mimo značenéturistické stezky a veřejné cesty; vyhláška
Správy CHKO Ceské středohoříč. 3/93 ze dne 24,5.1993
- PR Kulivá hora; vstup mimo cesty; výnos Ministerstva kultury Čsn e. j, 17 978t72 z 29.
12,1972
- PR Lipská hora; zásahy do chráněného území,rušeníjeho přirozeného vývoje; výnos
Ministerstva kultury CSR č. 9.854176 ze dne 10,2. 1977
- NPP Lochkovský profil; vjezd; vyhláška Národního výboru Hlavního města Prahy
č.5/1988 Sb.
- NPP Lužnípotok; vstup do chráněného výtvoru, vjezd do území;vyhláška Okresního
národního výboru v Chebu ze dne 14, 12.1989
- NPP Miroslavské kopce; vjezd vozidel; vyhláška Ministerstva životníhoprostředí
č. 45412004 Sb, ze dne 23. 7. 2004
- PP Nebočadský luh; vstup osob mimo stezky a cesty; vyhláška Správy CHKO České
středohoří č, 1/93 ze dne 3.4. 1995
- NPR Oblík; změna územív jednotlivostech, vstup mimo značenéstezky; výnos
Ministerstva kultury a informací č. j. 13.904/67-1l12 ze dne 18. 11. 1967
- NPP Panská
skála; vstup mimo znaěené turistické cesty; vyhláška ONV Česká Lípa
ze dne 12. ,1. 1989
- NPP Pískovna Erika; vjezd vozidly na územíNPP; vyhláška Ministerstva životního
prostředí č,5012018 Sb. ze dne 23. 3.2018
- PP Plešivec; vstup mimo lesní cesty a značenéturistické stezky, používánítechnických
-

zdrojů hluku, provádění jakýchkoliv změn prostředí; vyhláška Správy CHKO Ceské
středohoří ě. 8/93 ze dne 30.7, 1993
NPP Rašovickéskály; vjezd vozidly na územíNPP; vyhláška Ministerstva životního
prostředí č. 10812017 Sb. ze dne 27, 3.2017
NPR Sedlo; vstup mimo vyznačenécesty; výnos Ministerstva kultury a informací č, j,
12.609/68-1112ze dne 10.9. 1968
NPP Skalky skřítků; zásahy do chráněného území,rušeníjeho přirozeného vývoje,
přístup do území;vyhláška Okresního národního výboru v Karlových Varech ze dne 20.
11.1979
PR Slunečnístráň; vstup mimo vyznačenécesty; výnos Ministerstva kultury a informací
ě, 12.610168-1112ze dne 10.9, 1968
PR Staňkovka; vjezd; vyhláška Národního výboru Hlavního města Prahy č. 5/1988 Sb.
NPP Stročov; vjezd motorovými vozidly; vyhláška Okresního národního výboru v Táboře
ze dne 18. 1 1, 1990
NPP Švařec; vjezd vozidel; vyhláška Ministerstva životníhoprostředí č.322t2O11 Sb.
PR Tetínskéskály; vstup mimo cesty; výnos Ministerstva kultury ČSn e. j, 3 4OOt74
z22.2, 1974
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-

PP TěŠovsképastviny; zásahy do povrchu terénu; nařízení Správy CHKO Slavkovský les
č. 3/08 zde dne 8.9.2008
NPR Velká Pleš; přístup do rezervace mimo veřejné cesty; Výnos Ministerstva kultury

Čsn ze dne 28. 3. 1984; ě. j. 6,049/84-vat2
PR Vrabinec; vstup mimo vyznaěené cesty; vyhláška Správy CHKO Českéstředohoří

č,4193 ze dne 30. 6. 1993
NPP VrkoČ; Úpravy chráněného výtvoru a jeho okolí; usnesení ONV Ústí nad Labem č. j.
147166 ze dne 10. 6. 1966
NPR VŮznice; přístup do rezervace mimo značenéturistické cesty; Výnos Ministerstva
kultury ČSR ze dne 28. 3. 1984, č. j. 6,052/84-Vlt2
NPP Zhqral; vjezd a setrvávání motorových vozidel; vyhláška Ministerstva životního
prostředí č, 201201 6 Sb.
NPP Železná hŮrka; zemní práce, jež nezpůsobízměny či poškozování NPP; vjezd
vozidly na Území NPP; vyhláška Ministerstva životníhoprostředí é,270t2018 Sb. ze dne
30. 1 1 .2018

článek 2
Vymezení území
Toto opatření obecné povahy se vztahuje na územíCHKO Beskydy, BíléKarpaty, Blaník,
Blanský les, Brdy, Broumovsko, Českéstředohoří, Českýkras, Óeský les, Čéskýráj,
Jeseníky, Jizerské hory, Kokořínsko - Máchův kraj, Křivoklátsko, Litovelské Pomoraví,
LuŽické hory, Moravský kras, Orlické hory, Pálava, Poodří, Slavkovský les, Třeboňsko,
Zd'árské vrchy aZelezné hory, dále na chráněná územíuvedená včlánku 1, u nichž jsou
dotěené bližšíochranné podmínky, a na územíNPR uvedených vpříloze č. 1. Vztahuje se
ina ty části uvedených zvláště chráněných území,které se nacházejí na pozemcích, které
tvořísoučást objektů důležitýchpro obranu státu.

článelr S
Podmínlcy uplatňování výj imky

Výjimka povolená a souhlas udělený tímto opatřením obecné povahy se vztahuje na
provozovatele energetických soustav, kteří mají povinnost udžovat energetická zařízeni
v provozuschopném a bezpeČnémstavu (dále jen ,,dotěené činnosti") podle záRona
č,45812000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,energetický zákon").
Jde o provozovatele v odvětvích elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, konkrétně o:

o
.
.

plovozovatele přepravní soustavy, přenosové soustavy a distribučnísoustavy
v elektroenergetice,
provozovatele přepravnísoustavy, distribučníchsoustav a zásobníků plynu
v plynárenství,
provozovatele zařízení,která sloužípro výrobu a rozvod tepelné energie

(dále jen ,,provozovatelé energetických soustav"). Výjimka se nevztahuje na telekomunikační
pol ečn osti provozuj íc i zařízeníbezd rátové kom u n kace.

s

i

Výjimka povolená a souhlas udělený tímto opatřením obecné povahy se vztahuje pouze na
vjezd služebnímivozidly a technikou ve vlastnictví nebo nájmu provozovatele energetické
soustavy, na jeho zaměstnance výhradně při výkonu dotčených činností,a na vjezd
služebními vozidly a technikou subjektů zajišt'ujícíchpro provozovatele energetické soustavy
dodavatelské práce na základě smluv v rozsahu dotčených činnostía na jejich zaměstnance
výhradně při výkonu dotčených činností.Subjekty, které zajišťujíuvedené činnosti pro
provozovatele energetických zařízenídodavatelsky, se musejí v případě kontroly v terénu
prokázat kopiísmlouvy s provozovatelem na uvedené činnosti.
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Provozovatelé energetických soustav a subjekty zajištujícípro provozovatele energetické
soustavy dodavatelské práce se musejí při výkonu dotčených činnostíchovat tak, aby bylo
maximálně Šetřeno dochované přírodní prostředí. Při provádění dotčených činnostínesmí
dojít k poŠkozenípůdníhopovrchu, k poškozenívegetace většímu,než jaké vegetace
samovolně napraví v prŮběhu jedné vegetačnísezóny, poškození zvláště chráněných druhů
rostlin, ani rušenízvláště chráněných druhů živočichů.S ohledem na tyto skutečnosti musí
být vŽdy volena optimální přístupová trasa k zařízenía použita odpovídajícítechnika.
V případě pochybností, zda vjezdem ěi vstupem k takovému poškozeníěi rušenímůžedojít,
provozovatel energetické soustavy musí před uskutečněnímvjezdu či vstupu kontaktovat
místně příslušnépracoviště Agentury. Tímto OOP není dotčena případná povinnost
provozovatelŮ energetických soustav zajišťujícíchdotčenéčinnosti opatřit si výjimku
ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichůdle § 56
zákona, souhlas k činnostem stanovených v nařízeních vlády, ktenými se vymezují ptačí
oblast dle § 45e odst. 2 zákona, či jiné výjimky nebo souhlasy dle zákona, Výjimka povolená
tímto opatřením obecné povahy se nevztahuje na zásahy do vegetace v okolí energetických
zařízeni.

Vjezd motorových vozidel na územíněkteqých národních přírodních rezervací je možný
pouze po následujících přístupových trasách kzařízenížadatele, všechny uvedené přílohy

jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí

.
.
.
.
.
.
o
.
.

Pro NPR Břehyně-Pecopala je to příloha č. 2a, vjezd do tohoto územínení možný

mimo uvedené trasy.
pro NpR Čtvrtě je to příloh a č. 2b, vjezd do tohoto územínení možný mimo uvedené
trasy.
pro NpR kněžičkyje to příloha č, 2c, vjezd do tohoto územínení možný mimo
uvedené trasy.
Pro NPR Novozámecký rybník je to příloha č, 2d, vjezd do tohoto územínení možný
mimo uvedené trasy.
Pro NPR Velký a Malý Bezdéz je to příloha č, 2e, vjezd do tohoto územi není možný
mimo uvedené trasy,
pro NpR velká pleš je to příloha č. 2f , vjezd do tohoto územínení možný mimo
uvedené trasy.
pro NpR vůznice je to příloha ě, 29, vjezd do tohoto územínení možný mimo
uvedené trasy,
vjezd na územípřírodní rezervace Malá strana v cHko Jizerské hory je možný
výhradně v ose vedení.
vjezd a vstup na územíNpR Řežabinec a Řežabineckétůně v případech, kdy nejde
o bezodkladné řešení havárie, jsou možnépouze v období od 15. srpna do 28. února.

Pro chráněná územíči jejich části uvedené v příloze č. 3 se stanovuje podmínka, že každý
vjezd, setrvání a vstup do chráněného územíuskutečněný podle této výjimky bude ohlášen
příslušnémupracovišti Agentury, a to elektronickou poštou nebo písemně, nejméně
14 kalendářních dnů předem. Oznámení musí obsahovat přesnou specifikaci místa,
kam se bude vjíždět,druh (hmotnost) a počet vozidel a charakter prací. V návaznosti na toto
oznámení můžeAgentura ohlášený vjezd, setrvání či vstup omezit nebo pozastavit,
a to v závislosti na aktuálních požadavcíchochrany přírody v daném území.V případě
havárie, kterou je nutné řešit v terénu bezodkladně, budou výše uvedené náležitosti
oznámeny na příslušný kontakt telefonicky; v případě nedostupnosti telefonického kontaktu
lze uskuteěnit havarijní vjezd, ale informace o takovém vjezdu (datum, čas, trasa, místo,
poěet a druh vozidel) budou dotěenému pracovišti nahlášeny elektronickou poštou do 10 dnů
po uskutečnění.
Toto OOP se vydává na dobu neurčitou.

odůvodnění
lČ: 62933591 l Bankovní spojení ČNB Praha 1 l čísloúětu: 18228-01 1tO71Ol ondrej.vitek@nature.cz lT: 283 069 145

Toto opatření obecné povahy vydává Agentura z moci úřední na základě materiálu ,,Návrhy
na řeŠeníopatření k posíleníkonkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v Českérepublice z
pohledu právních předpisů na ochranu životníhopt,ostředí", tzv. Ekoauditu. Ekoaudit vznikl na
základě úkolu uvedeného v bodě ll/2 usnesení vlády ze dne 9. ledna 2017 č.10 a má zacíl
prověřování českélegislativy v oblasti ochrany životníhoprostředí a snižování nadbytečné
administrativní i finančni zátěže podnikatelů. V rámci Ekoauditu se zejména hodnotilo, zda
povinnosti vyplývajícípro podnikatelské subjekty z předpisů na ochranu životního prostředí
nejdou neodŮvodněně nad rámec povinností vyplývajících z legislativy EU. Jedním z
výsledných požadavků byla úprava základních ochranných podmínek CHKO a NPR tak, aby

sezákazuvedenývzákoněv§26odst. 1písm.c)av§29písm.d)ah)zákonanevztahoval
na provozovatele energetických soustav při vjezdu a vstupu do zvláště chráněných území

obdobně, jako je tomu v případě národních parků. Ministerstvo životního prostředí následně
doporučilo tento požadavek řešit povolením výjimky. Agentura do řízenío povolení výjimky
zahrnula udělení souhlasu ke stejným činnostem v těch územích,kde by mohly být
v rozporu s bližšímiochrannými podmínkami.

i

Předmětem ochrany dotčených zvláště chráněných územíje široká škála složek přírody
ikrajiny včetně funkcí a procesů. S ohledem na prostorový rozsah této výjimky a souhlasů
z bližšíchochranných podmínek dotčených zvláště chráněných územi bylo výjimečně
upuŠtěno od vyjmenovávání všech jednotlivých předmětů ochrany. Záměrem jsou dotčeny
také části územísoustavy Natura 2000, a to jak evropsky významné lokality, tak ptačíoblasti.
Agentura dle § 45g zákona vylučuje možnost závažného nebo nevratného poškození
přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně jsou uvedená územísoustavy Natura
2000 určena, za předpokladu splnění uvedených podmínek, neboť povolení výjimek
nezpŮsobí jejich závažnénebo nevratné poškozování, ani nedojde k soustavnému nebo
dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou tato územíurčena, pokud by takové
vyrušování mohlo být významné z hlediska účelutohoto zákona,
Dle § 43 odst, 1 zákona platí, že výjimky ze zákazů ve ZCHÚ můžeorgán ochrany přírody
povolit v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo
v zájmu ochrany přírody anebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní
zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území.V uvedeném případě
Agentura věc vyhodnotila tak, že jsou dány důvody pro povolení výjimky spočívajícív převaze
jiného veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody. Při povolování výjimky a souhlasů
z bližšíchochranných podmínek dotčených zvláště chráněných územídošla Agentura
k závěru, že vjezd na územípředmětných zvláště chráněných územíza účelem
zabezpečování provozu, oprav a údržbyenergetických soustav představuje veřejný zájem.
Za veřqný zájem lze totiž považovat takový záiem, který lze označit za obecný či veřejně
prospěŠný, případně za zájem spoleěnosti jako celku. Spolehlivé fungování energetických
odvětví je integrální součást života v moderní společnosti. Jde o klíčovékomodity,
bez ktených se neobejde absolutní většina domácností, komerčních i veřejných staveb,
Existuje tedy celospoleěenský zájem na tom, aby byly elektrická energie, plyn a teplo
nepřetržitě a bezpečně dodávány,1 a to v rámci celé Českérepubliky. Provádění údržbových
prací, které zajišťujíbezpečnost a provozuschopnost těchto soustav, je přitom zásadní
podmínkou naplnění kritéria bezpečnosti, spolehlivosti a nepřetržitosti těchto dodávek,
což platí ve zvláště chráněných územíchi mimo ně. K uvedenému lze dodat, že veřejný
zájem na provozu dotčených elektroenergetických soustav je deklarován také v energetickém

zákoně(§2odst.2písm.a)body1,

c) body 3, 14 energetického zákona),

10;

§2odst,2písm.b)body1,13,14; §2odst,2písm.

Naproti tomu stojí veřejný zájem na ochraně přírody, Výjimka a souhlasy z bližších
ochranných podmínek dotčených zvláště chráněných územípovolené tímto opatřením
obecné povahy se týká mnoha chráněných územi několika různých kategorií a stupňů
í ZDV|HAL, Zdeněk, svĚnÁxovÁ, Jana, MED, Jakub, oSADSKA, Jana, elAŽex, Kamil,
Energetický zákon. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 8.

FoRÝTEK, Michal, selucrÁ, Markéta.
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ochrany, a to od lokálního po celoevropský význam. Obecným cílem je zachovat a zlepšit
stav předmětů ochrany.

Vzhledem k uvedenému Agentura v souladu s ust. § 43 odst, 1 zákona výše označila dva
veřejné zájmy, které stojí proti sobě. Na jedné straně veřejný zájem na údržběa opravě
energetických soustav a na druhé straně veřejný zájem na ochraně chráněných území.
Po porovnání obou zájmů Agentura došla k závěru, že veřejný zájem na údržbě a opravě
soustav energetických sítív tomto případě v dotčených částech chráněných územímírně
převažuje nad zájmem na ochranu přírody a krajiny, ato z následujících důvodů,
Energetická zařízení sloužík zajištění základních potřeb současnéspolečnosti. Aby byla
funkční,je nutné kontrolovat jejich provoz, provádět jejich pravidelnou údržbui nahodilé
opravy. To je nutné i na místech, kde se taková zařízení nacházejí uvnitř chráněných území,
Účelem vjezdu a vstupu je zajistit řádný provoz již existujících v minulosti povolených
zařízení. Zajistit provoz, údžbuči opravy energetických zařízení bez vjezdů a vstupů do
chráněných územínení reálné. Rovněž není reálné, aby v případě poškození zařízení
provozovatel energetické soustavy vyókal, až proběhne správní řízení o povolení výjimky a až
následně přistoupil k opravě zařízeni, jelikož takoviýto postup by mohl vést k dlouhodobým
energetickým výpad kům.

Z uvedeného vyplývá, že je potřeba, aby byl umožněn vjezd a vstup k zařizení. Při dodžení
podmínek stanovených tímto OOP (zejména prostřednictvím stanovení přesných
přístupových tras kzařízením tam, kde je to s ohledem na citlivost chráněného území
potřebné) a s ohledem na omezení osobní a věcné působnosti OOP (výjimka se vztahuje jen
na provozovatele energetických soustav a jejich dodavatele, a to jen pro účelyzajišťování
provozuschopnosti a bezpečnosti těchto soustav, takže výrazné nezvýšífrekvenci vstupů
a vjezdů a s nimi spojené negativní důsledky) by vjezdy a vstupy mimo vyhrazená místa
a komunikace měly zasáhnout do biologicky cenných biotopů jen minimálně.
,,kdy jiný veřejný
zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody", lze výjimku ze zákazu vjezdu a vstupu povolit.

Sohledem nasplnění první podmínky ustanovení § 43 odst. 1zákona,

Agentura zároveň uděluje souhlas k činnostem vymezeným v bližšíchochranných
podmínkách specifikovaných v čl. 1 postupem dle § 44 odst. 3 ve spojení s § 44b zákona.
Tyto souhlasy se týkají výlučně vjezdů a vstupů a ve vybraných ZCHÚ (viz čl. 1)

isouvisejících činností;jmenovitě nezbytných opatření v případě kalamity, zásahů do terénu
(resp. zemní práce), zásahů do chráněného územía rušeníjeho přirozeného vývoje, změn
územív jednotlivostech, používánítechnických zdrojů hluku a jakýchkoliv změn prostředí,
a úprav chráněného výtvoru a jeho okolí. Jde o činnosti, ke kteqým můžepotencionálně dojít
v rámci vstupu a vjezdu provozovatelů energetických soustav při zajišťováníbezpečnosti
a provozuschopnosti energetických zařízení;např. v případě kalamity můžedojít k narušení
jednotlivých zařízení a bude nutno zřídit nápravu, při vjezdu těžkétechniky můžedojít
k zásahům do terénu i samotného chráněného územíči výtvoru, a údžbyči opravy mohou
představovat technický zdroj hluku. Všechny vyjmenované činnosti jsou však omezené
do věcného i osobního rozsahu dle čl. 3 tohoto OOP. Tento souhlas s bližšímiochrannými
podmínkami je udělován z identických důvodů,jak jsou vymezeny výše v odůvodnění
povolenívýjimky dle § 43 zákona,
Výjimka ze zákazů dle § 43 odst. 1 zákona i souhlas k činnostem vymezeným v bližších
ochranných podmínkách dle § 44 odst. 3 zákona se týkají určitéhoúzemí(viz článek 2) a
neurčitéhookruhu osob (provozovatelé .energetických soustav, jejich zaměstnance a
dodavatele). Z tohoto důvodu Agentura přistoupila k vydání výjimky a souhlasů formou
opatření obecné povahy v souladu s § 43 odst. 2 a44bzákona,
Z výše uvedených důvodůbylo rozhodnuto tak, jakje uvedeno ve výroku,

k iednotlivÝm podmínkám:
Aby bylo možnékontrolovat dodžování podmínek udělené výjimky, omezila Agentura
výjimku pouze na vozidla žadatele a subjektů, se kterými má žadatel uzavřenou smlouvu
na provedení prací. Ze stejného důvodu byla stanovena podmínka, jež přikazuje
zaměstnancům žadatele mít u sebe toto rozhodnutí nebo jeho kopii.
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K vyloučenípotenciálně hrozícízměny dochovaného stavu přírody a krajiny stanovila
Agentura podmínku, že se provozovatelé energetických soustav musí chovat tak, aby bylo
maximálně šetřeno dochované přírodní prostředí. Při provádění dotčených činnostínesmí
dojít k poškození půdníhopovrchu, k poškozenívegetace většímu, než jaké vegetace
samovolně napraví v prŮběhu jedné vegetaění sezóny, poškozenízvláště chráněných druhů
rostlin, ani rušenízvláště chráněných druhů živočichů.Podmínka zajišťuje, aby bylo zaběžné
situace možnéčinnosti provést, ale na druhou stranu aby nemohlo dojít k vážnějšímu
poškozenípředmětů ochrany v méně typických případech. Podmínka snižuje zatíženíploch
mimo cesty a zdůrazňuje ochranu citlivých jevů, Podmínka pamatuje na případy, kdy dojde
vjezdem či vstupem ke škodě na přírodě,
Pro NPR Břehyně-Pecopala, NPR Čtvrtě, NPR Kněžičkya NPR Novozámecký rybník byly

v článku 3 nastaveny podrobnější podmínky uplatňování výjimky/souhlasu, protože vjezdem

motorových vozidel mimo cesty vyznaěené jako přístupové trasy by došlo k zásahu
do biotopu zvláště chráněných druhů rostlin (zejména z čeledi vstavačovitých) a reálnému
riziku poškozeníěi rušeníjedinců těchto zvláště chráněných druhů nebo jejich populací.
Takovýto negativní zásah do ochrany ZCHD je nutné posuzovat vždy jednotlivě na základé
předložení konkrétníhozáměru. Na územíNPR Čtvrtě navíc hrozí riziko šířenínepůvodních
a invazních druhů rostlin (především trnovníku akátu, ktený snadno zmlazuje na narušeném
povrchu půdy) pojezdem motorových vozidel v ochranném pásmu nadzemního vedení,
Pro NPR Velký a Malý Bezděz byly v článku 3 nastaveny podrobnější podmínky uplatňování
výjimky/souhlasu, protože vjezdem po jiných nežvyznačenýchpřístupových cestách by došlo
k poškození cenných lesních společenstev na sutích. Pro NPR Velká Pleš a Vůznice byly
v článku 3 nastaveny podrobnější podmínky uplatňování výjimky/souhlasu z důvodu
existence několika cest, které vedou do chráněného územía nejsou vždy dostupné
pro techniku, Cesta techniky v chráněném územíby měla být co nejkratší a po pevných
komunikacích, aby nepoškozovala přírodní prostředí. Pro NPR Řežabinec a Řežabinecké
tůně byl vstup a vjezd kromě bezodkladných havarijních situací povolen pouze mimo obvyklé
hnízdní období zde pravidelně hnízdícíchdruhů ptáků. Elektrické vedení se zde nacházi
v litorálních porostech, kde se hnízda přímo nacházejí a jakákoli přítomnost osob ěi techniky
můžesnadno vést ke ztrátě snůškypro daný rok,
Pro některé ěásti někteqých zvláště chráněných územíbyla v článku 3 stanovena povinnost
informovat Agenturu 14 dnů před zamýšleným vjezdem. Tato podmínka je stanovena v zájmu
právníjistoty adresátů tohoto opatření obecné povahy, Jde o části územíuvedené v příloze
č, 3, která jsou svým trvalým či opakovaným zamokřením velmi náchylná k poškození
půdníhopovrchu nebo ve kterých se vyskytují druhy organismů zvláště citlivé na rušení
či poškození.Pro adresáty tohoto opatření obecné povahy, kteří zpravidla nemají odbornou
kompetenci a potřebné znalosti z hlediska ochrany přírody a cenných přírodních fenoménů,
tak můžebýt obtížnéurčit, zda jimi zamýšlený zásah spadá pod činnosti povolované tímto
opatřením obecné povahy ěi nikoliv. Jedná se o vazbu na podmínku, že ,,při provádění
dotčených činnostínesmí dojít k poškození půdníhopovrchu, k poškození vegetace většímu,
než jaké vegetace samovolně napraví v průběhu jedné vegetačníselóny, poškozenízvláště
chráněných druhů rostlin, ani rušení zvláště chráněných druhů živočichů.S ohledem na tyto
skutečnosti musí b,ýt vždy volena optimální přístupová trasa k zařízení a použita odpovídající
technika", kdy adresát tohoto opatření obecné povahy nebude na těchto územích schopen
sám posoudit, zda zámér tyto podmínky splňuje a je tedy realizovatelný.

Poučení
Podle ustanovení § 172 odst.4 správního řádu můžek návrhu opatření obecné povahy
kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo

dotěeny, uplatnit u správního orgánu písemnépřipomínky nebo na veřejném projednání ústní
připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývatjako podkladem pro opatření
obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. Podle ustanovení § 172 odst, 5
správního řádu mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související
s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat
,t45
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proti návrhu opatření obecné povahy písemnéodůvodněné námitky ke správnímu orgánu
ve lhŮtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. Rozhodnutí
o námitkách včetně vlastního odůvodnění, se stane součástí odůvodněníopatření obecné
povahy. Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat ani podat rozklad. Změna nebo
zruŠenípravomocného rozhodnutí o námitkách můžebýt důvodem změny opatření obecné
povahy. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném
řízenÍ. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění můžepodle § 173 odst. 1 správního
řádu každý nahlédnout u správního orgánu, ktený opatřeníobecné povahy vydal,

Yýwa
Agentura v souladu s ustanovením § 172 správního řádu současně vyzývá dotčenéosoby,
aby k návrhu opatření do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění na úřední desce Agentury, tedy
do 16. 3. 2020 podaly připomínky nebo námitky. Dotčenými osobami jsou v souladu s
ustanovením § 2 odst, 3 správního řádu ty osoby, jichž se návrh opatření obecné povahy
přímo dotýká. Případné připomínky nebo námitky je třeba zaslat písemně na adresu AOPK
ČR,Kaplanova 193111, 14800 Praha 11 --Óhodov, případně elektronicky e-mailem
podepsaným zaručeným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny
aopkcr@nature.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky lD: dkkdkdj.

Zároveň žádáme obce uvedené v příloze č. 4 o bezodkladné zveřejnění tohoto návrhu
opatření obecné povahy na své úřednídesce po dobu nejméně 15 dnů a o vyznačení
data vyvěšenía sejmutí.

(podep sáno

Řeorel

e

lektron icky)

Mgr. David Lacina, v.

r.
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Na úřednídesce Agentury a způsobem umožňujícímdálkový přístup (elektronické úřední

desce):
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zákresy přístupových tras:
2a - NPR Břehyně-Pecopala
2b - NPR Čtvrtě
2c - NPR Kněžičky
2d - NPR Novozámecký rybník
2e - NPR Velký a Malý Bezdéz
2f - NPR Velká Pleš
29 - NPR Vůznice
územív ohlašovacím režimu činnostívymezených v předmětu tohoto OOP
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