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NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:SR/2174/SC/2017-7 VYŘIZUJE: Ing. Lucie Kastnerová  DATUM: 19. 3. 2018

Věc: ČEZ Distribuce, a.s. – výjimka ze zákazu uvedeného v § 26, odst. 1 písm. c) zákona o 
ochraně přírody a krajiny

R O Z H O D N U T Í

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „Agentura“), jako orgán státní 
správy ochrany přírody a krajiny příslušný podle ustanovení § 78 odst. 1 a odst. 3 písm. h) 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon o 
ochraně přírody a krajiny“) rozhodla o žádosti obchodní společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035, zastoupené Ing. Janette 
Jerie, nar. 26. 5. 1969 (dále též „žadatel“), ze dne 27. 10. 2017, o povolení výjimky ze zákazu 
vjezdu a setrvání na území chráněné krajinné oblasti Brdy (dále též „CHKO Brdy“) uvedeného 
v ustanovení § 26 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny, po provedeném 
správním řízení ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), takto:

podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny se obchodní společnosti
ČEZ Distribuce, a. s., sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035

povoluje výjimka

ze zákazu uvedeného v § 26 odst. 1 písm c) zákona o ochraně přírody a krajiny, tj. vjíždět 
a setrvávat s motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se 
souhlasem orgánu ochrany přírody a to na území CHKO Brdy za následujících podmínek:

1. Výjimka se vztahuje pouze na služební vozidla a techniku ve vlastnictví nebo nájmu 
žadatele a na jeho zaměstnance zajišťující výhradně dotčené činnosti, a na služební vozidla 
a techniku subjektů zajišťujících pro žadatele dodavatelské práce na základě smluv v rozsahu 
dotčených činností a na jejich zaměstnance zajišťující výhradně dotčené činnosti.

2. Oprávněnost k vjezdu motorových vozidel bude na místě prokazována kopií tohoto 
rozhodnutí a služebním průkazem zaměstnance společnosti ČEZ Distribuce, a. s., nebo v 
případě zasmluvněných dodavatelských subjektů kopií smlouvy k provádění dotčené činnosti 
pro ČEZ Distribuce, a. s. 



3. Osoby uvedené v bodě 1 se musí chovat tak, aby bylo maximálně šetřeno dochované 
přírodní prostředí a aby nedošlo k ovlivnění zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a 
jejich biotopů. 

4. Vjezd motorových vozidel se povoluje pouze na pozemky (zákres viz příloha č. 1):
k. ú. Vacíkov p. č. 359/1, 357/1, 370, 374, k. ú. Roželov p. č. 517/1, 1344/1, 507/14, 507/22, 
775/3, 615/7, 615/2, 615/3, 622/1, 624/2, 624/10, 624/4, 624/8, k. ú. Hutě pod Třemšínem p. 
č. 361/5, 439/4, 440, 441, 439/1, 443, 417/31, 417/27, 417/28, 444, 447, 386/3, 468/3, 446, 
1567, k. ú. Věšín p. č. 1002/14, 1540/4, 1546/2, 1546/5, 1545/2, 953/1, 952, 1572/17, 1560/1, 
1560/6, 1560/7, 1560/2, 1009/6, 1541/6, 1441/1, 1441/3, 1445/1, 1625, 1377/1, 1379, k. ú. 
Míšov p. č. 391, 406/1, 460/11, 403/1, 547/7, k. ú. Míšov V Brdech p. č. 436, 390, k. ú. Borovno 
p. č. 461/1, 499, 536, 546, 543/1, 574, 544, k. ú. Planiny p. č. 575/2, 402, 399/3, 399/1, 660/3, 
k. ú. Nové Mitrovice p. č. 764, 452/27, 452/47, k. ú. Hořehledy p. č. 1458, 1457/2, 119, k. ú. 
Mítov p. č. 901, 900/1, k. ú. Chynín p. č. 456/1, 455, 454/1, 450/1, 449, 448/1, 447, 446, 445, 
444/1, 433, 156/29, 156/26, k. ú. Radošice p. č. 750/3, k. ú. Buková u Rožmitálu p. Třemšínem 
p. č. 420/68, 420/48, 420/67, 420/66, 420/49, k. ú. Věšín v Brdech p. č. 465, k. ú. Bohutín p. 
č. 850, k. ú. Křešín v Brdech p. č. 41, k. ú. Strašice p. č. 1939/1, k. ú. Mirošov v Brdech p. č. 
88, k. ú. Štítov v Brdech p. č. 213, k. ú. Číčov v Brdech p. č. 267,5, Míšov v Brdech p. č. 301/1, 
k. ú. Borovno v Brdech p. č. 868/1, k. ú. Věšín v Brdech p. č. 397, 404/2, 402/1, 402/6, 402/2, 
555/4, 545, 523/1, 441, 402/4, 442/1, k. ú. Nepomuk v Brdech p. č. 402/5, 433, 434, 442/2, 
523/2, 543/2, k. ú. Hoděmyšl p. č. 1004, k. ú. Vranovice v Brdech p. č. 543/1, 524, 338/1, k. ú. 
Láz v Brdech p. č. 338/5338/4, 323, 338/2, 88/1, 85/2, k. ú. Obecnice v Brdech p. č. 342/1, 
342/2, 340/1, 340/2, 352/1, 333, 336, 365/3, 365/2, 328/2, 314/2, 314/1, k. ú. Chaloupky v 
Brdech p. č. 823/5, 823/3, 823/2, 809/1, 885/2, 800/1, 800/2, k. ú. Jince v Brdech p. č. 823/4, 
885/3, k. ú. Podluhy v Brdech p. č. 823/1, 461, 812, 811/3, 810/1, 801/2, 440, 451, 800/4, 44/3, 
k. ú. Malá Víska v Brdech p. č. 885/1, 835, k. ú. Zaječov v Brdech p. č. 802, 20, k. ú. Ohrazenice 
v Brdech p. č. 811/2, k. ú. Křešín v Brdech p. č. 811/1, 810/2, 455, 806, k. ú. Felbabka v Brdech 
p. č. 53/1, 807/2, 50/2, 930/2, 44/2, 447, 44/1, k. ú. Drahlín v Brdech p. č. 224/1, 403, 349, k. 
ú. Jince v Brdech p. č. 520, 325, 434, 467, 433, 248/2, 248/3, 248/4, 432, 272/3, 272/2, 872, 
932, 873/1, 859, 873/2, k. ú. Ohrazenice v Brdech p. č. 222, k. ú. Těně v Brdech p. č. 816/2, 
k. ú. Strašice v Brdech p. č. 367, 369, 208, 368, 211, 229, 228, 370, 83, k. ú. Dobřív v Brdech 
p. č. 53, 341/4, 8/1, 54, 801, 31/2, 804/3, 31/1, 32, 804/4, 354, 355, 52, 802/1, k. ú. Skořice v 
Brdech p. č. 341/3, 341/5, k. ú. Mirošov v Brdech p. č. 8/2, 70, k. ú. Štítov v Brdech p. č. 394.

5. Při vjezdu a setrvání motorových vozidel nesmí docházet k poškozování půdního 
povrchu ani vegetačního krytu ve větší míře, než je nezbytně nutné. Vozidla nesmějí vjíždět a 
setrvávat mimo tělesa účelových komunikací. V případech, kdy je nutný zásah, který vyžaduje 
vjezd motorovým vozidlem mimo těleso účelové komunikace v chráněné krajinné oblasti, je 
takovýto vjezd nutné předem oznámit. Přístupová trasa bude, s ohledem na místní podmínky, 
vedena jako nejkratší možná spojnice mezi účelovou komunikací a dotčeným energetickým 
zařízením a bude přednostně vedena po pozemcích orné půdy a bude se vyhýbat 
zamokřeným místům. Vjezd mimo povolené trasy uskutečněný podle této výjimky bude 
ohlášen elektronickou poštou na e-mailovou adresu lucie.kastnerova@nature.cz nebo 
v případě nepřítomnosti na adresu hana.mayerova@nature.cz nebo písemně na adresu 
AOPK ČR, Jince 461, 262 23 Jince, nejméně 10 kalendářních dnů předem (v případě havárií 
před samotným vjezdem či vstupem). Oznámení musí obsahovat přesnou specifikaci místa, 
kam se bude vjíždět, druh (hmotnost) a počet vozidel a charakter prací. Použitá trasa a místo 
setrvání vozidel a techniky musí být na uvedeném kontaktu předem odsouhlaseny. Agentura 
upozorní žadatele na případné kolize s aktuálními zájmy ochrany přírody, které neumožňují v 
daném termínu práce provádět (např. hnízdění a rušení citlivých druhů ptáků apod.). Žadatel 
je povinen se v takových případech v daném termínu a v daném území zdržet činností 
povolených touto výjimkou. V případě havárie, kterou je nutné řešit v terénu bezodkladně, 
budou výše uvedené náležitosti oznámeny Ing. Lucii Kastnerové (tel. 603 567 653) nebo
v případě nepřítomnosti Mgr. Haně Mayerové (tel. 724 804 203) telefonicky; v případě 



nedostupnosti uvedených kontaktů lze uskutečnit havarijní vjezd, ale informace o takovém 
vjezdu (datum, čas, trasa, místo, počet a druh vozidel) budou na uvedený kontakt nahlášeny 
elektronickou poštou do 10 dnů po uskutečnění.

6. Veškeré případné škody na přírodě způsobené v souvislosti s vjezdem, setrváním nebo 
vstupem (tj. i škody v míře nezbytně nutné dle podmínky č. 5) budou žadatelem neprodleně 
oznámeny Agentuře a budou odstraněny způsobem a v termínu stanovenými Agenturou.

7. Výjimky a souhlasy se povolují do 31. prosince 2027.

Odůvodnění:

1. Agentura, jako příslušný orgán ochrany přírody, obdržela dne 27. 10. 2017 žádost 
obchodní společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ 
24729035. Na základě věcného obsahu byla žádost vyhodnocena jako žádost o výjimku ze 
zákazu uvedeného v ust. § 26, odst. 1 písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny, tj. vjíždět 
a setrvávat s motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace na území CHKO Brdy. 

Agentura poskytla informaci o zahájení řízení občanským sdružením, které ve smyslu a za 
podmínek stanovených v § 70 odst. 2 zákona požádaly, aby byly předem informovány o všech 
zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny 
na území CHKO Brdy. Agentura přihlášení dotčených subjektů v zákonem stanovené lhůtě 
neobdržela. 

Protože Agentura shromáždila potřebné podklady k vydání rozhodnutí, poskytla usnesením o 
určení lhůty č.j. SR/2174/SC/2017-3 účastníkům lhůtu na možnost seznámit a vyjádřit se k 
podkladům k vydání rozhodnutí podle § 36 odst. 3 správního řádu. Ve stanovené lhůtě 
neobdržel správní orgán žádné připomínky či námitky a žádný z účastníků řízení nevyužil 
práva vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. 

Agentura vydala rozhodnutí č. j. SR/2174/SC2017-4, ze dne 29. 1. 2018, kterým žadateli 
povolila výjimku ze zákazu uvedeného v § 26 odst. 1 písm c) zákona o ochraně přírody a 
krajiny, tj. vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a 
místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody a to na území CHKO Brdy. 

Dne 19. 2. 2018 obdržela podání společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín - Podmokly, ze dne 19. 2. 2018, napadajícího rozhodnutí Agentury č. j. 
SR/2174/SC/2017- 4 ze dne 29. 1. 2018, kterým byla žadateli udělena výjimka dle § 43 zákona 
o ochraně přírody a krajiny ze zákazu uvedeného v § 26, odst. 1 písm. c) zákona o ochraně 
přírody a krajiny, tj. vjíždět a setrvávat motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace 
na území CHKO Brdy. Vzhledem k tomu, že žadatel navrhoval doplnění podmínky uvedené 
v odst. 5 výše zmíněného rozhodnutí, a to tak, aby byl dostatečně specifikován způsob jejího 
dodržení, Agentura doručené odvolání vyhodnotila jako podnět ke změně rozhodnutí podle § 
87 správního řádu. Agentura obeznámila s podaným podnětem účastníky řízení vyrozuměním 
ze dne 21. 2. 2018, č. j. SR/2174/SC/2017-6. Ve stanovené lhůtě Agentura neobdržela žádné 
vyjádření k podanému podnětu.

2. Předmětem ochrany zvláště chráněného území je harmonicky utvářená převážně lesní 
krajina Brdské vrchoviny se zachovalými ekologickými funkcemi, s typickým krajinným rázem 
s bezlesými enklávami a minimálním osídlením společně s přírodními hodnotami krajiny 
spočívajícími v rozsahu a kvalitě přirozených a polopřirozených společenstev 
charakteristických pro brdskou krajinu, zejména bezkolencových a pcháčových luk, vřesovišť, 
rašelinišť, pramenišť, mokřadů, společenstev skal a přirozených lesních společenstev a na ně 
vázaných vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Předmětem ochrany jsou 
také paleontologická naleziště a geologické a geomorfologické lokality, zejména projevy 



mrazového zvětrávání, skalní výchozy, kamenná moře a sutě a také typy přírodních stanovišť 
a druhy, pro které byly vyhlášeny evropsky významné lokality na území chráněné krajinné 
oblasti.

Agentura vzala v úvahu, že předmětné činnosti v jí spravovaných územích probíhají na 
základě povolených výjimek již dlouhodobě. V rámci této praxe se jen velmi ojediněle objevují 
škody způsobené nešetrným vjezdem, zejména na přechodně podmáčené plochy. Vzhledem 
k tomu, že těmto i dalším škodám lze účinně předejít konzultací přístupové trasy k zařízení 
před provedením činnosti, formulovala Agentura podmínky výjimky, které mohou takovým 
škodám zabránit. Zejména jde o povinnost žadatele či jeho smluvního partnera provádějícího 
předmětnou činnost informovat Agenturu v dostatečném předstihu o zamýšleném vjezdu a 
vstupu a nechat si přístupovou trasu odsouhlasit. Agentura tak má možnost přístupovou trasu 
přizpůsobit aktuálním podmínkám v dotčeném území, případně upozornit na možný střet s 
jinou formou ochrany přírody a krajiny (zejména s ochranou zvláště chráněných druhů 
organismů).

Záměrem jsou dotčeny části území soustavy Natura 2000, konkrétně evropsky významné 
lokality Bradava, Brda, Felbabka, Hrachoviště, Klabava, Ledný potok, Mešenský potok, Niva 
Kotelského potoka, Octárna, Ohrazenický potok, Padrťsko, Teslíny, Tok, Trokavecké louky, 
Třemšín a Hřebence, V Úličkách a Závišínský potok. Agentura dle § 45g zákona vylučuje 
možnost závažného nebo nevratného poškození přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž 
ochraně jsou uvedené evropsky významné lokality určeny, za předpokladu splnění uvedených 
podmínek, neboť povolení výjimek nezpůsobí jejich závažné nebo nevratné poškozování, ani 
nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou tato 
území určena, pokud by takové vyrušování mohlo být významné z hlediska účelu tohoto 
zákona.

Podle ust. § 43 zákona lze výjimku ze zákonného zákazu ve zvláště chráněném území povolit, 
pokud jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany 
přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu 
ochrany zvláště chráněného území. V uvedeném případě Agentura věc vyhodnotila tak, že 
jsou dány důvody, že provoz, opravy, údržba ani jiné činnosti spojené s provozem 
energetických zařízení neovlivní významným způsobem zachování stavu výše uvedených 
předmětů ochrany dotčených chráněných území při dodržení uvedených podmínek. 

Agentura tedy shledala, že v území jsou splněny základní předpoklady pro povolení výjimky 
ze zákonného zákazu. K vyloučení potenciálně hrozící změny dochovaného stavu přírody a 
krajiny Agentura stanovila podmínky, za kterých lze povolenou činnost konat. 

K jednotlivým podmínkám:

Ad 1. Žadatel sdělil, že práce běžně provádějí i jiné subjekty, se kterými na předmětné činnosti 
uzavírá smlouvy. Tyto subjekty přitom nemusí být vždy známy v takovém předstihu, aby jim 
mohly být povoleny samostatné výjimky a takové povolování by bylo pro všechny strany 
výrazně zatěžující. Přitom by faktickou ochranu přírody a krajiny nijak nezlepšilo. Podmínka je 
proto formulovaná tak, aby umožnila žadateli předmětnými činnostmi pověřit třetí stranu a 
nebylo možné výjimku zneužít pro jiný účel.

Ad 2. Tato podmínka navazuje na předchozí a zajišťuje kontrolovatelnost oprávnění k vjezdu 
do dotčených chráněných území. Zároveň nezatěžuje žadatele administrativou spojenou s 
vydáváním vjezdových karet, jako tomu bylo dříve.

Ad 3. Podmínka je formulovaná tak, aby bylo dostatečně zřejmé, že se nepovoluje výjimka z 
druhové ochrany, o kterou žadatel nežádal.

Ad 4. Podmínka je stanovena tak, aby bylo zabráněno případnému poškození území se 
zvýšeným zájmem ochrany přírody, které by mohlo vzniknout v případě změn trasy jízdy. 



Z tohoto důvodu omezila Agentura udělenou výjimku na pozemky uvedené ve výroku a 
zakreslené v orientačním plánu komunikací (viz příloha č. 1).

Ad 5. Podmínka stanovuje režim popsaný v předchozím bodě i pro vjezdy do ostatního území, 
pokud je nutný vjezd mimo cesty. Podmínka minimalizuje negativní vliv na přírodní prostředí. 
Snižuje zatížení ploch mimo cesty a zdůrazňuje ochranu zamokřených ploch, které jsou ke 
škodám způsobených průjezdem nejnáchylnější. Zároveň pro případy vjezdu mimo cesty 
stanovuje přednostní využití orné půdy, která se díky intenzivní zemědělské péči rychleji vrací 
do původního stavu.

Ad 6. Podmínka pamatuje na případy, kdy dojde vjezdem či vstupem ke škodě na přírodě a 
stanovuje postup následné kompenzace takové škody.

Ad 7. Platnost výjimky do 31. 12. 2027 je stanovena tak, aby byla dostatečně dlouhá a 
nezatěžovala nadměrně žadatele potřebou opakovaných žádostí, a zároveň tak, aby výjimka 
po dobu své platnosti příliš nezastarala.

Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho 
doručení odvolat k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u Agentury, 
konkrétně oddělení Správy CHKO Brdy na adrese Jince 471, 262 23 Jince. V případě, že 
písemnost bude uložena u provozovatele poštovních služeb, lhůta pro podání odvolání se 
počítá ode dne převzetí rozhodnutí, nejpozději však od desátého dne ode dne jejího uložení. 
Podané odvolání má odkladný účinek.

                                                                                                                     (podepsáno elektronicky)

                                                                                     Mgr. Bohumil Fišer

                                                                                                                                 Vedoucí Správy CHKO Brdy



Seznam příloh:

Příloha č. 1 – plán komunikací

Rozdělovník:

Účastník řízení - žadatel:

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Podmokly

Účastníci řízení, § 71 odst. 3 zákona: 

Obec Bohutín, Vysoká Pec 140, 262 41 Bohutín

Obec Borovno, Borovno 62, 335 61 Borovno

Obec Bratkovice, Dominikální Paseky 62, 262 23 Bratkovice

Obec Čížkov, Čížkov 28, 335 64 Čížkov

Obec Dobřív, č. p. 305, 338 44 Dobřív

Obec Drahlín, č. p. 92, 261 01 Drahlín 

Obec Felbabka, č. p. 79, 268 01 Felbabka 

Obec Hvozdec, č. p. 12, 267 62 Hvozdec 

Obec Hvožďany, Hvožďany 80, 262 44 Hvožďany

Město Spálené Poříčí, náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí

Obec Chaloupky, č. p. 117, 267 62 Chaloupky

Městys Jince, Čsl. dělostřelců 172, 262 23 Jince

Obec Křešín, č. p. 21, 262 23 Křešín

Obec Láz, č. p. 219, 262 41 Láz

Obec Malá Víska, č. p. 44, 267 62 Malá Víska

Město Mirošov, náměstí Míru 53, 338 43 Mirošov

Obec Míšov, č. p. 73, 335 63 Míšov

Obec Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95, 335 01 Mladý Smolivec

Obec Nepomuk, č. p. 50, 262 42 Nepomuk

Obec Nové Mitrovice, Nové Mitrovice136, 335 63 Nové Mitrovice

Obec Obecnice, č. p. 159, 262 21 Obecnice

Obec Ohrazenice, č. p. 84, 262 23 Ohrazenice

Obec Podluhy, č. p. 51, 268 01 Podluhy

Město Rožmitál pod Třemšínem, Náměstí 8, Rožmitál pod Třemšínem, 262 42

Obec Strašice, č. p. 276, 338 45 Strašice

Obec Skořice, č. p. 4, 338 43 Skořice

Obec Sádek, č. p. 39, 261 01 Sádek

Obec Sedlice, Sedlice 19, 262 42 Sedlice

Obec Štítov, č. p. 23, 338 43 Štítov

Obec Trokavec, č. p. 40, 338 43 Trokavec

Obec Těně, č. p. 91, 338 45 Těně

Obec Věšín, č. p. 3, 262 43 Věšín

Obec Vranovice, č. p. 101, 262 42 Vranovice

Obec Zaječov, č. p. 265, 267 63 Zaječov
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