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VYŘIZUJE: Vítek PRAHA 12. prosince 2017

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“) jako příslušný orgán ochrany 
přírody dle ust. § 75 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
vydává ve společném řízení sp. zn. SR/0081/US/2017 dle ust. § 140 odst. 7 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) o žádostech obchodní 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, 
IČ 24729035 toto společné 

R O Z H O D N U T Í

Agentura jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení 
s § 78 odst. 3 písm. l) a n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
platném do 31. 5. 2017 (dále jen „zákon“) rozhodla o žádostech obchodní společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, podaných na 
základě pověření zaměstnancem Ing. Jiřím Kouteckým (dále jen „žadatel“), doručených 
ve dnech 23. - 29. 3. 2017, spojených do společného řízení pod sp. zn. SR/0081/US/2017
usnesením ze dne 3. 5. 2017 (č. j. SR/0081/US/2017-22), doplněných podáním žadatele 
ze dne 3. 4. 2017 (č. j. SR/0081/US/2017-19), ze dne 24. 5. 2017 (č. j. SR/0081/US/2017-24)
a ze dne dne 14. 8. 2017 (č. j. SR/0081/US/2017-25) takto:

I.

Podle ustanovení § 43 odst. 3 zákona se žadateli

povoluje výjimka

za účelem provozu, oprav, údržby a jiných činností spojených s provozem energetických 
zařízení, konkrétně:

a) ze zákazu vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly mimo silnice a místní 
komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody podle § 26 
odst. 1 písm. c) zákona, a to na území chráněných krajinných oblastí Beskydy, 
Blaník, Broumovsko, České středohoří, Český kras, Český les, Český ráj, Jeseníky, 
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Jizerské hory, Kokořínsko – Máchův kraj, Křivoklátsko, Labské pískovce, Litovelské 
Pomoraví, Lužické hory, Orlické hory, Poodří, Slavkovský les, Žďárské vrchy 
a Železné hory,

b) ze zákazu vstupovat a vjíždět mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany 
přírody podle § 29 písm. d) zákona a vjíždět motorovými vozidly podle § 29 písm. h)
zákona, a to na území národních přírodních rezervací Adršpašsko-teplické skály, 
Bohdanečský rybník, Božídarské rašeliniště, Broumovské stěny, Břehyně-Pecopala, 
Čtvrtě, Kaňon Labe, Karlovské bučiny, Karlštejn, Kněžičky, Koda, Novozámecký 
rybník, Polanská niva, Praděd, Radhošť, Ramena řeky Moravy, Soos, Úhošť, Velká 
Pleš, Vůznice a Žebračka,

c) ze zákazu vstupovat mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody 
podle § 29 písm. d) zákona na území národních přírodních rezervací Libický luh, 
Mazák, Velký a Malý Bezděz a Větrušické rokle.

II.

Podle ustanovení § 43 odst. 3 zákona se žadateli

nepovoluje výjimka

a) ze zákazu vstupovat mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody 
podle § 29 písm. d) zákona na území národní přírodní rezervace Lichnice – Kaňkovy 
hory,

b) ze zákazu vjíždět motorovými vozidly podle § 29 písm. h) zákona na území 
národních přírodních rezervací Libický luh, Lichnice – Kaňkovy hory, Mazák, Velký a 
Malý Bezděz a Větrušické rokle.

III.

Podle ustanovení § 44 odst. 3 zákona se žadateli

uděluje souhlas

za účelem provozu, oprav, údržby a jiných činností spojených s provozem energetických 
zařízení k činnostem a zásahům uvedených v bližších ochranných podmínkách těchto 
zvláště chráněných území:

a. národní přírodní rezervace Polanská niva dle usnesení Rady Národního 
výboru města Ostravy č. 995/69, č. j. 4217/85 z 12. 6. 1985 o zřízení 
chráněného přírodního výtvoru Polanská niva, konkrétně omezení vjezdu 
motorovým vozidlům uvedeného v čl. 3 odst. 1 přílohy usnesení,

b. národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště dle výnosu Ministerstva 
kultury ČSR č. j. 17.094/87-VI/2 ze dne 21. 12. 1987 o vyhlášení ochrany 
některých státních přírodních rezervací a chráněných nalezišť, konkrétně 
omezení vjezdu motorovými vozidly mimo veřejné silnice uvedeného 
v příloze II, čl. 2 pod bodem 1,

Dále Agentura jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) 
ve spojení s § 79 odst. 3 písm. v) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění, (dále jen „zákon“) rozhodla o žádosti obchodní společnosti ČEZ Distribuce, a. 
s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, podané na základě pověření 
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zaměstnancem Ing. Stanislavem Křenem (dále jen „žadatel“), ze dne 14. 8. 2017, doručené 
dne 15. 8. 2017, spojené do společného řízení usnesením ze dne 1. 9. 2017 (č. j. 
SR/0081/US/2017-26) takto:

IV.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona se žadateli

povoluje výjimka

za účelem provozu, oprav, údržby a jiných činností spojených s provozem energetických 
zařízení, konkrétně:

a) ze zákazu vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly mimo silnice a místní 
komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody podle § 26 
odst. 1 písm. c) zákona, a to na území části chráněných krajinných oblastí Beskydy, 
Blaník, Broumovsko, České středohoří, Český kras, Český les, Český ráj, Jeseníky, 
Jizerské hory, Kokořínsko – Máchův kraj, Křivoklátsko, Litovelské Pomoraví, Lužické 
hory, Orlické hory, Poodří, Slavkovský les, Žďárské vrchy a Železné hory nacházející 
se na pozemcích, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu,

b) ze zákazu vstupovat a vjíždět mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany 
přírody podle § 29 písm. d) zákona a vjíždět motorovými vozidly podle § 29 písm. h)
zákona, a to na části území národních přírodních rezervací Břehyně-Pecopala, 
Praděd, Úhošť a Velký a Malý Bezděz nacházející se na pozemcích, které tvoří 
součást objektů důležitých pro obranu státu,

c) ze zákazu vstupovat mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody 
podle § 29 písm. d) zákona na území národních přírodních rezervací Libický luh 
a Velký a Malý Bezděz nacházející se na pozemcích, které tvoří součást objektů 
důležitých pro obranu státu.

V.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona se žadateli

nepovoluje výjimka

ze zákazu vjíždět motorovými vozidly podle § 29 písm. h) zákona na území národních 
přírodních rezervací Libický luh a Velký a Malý Bezděz nacházející se na pozemcích, 
které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu.

Výjimky a souhlasy ve výrocích I., III. a IV. se povolují za těchto 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 této 
výjimky a buď služebním průkazem zaměstnance společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 
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či 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 na území některých národních přírodních rezervací (dále 
jen „NPR“) je možný pouze po přístupových trasách k zařízení žadatele uvedených 
v přílohách. Pro NPR Břehyně-Pecopala je to příloha č. 1, pro NPR Čtvrtě příloha 
č. 2, pro NPR Kněžičky příloha č. 3 a pro NPR Novozámecký rybník je to příloha 
č. 4. Všechny tyto přílohy jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

5. Každý vjezd, setrvání a vstup do národní přírodní rezervace, nebo do národní 
přírodní památky, přírodní rezervace nebo přírodní památky na území chráněné 
krajinné oblasti uskutečněný podle této výjimky bude ohlášen na příslušný kontakt 
podle dotčeného území uvedený v příloze č. 5, která je nedílnou součástí tohoto 
rozhodnutí, a to elektronickou poštou nebo písemně, 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 na 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 na příslušný 
kontakt telefonicky; v případě nedostupnosti uvedeného kontaktu 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. 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 (tj. i mimo území specifikovaná v bodě 5.), je takovýto 
vjezd nutné předem oznámit a odsouhlasit na příslušném kontaktu v režimu 
specifikovaném v bodě 5. 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.

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

8. Kontakty uvedené v příloze č. 5 může Agentura kdykoli aktualizovat formou zprávy 
zaslané žadateli.

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

O D Ú V O D N Ě N Í:

Žadatel ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035,
požádal Agenturu 18 samostatnými žádostmi adresovanými na její regionální pracoviště 
doručenými ve dnech 23.-29. března 2017 o povolení výjimky a udělení souhlasu za účelem 
provozu, oprav, údržby a jiných činností spojených s provozem energetických zařízení 
na území chráněných krajinných oblastí a národních přírodních rezervací. Žadatel na výzvu 
odeslanou z Agentury, Regionálního pracoviště Střední Čechy, Správy CHKO Blaník dne 
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30. března 2017 doplnil svou žádost o výčet chráněných krajinných oblastí dopisem pod č. j. 
ZM/Kor/37 (naše č. j. SR/0081/US/2017-019), doručeným dne 3. dubna 2017.

Agentura následně shledala, že se všechna řízení o uvedených žádostech týkají stejného 
žadatele a obdobného předmětu řízení. Z toho důvodu vydala dne 3. května 2017 usnesení 
o spojení uvedených žádostí do společného řízení pod č. j. SR/0081/US/2017-022. Zároveň 
vyzvala žadatele pod č. j. SR/0081/US/2017-023 ze dne 3. května 2017 k odstranění 
nedostatků žádostí, konkrétně k doplnění o výčet konkrétních zvláště chráněných území, 
pro které je výjimka požadovaná (formou vrstvy GIS, tvořené průnikem území chráněných 
krajinných oblastí a národních přírodních rezervací a energetických zařízení provozovaných 
žadatelem), případně k doplnění o žádost o udělení souhlasu k činnostem uvedeným 
v bližších ochranných podmínkách konkrétních národních přírodních rezervací, dále 
k doplnění o povolení výjimky pro vstup a vjezd mimo cesty vyznačené se souhlasem 
orgánu ochrany přírody v národních přírodních rezervacích, k doplnění pověření Ing. Jiřího 
Kouteckého k zastupování žadatele a k doplnění, jaké činnosti jsou v žádostech míněny 
pojmem „zřizování energetických zařízení“.

Požadované náležitosti žádosti žadatel doplnil dopisem ze dne 24. 5. 2017 
pod č. j. ZM/Kor/201738 (naše č. j. SR/0081/US/2017-024). Výčet konkrétních zvláště 
chráněných území byl proveden formou vrstvy GIS se zákresem zařízení žadatele 
v územích spravovaných Agenturou. Byla doplněna žádost o udělení souhlasu k činnostem 
uvedeným v bližších ochranných podmínkách dotčených národních přírodních rezervací. 
Činnosti, pro které jsou výjimka a souhlas požadovány byly upřesněny na „provoz, opravy, 
údržba a jiné činnosti spojené s provozem energetických zařízení“. Bylo také doplněno 
požadované pověření Ing. Jiřího Kouteckého k zastupování žadatele.

Agentura přistoupila k analýze poskytnutých podkladů, zejména vrstvy GIS se zákresem 
zařízení žadatele na území ve správě Agentury. 

Mezitím žadatel doručil novou žádost ze dne 14. 8. 2017, doručenou dne 15. 8. 2017
pod č. j. SR/0081/US/2017-025, ve které požádal o povolení výjimky na stejné činnosti 
i na pozemcích objektů důležitých pro obranu státu na území chráněných krajinných oblastí
a národních přírodních rezervací. V průběhu vyřizování žádosti došlo k 1. 6. 2017 novelou 
(z. č. 123/2017 Sb.) ke změně zákona a Agentura se stala příslušnou pro povolení výjimky 
i v těchto částech spravovaných zvláště chráněných území. Agentura tuto novou žádost 
spojila spolu s předchozími do společného řízení usnesením č. j. SR/0081/US/2017-026 
ze dne 1. září 2017. V důsledku přechodného ustanovení novely (z. č. 123/2017 Sb. čl. II), 
dle něhož se pravomocně neskončená správní řízení dokončí podle dosavadních právních 
předpisů, bylo společné řízení v části spojených žádostí podaných před 1. 6. 2017 
dokončeno dle zákona ve znění platném do 31. 5. 2017.

Z provedené analýzy podkladů Agentura zjistila, kterých konkrétních zvláště chráněných 
území se žádost týká a u kterých národních přírodních rezervací jsou činnosti plánované 
žadatelem ve střetu s bližšími ochrannými podmínkami. Na základě toho identifikovala obce 
jako účastníky řízení dle § 71 odst. 3 zákona a podle stejného ustanovení také spolky, 
které mají u Agentury podanou žádost o informování o zahajovaných řízeních. 

Dne 3. září 2017 Agentura oznámila zahájení řízení pod č. j. SR/0081/US/2017-027. 
Vzhledem k tomu, že počet účastníků řízení se dostal na počet vyšší než 30 (dokonce 
přesahující hodnotu 700 účastníků), bylo zahájení řízení oznámeno dalším účastníkům 
řízení a přihlášeným spolkům veřejnou vyhláškou jako řízení s velkým počtem účastníků 
podle § 144 odst. 2 správního řádu. Vzhledem k tomu, že území dotčené žádostí je velmi 
rozsáhlé a že obecné podmínky panující v dotčeném území jsou Agentuře známé, upustila 
Agentura od možnosti provést ohledání na místě a konání ústního jednání.

Do řízení se nepřihlásil žádný spolek. Účastníky řízení tak byli pouze žadatel a obce. Obcím 
byl dne 17. října veřejnou vyhláškou č. j. SR/0081/US/2017-028 rozeslán koncept 
rozhodnutí. Žádná z obcí se k němu nevyjádřila. Žadatel byl vyzván k vyjádření 
k podkladům rozhodnutí 17. října 2017 pod č. j. SR/0081/US/2017-029. Žadatel zaslal své 
připomínky podáním ze dne 27. 10. 2017 pod č. j. JJ/Kor/4, č. j. Agentury 
SR/0081/US/2017-030. Vzneseným připomínkám Agentura vyhověla. Podání dále 
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obsahovalo žádost o povolení výjimky pro Chráněnou krajinnou oblast Brdy. Tu Agentura 
přijala jako samostatně vedené správní řízení. 

Předmětem ochrany dotčených chráněných krajinných oblastí je příroda a krajina, 
v podrobnějším měřítku pak široká škála krajinných prvků a přírodních jevů, chráněných 
v národních přírodních rezervacích i na ostatním území chráněných krajinných oblastí. 
Z prostorových důvodů výjimečně Agentura upouští od vyjmenovávání všech předmětů 
ochrany dotčených území, které je možné jmenovitě dohledat zejména v Digitálním registru 
Ústředního seznamu ochrany přírody (http://drusop.nature.cz/portal/) u konkrétních území 
uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí. 

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 ptačí oblasti Beskydy, 
Broumovsko, Horní Vsacko, Litovelské Pomoraví, Orlické Záhoří a Poodří a evropsky 
významné lokality Adršpašsko-teplické skály; Babinské louky; Bečva-Žebračka; Beskydy; 
Bílé stráně u Litoměřic; Binov - Bobří soutěska; Bohyňská lada, Chmelník, Lotarův vrch; 
Broumovské stěny; Holý vrch u Hlinné; Dolní Ploučnice; Kozínek; Litovelské Pomoraví;
Lovoš; Luční potok – Třebušín; Metuje a Dřevíč; Milešovka; Orlické hory – sever; Panský 
vrch; Poodří; Porta Bohemica; Řeřišný u Machova; Sinutec - Dlouhý kopec; Stárkovské 
bučiny; Trčkov; Větrušické rokle; Vladivostok; Vlašimská Blanice; Zaorlicko; Zdobnice-
Říčka. Agentura dle § 45g zákona vylučuje možnost závažného nebo nevratného poškození 
přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně jsou uvedené ptačí oblasti a 
evropsky významné lokality určeny, za předpokladu splnění podmínek uvedených ve 
výrocích I. a III., 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.

K I. a IV. výroku

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 územích uvedených ve výroku I. a IV. 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. 

http://drusop.nature.cz/portal/
http://drusop.nature.cz/portal/
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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. S ohledem na dlouhodobý stav společenstev v uvedených národních přírodních 
rezervacích byl proveden zákres jediných možných přístupových tras do orientačních
mapek těchto území. 

Ad 5. Protože se přírodní podmínky mění, tato podmínka zajišťuje, aby nejcennější území 
(chráněné v uvedených kategoriích) nebylo vjezdem a vstupem ovlivněno více, než je 
nezbytně nutné. Konzultace před uskutečněním vjezdu a vstupu umožní reagovat 
na aktuální stav území i potřebnou techniku a zvolit trasu, která bude nejvhodnější. Kontakty 
jsou uvedeny kromě e-mailové a poštovní adresy také číslem mobilního telefonu, 
což umožňuje nejvyšší míru operativnosti. Aby nevznikaly neřešitelné situace při haváriích, 
je umožněno řešit konzultaci telefonicky a v případě nedostupnosti telefonického kontaktu 
havarijní vjezd uskutečnit i bez předchozí konzultace. Pro takový případ je doplněna 
povinnost zpětného ohlášení, které umožní lepší kontrolu a vyřešení případných vzniklých 
škod.

Ad 6. 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 7. Podmínka pamatuje na případy, kdy dojde vjezdem či vstupem ke škodě na přírodě 
a stanovuje postup následné kompenzace takové škody.

Ad 8. Podmínka umožňuje aktualizaci kontaktních údajů, pokud dojde k jejich změně.

Ad 9. 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.

K II. a V. výroku

Na území národní přírodní rezervace Lichnice – Kaňkovy hory se zařízení žadatele dle 
zjištění situace v terénu nenachází. Průnik, identifikovaný v překryvu GIS vrstev 
energetických zařízení a hranice zvláště chráněného území je tak pravděpodobně 
zapříčiněn tím, že zákresy v různých vrstvách byly pořizovány nad různými podkladovými 
vrstvami, které spolu v daném místě nelícují.

Na území národních přírodních rezervací Libický luh a Velký a Malý Bezděz se zařízení 
žadatele nachází na samé hranici zvláště chráněného území. Je zjevné, že pro zamýšlené 
činnosti může nastat potřeba na území NPR vstoupit, vjezd motorovými vozidly je však 
zbytečný, když je možné jej v dostatečné míře realizovat mimo území národní přírodní 
rezervace.

Na území národních přírodních rezervací Mazák a Větrušické rokle prochází elektrické 
vedení zvláště chráněným územím v místech, kde kvůli konfiguraci terénu není vjezd 
automobilem technicky možný bez výrazného zásahu do půdy a vegetace. Byl sem proto 
povolen pouze vstup, nikoli vjezd.

K III. výroku

Podle ust. § 44 odst. 3 zákona jsou pro některé národní přírodní rezervace vyhlašovací 
dokumentací stanoveny činnosti, která by mohly danou rezervaci poškodit a k jejichž 
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provádění je proto nutný předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Na základě seznamu 
území, pro něž je výjimka požadována, předloženého žadatelem formou vrstvy GIS 
Agentura zjistila, že činnosti, pro které žadatel žádá povolení výjimky, lze identifikovat 
s činnostmi vázanými na souhlas orgánu ochrany přírody u dvou národních přírodních 
rezervací. 

Předmětem ochrany národní přírodní rezervace Polanská niva je jedinečná ukázka lužního 
lesa v nivě řeky Odry s četnými mrtvými rameny a meandrujícím tokem řeky. Vzhledem 
k tomu, že zařízení žadatele zasahuje pouze do okraje této rezervace v severozápadní 
části, jsou stanovené podmínky dostatečné pro zachování předmětů ochrany.

Předmětem ochrany národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště je největší 
krušnohorské rašeliniště ve výšce cca 1000 m nad mořem. Zařízení žadatele zasahuje 
do okraje této rezervace v severní a východní části a prochází napříč rezervací 
ve víceméně severojižním směru zhruba uprostřed. Jde vesměs o méně zamokřená místa. 
I zde jsou proto stanovené podmínky dostatečné pro zachování předmětů ochrany.

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

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu do patnácti dnů ode dne 
jeho doručení odvolat k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u Agentury 
(na adrese uvedené v záhlaví). Podané odvolání má odkladný účinek.

(podepsáno elektronicky)

Mgr. David Lacina, v. r.
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