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NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0032/BE/2019-2 VYŘIZUJE: Petr Chytil  DATUM: 02. 05. 2019 

 
Vjezd do CHKO Beskydy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se 
souhlasem orgánu ochrany přírody 
 

Uvědomění o zahájení řízení 

 
 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště 15, Správa CHKO Beskydy (dále jen 
„Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 odstavec 1 písmeno e) v návaznosti 
na § 78 odstavec 3 písmeno h) 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: ČSOP Salamandr, IČO: 70238723, Za Hážovkou 1819, 756 61 Rožnov 
pod Radhoštěm, kterou je zplnomocněn zastupovat Vojtěch Bajer, datum narození:  
02. 01. 1978, předseda (dále jen „žadatel“). 
 
Předmětem žádosti je opakovaný vjezd jednoho motorového vozidla do CHKO Beskydy. Důvodem 
vjezdů je provádění terénních prací v rámci projektů na území CHKO Beskydy. Jedná se zejména 
o péči o lesní i nelesní společenstva, mapování a sledování vývoje cenných lokalit a druhů apod. 
 
Den doručení podání je dnem zahájení řízení (§ 44 odstavec 1 správního řádu). Účastníky řízení 
jsou:  1/ žadatel (dle § 27 odstavec 1 správního řádu) a  2/ (§ 27 odstavec 3 správního řádu) také obce 
v CHKO Beskydy, jejichž správního obvodu se výjimka dotkne – viz rozdělovník. 

 
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 nepožadují, ústní jednání se 
nenařizuje (§ 49 odstavec 1 správního řádu). 
Pokud se nezmění 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 rozhodnout na základě samotné žádosti a znalostí z úřední činnosti jí známých 
bezodkladně, nejdříve však 15 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: 

1) žádost  
2) toto oznámení 
 

Dle rozdělovníku 
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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 řízení se přihlásit do 8 dnů od 
data jeho zveřejnění na úřední desce. Po dobu přerušení řízení lhůty neběží. 
 

Poučení o procesních právech účastníků řízení: 
 

Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení 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 řízení, 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); pořizování 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 přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které 
účastník řízení nemohl uplatnit dříve (§ 82 odstavec 4 správního řádu).   

Osobně mohou účastníci řízení nebo jejich zástupci činit příslušné 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 řízení při úkonu zastupovat, 
předloží jeho zástupce písemnou plnou moc v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li již 
taková listina založena ve správním spisu.   

 
 

                                                                                                                              „elektronicky podepsáno“ 

 

                       
Mgr. František Jaskula 

ŘEDITEL REGIONÁLNÍHO PRACOVIŠTĚ 

 

 

 

 
 
Rozdělovník: 

  
Účastníci řízení podle § 27 odstavec 1 a 2 správního řádu (na doručenku): 

 
ČSOP Salamandr, Za Hážovkou 1819, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

 
Účastníci řízení podle § 27 odstavec 3 správního řádu (prostřednictvím datové schránky):    

        
 

Obec Bílá 
Obec Bocanovice 
Obec Bordovice 
Obec Čeladná 
Obec Dolní Lomná 
Město Frenštát pod Radhoštěm 
Obec Hodslavice 

 
Obec Návsí 
Obec Ostravice 
Obec Pražmo 
Obec Raškovice 
Obec Řeka 
Obec Smilovice u Třince 
Obec Staré Hamry 

http://beskydy.nature.cz/
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Obec Horní Lomná 
Obec Hostašovice 
Obec Komorní Lhotka 
Obec Košařiska 
Obec Krásná 
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 
 

Obec Trojanovice 
Město Třinec 
Obec Vendryně 
Obec Veřovice 
Obec Vyšní Lhoty 
Město Frýdlant nad Ostravicí 

 
 

 
 

Město Karolinka 
Město Rožnov pod Radhoštěm                 
Město Zubří 
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 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 

 

 
 

 
Na vědomí: 
Slezská ornitologická společnost, Lechowiczova 4, 702 00 Moravská Ostrava, IDDS: zwhrxtd 

 
Vyvěšeno na úřední desce AOPK ČR a způsobem umožňující dálkový přístup (elektronická 
deska) dne:                                 
                    
Sejmuto z úřední desky AOPK ČR a z elektronické desky dne: 
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