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NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ SR/0003/BE/2020-2      VYŘIZUJE František Šulgan       ROŽNOV POD RADHOŠTĚM  9.1.2020 

ČÍSLO SPISU SR/0003/BE/2020 

 
Věc: Úprava SKI areálu Armáda 

Uvědomění o zahájení řízení 

 
   Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy (dále jen 
„Správa CHKO Beskydy“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 78 odst. 3 písm. h) zákona 
č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“)  v řízení žádosti společnosti 
Capital group SERVICE s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, Praha Nové Město, 110 00, IČ 27764338 
zastoupena Jiřím Vavříkem, nar. 14.5..1962, Bytem Na Surdíku 53/198, Ostrava Stará Bělá o povolení 
výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Beskydy  podle § 43 odst.1 zákona, postoupené 
Správě CHKO Beskydy dne  9.12.2019 a doplněné dne 9.1.2020 

 
                                                           uvědomuje 

 
podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., (dále jen „správní řád“) “), účastníky řízení o zahájení 
správního řízení o povolení výjimky podle ustanovení § 43 odst.1 zákona, ze zákazu dle § 26 odst. 
1, písm. c) zákona, vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní 
komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, o kterou si požádala společnost 
Capital group SERVICE s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, Praha Nové Město, 110 00 (dále jen „žadatel“). 

 
             Výjimka je požadována pro umožnění obsluha a úpravy sjezdových tratí včetně převozu materiálu a 

zabezpečení bezpečného provozu lanové dráhy „SKI ARMÁDA DOILNÍ LOMNÁ“, v k.ú. Dolní Lomná 
jednou rolbou a dvěma skútry na ploše, která je přílohou tohoto dokumentu. Plocha je součástí 
Evropsky významné lokality (EVL) Beskydy, Ptačí oblasti Beskydy a ve II. zóně odstupňované ochrany 
přírody a krajiny, na období  do 31.3.2021.  

                
 Řízení bylo podle ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno dnem doručení žádosti na Správu 

CHKO Beskydy. Účastníkem řízení je dle § 27 odst. 1 správního řádu žadatel, podle ust. § 71 odst. 3 
zákona  a dle § 27 odst. 3 správního řádu obec Dolní Lomná. 

 
    Občanská sdružení (spolky), která Správu CHKO Beskydy požádala o informace o zahajovaných 
správních řízeních dle § 70 odst.2 zákona se s tímto oznámením mohou seznámit na elektronické 
úřední desce webových stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 
http://www.ochranaprirody.cz/uredni-deska/  a do řízení se přihlásit do 8 dnů od data jeho zveřejnění 
na úřední desce. 

 
Poučení o procesních právech účastníků řízení: 
 
    Vzhledem k tomu, že Správě CHKO Beskydy je 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 odst.1  správ. řádu).  
 
   Pokud  se  nezmění  okruh  účastníků  řízení, nebo  pokud  účastníci  nevznesou  žádné  námitky  ani  
nenavrhnou  jiné  důkazy,  tak  Správa CHKO Beskydy  sděluje, že ve spisu shromážděné podklady 
považuje za dostatečné pro vydání rozhodnutí, nejdříve však 10 dní po doručení tohoto oznámení 
účastníkům řízení. Ve stejné lhůtě se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům pro vydání 
rozhodnutí  (dle ustn. §36 odst.3 správního řádu).  

 

 
Dle rozdělovníku 

http://www.ochranaprirody.cz/uredni-deska/


 

 

 

2 

 

 
V době vydání tohoto uvědomění  spis obsahuje: 

       - Žádost    
       - Mapový podklad 
       - Oznámení o zahájení řízení 
 

 

Mgr. František Jaskula 

ŘEDITEL REGIONÁLNÍHO PRACOVIŠTĚ 

 
Příloha: mapový podklad (str. 3) 

 
Rozdělovník  
 
Účastníci řízení (prostřednictvím DS): 
Capital group SERVICE s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, Praha Nové Město, 110 00 
 
Účastníci řízení (dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu - prostřednictvím DS): 

1) Obec Dolní Lomná 
 
Na vědomí: 

AOŽP 2fes66e 
SOS ywhrxtd 

 
Vyvěšeno na úřední desce Agentury ochrany přírody a krajiny ČR způsobem umožňující dálkový 
přístup (elektronická deska) dne:  

Sejmuto z úřední desky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a z elektronické desky dne: 
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Příloha: mapa SKI areálu Armáda a barevně vyznačená místa, na která se vztahuje správní řízení  
dle   zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  
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