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NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0045/US/2021-3 VYŘIZUJE: Černíková DATUM: 19.4.2021 
 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

o zahájení řízení s velkým počtem účastníků 
 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“) jakožto příslušný správní orgán dle § 
75 odst. 1 písm. e) ve spojení s ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) podle ust. § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“)  
 

I. 

oznamuje zahájení řízení 
 

o žádosti České zemědělské univerzity v Praze, Fakulty lesnické a dřevařské, Katedry ekologie 
lesa, se sídlem Kamýcká 129, 165 00 Praha-Suchdol, IČO 60460709, zastoupenou Prof. Ing. 
Petrem Skleničkou, CSc., rektorem, dále pro běžnou komunikaci Ing. Tomášem Knířem (dále jen 
„Univerzita“), doručené dne 6. 4. 2021, ve věci povolení provádění výzkumu „Měření lesního 
mikroklimatu a reakce dřevin“ ve 31 maloplošných zvláště chráněných územích (dále jen 
„MZCHÚ“), ve kterých je Agentura věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody. Jedná se 
o národní přírodní rezervace (dále jen „NPR“) Adršpašsko-teplické skály, Cahnov-Soutok, Divoká 
Oslava, Javorina, Jezerka, Karlovské bučiny, Kohoutov, Králický Sněžník, Stará a Nová řeka, 
Mazák, Mionší, Polanská niva, Praděd, Šerák-Keprník, Voděradské bučiny, Vrapač, Žákova hora, 
Zástudánčí, národní přírodní památky (dále jen „NPP“) Hodonínská Dúbrava, Kukle, Rašovické 
skály, přírodní rezervace (dále jen „PR“) Bařiny, Velký Blaník, Bukovec, Chynínské buky, Luž, 
Rohová, Sedloňovský vrch, Starý Hirštejn, Vlček, Vysoká Běta.  

Univerzita podala žádost ve věci pravidelného vstupu na výše uvedená území (2x za rok) za 
účelem kontroly a stahování dat z automatických dendrometrů (budou instalovány na stromy 
v plochách, na nichž jsou již nyní instalována čidla pro měření mikroklimatu), dále ve věci 
pravidelného vstupu na výše uvedená území (1x za rok) za účelem sběru dendrometrických veličin 
lesních dřevin (výška, výčetní tloušťka, nasazení koruny, šířka koruny) pomocí lesnického měřidla 
a ultrazvukového výškoměru (Vertex IV 360 BT), a dále ve věci jednorázového povolení k odběru 
letokruhů (1x za dobu řešení projektu) na vybraném počtu stromů (15-30 stromů pomocí 
Presslerova nebozezu s následným ošetřením ran štěpařským voskem). Lokalizace výzkumných 
ploch Univerzity je uvedena v příloze č. 3. Samotné měření, instalace a odběr vzorků budou 
prováděny v roce 2021, v letech bude probíhat obsluha dendrometrů v území (celková doba 
obsluhy dendrometrů činí 10 let). 

V návaznosti na výše uvedené podala Univerzita žádost o povolení výjimky ze základních 
ochranných podmínek národních přírodních rezervací uvedených v § 29 odst. d zákona. Výjimka je 
požadována konkrétně ze zákazu vstupovat mimo cesty vyhrazené orgánem ochrany přírody 
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s odkazem Univerzity na ustanovení § 43 zákona. Výjimka se vztahuje na 18 NPR: Adršpašsko-
teplické skály, Cahnov-Soutok, Divoká Oslava, Javorina, Jezerka, Karlovské bučiny, Kohoutov, 
Králický Sněžník, Stará a Nová řeka, Mazák, Mionší, Polanská niva, Praděd, Šerák-Keprník, 
Voděradské bučiny, Vrapač, Žákova hora, Zástudánčí.  

Univerzita souběžně podala žádost o souhlas s činnostmi vymezenými v bližších ochranných 
podmínkách maloplošných zvláště chráněných území podle § 44 ods. 3 zákona (vstup a provádění 
výzkumu, případně další bližší ochranné podmínky dotčené prováděním výzkumu). Vzhledem 
k tomu, že výzkum bude prováděn v lesních porostech MZCHÚ i mimo dosah cest a turistických 
tras, souhlas ke vstupu je (na základě podmínek stanovených ve zřizovacích předpisech MZCHÚ) 
požadován v PR Bařiny, PR Velký Blaník, PR Bukovec, PR Luž, PR Starý Hirštejn, PR Vysoká 
Běta. Souhlas k provádění průzkumů, výzkumů či vědeckých činností je (dle ochranných podmínek 
definovaných ve zřizovacích předpisech MZCHÚ) požadován v NPR Jezerka, NPR Kohoutov, 
NPR Mionší, NPR Zástudánčí, PR Luž. Dále, v NPR Zástudánčí je dále zakázáno rušení ptactva. 
K této NPR je proto rovněž uplatňována žádost o souhlas činnostmi stanovenými v ochranných 
podmínkách, neboť vstup a provádění výzkumu jsou potenciálně rušivými činnostmi.  

Univerzita rovněž podala výše uvedenou žádost i pro další MZCHÚ, na jejichž území není 
Agentura místně příslušným orgánem ochrany přírody, a proto byla část žádosti postoupena 
usnesením č. j. SR/0045/US/2021-2 ze dne 8. 4. 2021 postoupena příslušným orgánům ochrany 
přírody. 

 
 

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je žadatel. Účastníkem jsou podle 
ust. § 27 odst. 3 správního řádu dále obce (viz příloha č. 1), kterým toto postavení vyplývá z ust. § 
71 odst. 3 zákona a dále spolky, splňující podmínky podle § 70 odst. 2 zákona, které podaly 
žádost o informování o zahajovaných správních řízeních, a svou účast oznámí správnímu orgánu 
v souladu s § 70 odst. 3 zákona. 

Účastníci řízení mají v řízení práva a povinnosti, s nimiž je správní orgán seznamuje v příloze 
připojeným Poučením o právech a povinnostech. 

V souladu s § 144 odst. 1 správního řádu budou v tomto řízení použita ustanovení správního 
řádu pro řízení s velkým počtem účastníků.  

 

 

II. 

Výzva k seznámení se s podklady 

 

Agentura jako příslušný orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení 

s § 78 odst. 3 písm. g) a k) zákona oznamuje, že shromáždila dostatečné podklady pro vydání 

rozhodnutí.  

 

Podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí 
dána možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Do správního spisu mohou účastníci 
nahlédnout na adrese uvedené v záhlaví (místnost 191, každé pondělí a středu od 9-17 hod.), 
event. v jiném termínu po předchozí telefonické dohodě, nejpozději však do 10 dní od doručení 
této výzvy. Poté bude ve věci rozhodnuto. 

 

 

 

Mgr. David Lacina, v. r.  
Ředitel odboru zvláštní ochrany přírody  
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Vyvěšeno dne (včetně způsobu umožňující dálkový přístup) 20. 4. 2021 
 
Sejmuto dne (včetně způsobu umožňující dálkový přístup) 5. 5. 2021 
 
Agentura tímto žádá v souladu s ust. § 144 odst. 6 ve spojení s § 25 odst. 3 správního řádu obecní 
úřady obcí, jejichž správních obvodů se toto řízení týká, o vyvěšení tohoto dokumentu po dobu 15 
dnů na svých úředních deskách. 
 
Rozdělovník: 

 

 - Účastníci dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (doručováno veřejnou vyhláškou) 
 - Obdrží DS žadatel 

 
 
Přílohy:  
 
Příloha č. 1 – Seznam obcí, jejichž správního obvodu se řízení týká 
Příloha č. 2 – Poučení o právech a povinnostech 
Příloha č. 3 – Lokalizace výzkumných ploch České zemědělské univerzity v Praze 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 2: Poučení o právech a povinnostech účastníků řízení  
 
Výčet nejdůležitějších procesních práv a povinností podle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád  
 
Účastník řízení má zejména tato práva:  
 
§ 14 Je oprávněn namítnout podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se 
nepřihlédne, neuplatnil-li tuto námitku bez zbytečného odkladu.  
 
§ 33 Účastník si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou 
mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník pouze jednoho 
zmocněnce.  
 
§ 36 Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do 
vydání rozhodnutí, mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko a před vydáním rozhodnutí se 
vyjádřit k podkladům rozhodnutí.  
 
§ 38 Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve 
věci již v právní moci. Mohou si činit výpisky a požádat správní orgán o pořízení kopii spisu nebo 
jeho části.  
 
§ 41 Účastník řízení může požádat správní orgán o prominutí zmeškání úkonu (navrácení v 
předešlý stav).  
 
§ 69 Správní orgán je povinen vydat na požádání účastníku řízení stejnopis rozhodnutí případně 
stejnopis výrokové části rozhodnutí.  
 
§ 72 Rozhodnutí se účastníkům oznamuje doručením písemného vyhotovení do vlastních rukou 
nebo ústním vyhlášením. Účastník řízení se může vzdát práva na oznamování všech rozhodnutí 
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vydaných v řízení, s výjimkou rozhodnutí, kterým se řízení končí a rozhodnutí, jímž se mu v 
průběhu řízení ukládá povinnost, a práva na vyrozumívání o usneseních poznamenaných do 
spisu.  
 
§ 80 Účastník řízení může podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti v případě, že došlo k 
uplynutí lhůt pro vydání rozhodnutí.  
 
§ 81 Účastník má právo proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak.  
 
§ 138 Účastník řízení může požádat správní orgán, aby zajistil důkaz, je-li důvodná obava, že jej 
později nebude možno provést, nebo jen s velkými obtížemi.  
 
§ 140 Účastník řízení může požádat, aby správní orgán spojil různá řízení, pokud se týkají téhož 
předmětu řízení nebo spolu jinak věcně souvisejí nebo se týkají týchž účastníků, nebrání-li tomu 
povaha věci.  
 
§ 148 Účastník řízení se může domáhat vydání mezitimního rozhodnutí nebo rozhodnutí v části 
věci v rámci ochrany před nečinností správního orgánu.  
 
Účastník řízení má zejména tyto povinnosti:  
 
§ 8 Dotčená osoba je povinna bezodkladně upozornit správní orgán na skutečnost, že u více 
správních orgánů probíhá současně více postupů souvisejících s týmiž právy a povinnostmi 
dotčené osoby.  
 
§ 36 Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby 
průkaz totožnosti.   
 

§ 50 Účastníci řízení jsou povinni, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, poskytovat správnímu orgánu 
při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí veškerou potřebnou součinnost.  
 
§ 52 Účastníci řízení jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Těmito návrhy není 
správní orgán vázán.  
 
§ 54 Vlastník či ten, kdo má věc u sebe, je povinen ji předložit správnímu orgánu případně strpět 
ohledání věci na místě. Výjimku z této povinnosti upravuje zákon.  
 
§ 59 Správní orgán předvolá osobu, jejíž osobní účast při úkonu v řízení je k provedení úkonu 
nutná. Předvolaný je povinen se včas dostavit na určené místo. Pokud tak ze závažných důvodů 
nemůže učinit, je povinen se s uvedením důvodů správnímu orgánu omluvit.  
 
§ 60 Osoba, které bylo oznámeno rozhodnutí o zajištění věci, je povinna tuto věc správnímu 
orgánu vydat. Nesplní-li uloženou povinnost ve stanoveném termínu dobrovolně, může být 
předmětná věc správním orgánem odňata.  
 
§ 62 Účastníci řízení, jakož i další osoby jsou v řízení povinny neztěžovat postup správního 
orgánu, chovat se tak, aby svým jednáním nerušili pořádek, dostavit se na předvolání (pokud se 
předem ze závažných důvodů neomluvili) a uposlechnout pokynů úřední osoby. V případě 
nesplnění těchto povinností jim může správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 50.000,-
Kč. Pořádkovou pokutu lze uložit i tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání. 
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