ODDĚLENÍ
SPRÁVA CHKO ORLICKÉ HORY
Dobrovského 332
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: +420 494 539 541
e-mail: orlhory@nature.cz
http://www.nature.cz
IDDS: kpddyvy
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NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 00729/OH/15

VYŘIZUJE: HALDOVÁ

DATUM: 13.5.2015

VÝZVA
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Východní Čechy, oddělení Správa
CHKO Orlické hory (dále jen „AOPK ČR“) jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody
podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) dle ustanovení § 68 odst. 3 a 4
zákona

vyzývá
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3 –Žižkov (s příslušností hospodařit
s majetkem státu, dále jen „SPÚ“) k provedení zásahu ke zlepšení stavu přírodního a
krajinného prostředí za účelem zachování druhového bohatství přírody a udržení systému
ekologické stability:
Druh zásahu:
Managementová opatření na území PR Kačerov v k.ú. Kačerov v O.h., PR Trčkovovská louka v
k.ú. Trčkov, „Podlesí – louky za silnicí“ v k.ú. Podlesí v O.h., v lokalitě „Říčky nad pilou“ v k.ú.
Říčky v O.h., v lokalitě „ U Radosti“ v k.ú. Šediviny, v lokalitách „Polom U Janouška“, „Polom za
salaší“, „Polom – za BIS“ v k.ú. Polom v O.h., v lokalitách „Niva Olešenky“, „Čihalka“, „Údolí
Bělidla“ v k.ú. Olešnice v O.h., v lokalitě „Mokřad Horní Rokytnice“ v k.ú. Horní Rokytnice, v lokalitě
„Antoníino údolí – niva“ v k.ú. Skuhrov n. B. , lokalitě „ Šajcova cesta“ k.ú. Kunštát u Orlického
Záhoří, v lokalitě „Zelenka“ k.ú. Jadrná, v lokalitě „Černá Voda- pod silnicí“ v k.ú. Černá Voda u
O.Z., v lokalitě „Zdobnice – niva“ v k.ú. Velká Zdobnice, .

Spočívající v provedení těchto prací/této činnosti:





seč pozemků křovinořezem
seč pozemků lehkou mechanizací
shrabání posečené hmoty odvoz a likvidace posečené hmoty
vyřezávky náletových dřevin

V rozsahu:

seč pozemků křovinořezem cca 6,18 ha

seč pozemků lehkou mechanizací cca 0,60 ha

shrabání posečené hmoty odvoz a likvidace posečené hmoty cca 6,78 ha

vyřezávky náletových dřevin cca 0,15 ha
IČ: 62933591 I stepanka.haldova@nature.cz I T: 494 539 542

V termínu: od 1.7. do 31.10. 2015
Na pozemku:
-

-

p.č. 3132, p.č. 3133 v k.ú. Kačerov v O.h., KN p.č. 128/1 (GP p.č. 141/1), p.č. 139, p.č. 225 v k.ú.
Podlesí v O.h., p.č. KN 406/1 (PK 406) v k.ú. Říčky v O.h., p.č. 3412 v k.ú. Šediviny, p.č. 5417, p.č.
5456, p.č. 5434 v k.ú. Polom v O.h., p.č. 3291, p.č. 1370/1, p.č. 1318 v k.ú. Olešnice v O.h. , p.č.
587/2 v k.ú. Horní Rokytnice, p.č. 3514 v k.ú. Kunštát u Orlického Záhoří, p.č. 3154 v k.ú. Trčkov,
p.č. 3158, p.č. 3157, p.č. 3156 k.ú. Jadrná, p.č. 2 v k.ú. Černá Voda u O.Z. (kosení
křovinořezem)
p.č. 1525, p.č. 2064 v k.ú. Skuhrov n. B. (kosení lehkou mechanizací)
p.č. 5456 v k.ú. Polom v O.h., p.č. 3154 v k.ú. Trčkov (vyřezávky náletových dřevin)
S typem ochrany: PR Kačerov, PR Trčkovská louka, CHKO Orlické hory
Účel zásahu: zachování druhové rozmanitosti luk a podpora zvláště chráněných druhů rostlin
v PR a v I., II., III. zóně CHKO
AOPK ČR podle § 85 odst. 2 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále
jen „správní řád” vylučuje odkladný účinek řádného opravného prostředku proti Výzvě (námitek).
Zároveň AOPK ČR vyzývá SPÚ, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení této Výzvy oznámil
AOPK ČR na přiloženém formuláři (reakce vlastníka na výzvu a vzdání se práva na podání
námitek) zda :
Souhlasí s provedením/prováděním opatření specifikovaném ve Výzvě a ve smyslu § 69
zákona toto opatření způsobem a v termínu ve Výzvě uvedených zrealizuje, za finanční
příspěvek dle Nákladů obvyklých opatření MŽP ve výši cca 120 000,- Kč (slovy: stodvacettisíc
korun českých).
Sám opatření specifikované ve Výzvě ani za finanční příspěvek ve smyslu § 69 zákona
realizovat nebude, ale souhlasí s provedením/prováděním tohoto opatření orgánem ochrany
přírody či jím vybraným zhotovitelem a v souladu s ustanovením § 81 odst. 2 zák. č. 500/2004
Sb., správní řád prohlásí, že se vzdává práva podat námitky proti Výzvě.
Nesouhlasí s provedením/prováděním opatření a tato opatření sám neprovede a současně
podává námitky, které přiloží / hodlá podat námitky ve lhůtě uvedené ve Výzvě / nepodává
námitky a v souladu s ustanovením § 81 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád prohlásí, že
se vzdává práva podat námitky proti Výzvě a tuto reakci zaslal AOPK ČR zpět.
Souhlasí - li vlastník/nájemce s provedením zásahu a hodlá jej realizovat, náleží mu za tuto
činnost finanční příspěvek dle ust. § 69 zákona, v rozsahu dle Nákladů obvyklých opatření
MŽP (dostupný na www.dotace.nature.cz).
Nesouhlasí – li vlastník/nájemce s provedením zásahu a způsobem a v termínu výše
uvedených jej na základě této výzvy nebude realizovat, což ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení
této výzvy oznámí AOPK ČR, bez současného podání námitek, bude tento zásah proveden
orgánem ochrany přírody či prostřednictvím jiného subjektu, a to způsobem, v rozsahu a v
termínu uvedených v této Výzvě. V tomto případě je tato Výzva současně vyrozuměním o
rozsahu a termínu zásahu dle ust. § 68 odst. 4 zákona.
Nesouhlasí - li vlastník s provedením zásahu a nehodlá jej na základě této Výzvy realizovat, a
nesdělí současně ve lhůtě 15 dní ode dne doručení této Výzvy příslušnému orgánu ochrany
přírody svůj nesouhlas ani své námitky, bude tento zásah proveden orgánem ochrany přírody
či prostřednictvím jiného subjektu, a způsobem a v rozsahu uvedených v této Výzvě, v termínu
od 1.7. do 31.10. 2015. V tomto případě je tato Výzva současně vyrozuměním o rozsahu a
termínu zásahu dle ust. § 68 odst. 4 zákona. Vlastník či nájemce je ve smyslu ust. § 68 odst. 4
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zákona povinen strpět provedení takového zásahu a umožnit osobám, které jej zajišťují, vstup
na pozemky. Orgán ochrany přírody, který zásah nařídil, odpovídá za případné škody vzniklé
vlastníkům či nájemcům pozemků v souvislosti s těmito zásahy, čímž není dotčena
odpovědnost osob provádějících tyto zásahy.
ODŮVODNĚNÍ
Orgán ochrany přírody (dále jen „OOP“) vyzývá SPÚ k provedení zásahu ke zlepšení stavu
přírodního a krajinného prostředí za účelem zachování druhového bohatství přírody a udržení
systému ekologické stability - managementu pozemků sečí a vyřezáním náletových dřevin z
důvodu zachování druhového bohatství luk a podpory zvláště chráněných druhů rostlin.
Povinnost vlastníka/nájemce pozemku k provedení zásahu vyplývá z ust. § 68 odst. 1 zákona.
Výzva byla vydána na podkladě plánu péče o CHKO Orlické hory, platného od 1.1. 2015 a
platných plánů péče o zvláště chráněná území přírodní rezervaci Kačerov a přírodní rezervaci
Trčkovská louka.
Tato Výzva je s ohledem na svůj charakter prvním úkonem v řízení o jejím vydání. AOPK ČR
v souladu se zásadou procesní ekonomie dle § 6 správního řádu zahajuje řízení o vydání
Výzvy samotným vydáním Výzvy spolu s uvedením podkladů, na základě kterých byla Výzva
vydána. Obsahem Výzvy je přitom seznámení vlastníka/nájemce s jeho zákonnou povinností
k provedení zásahu ve prospěch ochrany přírody, přičemž je zcela v autonomní sféře
vlastníka/nájemce, zda tuto zákonnou povinnost podle svých možností dle § 68 odst. 1 zákona
realizuje sám, či ji přenechá k realizaci příslušnému orgánu ochrany přírody. Ust. § 68 zákona
přitom vychází z predikce, že Výzva má být primárně motivací vlastníků/nájemců k provedení
opatření ve prospěch přírody a krajiny a upozorněním na nutnost provedení zásahu.
Výzva byla na základě zásady spolupráce ve smyslu § 71 odst. 2 zákona zaslána obcím
Zdobnice, Bartošovice v O.h., Kounov, Sedloňov, Skuhrov n. B., Olešnice v O.h., Orlické
Záhoří a městu Rokytnice v O. h.
Ochrana přírody a krajiny je podle § 58 odst. 1 zákona veřejným zájmem. Každý je povinen při
užívání přírody a krajiny strpět omezení vyplývající z tohoto zákona. Z důvodu, že popsané
opatření ve výroku této Výzvy je konáno ve prospěch ochrany přírody a jeho provedení
nesnesen odkladu, vyloučila AOPK ČR z důvodu naléhavosti odkladný účinek námitek proti
Výzvě podle § 85 odst. 2 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
POUČENÍ
Tato výzva je platná ode dne jejího doručení. Pokud vlastník/nájemce nesouhlasí
s provedením zásahu dle této výzvy, uplatní své námitky včetně odůvodnění nadřízenému
orgánu do 15 dní ode dne doručení této výzvy, a to podáním učiněným u AOPK ČR,
Regionálního pracoviště Východní Čechy, oddělení Správa CHKO Orlické hory. V případě, že
písemnost bude uložena u provozovatele poštovních služeb, lhůta pro sdělení námitek se
počítá ode dne převzetí této výzvy, nejpozději však od desátého dne ode dne jejího uložení.
Podané námitky nemají odkladný účinek. Zaslaná výzva je ve smyslu § 68 odst. 4 zákona
vyrozuměním o rozsahu a době zásahu ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí, který je
vlastník/nájemce povinen strpět.

(podepsáno elektronicky)
Ing. David Rešl
VEDOUCÍ SPRÁVY CHKO OH
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Na vědomí obdrží (do DS):
- Obec Zdobnice, Zdobnice 1, 516 01
- Obec Sedloňov, Sedloňov 155, 517 91
- Obec Olešnice v Orlických horách, Olešnice v Orlických horách 8, 517 83
- Obec Skuhrov nad Bělou, Skuhrov nad Bělou 84, 517 03
- Město Rokytnice v Orlických horách, nám. Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v O.h.
- Obec Bartošovice v Orlických horách, Bartošovice v Orlických horách 35, 517 61
- Obec Orlické Záhoří, Orlické Záhoří 34, 51764 Orlické Záhoří
- Obec Kounov, Kounov 51, 517 92
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Reakce vlastníka/nájemce na Výzvu k provedení zásahu, vzdání se práva podat námitky
AOPK ČR, Regionální pracoviště Východní
Čechy, odd. Správa CHKO Orlické hory
Dobrovského 332, 516 01 Rychnov n.K.
tel. 494 539 542, 724 349 171
e-mail stepanka.haldova@nature. cz
Vlastník/nájemce
Jméno a příjmení / název PO

………………………………………….……………

Adresa trvalého bydliště / sídla:

………………………………………….……………

IČO (pouze u právnických osob):

…………………

Datum narození (pouze u fyzických osob): …………………
ID datové schránky:

…………………

Jméno a příjmení statutárního zástupce
(pouze u právnických osob):

……………………………………….………………

Doručovací adresa:

……………………………………………………….

Na základě Výzvy AOPK ČR k provedení zásahu ke zlepšení stavu přírodního a krajinného
prostředí za účelem zachování druhového bohatství přírody a udržení systému ekologické stability,
č.j. /OH/15 ze dne .2015 (dále jen „Výzva“) učiněné dle ustanovení § 68 odst. 3 a 4 zákona č.
114/1992 Sb. (dále jen „zákon“), jakožto vlastník/nájemce Výzvou dotčených pozemků prohlašuji,
že ve smyslu § 68 odst. 3 zákona (zaškrtněte jednu z variant):
Souhlasí s provedením/prováděním opatření specifikovaném ve Výzvě a ve smyslu § 69
zákona toto opatření způsobem a v termínu ve Výzvě uvedených zrealizuje, za finanční
příspěvek dle Nákladů obvyklých opatření MŽP ve výši cca 120 000,- Kč (slovy: stodvacettisíc
korun českých).
Sám opatření specifikované ve Výzvě ani za finanční příspěvek ve smyslu § 69 zákona
realizovat nebude, ale souhlasí s provedením/prováděním tohoto opatření orgánem ochrany
přírody či jím vybraným zhotovitelem a v souladu s ustanovením § 81 odst. 2 zák. č. 500/2004
Sb., správní řád prohlásí, že se vzdává práva podat námitky proti Výzvě.
Nesouhlasí s provedením/prováděním opatření a tato opatření sám neprovede a současně
podává námitky, které přiloží / hodlá podat námitky ve lhůtě uvedené ve Výzvě / nepodává
námitky a v souladu s ustanovením § 81 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád prohlásí, že
se vzdává práva podat námitky proti Výzvě a tuto reakci zaslal AOPK ČR zpět.
Vlastník/nájemce bere na vědomí, že zaslaná Výzva je ve smyslu § 68 odst. 4 zákona
vyrozuměním o rozsahu a době zásahu ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí, který je
vlastník/nájemce povinen strpět. V případě uplatněných námitek proti Výzvě je vlastník/nájemce
srozuměn s tím, že předmětný zásah ke zlepšení stavu přírodního a krajinného prostředí za
účelem zachování druhového bohatství přírody a udržení systému ekologické stability nesnese
odkladu z důvodu uvedeného v § 85 odst. 2 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu –
požadavek naléhavého veřejného zájmu, a z tohoto důvodu je odkladný účinek námitek podaných
proti Výzvě vyloučen.

V ……………………. dne ……………

………………………………….……………
Podpis vlastníka/nájemce
kontakt:……………
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