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Věc: Uvědomení dalších účastníků o zahájeném správním řízení a informace o řízení
Dne 18.7.2016 obdržela Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „Agentura“),
jako orgán ochrany přírody podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) žádost Českého horolezeckého
svazu, IČ 00460001, Donská 275/9, 101 00 Praha 10, zastoupeného na základě pověření
z 24.6.2016 paní Boženou Valentovou, o vydání souhlasu s provozováním horolezecké činnosti
v CHKO Český ráj. Tato činnost je podle ust. § 5 odst. 1. písm. e) nařízení vlády 508/2002 Sb.,
kterým se vyhlašuje CHKO Český ráj, možná jen se souhlasem Agentury.
Dnem podání této žádosti je ve věci zahájeno správní řízení o udělení souhlasu k činnosti vázané
na předchozí souhlas v bližších ochranných podmínkách ZCHÚ podle ust. § 44 odst. 3 a ust. § 78
odst. 3 písm. n) zákona. Žádáno je z důvodu ukončení platnosti dosavadního rozhodnutí ve věci č.j.
S/0894/CR/2011/530 k 31.12.2016.
Podle ust. § 47 správního řádu vyrozumíváme všechny známé účastníky řízení. Účastníky řízení
vedle žadatele jsou obce, na jejichž území správní působnosti se nacházejí terény s povoleným
provozováním horolezectví, které jsou účastníky na základě ust. § 71 odst. 3 zákona. Účastníky
řízení dále jsou podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu Lesy ČR s.p., J.M.Schlik, s.r.o. a Kinský dal
Borgo, a.s., majitelé většiny dotčených pozemků. Jelikož byly splněny podmínky ust. § 144
správního řádu, je doručování provedeno dle ust. § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou. Dle ust.
§ 25 odst. 2 je písemnost vyvěšena na úřední desce Správy CHKO Český ráj včetně způsobu s
možností dálkového přístupu. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu jsou obce povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na svých
úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce
správního orgánu, který písemnost doručuje.
Současně Agentura podle ust. § 70 odst. 2 zákona poskytuje informaci o zahájeném správním
řízení těm spolkům (občanským sdružením), které o poskytování informací o zahajovaných
správních řízeních v daném území požádaly. Tyto spolky se mohou stát účastníky tohoto řízení za
podmínek daných v ust. § 70 odst. 3 zákona.
K projednání uvedené žádosti, objasnění dalších náležitostí souvisejících s výše uvedenou
problematikou a uplatnění práv všech účastníků Agentura podle ust. § 49 správního řádu nařizuje
ústní jednání dne 24.8.2016 v 10:00 hod. v sídle odd. Správa CHKO Český ráj, Antonína Dvořáka
293, Turnov.
Ústní jednání je neveřejné. Za právnické osoby při ústním jednání jedná statutní orgán či jiná
osoba oprávněná za právnickou osobu jednat na základě pověření. Všichni účastníci mohou být při
jednání zastoupeni zástupcem na základě právní moci pro toto jednání či plné moci pro celé toto
správní řízení.
Účastníci řízení mají právo se k věci vyjádřit, navrhovat důkazy a činit návrhy, a to buď při ústním
jednání nebo i mimo toto jednání.
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Usnesení
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, jako příslušný správní orgán, v řízení
vedeném na žádost Českého horolezeckého svazu, IČ 00460001, Donská 275/9, 101 00
Praha 10, zastoupeného na základě pověření z 24.6.2016 paní Boženou Valentovou, o
vydání souhlasu s provozováním horolezecké činnosti v CHKO Český ráj, podle ust. §
36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád vydává
U s n e s e n í, kterým se pro vyjádření účastníků k podkladům pro rozhodnutí,
navrhování důkazů a činění jiných návrhů stanoví lhůta do dne konání ústního jednání,
tedy do 24.8.2016.
Odůvodnění:
Stanovená lhůta je dostatečně dlouhá k tomu, aby účastníci mohli uplatnit svá procesní
práva a k uvedené věci měli možnost se vyjádřit, činit návrhy či navrhovat provedení
důkazů.
Poučení:
Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do patnácti dnů
ode dne jeho doručení k ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u RP
Liberecko, odd. Správy CHKO Český ráj. Podané odvolání nemá odkladný účinek.

Ing. Jan Mocek
VEDOUCÍ SPRÁVY CHKO
ČESKÝ RÁJ

Obdrží účastníci řízení:
Město Mnichovo Hradiště, Městský úřad, Masarykovo nám. 1, 295 01 Mnichovo Hradiště
Město Turnov, Městský úřad, A. Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Obec Boseň, Obecní úřad, Boseň 45, 295 01 Mnichovo Hradiště
Obec Brada-Rybníček, Obecní úřad, Rybníček 30, 506 01 Jičín
Obec Branžež, Obecní úřad, Branžež 33, 294 02 Kněžmost
Obec Březina, Obecní úřad, Březina č.p. 82, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
Obec Dobšín, Obecní úřad, Dobšín 51, 294 04 Dolní Bousov
Obec Frýdštejn, Obecní úřad, Frýdštejn 80, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Obec Holín, Obecní úřad, Holín 10, 506 01 Jičín
Obec Hrubá Skála, Obecní úřad, Doubravice 37, 511 01 Turnov
Obec Kacanovy, Obecní úřad, Kacanovy 51, 511 01 Turnov
Obec Karlovice, Obecní úřad, Karlovice 12, 511 01 Turnov
Obec Klokočí, Obecní úřad, Klokočí 65, 511 01 Turnov
Obec Kněžmost, Obecní úřad, Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost
Obec Koberovy, Obecní úřad, Koberovy 102, 468 22 Železný Brod
Obec Libošovice, Obecní úřad, Libošovice č.p. 104, 507 44 Libošovice
Obec Malá Skála, Obecní úřad, Vranové I/122, 468 31 Malá Skála
Obec Mírová pod Kozákovem, Obecní úřad, Chutnovka 36, 511 01 Turnov
Obec Mladějov, Obecní úřad, Mladějov 45, 507 45 Mladějov
Obec Olešnice, Obecní úřad, 511 01 Turnov
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Obec Radostná pod Kozákovem, Obecní úřad, Lestkov č.p. 77, 512 63 Rovensko pod
Troskami
Obec Troskovice, Obecní úřad, Troskovice – Jivina 6, 512 63 Rovensko pod Troskami
Obec Újezd pod Troskami, Obecní úřad, Újezd pod Troskami č.p. 29, 512 63 Rovensko
pod Troskami
Obec Vyskeř, Obecní úřad, Vyskeř č.p. 50, 512 64 Vyskeř
Obec Zámostí – Blata, Obecní úřad, Blata 16, 506 01 Jičín
Obec Žďár, Obecní úřad, Břehy 20, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové
Kinský dal Borgo, a.s., Komenského 5, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
J.M.Schlik, s.r.o., Vokšice1, 506 01 Jičín
Český horolezecký svaz, Donská 275/9, 101 00 Praha 10
Na vědomí:
Maloskalské mosty o. s., Mgr. Martin Sysel, Vranové 1. Díl 104, 468 22 Malá Skála
Česká společnost ornitologická, Východočeská pobočka, Zámek 2, 530 02 Pardubice
ČSOP, Základní organizace Prachovské skály, Vrchlického 532, 506 01 Jičín
elektronicky, krupka.jiri@seznam.cz
Ochrana Klokočských skal z.s., Zelená cesta 1704, 511 01 Turnov (elektronicky
hrad.rotstejn@seznam.cz a hana.hlubuckova@seznam.cz)
Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Jungmannova 32/25, 115 25 Praha
Myslivecké sdružení Borek, Voděrady 63, 468 22 Železný Brod, elektronicky
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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 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.
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§ 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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