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dle rozdělovníku 

   
NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0115/VC/2021-2 VYŘIZUJE: REMEŠ DATUM: 11. srpna 2021 

   
Věc: Vjezd a stání motorového vozidla za účelem pořizování podkladů pro vydání publikace 
 

Kompetentní orgán státní správy: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“) 
příslušná podle  ustanovení § 78 odst 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně  přírody a krajiny 
v platném znění (dále jen "Zákon"). 

Žadatel: S & D, nakladatelství a vydavatelství, s.r.o., IČO: 47122617, IDDS: 9m9ypja, 
Bělohorská 1374/237, 16900 Praha. 

Předmět a datum žádosti: Žádost o povolení vjezdu do CHKO Orlické hory za účelem 
pořizování podkladů k přípravě knihy „Orlické hory známé i neznámé“. Žádost je datována 
k 2.8.2021, Agentuře byla doručena datovou schránkou dne 8.8.2021 a zapsána pod č.j. 
04174/VC/21. 

 
Oznámení o zahájení správního řízení  

 
Z obsahu podané žádosti vyplývá, že se žadatel uchází o povolení opakovaného vjezdu 

osobního automobilu mimo silnice a místní komunikace na celém území CHKO Orlické hory, za 
účelem pořizování fotografické dokumentace a ověřování údajů z textu připravované knihy.  

Žádost o povolení vjezdu motorových vozidel na území CHKO Orlické hory dotýká omezení, 
které stanoví Zákon na dotčeném území. V základních ochranných podmínkách CHKO, konkrétně 
v §26 odst. 1c), Zákon zakazuje „vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo 
silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody ...“. Podle 
§ 78 odst. 3 písm. h) Agentura povoluje výjimky ze zákazů u chráněných krajinných oblastí (…) .  

Agentura tedy zahájila dne 2.8. podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. – správního řádu 
(dále jen „Správní řád“) řízení ve věci: 

 
Povolení výjimky ze zákazu vjezdu a setrvávání motorových vozidel mimo silnice a 

místní komunikace pro motorové vozidlo nakladatelství a vydavatelství S&D. 
  

V rámci řízení jsou účastníci oprávněni: 

 navrhovat důkazy a činit i jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, pokud 
správní úřad usnesením tuto dobu neomezí; 

 obdržet od úřadu na požádání informace o probíhajícím řízení a vyjádřit v řízení své 
stanovisko; 

 nahlížet do správního spisu a činit si výpisy nebo si nechat zhotovit kopie jednotlivých 
písemností; 

 žádat sdělení oprávněných úředních osob, které v dané věci činí úkony 

 před vydáním rozhodnutí se vyjádřit k jeho podkladům; 

 zúžit předmět své žádosti nebo tuto vzít zpět, a to až do momentu vydání rozhodnutí 
nalézacího správního úřadu. 
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Usnesení k určení lhůty k podání připomínek 
 
Agentura stanoví podle § 36 odst. 1 Správního řádu lhůtu do 27. 8. 2021, ve které se mohou 

účastníci řízení seznámit s obsahem spisu a sdělit své připomínky k projednávané věci. V této 
lhůtě mají zároveň možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlížení do spisu je možné 
v kanceláři AOPK ČR, správy CHKO Orlické hory, Dobrovského 332, 516 01 Rychnov n. K., 
v úřední dny v pondělí a ve středu po předchozí telefonické domluvě. 

 
Odůvodnění 

V průběhu řízení již získala Agentura dostatečné podklady pro vydání rozhodnutí. Agentura 
zamýšlí povolit výjimku pro jízdu mimo silnice a místní komunikace na území CHKO Orlické hory 
pouze po vyznačených cyklotrasách. Jsou to následující úseky (podtrženě jsou vyznačeny názvy 
turistických rozcestníků) 

Čihalka – Rozcestí Knížecí a Polomské (průjezd Knížecí cesty) 
Horní Olešnice - Rozcestí Knížecí a Polomské (průjezd Ruským  údolím) 
Sedloňov – Rozcestí Knížecí a Polomské  - Pod Sedloňovským vrchem – Šerlišský Mlýn 
Deštné v O.h. – Sedloňovský černý kříž - Pod Sedloňovským vrchem 
Jedlová – Strakovec (průjezd Tulešovem) 
Šerlich – Pod Jelenkou – Pěticestí – Mezivrší – Hanička / Panské Pole (průjezd hřebenovky) 
Hutě – Zámeček – Luisino Údolí – Pod Jelenkou 
Orlické Záhoří – Pěticestí 
Říčky v O.h. – Julinčino údolí (průjezd Julinčina údolí) 
Žamberské lesy – U Pašerácké lávky 
Jelikož nemůže Agentura předjímat výsledek správního řízení s výsledným vymezením všech 

povolených tras vjezdu, byly do okruhu účastníků řízení zařazeny všechny obce, městysy a města 
zasahující svým správním územím do území CHKO Orlické hory. 

Povolení výjimky pro opakovaný podzimní vjezd motorového vozidla mimo silnice a místní 
komunikace na značené cyklotrasy za účelem pořizování obrazových příloh a upřesňování textu 
publikace neovlivní zachování stavu předmětu ochrany CHKO Orlické hory. 

Vzhledem k tomu, že mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům, navrhovat důkazy 
a činit další návrhy, bylo rozhodnuto podle § 36 odst. 1 Správního řádu o lhůtě k podání jejich 
návrhů. Stanovená lhůta k vyjádření je navržena tak, aby byla dostatečná pro možnost uplatnění 
práv a oprávněných zájmů účastníků. 

 
Poučení o odvolání 

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 AOPK ČR, správy 
CHKO Orlické hory. Podané odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek. V odvolání se uvede, 
v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo 
nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo. 

 

 

 
„otisk razítka“ 

 

 (podepsáno elektronicky) 
 Ing. David Rešl, v. r. 
 VEDOUCÍ SPRÁVY CHKO 
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Rozdělovník: 
1) Podle § 27 odst. 1 Správního řádu: žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo 

povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu... 
 S & D, nakladatelství a vydavatelství, s.r.o., IČO: 47122617, Bělohorská 1374/237, 16900 Praha, IDDS: 

9m9ypja, 
 Lesy České republiky, s.p., LS Rychnov n.K., Na sádkách 1177, 516 01 Rychnov n.K., IDDS e8jcfsn; 
 Jan Kolowrat-Krakowský, IČO 62043935, Kolowratská 1, 516 01 Rychnov n.K., IDDS f8zbbmq; 
 Lesy Colloredo - Mansfeld s.r.o., IČO 62025791, U půjčovny 968/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, IDDS 

2zkv9eb;  
 Lesy Janeček s.r.o., IČO 25287885, č.p. 101, 517 02 Kvasiny, IDDS 7nfibdr; 
 Parish Forest Products s.r.o., IČO 09652361, Zámecká 422, 564 01 Žamberk, IDDS xycq2z3; 
2) Podle § 27 odst. 3 Správního řádu při použití § 71 odst.  3 Zákona: obce, městysy a města, jejichž území 

se řízení dotýká ... 
 Obec Bartošovice v Orlických horách, 517 61 Bartošovice v O.h., IDDS t3yb3z6; 
 Obec České Petrovice, 564 01 České Petrovice, IDDS m6ra4jb; 
 Obec Deštné v Orlických horách, 517 91 Deštné v O.h., IDDS e6zbyn6; 
 Obec Dobré, 517 93 Dobré, IDDS mp6bkts; 
 Obec Javornice, 517 11 Javornice, IDDS r3ma9gi; 
 Obec Klášterec nad Orlicí, 561 82 Klášterec n.O., IDDS ikva4vs; 
 Obec Kounov, 517 92 Kounov, IDDS m2ga75k; 
 Obec Liberk, 517 12 Liberk, IDDS 89kbmvf; 
 Obec Olešnice v Orlických horách, 517 83 Olešnice v O.h., IDDS xyfapy9; 
 Obec Orlické Záhoří, 517 64 Orlické Záhoří, IDDS x5ea6bu; 
 Obec Osečnice, 517 03 Osečnice, IDDS 3aia6c9; 
 Obec Pěčín, 517 57 Pěčín, IDDS m7cbyt7; 
 Obec Říčky v Orlických horách, 517 61 Rokytnice v O.h., IDDS g59aqcu; 
 Obec Sedloňov, 517 91 Deštné v O.h., IDDS ratbt34; 
 Obec Skuhrov nad Bělou, 517 03 Skuhrov n.B., IDDS mxxa55d; 
 Obec Zdobnice, 516 01 Rychnov n.K., IDDS f74b5y6; 
 Městys Kunvald, 561 81 Kunvald, IDDS 5sfa3h2; 
 Město Rokytnice v Orlických horách, 517 61 Rokytnice v O.h.; IDDS 2pnbr62. 
 
3) Podle § 70 odst. 2 Zákona: občanská sdružení /zapsané spolky/, které platně požádaly o informování 

o zahajovaných správních řízeních ... 
 Česká společnost ornitologická, IČO 49629549, Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5, IDDS 3xfm2f9; 
 ČMMJ, z.s., OMS Rychnov n.K., IČO 67777660, Na Láni 1833, 516 01 Rychnov n.K.; 
 ZO ČSOP JARO Jaroměř, IČO 67441076, Národní 83, 551 01 Jaroměř, IDDS s7izbqb;  
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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. 
§ 15 Na požádání být správním orgánem informován, kdo je v dané věci oprávněnou úřední 

osobou/osobami 
§ 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.  
§ 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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