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NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0027/US/2021-4

VYŘIZUJE: Zemanová

DATUM: 19. května 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
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. 3 písm. h) a k) a § 79 odst. 3 písm. v) zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), podle ust. § 72 odst.
1 a § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“)

doručuje rozhodnutí.
Agentura vydala rozhodnutí v řízení sp. zn. SR/0027/US/2021 ve věci žádosti Ústavu pro
hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, sídlem: Nábřežní 1326, 250 01, Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav, IČ: 00020681, zastoupené ředitelem Ing. Jaromírem Vašíčkem, CSc. (dále
jen „žadatel“) doručené dne 2. března 2021 (č.j. UHUL/1100/2021/HUEL) ve věci povolení výjimek
ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných území (dále jen „ZCHÚ“) podle § 43
zákona a udělení souhlasů s činnostmi a zásahy uvedenými v bližších ochranných podmínkách
ZCHÚ podle § 44 odst. 3 zákona pro vstup, vjezd a provádění výzkumů/průzkumů v ZCHÚ pro
potřeby uskutečnění projektu Průběžného sledování stavu a vývoje lesních ekosystémů a provedení
aktualizace Oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL). Agentura v souladu s § 144 odst. 6 správního
řádu doručuje rozhodnutí podle § 25 správního řádu účastníkům řízení, tj. obcím, které mají
postavení účastníků podle § 27 odst. 3 správního řádu ve spojení s § 71 odst. 3 zákona, veřejnou
vyhláškou. Rozhodnutí je přílohou této veřejné vyhlášky.
Agentura rovněž žádá obce uvedené v rozhodnutí o jeho zveřejnění na svých úředních deskách
v souladu s § 25 odst. 3 správního řádu.
(otisk úředního razítka)
Mgr. David Lacina
ŘEDITEL ODBORU ZVLÁŠTNÍ OCHRANY PŘÍRODY

Vyvěšeno dne (včetně způsobu umožňující dálkový přístup) 19. května 2021
Sejmuto dne (včetně způsobu umožňující dálkový přístup) 3. června 2021
Rozdělovník:
1. účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu – doručení prostřednictvím datové
schránky
- Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, sídlem: Nábřežní 1326,
250 01, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ: 00020681, zastoupený ředitelem Ing.
Jaromírem Vašíčkem, CSc.
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2. účastníci řízení podle § 27 odst. 3 správního řádu (doručováno veřejnou vyhláškou)
- obce podle ust. § 27 odst. 3 správního řádu ve spojení s § 71 odst. 3 zákona (seznam
uveden v příloze rozhodnutí)

Přílohy:
Příloha č. 1 – Rozhodnutí (č. j. SR/0027/US/2021-3) ve věci žádosti Ústavu pro hospodářskou
úpravu lesů Brandýs nad Labem
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