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Řízení o výjimce ze zákazů stanovených k ochraně zvláště chráněných
druhů živočichů pro stavbu „D3 0303 Přivaděč Týnec nad Sázavou“ –
oznámení účastníkům řízení, oznámení o pokračování řízení, výzva k vyjádření
se k podkladům řízení
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“),
jako věcně příslušný správní orgán podle ust. § 77a odst. 5 písm. h) zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZOPK“), a místně příslušný správní orgán na základě usnesení Ministerstva
životního prostředí č. j.: MZP/2018/500/2237 ze dne 8. 2. 2019:
I.
v souladu s ust. § 65 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), u v ě d o m u j e všechny doposud
jemu známé účastníky řízení o pokračování správního řízení ve věci povolení výjimky
dle ust. § 56 odst. 1 a 2 ZOPK žadateli právnické osobě Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha – Nusle, IČO 65993390, zastoupené
právnickou osobou PRAGOPROJEKT a.s. se sídlem K Ryšánce 1168/16, 147 54
Praha 4, IČO 45272387, pro stavbu „D3 0303 Přivaděč Týnec nad Sázavou.
Předmětem řízení je žádost o výjimku ze zákazů stanovených v ust. § 50 ZOPK k
ochraně zvláště chráněných druhů živočichů (dále jen „ZCHDŽ“):
ohrožené:
Cicindela campestris (svižník polní)
Oxythyrea funesta (zlatohlávek tmavý)
Bombus sp. (čmelák, 3 druhy),
Formica sp. (mravenec, 4 druhy)
Bufo bufo (ropucha obecná)
Natrix natrix (užovka obojková)
Lanius collurio (ťuhýk obecný),
Muscicapa striata (lejsek šedý)
Saxicola rubetra (bramborníček hnědý)
Acrocephalus arundinaceus (rákosník velký)
Anas strepera (kopřivka obecná)
Luscinia megarhynchos (slavík obecný)
Podiceps cristatus (potápka roháč)
Tachybaptus ruficollis (potápka malá)
Circus aeruginosus (moták pochop)
Corvus corax (krkavec velký)
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silně ohrožené:
Bombina bombina (kuňka obecná)
Lissotriton vulgaris (čolek obecný)
Lacerta agilis (ještěrka obecná)
Anguis fragilis (slepýš křehký)
Alcedo atthis (ledňáček říční)
Oriolus oriolus (žluva hajní)
Ardea alba (volavka bílá)
Rallus aquaticus (chřástal vodní)
Accipiter nisus (krahujec obecný)
kriticky ohrožené:
Pelophylax ridibundus (skokan skřehotavý).
Žadatel doplnil žádost o Odborné stanovisko autorizovaní osoby a požadovaná
aktualizace závěrů a kompenzačních opatření Stavba D3 „Přivaděč Týnec“, Farkač.J.,
2019. Další navrhovaná náhradní opatření nad rámec výše uvedeného materiálu
(Farkač J., 2019) jsou rovněž součástí podkladů řízení. Kompletní přehled navržených
náhradních opatření, bude pro informaci zveřejněn po dobu řízení rovněž na
internetové stránce: http://www.plzensky-kraj.cz/informace-k-rizeni-dalnice-d3. Do
spisu bylo dále dne 3. 10. 2019 doplněno vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny,
Regionálního pracoviště Střední Čechy k předmětu řízení a způsobu a rozsahu
navržených náhradních a zmírňujících opatření (§ 67 ZOPK) zmírňujících dopad
navrhované výstavby na ZCHDŽ, jejich lokální populace a biotop.
II.
v souladu s ust. § 47 odst. 1 a 2 správního řádu v y r o z u m í v á
touto písemností vlastníky pozemků, na kterých jsou navržena náhradní opatření
ke zmírnění dopadů realizace záměru na ZCHDŽ, že jsou účastníky řízení
v předmětném správním řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu.
Všem účastníkům řízení podle ust. § 27 odst. 2 a odst. 3 správního řádu budou
v souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu doručovány písemnosti pouze
uveřejněním na úřední desce správního orgánu a na úředních deskách obcí, v jejichž
správní působnosti se náhradními opatřeními dotčené pozemky nachází.
Toto platí i pro účastníky řízení, kterým doposud byly písemnosti doručovány na jimi
uvedené adresy, s výjimkou účastníka řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního
řádu (žadatele).
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů pro vydání rozhodnutí nejlépe
po předchozí telefonické domluvě (tel. č. 377 195 325) v kanceláři Krajského úřadu
Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, 3. poschodí, č. dveří 327.
III.
v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu v y z ý v á tímto všechny
účastníky řízení, aby uplatnily návrhy, připomínky či nové skutečnosti rozhodné
pro posouzení věci a vydání rozhodnutí ve věci do 15 dnů od doručení této písemnosti,
jelikož správní orgán ukončil dokazování a shromáždil úplné podklady pro vydání
rozhodnutí ve věci. Doposud uplatněné návrhy a připomínky účastníků řízení budou
zohledněny a vypořádány v rozhodnutí ve věci a není tedy nutné je správnímu orgánu
znovu zasílat. Lhůta pro vyjádření počíná v souladu s ust. § 25 odst. 3 správního řádu
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běžet 16. dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu (Krajského úřadu
Plzeňského kraje).
Účastníci řízení mají v řízení zejména tato práva:
- zvolit si zmocněnce, přičemž zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou
mocí, kterou lze udělit i ústně do protokolu (§ 33 odst. 1 správního řádu)
- navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí,
pokud správní orgán usnesením neprohlásil, dokdy můžete své návrhy činit (§ 36
odst. 1 správního řádu)
- vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu)
- vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům (§ 36 odst. 3 správního řádu)
- nahlížet do spisu, činit si výpisy ze spisu a dále žádat správní orgán o pořízení
kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 1 a 4 správního řádu)
Účastníci řízení mají v řízení zejména tyto povinnosti:
- poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování
podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu)
- označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu).

Ing. Jan Kroupar
vedoucí oddělení ochrany přírody
podepsáno elektronicky

Rozdělovník
Do vlastních rukou obdrží účastník řízení:
Ředitelství silnic a dálnic ČR zastoupené společností PRAGOPROJEKT, a.s.,
K Ryšánce 1168/16, 147 54 Praha 4
Veřejnou vyhláškou se doručuje účastníkům řízení podle ust. § 27 odst. 2 a 3
správního řádu:
- AG AGROPRIM, s.r.o., č. p. 300, 25744 Netvořice
- Bartoš Jaroslav, Zahrady 1165, 28201 Český Brod
- ČR-Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5
- ČR-Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
- Danielová Lenka, Nová pražská 1647, 25601 Benešov
- Flejberková Irena, č. p. 20, 25741 Chářovice
- Hauzar Josef, č. p. 18, 25741 Chářovice
- Kalaš Ladislav, č. p. 64, 25741 Chářovice
- Kudrna Václav, č. p. 19, 25741 Chleby
- LVbio, s. r. o., Strachovská 726, 39301 Pelhřimov
- Obec Chářovice, č. p. 38, 25741 Chářovice
- Pazdera Milan, č. p. 3, 25741 Chářovice
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-

Pilát Jaroslav, č. p. 19, 25741 Chářovice
Pilátová Jarmila, č. p. 19, 25741 Chářovice
Stejskal Václav, č. p. 58, 25744 Chářovice
Stejskalová Helena, č. p. 58, 25744 Chářovice
Svoboda Miroslav, č. p. 9, 25741 Chářovice
Svobodová Miluše, č. p. 9, 25741 Chářovice
Stejskal Petr, č. p. 58, 25744 Chářovice
Štěpán Jaroslav, U Janovického potoka 164, 25741 Týnec nad Sázavou
Vilímková Marie, č. p. 5, 25741 Chářovice
Žížala Josef, Úročnice 4, 25601 Benešov
Žižka Jaroslav, č. p. 39, 25741 Chářovice
Jirásková Jindřiška, Rvačov 123, 41301 Roudnice nad Labem
Matoušek Michal, č. p. 163, 25741 Bukovany

Na vědomí obdrží:
-

Okresní sdružení ČSOP Benešov, pobočný spolek, Pláteníkova 264, 258 01
Vlašim
Sdružení Miláčov, z. s., Vrchotovy Janovice 22, 257 53 Vrchotovy Janovice

S žádostí o vyvěšení písemnosti po dobu 15 dní na úřední desce a způsobem
umožňující dálkový přístup obdrží:
-

Městys Netvořice, Mírové náměstí 19, 257 44 Netvořice
Obec Chleby, Chleby 4, 257 41 Týnec nad Sázavou
Obec Chářovice, Chářovice 38, 257 41 Týnec nad Sázavou
Město Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou
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