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K č. j.: 3057/ZPZ/2013/ZD-539 

 

Věc: Vyjádření k odvolání žadatele proti rozhodnutí Krajského Úřadu Ústeckého kraje o povolení 

výjimky dle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. pro stavbu „CPI Park Žďárek“ v k. ú. Knínice u 

Libouchce 

 

 Dne 22. 5. 2014 bylo Krajským úřadem Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, (dále 

též jen KÚÚK) vydáno pod č. j. 3057/ZPZ/2013/ZD-539 rozhodnutí, kterým se v řízení o povolení výjimek ze 

základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů (§ 50 a § 56 zákona č. 114/1992 Sb.) v souvislosti 

se záměrem „CPI Park Žďárek“ v k. ú. Knínice u Libouchce povoluje výjimka ve vztahu k živočichům 

bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), ťuhýk obecný (Lanius collurio), prskavec větší (Brachinus crepitans), 

svižník polní (Cicindela c. campestris), mravenec (Formica rufibarbis), čolek obecný (Lissotrion vulgaris), 

žluva hajní (Oriolus oriolus), modrásek bahenní (Phengaris nausithous), modrásek očkovaný (Phengaris 

teleius), strnad luční (Miliaria calandra), skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus), zmije obecná (Vipera 

berus), chřástal polní (Crex crex) a střevlík zlatitý (Carabus auratus). 

Proti podmínkám č. 6, 7 a 10 výroku rozhodnutí podal žadatel – společnost CPI Park Žďárek, a.s. (dále 

též jen „žadatel“) - odvolání; k tomuto odvolání žadatele podává občanské sdružení Přátelé přírody – Občanská 

společnost (dále též jen „sdružení“) toto vyjádření: 

 

 Sdružení se domnívá, že odvolání žadatele v zásadě potvrzuje důvodnost odvolání ostatních účastníků a 

nezákonnost udělení výjimky. 

Úřad nesprávně odůvodnil udělení výjimky mj. odkazem na stanovená kompenzační opatření, ačkoli ta 

nemohou být naplněním zákonných důvodů pro udělení výjimky (jsou až případným důsledkem toho, že úřad 

doje k závěru, že lze výjimku udělit). 

Jestliže však již zde úřad své rozhodnutí opřel i o stanovená kompenzační opatření (podmínky výroku 

rozhodnutí), potom jestliže z odvolání žadatele vyplývá, že ten je respektovat nehodlá, potom je zřejmé, že tato 

argumentace úřadu (o kterou je též udělení výjimky opřeno) padá. 

Jestliže by však mělo dojít k omezení či vypuštění podmínek výroku rozhodnutí, potom by ovšem tedy 

padl i tento úřadem uváděný důvod pro její udělení a o to více je odvolání žadatele důvodem pro to, aby udělená 

výjimka byla zrušena. Jinými slovy nelze omezit či zrušit podmínky výroku rozhodnutí, na něž bylo udělení 

výjimky vázáno, aniž by zároveň nedošlo ke zrušení výjimky. 

 

Zároveň je odvoláním žadatele potvrzena i námitka sdružení, že v daném případě má dojít 

k nepřípustnému zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů (v zastavěném prostoru k jeho 

likvidaci), a to aniž by toto žadatel hodlal alespoň v úřadem navrženém rozsahu kompenzovat, tj. že 

kompenzační opatření navržená investorem nemají za cíl umožnit existenci zvláště chráněných živočichů 

v prostoru jejich dnešního výskytu, ale „vytlačit“ zvláště (i obecně) chráněné druhy živočichů mimo prostor 

navrhované zástavby, která však též bude negativně ovlivněna provozem a užíváním záměru (toto tedy nelze 

považovat za „kompenzační opatření“ nebo za opatření, která by mohla nějakým způsobem ovlivnit 

rozhodování o stěžejní otázce tohoto správního řízení, tj. zda lze s ohledem na zákonné důvody udělit výjimku 

pro daný záměr či nikoli). 

 

V ostatním spolek Přátelé přírody – Občanská společnost odkazuje na své podané odvolání a i 

nadále žádá, aby rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 22. 5. 2014, č. j. 

3057/ZPZ/2013/ZD-539, kterým se povoluje výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště 

chráněných živočichů pro stavbu „CPI Park Žďárek“ v k. ú. Knínice u Libouchce, bylo změněno tak, že 

se žádost o výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů zamítá. 

 

V Ústí nad Labem dne 27. 6. 2014 

 

………………………………………… 

Přátelé přírody – Občanská společnost 

IČ 26638282 

V Podhájí 217, 400 01 Ústí nad Labem 

Marian Páleník, předseda správní rady spolku 


