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I .  O Z N Á M E N Í  O  Z A H Á J E N Í  Ř Í Z E N Í  

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany 

přírody příslušný podle ust. § 75 a § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k povolení výjimky z ochranných 

podmínek zvláště chráněných druhů živočichů a dle § 56 zákona, na základě předložené žádosti 

společnosti CerberFly s.r.o., se sídlem Velké Hamry 274, 468 45 Velké Hamry, IČ: 07825064 (dále 

jen žadatel) v souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen správní řád) 

 

o z n a m u j e ,  

že dnem doručení žádosti správnímu orgánu, tj. dnem 5. 8. 2019, bylo 

z a h á j e n o  ř í z e n í  

 

 

ve věci povolení výjimky ze základních ochranných podmínek (ve smyslu ust. § 50 odst. 2 zákona) 

zvláště chráněného druhu živočicha v kategorii kriticky ohrožených dle příl. č. III vyhl. č. 395/1992 

Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

vyhláška), a to pro sysla obecného (Spermophilus citellus). 

Vydání výjimky je požadováno v souvislosti se záměrem žadatele „Novostavba dílny na opravu 

a údržbu letadel a hangár“. 

Občanská sdružení dle § 70 zákona jsou oprávněna účastnit se správního řízení, pokud oznámí 

svou účast písemně do osmi dnů ode dne zveřejnění zahájení řízení na digitální úřední desce 

krajského úřadu. 

 

Řízení je vedeno ve věci povolení výjimky dle § 56 zákona ze základních ochranných podmínek 

(ve smyslu ust. § 50 zákona) pro výše uvedený zvláště chráněný druh živočicha. Citovaná 

ustanovení zakazují zejména škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných 

živočichů, rušit je a chytat, ničit, poškozovat či přemisťovat jimi užívaná sídla, což jsou činnosti, 

které lze v souvislosti s realizací záměru předpokládat. 
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I I .  V Ý Z V A  

Krajský úřad příslušný podle ust. § 75 a § 77a odst. 5 písm. h) zákona k povolení výjimky 

z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 zákona,  

 

v y z ý v á  

 

žadatele - CerberFly s.r.o., podle § 45 odst. 2) správního řádu, k odstranění nedostatků podané 

žádosti ve lhůtě do 31. 10. 2019. Konkrétně dojde k doplnění žádosti o doložení vlastnictví 

pozemků p.č. 2885/4 a 2886/4 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. 

 

Pokud nebude tento nedostatek žádosti ve stanovené lhůtě odstraněn, bude toto řízení v souladu 

s ustanovením § 66 odst. 1 písm. c) zastaveno. 

 

 

I I I .  U  S  N  E  S  E  N  Í  
 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany 

přírody a krajiny (dále jen krajský úřad), příslušný podle § 75 a § 77a odst. 5 písm. h) zákona, 

k povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle § 56 

zákona, podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) a e) správního řádu 

p ř e r u š u j e  ř í z e n í  

 

zahájené podáním žádosti dne 5. 8. 2019 ve věci povolení výjimky dle § 56 zákona z ochranných 

podmínek pro záměr „Novostavba dílny na opravu a údržbu letadel a hangár“. 

Řízení je přerušeno do doby doplnění spisu o doložení vlastnictví dotčených pozemků 

a o odborné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, nejdéle však do 31. 10. 2019.   

 

 

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 

CerberFly s.r.o., se sídlem Velké Hamry 274, 468 45 Velké Hamry, IČ: 07825064 

 

 

Odůvodnění: 

Řízení bylo zahájeno dnem podání žádosti žadatelem, tj. 5. 8. 2019. Výjimka dle § 56 zákona je 

požadována pro záměr novostavby dílny na opravu a údržbu letadel a hangár na pozemku 

p.č. 2885/4 a 2886/4 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jedná se konkrétně o novostavbu servisního 

střediska malých letadel (dílna pro letecké díly, administrativní část a hangár). Součástí záměru jsou 

nově navržené přípojky (elektra, plynu, internetu, vody, splaškové kanalizace a dešťové kanalizace 

se vsakem na pozemku). Projekt dále řeší zpevněné plochy a terénní úpravy. K žádosti žadatele byla 

doložena projektová dokumentace „Novostavba dílny na opravu a údržbu letadel a hangár na 

pozemku p.č. 2885/4 a 2886/4 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, obec Hodkovice nad Mohelkou, 

06/2019“, kterou zpracovala společnost TFH dřevěné skeletové domy, s.r.o., Ing. Milan Peukert. 

V předložené dokumentaci je uveden jako vlastník dotčených pozemků žadatel, ale v katastru 

nemovitostí tyto pozemky uvedeny nejsou. V katastru jsou uvedeny pozemky p.č. 2885 a 2886 
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v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, jejichž majitelem je společnost AGRO SYCHROV a.s.  

Předpokládaná lhůta výstavby je cca 2 roky. 

 

Záměrem dotčené pozemky jsou součástí biotopu sysla obecného a od roku 2017 je tato lokalita 

součástí záchranného programu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK). Hlavním 

záměrem záchranného programu je zachování sysla obecného jako volně žijícího druhu na území 

České republiky. Krajský úřad vzhledem k této skutečnosti dopisem č.j. KULK 58165/2019 ze dne 

6. 8. 2019 požádal AOPK o vypracování odborného stanoviska v souvislosti se záměrem žadatele. 

 

Lhůtu pro odstranění nedostatků žádosti a vypracování odborného posudku krajský úřad stanovil 

s ohledem na časovou náročnost k zajištění potřebných podkladů. Tuto lhůtu považuje krajský úřad 

za přiměřenou a dostatečnou. V případě nedoplnění žádosti žadatelem do stanoveného termínu 

správní orgán řízení zastaví. 

 

 

Poučení: 
Proti tomuto usnesení se může účastník odvolat k Ministerstvu životního prostředí a to ve lhůtě 15 

dnů ode dne jeho oznámení a to podáním u Krajského úřadu Libereckého kraje. Podané odvolání 

nemá podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Jitka Šádková 

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 

Obdrží 

Účastníci řízení dle § 27 správního řádu 

CerberFly s.r.o., Velké Hamry 274, 468 45 Velké Hamry (DS) 

Město Hodkovice nad Mohelkou, Nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou (DS) 

 

Na vědomí 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4 (DS) 
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