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vYŘ|zUJE: ŠENK DATUM: 14. DUBI'IA 2020

Agentura ochrany přírody a krajiny ceské repub|iky, regioná|ní pracoviště spráVa chráněné
krajinné ob|asti Kokořínsko _ MáchůV kraj (dále jen 

',správa,.), 
jako orgán ochrany přírody

příslušný pod|e ust' s 75 odst. 1 písm' e) ve spojenís s 78 odst' 1 a odst' 3 písm' h) zákona
é. 114í992 sb'' o ochraně přírody a krajiny' Ve zněnípozdějších předpisů (dá|e jen ,'zákon.)'
na zák|adě žádosti o změnu rozhodnutí SpráVy č.j' SR/0125/K(2o18 - 4 ze dne 26' 1'| ' 2018
(dá|e jen ,,rozhodnutí ě'j. SR/0125/Klv20,|8 - 4..)' podané |ng. Jaromírem simonkem' se
síd|em Lobeč 2' 277 36 Lobeč, |co: 49520199 (dá|e jen 

'žadate|'') dne 24. 3' 2o2o a
provedeného spráVního řízení pod|e zákona č. 500/2004 sb.' správní řád' ve znění
pozdějších předpisů (dá|e jen 

'správní řád '.), VydáVá toto

RozHODNUTi

Pod|e ust. s 84 odst' 1 pism. a) zákona a s 101 písm. e) spráVního řádu správa mění
podmínku č' 3) výroku rozhodnutí čj. sR/o125lKw2o18.4 Íaktoi

oheň Ěude rozdě|áván pouze v období minimá|ního rizika \.zniku poŽárú (mimo období sucha
a jen v době od řijna do května)'

ooŮvooHĚt.tí:

správa obdÉe|a dne 24' 3. 2020 od Žadate|e Žádost o změnu rozhodnutí ě.j'
sR/0125/Klí20'l8 . 4' na jejím zák|adě' z důvodu změn skutečností rozhodných pro vydání
půVodního rozhodnutí (gradace kůrovce v regionu a poznatky z dosavadního rozdě|ávání
ohňů za úče|em |ikvidace a asanace klestu po těžbě _ důvody nap|nění podmínky pro postup
d|e s 84 odst' 1 písm. a) zákona jsou rozebrány níže)' oznámi|a dne 25' 3' 2020 svým
dopisem ěj' svoo39l2o2o - 2 zahájení řízení Věci změny rozhodnutí č'j. sR/0125/Kl(2018 -
4

Pod|e ust. s 47 odst' 1 správního řádu Správa uvědomi|a o zahájeném řÍzenÍVšechny známé
účastníky řízení' Kromě Žadate|e jsou to také obec B|atce, se sídlem Houska 79,472 01
B|atce' |Čo: 00673099, město Doksy' se sid|em náměstí Repub|iky 193,472 01 Doksy, |co|
00260444, město Dubá, se sidlem Masarykovo náměstí ,|38/1,47,| 4,| Dubá' |co: 00260479,
obec Lobeč, se síd|em Lobeč 43' 277 36 Lobeč' lČo: 00662194' obec Nosá|ov' se sÍd|em
Nosá|ov 29, 277 35 Mšeno, |Čo; 00662208 a obec Ždírec, se sídbm Ždírec 7, 472 01 Doksy'
|Čo: 00673463 (účastníci pod|e ust' s 27 odst' 2 správniho řádu, toto postavenijim Vyp|ýVá
z ust. s 71 odst. 3 zákona a ust. s 27 odst. 3 spráVního řádu)' Dá|e může účastenstvív řízení
vzniknout rovněž spo|kům' které sp|ňují podmínky d|e s 70 odst. 2 zákona, poda|y Žádost o
informování o zahajovánÍ spráVních řizeni' a svou účast oznámísprávnímu brgánu v sou|adu

9 s 70 odst' 3 zákona. spráVa tedy V sou|adu s s 70 odst' 2 zákona uvědomiIa také spolek
ceská spo|ečnost ornitologická, |co: 49629549' se sid|em Na Bě|id|e 252134, 150 00 Praha
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5 _ Smíchov' spo|ek Však ve stanovené |hútě svou účast ve správním řízení neoznámi|, a
nestaI se proto jeho účastníkem.

současně by|o Všem účastníkům usnesením oznámeno, že d|e s 36 odst' 1 a 3 správniho
řádu mohou navrhovat dúkazy a činit jiné náVrhy Ve |hůtě nejpozději do 10 dnů od doruěení
tohoto usnesenía současně mají možnost se vyjádňt k podk|adům rozhodnutí' Tuto možnost
nikdo z účastníků řízení nevyuži|'

cást území LHc DVůr Lobeč (kód 408701), na kterou se vztahuje roáodnutí č'j.
sRJo125lKKl2o'|8.4, je součástí chráněné krajinné ob|asti (dá|e také ,'cHKo.,) Kokořínsko -
Máchúv kraj.

Pos|áním cHKo Kokořínsko - |V|áchůV krai je d|e ust. s 2 nařízeni v|ády ě' 17612014 sb.
uchování a obnova jejÍho přírodního prostředí, zejména ekosystémů Vo|ně žijících živočichů a
p|ané rostoucích rost|in, zachováni a obnova eko|ogických funkcí území a zachování
typického charakteru krajiny za současného rozvÍeni eko|ogicky optimá|ního systému
VyužÍvání krajiny a jejích přírodních zdrojů; předmětem ochranv je unikátní krajina Dubska'
Mšenska' Liběchovska, Kokořínského do|u, Jestřebska, Dokeska, Podbezdězí, Ra|ska,
Polomených hor a nivy P|oučnjce, Liběchovky a Pšovky sjedinečným geomorfoIogickým
utvářením, jako jsou p|oché pánve s četnými rybníky a raše|iništi, ska|ní města a kaňonovitá
údo|í' kvádrové pískovce' neovu|kanické vrchy, přirozeně meandrujicí tok řeky P|ouénice a
údo|ípotokú Liběchovky a Pšovky, harmonicky utvářená krajina se zachova|ými eko|ogickými
funkcemi formovaná d|ouhodobou činností ě|ověka s významným podí|em přírodě b|ízkých
|esních' |uěních' Vodních a mokřadních ekosystémů a na ně vázaných vzácných a zv|áště
chráněných druhú rost|in a Živočichů, s V.ýznamným zastoupením dřevin rostoucích mimo |es
a řadou ku|turních a historických památek a souborŮ |idové architektury' které dotváří
charakteristický ráz této krajiny; typy přírodních stanovišť a druhy, pro které by|y vyh|ášeny
evropsky Významné |okality a ptačí ob|ast na území chráněné krajinné ob|asti'

Na dotčeném území doš|o k podstatné změně stavu gradace kůrovců, p|ocha napadených
|esních porostů dá|e narost|a, da|ší smrkové porosty jsou zde nyní značně os|abené a tedy i

Výrazně atraktjvní pro kůrovce. V sou|adu sust. s 84 odst' 1 písm' a) zákona správa
Whodnoti|a' Že tak doš|o ke změně skutečností rozhodných pro vydání rozhodnutí č'j'
sR/0125/Kl(2018 _ 4, protože přis|Ušná výjimka by|a povo|ena předevšÍm za úče|em pá|ení
k|estu a těŽebnÍch zbytků napadených kůrovci nebo atraktivních pro jejich výVoj. z h|ediska
efektivnosti a zamezení da|šího šíření kůrovců do oko|ních porostú, se jeví tato technologie
jako nejrychlejší a nejúěinnější' V odůvodněných případech' kdy zájem e|iminace rizika
spojeného s namnožením kúrovců a nás|edným napadením zdravých stromů převažuje nad
zájmem zachování óásti organické hmoty s vázanou zásobou minerá|ních živin, |ze povaŽovat
ipá|ení klestu za způsob' kteÚ může napomoci zabránit p|ošnému rozpadu os|abených částí
Iesů.

spráVa se tedy po dosavadních zkušenostech s rozdě|áVáním ohňů za úče|em pá|ení k|estu
přik|oni|a k poŽadované zméně uvedeného rozhodnuti (prod|ouŽení období stanoveného pro
rozdě|áváni ohňů)' a to mimo jiné i proto, Že dosud neby|o na dotčeném územi zaznamenáno
žádné wznamné ov|ivněnÍ zachování stavu předmětu ochrany cHKo či jiný negativní v|iv
provádění této činnosti na zákonem chráněné zájmy ochrany přírody a krajiny' NoVé
stanovené znění podmínky Však stá|e minima|izuje h|avní riziko pá|ení k|estu a rozdě|áváni
ohně obecně' tj. vznik |esního poŽáru, a|e i přesto je třeba vždy dodrŽovat také všechny další
obecně platné principy pro předcházení Vzniku požáru.

Z qýše uvedených důVodů by|o rozhodnuto tak, jakje uvedeno Ve Výroku tohoto rozhodnutí

PoUčENi o oDVoúNí

Proti tomuto rozhodnutí se |ze pod|e s 81 odst' 1 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho
doručení odvo|at k Ministerstvu Životního prostředí, a to podáním učiněným u správy (AoPK
ČR' regioná|ní pÍacoviště spráVa chráněné krajinné ob|asti Kokořínsko - MáchůV kraj)' V
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případě, Že pÍsemnost bude u|ďena u provozovate|e poštovních s|užeb, |húta pro podánl
odvo|ání se počítá ode dne přeyzeti rozhodnutí, nejpozděii však od desátého dne ode dne
jejího u|oženÍ. Včas podané odvo|ání má odk|adný účinek.

Rozdě|ovnÍk:

. Účastník řízení d|é ust s 27 odst. í správního řádu:
|ng. Jaromír Šimonek, Lobeě 2, 277 36 Lobeč

. Účastník řízení d|e ust. s 27 odst. 2 správního řádu;
Obec Blatce, Houska 79, 472 o'l Blatce
Město Doksy, náméstí Repub|iky 193' 472 0í Doksy
Město Dubá, Masarykovo náměstí 138/'l, 47141oubá
obec Lobeč. Lobeč 43. 277 36 Lobeč
obec ilosá|ov. Nosá|ov 29. 277 35 Mšeno
obecŽdíÍec, Ždírcc7, 472 01 Doksy
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