věci vmapě zaznamenat, nebot' nejsou vdobě vydání tohoto OOP Agentuře známy). Přípis
neobsahoval konkrétní návrhy na změnu podmínek uvedených v návrhu OOP. Na zaslanou odpověd'
již Městys Libice nad Doubravou nereagoval, tudíž Agentura uzavírá, že danou problematiku
dostatečně vysvětlila.

Dne 11. 1 . 2019 byl doručen přípis Johna Daniela Bartoše a Roberty Dawn Robillard ze Štramberka.
Daný přípis však po obsahové stránce nesplňuje rámcové požadavky podle § 37 správního řádu
k podání připomínek či námitek. Osoby nebyly k podání připormnek ani námitek aktivně legitimovány,
nebot' nebyly přímo dotčeny návrhem OOP v jejich právech, povinnostech nebo zájmech, připis se
věcně netýká předmětu návrhu OOP, a na pozemky, na něž je v přípise odkazováno a k nimž se
polemiky přípisu vážou, návrh OOP ani z hlediska územní působnosti nedoléhá.
Zdůvodu výše popsaných se Agentura nezabývala přípisem městysu Libice nad Doubravou ani
přípisem J. D. Bartoše a R. D. Robillard jako podnětem ve smyslu ust. § 172 odst. 4 správního řádu a
ani o nich Agentura nerozhodovala postupem podle § 172 odst. 5 správního řádu. Nicméně oběma
subjektům byla Agenturou zaslána písemná odpověd' o vyhodnocení jejich přípisu po obsahové
stránce (u fyzických osob i s poučením, který orgán ochrany přírody je příslušný k řešeni jejich věci).

V zákonné Ihůtě pak podaly písemné odůvodněné námitky Lesy České republiky, s. p., l(,' 42196451 ,
se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové; Lesy města Český Krumlov, s. r. 0., IČ:
60826355, se sidlem Domoradice 1 , 381 01 Český Krumlov: Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s. r.

o., IČ: 01559109, se sídlem Wurmova 562/9, 779 00 0lomouc? Lesy města Olomouce, a. s. IČ::
28633032, se sídlem Lomená "177]4, 779 00 0lomouc - Neředín; KINSKÝ žd'ár, a. s., Ič: 46901523,
se sídlem Zámek 1/1, 591 02 žd'ár nad Sázavou; Rytířský řád Křižovníkí"í s červenou hvězdou, Ič:
00408026, se sídlem Platnéřská 19"l/4, 110 00 Praha 1 - Staré město; pan Martin Smolka, bytem

HostěUn 87, 687 71 Bojkovice: a Městys Lhenice, IčO: 00250546, se sídlem školní 124, 384 02
Lhenice, přičemž o nich Agentura rozhodla postupem podle ust. § 172 odst. 5 správního řádu tak, jak
je uvedeno nÍŽe.

Dne 25. 2. 2019 rozhodla Agentura podle ust. § 172 odst. 5 správního řádu o písemných námitkách

Lesy ČR, s. p., IČ0 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec
Králové (dále jen ,,LČR, s. p.?) ze dne 8. 1 . 2019 proti návrhu OOP č. 1 vydaného Agenturou dne 10.
12. 2018, sp. zn. SR/0150/US/2018, tak, že se jim nevyhovuje.
Odůvodnění:

L(,R, s. p. v podaných námitkách navrhují, aby podmínky OOP byly doplněny takto: 1 . ,,činnost, k níž je
udělována výjimka či souhlas dle OOP nesmí ovlivnit dosažení či udúení příznivého stavu druhu
z hlediska ochrany druhu rostliny a živočicha, který je předmětem podle práva ES", k tomu Agentura
uvádí, že o tom bylo pojednáno již v odůvodnění zveřejněného návrhu OOP, a sice obě činnosti, tj. jak
monitorovací, tak managementové práce probíhají pod záštitou Agentury, která je samotným orgánem
ochrany přírody a tedy ze samotné povahy jejího poslání a odborných činností j svěřené zákonem
nebo pověřovacím aktem ministerstva životního prostředí dbá o blaho ochrany drutíů rostlin a
živočichů v míře přípustné zákonem o ochraně přírody a krajiny a evropskou legislativou: tak jak je
navrhováno znění podmínky, by šlo pouze o vágní nevymahatelné konstatování? 2. ,,výjimky či souhlas,
které jsou tímto OOP povoleny či uděleny nenahrazují nezbytná povolení a jiné správní akty dle jiných
právních předpisů"; ktomu Agentura uvádí, že takto formulovanou podrmnku považuje za
nadbytečnou, a to pro její nevymahatelnost a obecnou formulaci. Agentura k této námitce dále uvádí,
že je j z úřední činnosti známo, že ji spíše jiné orgány státní správy bezhlavě přepisují do všech svých
výrokových částí rozhodnutí, aniž by si uvědomily, že je logické, že vydávaný akt ošetřuje pouze ty
činnosti, ke kterým má zákonem svěřenou pravomoc rozhodnout a nadto zformálniho hlediska
jednotlivá příslušná ustanovení zákona jsou vyjmenována v návěti aktu (zde OOP); dále 3. ,jednotlivé
činnosti Ize provádět pouze po odsouhlasení s dotčenými vlastníky a projednání s dalšími dotčenými
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