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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
I.

0 zahájem řízeíí s velkým počtem účirtníkioi

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen ,,Agentura"), jako orgán ochrany přírody příslušný

podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 a § 78 odst. 3 písm. h) zákona č. "l l41l992
sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen ,,zákon") a dle ust. § 47 odst. 1 , resp. §
144 odst. 2, ve spojení s § 140 odst. 2 zákona č. 500/2004 sb., správní řád, v platném znění (dále

jen ,,správní řád")

(a) oznamuje zahájení společného správního řízení o žádosti žadatele Národní agentura pro
komunikační a informačni technologie, s. p., se sídlem Kodaňská 144l148, 101 00 Praha 10

- Vršovice, IČ 04767543, zastoupeného Mgr. Vladimírem Rohelem (dále jen "žadatel") o
udělení výjimky ze zákazu podle § 26 odst. 1 písm. c), § 29 písm. d) a § 29 písm. h) zákona,
tedy ze zákazu vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly na území chráněných krajinných
oblastí (dále jen ,,CHKO"), mimo silnice a místni komunikace a místa vyhrazená se
souhlasem orgánu ochrany přírody, dále ze zákazu vstupovat a vjíždět mimo cesty
vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody a zákazu vjíždět motorovými vozidly na
území národní přírodní rezervace (dále jen ,,NPR"), z důvodu servisních prací na zařízeních
rádiové sítě PEGAS Integrovaného záchranného systému, podle § 43 odst. 'l zákona, a to
konkrétně pro CHKO Beskydy, CHKO Bílé Karpaty, CHKO Blanskýký.les,
les, CHKO Brdy, CHKO
Cesl les, CHKO Č:eský
Broumovsko, CHKO České středohoří, CHKO Če'ský kras, CHKO:)Český

ráj, CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, CHKO Křivoklátsko, CHKO Lužické hory, CHKO
CHKO Slavkovský les, CHKO
Moravský kras, CHKO Orlické hory,
hory, CHKO
CHKO Pálava,
P

Třeboňsko, CHKO Žd'árské vrchy a NPR Tabulová, , a žádosti žadatele o udělení souhlasu k
činnostem vymezených v bližších ochranných podmínkách přírodní rezervace (dále jen ,,PR")
Podhorrí vrch spočívajících v zákazu vjždění, zastavování a stání motorovými vozidly dle
čl. 3 odst. "I písm. f) a čl. 4 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 5/'1997 Správy chráněné krajinné
oblasti Slavkovský les, o zřízení přírodní rezervace Podhorní vrch, v platném znění (dále jen
,,Vyhláška"), a to dle § 44 odst. 3 ve spojení s § 44b zákona,
a to na období 2019-2024.
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