ZO ČSOP 3.ZO Hořovicko, Třenice, Kymličkova 110, 267 61 (,erhovice, IČ 14803682
Česká společnost ornitologická, Východočeská pobočka, Zámek 2, 530 02 Pardubice, IČ
70804974

Stop tunelům, z.s., Na Valech 3, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 22879552
Účastníci řízení mají v řízení práva a povinnosti, s nimiž je správní orgán seznamuje v příloze
připojeným Poučením o právech a povinnostech.
Agentura nepovažuje podmínky § 49 odst. 1 správního řádu za naplněné, a proto nenařizuje ve věci
ústní jednání.
V souladu s § 144 odst. 1 správního řádu budou v tomto řízení použita ustanoveni správního řádu

pro řízení s velkým počtem účastníků. Účinky doručení tohoto oznámení jsou spojeny pouze s
publikací tohoto oznámení na úřední desce Agentury.

Il.

USNESENÍ
Agentura jako orgán ochrany přírody přislušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78
odst. 1 a odst. 3 písm. h) zákona, podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu
zastavuje řízenÍ
o žádosti žadatele ze dne 22. 2. 2019, č. j. SR/0027/US/2019 ve věci žádosti o uděleni výjimky dle
§ 43 odst. 1 zákona, ze zákazu vstupovat a vjíždět mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu
ochrany přírody a zákazu vjíždět motorovými vozidly na území NPR Tabulová dle § 29 písm. d) a §
29 písm. h) zákona, nebot' je žádost zjevně právně nepřípustná.
ODIJVODNĚNÍ:
Agentura obdržela výse uvedenou žádost o povolení výjimky dne 22. 2. 2019, po dotázání
regionálních pracovišt' Agentury k předmětu žádosti však bylo zjištěno, že výjimka k vjezdu pro NPR
Tabulová již byla udělena RP SCHKO Pálava rozhodnutim č. j. SR/0368/JM/2016-5 ze dne 12. 9.
2016. Tato výjimka je nadále pravomocná a v platnosti do doby naplnění podmínky č. 4 této výjimky.
Agentura k dnešnímu dni naplnění této podmínky však neeviduje. V souladu se zásadou překážky
věci rozhodnuté dle § 48 odst. 2 správního řádu tak není možno o této věci pravomocně rozhodnout,
takovou žádost je proto třeba vyhodnotit jako zjevně právně nepřípustnou.
POUČENÍ 0 0DVOLÁNÍ:

Proti tomuto usnesení se Ize podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do patnácti dnů ode dne jeho
doručení k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u Agentury. V případě, že
písemnost bude uložena u provozovatele poštovních služeb, Ihůta pro podání odvolání se počítá
ode dne převzetí rozhodnutí, nejpozději však od desátého dne ode dne jejího uložení. Podané
odvolání nemá odkladný účinek.
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