Ill.

Agentura jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78
odst. 1 a odst. 3 písm. h) zákona, v řízení o žádosti žadatele o udělení výjimky ze zákazu podle §
26 odst. 1 pism. c) zákona, tedy ze zákazu vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly na území CHKO,
mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, a
žádosti o udělení souhlasu k činnostem vymezených v bližších ochranných podminkách dle § 44
odst. 3 zákona v PR Podhorní vrch spočívajících v zákazu vjíždění, zastavováni a stání motorovými
vozidly dle čl. 3 odst. 1 písm. f) a čl. 4 odst. 2 písm. c) Vyhlášky, vedené pod sp. zn.
SR/0027/US/20'l9 podle ust. § 36 odst. 3 ve spojení s § 39 odst. 1 správního řádu vydává toto

USNESENÍ
Agentura v řízení ve shora uvedené věci shromáždila dostatečné podklady pro vydání rozhodnutí,
k nimž se mohou účastníci řízeni vyjádřit do 5 dnů od doručení tohoto usnesení. Poté bude ve věci
rozhodnuto.

ODŮVODNĚNÍ:
Agentura vede jako příslušný orgán ochrany přírody řízení sp. zn. SR/0027/US/2019 o udělení
výjimky ze zákazu vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly na území chráněných krajinných oblastí,
mimo silnice a místm komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody. Podle
ust. § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí dána možnost
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Do správního spisu mohou účastníci nahlédnout na adrese
uvedené v záhlaví (místnost č. 151 , každý všední den od 8:00 do 15:00 hod.), event. v jiném termínu
po předchozí telefonické dohodě. Součástí spisu jsou ke dni vydání tohoto usnesení tyto podklady:

Žádost o povolení výjimky
Postoupení pro nep?Ísluš-nost (CHKO Šumava, CHKO Labské pískovce)
Vzhledem k velkému počtu účastníků a nutnosti posoudit vzákonem stanovené Ihůtě všechny
podklady pro rozhodnutí včetně vyjádření všech účastníků k nim, rozhodla Agentura vzájmu
procesní ekonomie stanovit Ihůtu k podávání návrhů a k vyjádření se k podkladum pro rozhodnutí.
Takto stanovená Ihůta se vzhledem ke složitosti předmětu řízení jeví jako dostatečná pro možnost
uplatnění práv a oprávněných zájmů účastníků. Zmeškání úkonu v této Ihůtě Ize prominout jen ze
závažných důvodů a za podmínek stanovených v § 41 správního řádu.
POUČENÍ 0 0DVOLÁNÍ:
Proti tomuto usnesení se Ize podle § 76 odst. 5 správmho řádu odvolat do patnácti dnů ode dne jeho
doručení k Ministerstvu životmho prostředí, a to podáním učiněným u Agentury. Podané odvolání
nemá odkladný účinek.
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