Krajský úřad Libereckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství

Lázně Kundratice a.s.
Lázeňská 134
463 52 OSEČNÁ

Obec Hamr na Jezeře
Děvínská 1
471 28 HAMR NA JEZEŘE

ČÍSLO JEDNACÍ

OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL

LIBEREC

KULK 66767/2017
OŽPZ 1090/2017 OZOP

Mgr. Waldhauserová/621

7. 9. 2017

irena.waldhauserova@kraj-lbc.cz

I. OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“),
jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 a § 77a odst. 5 písm. h) zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
k povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
dle ustanovení § 56 zákona na základě předložené žádosti právnické osoby Lázně Kundratice a.s.,
se sídlem Lázeňská 134, Osečná, IČ: 46708880 (dále jen „žadatel“), v souladu s ustanovením § 47
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
oznamuje,
že dnem doručení žádosti správnímu orgánu, tj. dnem 29. 8. 2017, bylo
zahájeno řízení
ve věci povolení výjimky ze základních ochranných podmínek ve smyslu ustanovení § 49
odst. 1, resp. § 50 odst. 2 zákona) zvláště chráněných druhů rostlin dle přílohy č. II vyhlášky
č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „vyhláška“), a to v kategorii silně ohrožené vrbiny kytkokvěté (Lysimachia thyrsiflora) a rdestu
alpského (Potamogeton alpinus) a v kategorii ohrožené ostřice Davallovy (Carex davalliana),
ze zákazu tyto druhy poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji, a zvláště chráněných druhů
živočichů dle přílohy č. III vyhlášky, a to v kategorii kriticky ohrožené skokana skřehotavého
(Pelophylax ridibundus) a skokana ostronosého (Rana arvalis), v kategorii silně ohrožené skokana
štíhlého (Rana dalmatina), skokana zeleného (komplex) (Pelophylax esculentus s.l.) a vážky
jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis) a v kategorii ohrožené ropuchy obecné (Bufo bufo),
ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje těchto druhů, rušit je, chytat, zraňovat nebo
usmrcovat a poškozovat nebo ničit jimi užívaná sídla.
Záměrem, pro který je výjimka požadována, je pokračující těžba peloidu k léčebným účelům
na pozemcích p. č. 444/1 a 445 v k. ú. Hamr na Jezeře v rozsahu max. 1000 m3 ročně, která bude
probíhat pouze během zimních měsíců při silném zámrzu. Postupně budou těženy další dvě laguny.
Předpokládaná doba těžby je 15 let.
Účastníci řízení mají právo seznámit se s podklady rozhodnutí a mohou uplatnit své připomínky
a námitky nejpozději do termínu stanoveného níže usnesením. Mohou tak učinit na krajském
úřadu v kanceláři č. 1121, 11. patro, a to vždy v pondělí nebo ve středu od 8:00 do 17:00 hodin,
v ostatní dny pouze po předchozí telefonické dohodě (tel. 485 226 621). Pro vyjádření účastníků
stanovil krajský úřad lhůtu, která je uvedena níže v usnesení.
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Občanská sdružení dle ustanovení § 70 zákona jsou oprávněna účastnit se správního řízení, pokud
oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne zveřejnění zahájení řízení na digitální úřední desce
krajského úřadu.

II. U S N E S E N Í
Krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 5) písm. h) zákona
k povolení výjimky pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů dle ustanovení § 56 zákona tímto
podle ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu určuje účastníkům řízení lhůtu k činění jejich
návrhů a důkazů, a to 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Lázně Kundratice a.s., Lázeňská 134, Osečná, IČ: 46708880
Odůvodnění:
Řízení bylo zahájeno dnem podání žádosti žadatelem, tj. 29. 8. 2017. Výjimka je požadována
v souvislosti s pokračující těžbou peloidu k léčebným účelům na pozemcích p. č. 444/1 a 445
v k. ú. Hamr na Jezeře. Rozsah těžby bude max. 1000 m3 ročně. Těžba bude probíhat pouze během
zimních měsíců při silném zámrzu. Postupně budou těženy další dvě laguny. Předpokládaná doba
těžby je 15 let.
Účastníci správního řízení se mohou s podklady řízení seznámit a uplatnit své připomínky
či námitky ve stanovené lhůtě, kterou správní orgán považuje za přiměřenou. Správní orgán má
k dispozici dostatek podkladů k posouzení věci, nepředpokládá konání samostatného ústního
jednání spojeného s místním šetřením.
Neobdrží-li krajský úřad ve stanovené době Vaše vyjádření (za dodržení lhůty se považuje, pokud
je poslední den lhůty písemnost podána k poštovní přepravě) nebo se do uplynutí lhůty nedostavíte
ke správnímu orgánu za účelem uplatnění návrhů a důkazů, tj. nevyužijete-li svého práva účastníka,
bude rozhodnutí vydáno již bez dalšího právního úkonu.
Účastníci řízení dle § 27 správního řádu:
Lázně Kundratice a.s., Lázeňská 134, Osečná, IČ: 46708880
Obec Hamr na Jezeře, Děvínská 1, Hamr na Jezeře, IČ: 00673498
Poučení:
Proti tomuto usnesení se může účastník odvolat k Ministerstvu životního prostředí, a to ve lhůtě
patnácti dnů ode dne jeho oznámení, a to podáním u Krajského úřadu Libereckého kraje. Podané
odvolání nemá podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.
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