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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), resp. § 77a
odst. 4 písm. l) 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 živočichů
dle ustanovení § 56 zákona a k udělení souhlasu se zásahem do významného krajinného prvku
na území evropsky významné lokality dle ustanovení § 4 odst. 2 zákona, na základě předložené
žádosti právnické osoby Obec Noviny pod Ralskem, se sídlem Noviny pod Ralskem č.p. 116,
IČ: 00672904 (dále jen „žadatel“), zastoupené na základě plné moci právnickou osobou
RAL Projekt s.r.o., se sídlem Pod Vodárnou 4746/5c, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ: 01879570,
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 18. 8. 2017, bylo
zahájeno řízení
I. ve věci povolení výjimky ze základních ochranných podmínek ve smyslu ustanovení § 50
odst. 2 zákona zvláště chráněných druhů živočichů v kategorii silně ohrožené dle přílohy č. III
vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona, ledňáčka říčního (Alcedo
atthis) a vydry říční (Lutra lutra), a to ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje těchto
druhů, rušit je, chytat, zraňovat nebo usmrcovat a poškozovat nebo ničit jimi užívaná sídla.
II. ve věci udělení souhlasu se zásahem do významného krajinného prvku, vodního toku
Ploučnice, podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona.
Záměrem, pro který je výjimka a souhlas požadován, je „Cyklostezka Noviny pod Ralskem“.
Záměrem je zbudování 1,677 m dlouhého úseku stezky pro cyklisty podél Ploučnice převážně
intravilánem obce Noviny pod Ralskem. Základní šířka jízdního pruhu je navržena 2,5 m s 0,5 m
širokou krajnicí. Záměrem budou dotčeny pozemky p. č. 941/15, 941/16, 941/17, 92/15, 89/5, 87/8,
943/7, 87/4 a 857 v k. ú. Noviny pod Ralskem. Lhůta výstavby se předpokládá 7 měsíců,
předložená projektová dokumentace předpokládá zahájení stavby už v r. 2017.
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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.
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),
resp. § 77a odst. 4 písm. l) zákona k povolení výjimky pro zvláště chráněné druhy živočichů
dle ustanovení § 56 zákona a k udělení souhlasu se zásahem do významného krajinného prvku
na území evropsky významné lokality dle ustanovení § 4 odst. 2 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:
Obec Noviny pod Ralskem, č.p. 116, Noviny pod Ralskem, IČ: 00672904, zastoupená na základě
plné moci společností RAL Projekt s.r.o., Pod Vodárnou 4746/5c, Jablonec nad Nisou,
IČ: 01879570
Odůvodnění:
Řízení bylo zahájeno dnem podání žádosti žadatelem, tj. 18. 8. 2017. Součástí žádosti je projektová
dokumentace pro stavební povolení vypracovaná společností JAP projekt s.r.o. v prosinci 2016
a doplněná o „Dodatek č. 1“ této projektové dokumentace a přílohu „Rozsah kácení“ z května 2017.
Výjimka a souhlas se zásahem do významného krajinného prvku vodní tok jsou požadovány
v souvislosti s výstavbou cyklostezky s asfaltobetonovým povrchem podél Ploučnice v Novinách
pod Ralskem podle výše uvedené projektové dokumentace.
Ploučnice je v řešeném úseku součástí evropsky významné lokality Horní Ploučnice. Krajský úřad
v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona vyloučil významný vliv záměru „Cyklomagistrála
Ploučnice, úsek Noviny pod Ralskem“ (což je totožný záměr se stavbou „Cyklostezka Noviny
pod Ralskem“) na soustavu Natura 2000 stanoviskem č.j. KULK 1845/2017 ze dne 3. 2. 2017.
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:
Obec Noviny pod Ralskem, č.p. 116, Noviny pod Ralskem, IČ: 00672904
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, IČ: 70889988
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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.

Ing. Radka Vlčková
vedoucí oddělení zemědělství a ochrany přírody

Na vědomí:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Liberecko
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