
Obec  Svojetice
251 62 Mukařov, Na Kopci 14, tel./fax 323 660 600

ICO: 00240834
web: www.svojetice.cz,   e-mail: urad@svojetice.cz   DS: 39aakyt

úřední dny: pondělí 8.00-12.00 hodin, středa 8.00-12.00 a 16.00-18.00 hodin

Stránka 1 z 3

Vyřizuje:  Dominika Doležalová

Datum: 30.01.2023

Číslo jednací: 0216/2023/OU/DDo

Vaše č.j. 008501/2023/KUSK
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Krajský úřad Středočeského kraje v Praze
Odbor životního prostředí a zemědělství
Ochrana přírody a krajiny
Zborovská 81/11
150 00  Praha

Vyjádření obce k odvolání účastníků řízení

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) 
svým rozhodnutím ze dne 15. 12. 2022, č.j. 149677/2022/KUSK, sp.zn. SZ_109273/2022/KUSK/8 (dále 
jen „rozhodnutí“) povolil podle ustanovení § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. výjimku ze zákazů 
uvedených v ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného 
vývoje zvláště chráněných živočichů druhu slepýš křehký (Anguis fragilis) při realizaci stavebního 
záměru „Dělení pozemků, vč. inženýrských sítí a komunikací – lokalita V Jámách, k.úz. Svojetice“, na 
pozemcích parc.č. 161/14, 161/57 a 161/81 v k.ú. Svojetice.

Účastníci řízení, konkrétně ČSOP Svojetice a Občanské sdružení Báječný svět, z.s., proti rozhodnutí 
podali odvolání. Odvolání byla doručena obci Svojetice (dále jen „obec“), která byla podáním 
krajského úřadu ze dne 17. 1. 2023 vyzvána, aby se k podaným odvoláním vyjádřila. Obec se tedy 
k podaným odvoláním vyjadřuje tak, jak je uvedeno dále.

Předně obec sděluje, že s rozhodnutím krajského úřadu souhlasí a považuje ho za bezvadné. Krajský 
úřad rozhodoval na základě detailně zjištěného stavu, měl k dispozici rozsáhlé podklady, o něž se při 
svém rozhodování opřel, a důvody, které jej vedly k udělení výjimky dle ustanovení § 56 odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb., v rozhodnutí obsáhle vysvětlil. V rozhodnutí je řádně odůvodněno, v čem 
převažuje veřejný zájem ve smyslu ustanovení § 56 odst. 2 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. nad 
zájmem na ochraně ohroženého živočicha. Krajský úřad se v rozhodnutí také dostatečným způsobem 
vypořádal s námitkami některých účastníků řízení směřujícím proti povolení výjimky.

K odvolání ČSOP Svojetice ze dne 12. 1. 2023

ČSOP Svojetice ve svém odvolání uvádí, že krajskému úřadu předložil důkaz, který má zpochybňovat 
hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny dle ustanovení § 67 zákona č. 
114/1992 Sb. (dále jen „hodnocení vlivu zásahu“), jenž byl zpracován autorizovanou osobou a 
následně v řízení předložen žadatelem. Jak správně krajský úřad v rozhodnutí uvádí, odkazujíce 
přitom na relevantní judikaturu Nejvyššího správního soudu, tak mu nepřísluší toto hodnocení vlivu 
zásahu zpochybňovat. Hodnocení vlivu zásahu představuje pro správní orgán stěžejní podklad pro 
budoucí rozhodnutí a může být zpochybněno pouze jiným srovnatelným podkladem, který ovšem 
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