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I.
Oznámení o zahájení správního řízení ve věci ochrany přírody a krajiny
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa CHKO Křivoklátsko (dále jen „AOPK ČR-Správa
CHKO Křivoklátsko“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustan. § 78 odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), podle ustan. § 44
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád) oznamuje
zahájení správního řízení na základě žádosti zájmového spolku Střela Žebrák, se sídlem Vápenice
56, 267 53 Žebrák, IČO 22847499 ve věci udělení souhlasu k uspořádání 7. ročníku pochodu
s názvem „Žebrácký vandr“ v k. ú. obcí Březová, Bzová, Drozdov, Líšná, Točník a města
Žebrák dne 8. 4. 2017, na území CHKO Křivoklátsko dle ustan. § 44 odst. 3 „zákona“
v součinnosti s ustan. § 2 odst. 2 písm. c), Výnosu Ministerstva kultury ČSR ze dne 24. 11. 1978,
kterým se zřizuje Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko.
Žadatel přiložil k žádosti mapy s vyznačenými trasami pochodu.
Dne 3. 1. 2016 bylo v souladu s § 44, odst. 1 „správního řádu“ zahájeno správní řízení.
Protože podkladové materiály poskytují dostatek informací a správnímu orgánu je skutečný stav
věci na místě znám, upouští se od ústního projednání věci.
V tomto řízení jsou oprávněni jednat a činit úkony vyplývající ze správního řízení RNDr. Petr Hůla,
vedoucí AOPK ČR-Správy CHKO Křivoklátsko a Lukáš Vápeník, krajinný ekolog Správy CHKO
Křivoklátsko.

II.
Usnesení o určení lhůty pro podávání návrhů
Ttímto usnesením podle § 36 odst. 1 „správního řádu“ správní úřad určuje lhůtu, v rámci které se
účastníci řízení mohou účastníci řízení podávat návrhy či navrhovat důkazy a to písemně, nebo
elektronickou poštou Lhůta je stanovena do 8 dnů od doručení. Tato lhůta byla stanovena
vzhledem k termínu pro vydání rozhodnutí a nutnosti posoudit včas všechny návrhy účastníků
řízení. Po jejím uplynutí správní orgán nepřihlédne k nově navrženým důkazům a podaným
návrhům.
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Občanská sdružení podle § 70 odst. 3 „zákona“ oznámí písemně do 8 dnů ode dne doručení
tohoto oznámení svou případnou účast v uvedeném řízení.
Proti tomuto usnesení je možné podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Ministerstvu
životního prostředí, odboru výkonu státní správy I, Vršovická 1442/65, 110 10, Praha 10, a to
podáním učiněným u AOPK ČR Správy, Zbečno 5, 270 24 Zbečno. Odvolání nemá podle ustan. §
76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.
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