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Oznámení o zahájení řízení o výjimce ze zákazů u zvláště chráněných druhů
živočichů.
Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí (dále jen „správní
orgán“), byla dne 4. 1. 2022 doručena žádost Správy železnic, s. o., se sídlem
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha1, IČO 70994234, zastoupené na základě plné moci
právnickou osobou SAGASTA s. r. o. se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha
4, IČO 04598555 o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), ze zákazů
stanovených v ust. § 50 ZOPK k ochraně zvláště chráněných druhů živočichů (dále jen
„ZCHDŽ“): čmeláci (Bombus ssp.), mravenci (rod Formica), čolek obecný (Lissotriton
vulgaris), ropucha obecná (Bufo bufo), ještěrka obecná (Lacerta agilis), ještěrka
živorodá (Zootoca vivipara), slepýš křehký (Anguis fragilis) zmije obecná (Vipera
berus), užovka obojková (Natrix natrix), kuňka žlutobřichá (Bombina bombina), ťuhýk
obecný (Lanius collurio), vlaštovka obecná (Hirundo rustica), rak říční (Astacus
astacus), bobr evropský (Castor faber). Žadatel podal žádost o povolení výjimky
uvedené ZCHDŽ rušit, chytat, přemísťovat, neúmyslně zraňovat nebo usmrcovat, a to
včetně jejich vývojových stádií.
Důvodem žádosti je plánovaná výstavba „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st.
hranice SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) – státní hranice SRN“ Stavba je
umístěna na pozemcích v katastrálních územích: Babylon, Bořice u Domažlic, Brnířov,
Česká Kubice, Dobříkov na Šumavě, Domažlice, Havlovice u Domažlic, Hluboká u
Kdyně, Horní Folmava, Chodská Lhota, Kdyně, Kout na Šumavě, Libkov, Loučim,
Pasečnice, Pocinovice, Prapořiště, Smolov u Domažlic, Smržovice, Spáňov, Starec,
Starý Spálenec. Modernizace má být vedena v trase stávající železniční trati.
Podkladem k žádosti o výjimku je přiložené posouzení vlivu na životní prostředí
(Ecological Consulting a.s., 2021). Závěr posouzení vyhodnotil možný negativní vliv
na výše uvedené ZCHDŽ, a navrhl doporučení k minimalizaci negativního dopadu
stavby na ZCHDŽ. K žádosti byl přiložen popis převažujícího veřejného zájmu na
realizaci stavby modernizace trati. Cílem stavby je zvýšení efektivity železniční
dopravy a zlepšení technického stavu a parametrů železniční tratě Plzeň – Domažlice
– státní hranice, dle požadavků a technických norem tuzemské a evropské legislativy.
K žádosti byla elektronicky přiložena projektové dokumentace (PD):„Modernizace trati
Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) – státní
hranice SRN“, SAGASTA s. r. o., 2021.
Správní orgán v souladu s ust. § 47 odst. 1 správního řádu u v ě d o m u j e o zahájení
správního řízení všechny jemu známé účastníky řízení. Spolky a jiné instituce, které
požadují být v souladu s ust. § 70 ZOPK předem informovány o zahajovaných
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správních řízeních, které oznámí svou účast na řízení do 8 dnů od doručení tohoto
oznámení, budou mít dle § 70 ZOPK postavení účastníka řízení.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí nejlépe po předchozí
telefonické domluvě (tel. č. 377 195 595) v kanceláři Krajského úřadu Plzeňského
kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, 3. poschodí, č. dveří 327.
Účastníci řízení mají v řízení zejména tato práva:
- zvolit si zmocněnce, přičemž zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou
mocí, kterou lze udělit i ústně do protokolu (§ 33 odst. 1 správního řádu)
- navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí,
pokud správní orgán usnesením neprohlásil, dokdy můžete své návrhy činit (§ 36 odst.
1 správního řádu)
- vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu)
- vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům (§ 36 odst. 3 správního řádu)
- nahlížet do spisu, činit si výpisy ze spisu a dále žádat správní orgán o pořízení kopie
spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 1 a 4 správního řádu)
Účastníci řízení mají v řízení zejména tyto povinnosti:
- poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování
podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu)
- označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu)

Ing. Jan Kroupar
vedoucí oddělení ochrany přírody
podepsáno elektronicky

Rozdělovník
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