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Seznámení s podklady rozhodnutí – výjimka z ustanovení § 26 odst. 3 písm. a) zákona
č. 114/1992 Sb. – použití biocidů k ošetření lapáků a aktivně napadených stromů proti
kůrovcům a ošetření sazenic proti klikorohu borovému
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Jižní Čechy, oddělení Správa CHKO
Blanský les (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75
odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 a odst. 3 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), podle ust. § 36 odst. 3 ve spojení s § 39 odst.
1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) vydává toto

USNESENÍ
Agentura v řízení ve věci povolení výjimky ze zákazu použití insekticidů za účelem asanace
kůrovcového dříví, a dále k ošetření sazenic proti klikorohu borovému v lesních porostech v první a
druhé zóně CHKO Blanský les, mimo maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná
pásma, na území spravovaném LČR s.p., LZ Boubín, sp. zn. SR/0059//JC/2021 shromáždila
dostatečné podklady pro vydání rozhodnutí, k nimž se mohou účastníci řízení vyjádřit do 8
dnů od doručení tohoto usnesení. Poté bude ve věci rozhodnuto.
O D Ů V O D N Ě N Í:
Správní řízení ve věci bylo zahájeno dne 3.3.2021. Ve stanovené lhůtě se písemně vyjádřil
zapsaný spolek Hnutí Duha s následujícími připomínkami: V CHKO, navíc v I. a II. zóně by se jedy
používat neměly. Používání biocidů v CHKO Blanský les není veřejným zájmem. Pokud ano,
nechť to žadatel dokáže. Nesouhlasí s použitím biocidů na tak rozsáhlém území a na tak dlouhou
dobu. Nelze zabránit kontaktu biocidů s lidmi. Požadují seznámení s konkrétním druhem biocidu a
skutečnost, zda se jedná o bodové zásahy či plošné použití. V současné době alarmujícím
způsobem ubývá v krajině hmyzu a ptactva v důsledku použití jedů.
Poté bylo ve věci rozhodnuto, byly stanoveny podmínky a vypořádány připomínky, načež bylo
přihlášeným spolkem podáno odvolání. Odvolací orgán rozhodnutí zrušil a vrátil k novému
projednání z důvodů, že nebylo správně jmenováno označení zapsaného spolku, který se řízení
účastnil (bylo převzato z hlavičky dopisu a razítka, nikoliv z registru), nebylo správně procesně
postupováno, neboť nebyli informováni všichni účastníci řízení o vyjádření Hnutí DUHA České
Budějovice, stanovisko podle § 45i nebylo vydáno jako podklad rozhodnutí v předstihu před
rozhodnutím a účastníci řízení tak o něm nebyli informováni v průběhu řízení, a nebylo účastníkům
oznámeno, že bylo ukončeno shromažďování podkladů k rozhodnutí. Dále nebylo patřičně
uvedeno, že se jedná pouze o lesní porosty ve správě Lesů ČR, s.p., LZ Boubín. Má být opětovně
posouzena účelnost povolení požadovaných činností na území I. zóny CHKO.
Podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí dána
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Do správního spisu mohou účastníci nahlédnout na
adrese uvedené v záhlaví, nejlépe po předchozí telefonické dohodě. Součástí spisu je ke dni
9.8.2021 dosavadní dokumentace řízení, tj. podaná žádost, zahájení správního řízení, přihlášení a
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vyjádření zapsaného spolku Hnutí DUHA České Budějovice, rozhodnutí ve věci, odvolání
zapsaného spolku Hnutí DUHA České Budějovice, oznámení o odvolání pro ostatní účastníky
řízení, postoupení odvolání odvolacímu orgánu, rozhodnutí o odvolání, jímž se rozhodnutí ve věci
ruší a vrací k novému projednání a stanovisko, kterým je vyloučen významný negativní vliv záměru
na Evropsky významnou lokalitu. Dále je možné nahlédnout do věcných podkladů, zejména do
plánu péče o CHKO Blanský les a zákresů platné zonace a MZCHÚ ve správě LZ Boubín, tj.
přesnější specifikace dotčených ploch, a do platného lesního hospodářského plánu.
Vzhledem k většímu počtu účastníků a nutnosti posoudit všechny podklady pro rozhodnutí, včetně
vyjádření všech účastníků k nim, rozhodla Agentura v zájmu procesní ekonomie stanovit
účastníkům pro vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí lhůtu v délce 8 dnů. Tato lhůta se,
zejména vzhledem k době již probíhajícího řízení a všem již rozeslaným informacím jeví jako
dostatečná pro možnost uplatnění práv a oprávněných zájmů účastníků. Zmeškání úkonu v této
lhůtě lze prominout jen ze závažných důvodů a za podmínek stanovených v § 41 správního řádu.
P O U Č E N Í O O D V O L Á N Í:
Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do patnácti dnů ode dne
jeho doručení k ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným na Správě CHKO Blanský
les. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání nemá
odkladný účinek.
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Rozdělovník:
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
LZ Boubín, Zámecká alej 254/35, Vimperk II, 385 01, IDDS: e8jcfsn
Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu:
Hnutí Duha, místní skupina České Budějovice, Dlouhá 134, Kaplice, 382
41 - na dodejku
Obec Brloh, Brloh 23, 382 06 Brloh, IDDS: 7cgbe9w
Obec Čakov, Čakov, 373 83 Čakov, IDDS: iadb593
Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IDDS:
64pbvxc
Obec Habří, Habří 3, 373 84 Dubné, IDDS: nnmb2gm
Obec Holubov, Holubov, 382 03 Křemže, IDDS: p7gamqm
Obec Chvalšiny, Chvalšiny, 382 8 Chvalšiny, IDDS: rezb2uv
Obec Jankov, Jankov 46, 373 84 Dubné, IDDS: tsmidtp
Obec Kájov, Kájovská 100, 382 21 Kájov, IDDS: hwhb3tm
Městys Křemže, Náměstí 35, 382 03 Křemže, IDDS: a46bdec
Obec Ktiš, Ktiš 11, 384 03 Ktiš, IDDS: c89edq5
Obec Kvítkovice, Kvítkovice, 373 84 Dubné, IDDS: eqhb6jj
Městys Lhenice, Školní 124, 384 02 Lhenice, IDDS: b7zbc6s
Obec Lipí, Lipí, 373 84 Dubné, IDDS:7gjbyds
Obec Nová Ves, Nová Ves 68, 382 03 Křemže, IDDS: we4av5a
Obec Přísečná, Přísečná, 381 01 Český Krumlov, IDDS: psqam3g
Obec Srnín, Srnín 42, 381 01 Český Krumlov, IDDS: 387axby
Obec Vrábče, Vrábče, 370 01 České Budějovice, IDDS: sjpbipp
Obec Záboří, Záboří, 373 84 Dubné, IDDS: dfqb5kw
Obec Zlatá Koruna, Zlatá Koruna 5, 381 02 Zlatá Koruna, IDDS: 6uzb2aq

