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Věc: uvědomění dalších účastníků o zahájeném správním řízení a infonnace o

řízení

Dne 15.2.2017 obdržela Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště
Liberecko, oddělení Správa CHKO Český ráj (dále jen „Agentura“) žádost pana Martina
Jakímiva, 28. října 3593/42, 466 01 Jablonec nad Nisou, o povolení vzletu a přistání
bezpilotního letadla DJI Phantom 3 Professional za účelem komplexní digitalizace
území CHKO Ceský ráj.
Dnem podání této žádostí je ve věcí zahájeno správní řízení dle ust. § 44 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen „správní řád") o udělení souhlasu k činnosti vázané
na předchozí souhlas podle ust. § 35 odst. 3 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví v
platném znění a ust. § 14 odst. 1 písm. b) a odst. 5 písm. b) Vyhlášky Ministerstva dopravy
a spojů č. 108/1997 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb. o civilním
letectví a ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném
znění (dále jen „zákon"). Pro dopravu bezpilotního letadla bude používán osobní automobil,
který se bude pohybovat po silnicích a místních komunikacích, akce se budou účastnit 2 4 osoby. přičemž místa vzletu a přistání nevyžadují žádné úpravy ani přítomnost dalších
technických prostředků. Letová hladina se pohybuje v Ijozmezí 70 - 150m.
Podle ust. § 47 správního řádu vyrozumíváme všechny známé účastníky řízení.
l
Učastníky řízení vedle žadatele jsou obce, jejichž území správní působnosti leží alespoň
zčásti v CHKO Český ráj, které jsou účastníky na základě ust. § 71 odst. 3 zákona.
Učastníky řízení dále jsou podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu Lesy ČR s.p., J.M.Schlik„
s.r.0. a Kinský dal Borgo, a.s., majitelé většiny dotčených pozemků. Jelikož byly splněny
odmínk ust. 1445 rávníhgwřádu 'e doručgifní rovedeno dle ust. 25s rávního řádu
veřenou yhláškou. Dle ust. § 25 odst. 2 je písemnost vyvěšena na úřední desceľsprávy
CHKO Český ráj včetně způsobu s možností dálkového přístupu. Patnáctým dnem po
vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu 'sou
obce povinny písemnost bezodkladně gvěsít na svych úředních deskách na dobu
neméně 15 dnú. Dnem vyvěšení 'e den yyvěšení na úřední desce správního orgánu ktegy'
písemnost doručuje.
Současně Agentura podle ust. § 70 odst. 2 zákona poskytuje informaci o zahájeném
správním řízení těm spolkúm (občanským sdružením). které o poskytování informací o
zahajovaných správních řízeních vdaněm území požádaly. Tyto spolky se mohou stát
účastníky tohoto řízení za podmínek daných v ust. § 70 odst. 3 zákona.
Protože podkladové materiály poskytují dostatek informací o zamýšlené akci, nebude
svoláváno místní šetření ani ústní jednání, ani nebudou opatřovány další podklady pro
vydání rozhodnutí. Účastníci řízení se mohou seznámit s podklady pro rozhodnutí na
Správě CHKO Český ráj v pondělí a středu od 8:00' do 17:00, případně i mimo ně po
předchozí domluvě.
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Usnesení
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. }ako příslušný správní orgán, v řízení
vedeném na žádost pana Martina Jakimiva, 28. října 3593/42, 466 01 Jablonec nad Nisou,
o povolení vzletu a přistání bezpilotního letadla DJI Phantom 3 Professional za
účelem komplexní digitalizace území CHKO Český ráj podle ust. § 36 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb. správní řád vydává
u s n e se n í kterým se pro vyjádření účastníků kpodkladúm pro rozhodnutí,
navrhování důkazů a činění jiných návrhů stanoví lhúta 15 dní.
,

Odůvodnění:
stanovená lhůta je dostatečně dlouhá ktomu, aby účastníci mohli uplatnit svá procesní
práva a kuvedené věci měli možnost se vyjádřit. činit návrhy či navrhovat provedení

důkazů.

Poučení:
Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do patnácti dnú
ode dne jeho doručení k ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u této
Správy CHKO. Podané odvolání nemá odkladný účinek.

Mgr. Jakub Čejka
VEDOUCÍ SPRÁVY CHKO
ČESKÝ RÁJ
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