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U S N E S E N Í

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, sídlem Hradec 
Králové, Pivovarské náměstí 1245, rozhodl jako orgán ochrany přírody pověřený usnesením 
Ministerstva životního prostředí ze dne 23.02.2016, č.j. 207/550/16-Hr, 7004/ENV/16) vydaným 
podle ust. § 131 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“), k projednání a rozhodnutí o žádostech ze dne 22. 04. 2008 a 01. 04. 
2010, podaných společností Ředitelství vodních cest České republiky, organizační složka státu 
zřízená Ministerstvem dopravy a spojů ČR, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 00 
Praha 1, IČ 67981801 (dále „ŘCV“ nebo „žadatel“) ve věci povolení výjimek dle § 56 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) ze základních 
ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů uvedených v Příloze II a III 
vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení 
zákona, v platném znění, konkrétně výjimek ze zákazu poškozovat, ničit nebo jinak rušit 
v přirozeném vývoji silně ohrožený druh rostliny česnek hranatý (Allium angulosum), a dále 
k zásahu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje kriticky ohrožených druhů živočichů 
žábronožka (Anostraca), velevrub malířský (Unio pictorum), skokan ostronosý (Rana arvalis), 
skokan skřehotavý (Rana ridibunda), strnad luční (Miliaria calandra), netopýr velký 
(Myotis myotis), silně ohrožených živočichů škeble rybničná (Anodonta cygnea), modrásek 
bahenní (Maculinea nausithous), modrásek očkovaný (Maculinea teleius), ohniváček 
černočárný (Lycaena dispar), páchník hnědý (Osmoderma eremita), lesák rumělkový 
(Cucujus cinnaberinus), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), kuňka ohnivá (Bombina 
bombina), čolek obecný (Triturus vulgaris), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan štíhlý 
(Rana dalmatina), skokan zelený (Rana esculenta), slepýš křehký (Anguis fragilis), ještěrka 
obecná (Lacerta agilis), ještěrka živorodá (Lacerta vivipara), dudek chocholatý (Upupa 
epops), hohol severní (Bucephala clangula), chřástal vodní (Rallus aquaticus), kavka 
obecná (Corvus monedula), krahujec obecný (Accipiter nisus), krutihlav obecný (Jynx 
torquilla), křepelka polní (Coturnix coturnix), ledňáček říční (Aceldo atthis), ostříž lesní 
(Falco subbuteo), pisík obecný (Actitis hypoleucus), včelojed lesní (Pernis apivorus), 
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žluva hajní (Oriolus oriolus), čáp černý (Ciconia nigra), netopýr vodní (Myotis 
daubentonii), netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr dlouhouchý (Plecotus 
austriacus), plšík lískový (Muscardinus avellanarius), vydra říční (Lutra lutra) 
a ohrožených druhů živočichů bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), koroptev polní 
(Perdix perdix), potápka malá (Tachybaptus ruficollis), ťuhýk šedý (Lanius excubitor)  
batolec (Apatura) a bělopásek (Limenitis), (v textu zvýrazněné druhy jsou současně 
předmětem ochrany podle práva Evropských společenství) - pro přípravu a realizaci záměru 
„Plavební stupeň Přelouč II“

t a k t o :

správní řízení ve shora uvedené věci se na žádost žadatele v souladu s ust. § 64 odst. 2 
správního řádu přerušuje do 22. 04. 2021. 

O d ů v o d n ě n í 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále také 
„krajský úřad“) obdržel dne 21. 03. 2016 usnesení od Ministerstva životního prostředí (ze dne 
23.02.2016 pod č.j. 207/550/16-Hr, 7004/ENV/16) podle ust. § 131 odst. 4 správního řádu, 
kterým byl pověřen k projednání a rozhodnutí o žádostech o povolení výjimek podle § 56 
zákona ze dne 22. 04. 2008 a 01. 04. 2010, podaných společností ŘVC pro připravovaný záměr 
„Plavební stupeň Přelouč II“. Krajský úřad dále obdržel dne 30. 03. 2016 od Krajského úřadu 
Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství spis ve věci vedený. Konkrétně 
spis vedený pod spisovou značkou SpKrÚ 23182/2010OŽPZ, založený ve věci žádosti ŘVC ze 
dne 01. 04. 2010 o povolení výjimky dle § 56 zákona ze základních podmínek ochrany shora 
uvedených druhů zvláště chráněných rostlin a živočichů z kategorie kriticky a silně ohrožených, 
a dále spis vedený pod spisovou značkou SpKrÚ 18631/2008/OŽPZ založený ve věci žádosti 
ŘVC ze dne 22. 04. 2008 o povolení výjimky dle § 56 zákona ze základních ochranných 
podmínek ochrany pro druhy bramborníček hnědý, koroptev polní, potápka malá, ťuhýk šedý, 
batolec a bělopásek.

Předmětem záměru „Plavební stupeň Přelouč II“ je realizace stavby sestávající z plavebního 
kanálu s novou plavební komorou o délce cca 3,2 km, její součástí má být dále výstavba mostů 
přes koryto řeky Labe a nový plavební kanál, přeložky komunikací, vodotečí, odvodňovacích 
drénů a příkopů, přeložky rozvodů inženýrských sítí, terénní úpravy a další vyvolané investice. 
Celá stavba má být umístěna na pravém břehu řeky Labe, kde se nachází přírodně cenná 
lokalita Slavíkových ostrovů a Lohenického ramene.

Prostudováním postoupeného spisu krajský úřad zjistil, že spisová dokumentace včetně 
spisových příloh je nepřehledná, popis záměru zřejmě neúplný (ve spisu jsou založeny výkresy 
umístění stavby zjevně z různých verzí projektových dokumentací), a z tohoto důvodu jej nelze 
využít pro potřeby řízení o povolení výjimky podle § 56 zákona tak, aby byl zjištěn stav věci, 
o němž nejsou důvodné pochybnosti. Krajský úřad dne 11. 04. 2016 pod č.j. KUKHK-
11786/ZP/2016-4, v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu oznámil účastníkům 
řízení, že bylo zahájeno řízení o povolení výjimky dle §  56 zákona, když  zároveň vyzval 
žadatele dle § 45 odst. 2 správního řádu (v souladu s ust. § 37 odst. 3 správního řádu) 
k doplnění podání předložením platné verze projektové dokumentace záměru zpracované 
v rozsahu projektu pro řízení o umístění stavby, a to ve lhůtě do 30 dnů od obdržení výzvy; 
řízení ve věci bylo současně ve smyslu ust. § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno. 

Dne 10. 05. 2016 krajský úřad obdržel žádost žadatele o prodloužení lhůty pro předložení 
podkladů pro rozhodnutí o dobu 12 měsíců,  současně  žadatel požádal, aby bylo řízení                  
po tuto dobu přerušeno. Této žádosti krajský úřad vyhověl, když dne 13. 05. 2017 pod č.j. 
KUKHK-11786/ZP/2016-6 v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 správního řádu řízení                     
o žádosti usnesením přerušil. Dne 09. 05. 2017, tj. ve lhůtě stanovené cit. usnesením krajský 
úřad obdržel žádost o další přerušení řízení a prodloužení lhůty pro předání požadovaných 
podkladů, a to z důvodu změny legislativy - zejména zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
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vlivů na životní prostředí, kdy žadatel uvedl, že není schopen doplnit všechny podklady                   
pro rozhodnutí včetně projektové dokumentace v poskytnuté lhůtě. Dále žadatel uvedl, že dne 
13. 12. 2016 bylo Ministerstvem životního prostředí pod č.j. 85839/ENV/15 vydáno nesouhlasné 
závazné stanovisko ke stanovisku o hodnocení vlivů vydanému dle zákona 244/1992 Sb., 
o posuzování vlivů rozvojových koncepcí na životní prostředí, č.j. NM700/2234/2741/OPVŽP/00 
e.o. ze dne 29. 09. 2000 a nyní jsou zpracovávány podklady pro nové posouzení vlivů záměru 
Plavební stupeň Přelouč II. na životní prostředí (dále jen „stanovisko EIA“). Žadatel proto navrhl, 
aby bylo řízení přerušeno, a to do doby vydání závazného stanoviska EIA Ministerstvem 
životního prostředí ve věci Plavební stupeň Přelouč II., resp. navrhl přerušení řízení na dobu 
dvou let. Krajský úřad následně dne 11. 05. 2017 zaslal účastníkům řízení pod č.j. KUKHK-
11786/ZP/2016-10 oznámení v souladu s ust. § 65 správního řádu o pokračování v řízení 
a současně sdělil, že ve lhůtě od 29. 05. 2017 předpokládá, že ve věci žádosti o přerušení 
řízení rozhodne, a to v případě, že do spisu nebudou doplněny nové zásadní podklady 
a nenastanou další pro průběh řízení podstatné skutečnosti (nesouhlasné závazné stanovisko 
MŽP č.j. 85839/ENV/15 krajský úřad zaslal účastníkům řízení v příloze na vědomí). Následně 
dne 05. 06. 2017 krajský úřad pod č.j. KUKHK-11786/ZP/2016-13 usnesením řízení ve věci 
přerušil v souladu s ust. § 64 odst. 2 správního řádu, a to do 09. 05. 2019. 

Krajský úřad konstatuje, že dne 10. 04. 2019 , tj. ve lhůtě stanovené usnesením č.j. KUKHK-
11786/ZP/2016-13 obdržel od žadatele další žádost o přerušení řízení a prodloužení lhůty pro 
doplnění podkladů pro řízení, a to z důvodu komplikací při zpracování podkladů pro účely 
procesu posuzování vlivů na životní prostředí, když žadatel současně předpokládá termín 
ukončení procesu EIA vydáním stanoviska Ministerstva životního prostředí v horizontu dvou let.  

Krajský úřad konstatuje, že od doby přerušení řízení, tj. nabytí právní moci usnesení o přerušení 
řízení č.j. KUKHK-11786/ZP/2016-13  ze dne 05. 06. 2017 - nebyly do spisu žadatelem, ani 
jiným účastníkem řízení doplněny žádné podklady. 

Podle ustanovení § 64 odst. 2 správního řádu v řízení o žádosti přeruší správní orgán řízení                     
na požádání žadatele; jestliže je žadatelů více, může tak učinit jen za podmínky,                                  
že s přerušením souhlasí všichni. Žádosti ŘVC jakožto jediného žadatele o povolení výjimky 
podle § 56 zákona krajský úřad tedy vyhověl, když tímto usnesením řízení přerušil do 22. 04. 
2021. 

Poučení o odvolání 
Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho 
doručení k Ministerstvu životního prostředí ČR, a to podáním učiněným u Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.                           

 „otisk úředního razítka“

z p.  Mgr. Kateřina Mašková
odborný referent na úseku
ochrany přírody a krajiny
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Rozdělovník:
Účastníci řízení: 

1. Ředitelství vodních cest ČR, Nábřeží L. Svobody1222/12, 110 00 Praha 1, IČ  
67981801 v řízení zastoupené advokátem JUDr. Jiřím Stránským (advokátní 
kancelář Stránský & partneři) se sídlem Jandova 8, 190 00 Praha 9, IČ: 66198518

2. Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, pobočný spolek, Cejl 866/50a, 602 00 
Brno-střed, IČ: 67010041 

3. Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101
4. Obec Břehy, Bahníkova 8, Břehy, 535 01 Přelouč, IČ: 00273392
5. Zelená pro Pardubicko, z.s., Bartoňova 831, Studánka, 530 12 Pardubice, 

IČ:    22665641
6. Východočeská pobočka České společnosti ornitologické při Východočeském 

muzeu v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice, IČ: 70804974
7. „Přátelé Slavíkových ostrovů, z.s.“, č.p. 156, 503 02 Lochenice, IČ: 62693956
8. Sdružení pro ekologii – Mikulovice, z.s., Staňkova 50, 530 02 Mikulovice, 

IČ: 26661110
9. Občanské sdružení „Karlínsko -  Libeňské kaskády“, z.s., Livornská 429, Horní 

Měcholupy, 109 00 Praha, IČ: 27045676

Na vědomí (DS):
Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
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