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ODDĚLENÍ
SPRÁVA CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice
tel.: +420 416 574 611
e-mail: cstred@nature.cz
www.nature.cz
DS: 6npdyiv

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/1328/CS/2015-5 VYŘIZUJE: Košner DATUM: 22.9.2015

UKLÁDACÍ ZNAK: V-3

Věc: Výjimka dle § 43 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů dle § 26 odst. 1 písm. h) zákona 
č. 114/1992 Sb. ze zákazu na celém území CHKO provádět chemický posyp cest

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Ústecko, 
oddělení Správa CHKO České středohoří (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody podle 
§ 75 odst 1 písm. e) příslušný dle ust. § 78 odst. 3 písm. l) zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění platných předpisů (dále jen zákon) na základě žádosti příspěvkové organizace 
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, provoz Chomutov, Pražská 6, 430 01 Chomutov, IČ 
00080837, o udělení výjimky ze zákazu z ust. § 26 odst. 1 písm. h) pro povolení chemického 
posypu na dále uvedených silnicích na území CHKO České středohoří, po provedeném správním 
řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vydává toto 

rozhodnutí:

Podle ustanovení § 43 odst. 3 zákona se žadateli příspěvkové organizaci Správa a údržba 
silnic Ústeckého kraje, provoz Chomutov, Pražská 6, 430 01 Chomutov, IČ 00080837

povoluje výjimka

ze zákazu provádět chemický posyp silnic v majetkové správě žadatele daného v ustanovení § 26 
odst. 1 písm. h) zákona na silnicích na území CHKO České středohoří. Jedná se o silnice I/15 
(úsek: Skršín – hranice okresu Louny) v délce 2,15 km, I/28 (úsek: Skršín - hranice okresu Louny) 
v délce 3,84 km, II/249 (úsek: od křižovatky se silnicí I/28 – hranice okresu Louny) v délce 1 km, 
III/2574 (úsek: Lužice – hranice okr. Louny) v délce 1,10 km, III/5697 (úsek: Skršín – Dobrčice) 
v délce 1,51 km a III/25312 (úsek: Chrámce – Dobrčice).

Výjimka je povolena za následujících podmínek:

1. Chemické ošetření bude prováděno po mechanickém odstranění sněhové pokrývky 
moderní technologií zkrápěné soli, která umožňuje přesnou regulaci dávkování a 
minimalizaci posypového materiálu, nikoli preventivně.

2. Při chemickém ošetřování budou prováděna taková opatření, aby možné proniknutí 
použitých látek do podzemních a povrchových vod bylo minimalizováno. 

Dle rozdělovníku
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3. V případě kalamitních situací nesmí být chemicky ošetřený sníh vyvážen k místním 
vodotečím.

4. Výjimka je povolena do 30.4.2020.

Odůvodnění:

Agentuře byla dne 9.6.2015 doručena žádost příspěvkové organizace Správa a údržba silnic 
Ústeckého kraje, provoz Chomutov, Pražská 6, 430 01 Chomutov, IČ 00080837, o udělení
výjimky z ustanovení § 26 odst. 1 písm. h) zákona pro povolení chemického posypu na silnicích 
uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí na území CHKO České středohoří. V textu žádosti je 
uveden seznam komunikací, na kterých je případné chemické ošetření plánováno. Dnem 
podání žádosti bylo ve věci zahájeno správní řízení o povolení výjimky podle ust. § 43 odst. 3 
zákona. 

Agentura jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny podle ust. § 78 odst. 3 
písm. l) zákona oznámila známým účastníkům řízení dle § 47 zákona č.  500/2004 Sb., správní 
řád, zahájení správního řízení ve věci výjimky dle § 43 odst. 3 ze zákazů dle § 26 odst. 1 písm. 
h). Účastníci řízení se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. 

Agentura jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 78 odst. 3 písm. l) zákona oznámila
zahájení řízení v uvedené věci občanským sdružením, která uplatnila ve smyslu § 70 odst. 2 
zákona u Agentury žádost o poskytování informací o zahajovaných správních řízení, při nichž 
mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona.

Ke dni vydání rozhodnutí se žádný z účastníků řízení nevyjádřil k podkladům rozhodnutí ani 
nezaslal žádné připomínky či podněty.

Zimní údržba vychází ze zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a z vyhlášky č. 
104/1997  Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V této vyhlášce se rovněž 
stanoví technologická opatření, která jsou součástí plánu zimní údržby. Cílem zimní údržby je 
zmírnit problémy se sjízdností silnic způsobených povětrnostními vlivy. Posyp inertními i 
chemickými prostředky se provádí do odplužené sněhové vrstvy maximální mocnosti 3 cm. 
Pokud dojde ke vzniku náledí a zledovatění sněhových vrstev, je nutné aplikovat chemický 
posyp. Pro posyp jsou používány automatické sypače, které dodržují nastavenou dávku soli bez 
ohledu na rychlost vozidla v určeném množství. Dávka chemických rozmrazovacích prostředků
se podle potřeby nastavuje v rozmezí 10-60 g/m2. Sůl je při aplikaci skrápěna. Dávky 
chemických rozmrazovacích materiálů jsou automaticky dodržovány i při změnách pracovní 
rychlosti sypače. Použitá sůl je technický chlorid sodný, zrnitost 0,2 – 05. Solanka je vyráběna 
jako vodný roztok NaCl a aplikována v průměrné koncentraci 20%. 

Podle ust. § 43 odst. 3 zákona lze výjimku ze zákonného zákazu ve zvláště chráněném území 
povolit, pokud jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany 
přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu 
ochrany zvláště chráněného území. Agentura v průběhu řízení posuzovala, zda výjimka ze 
zákazu ve zvláště chráněném území je podložena jiným veřejným zájmem převažujícím nad 
zájmy ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, nebo zdali povolovaná činnost neovlivní 
zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území. Jiným veřejným zájmem je 
v tomto případě zajištění bezpečného provozu na pozemních komunikacích deklarované
v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích. Agentura při hodnocení záměru vycházela také 
z umístění komunikací ve vztahu k maloplošným zvláště chráněným územím a posuzovala vliv 
na zachování stavu předmětu ochrany a soulad záměru s plánem péče o CHKO. 
Agentura shledala, že jsou splněny základní předpoklady pro povolení výjimky ze zákonného 
zákazu. Výjimka byla povolena v souladu s ustanovením § 43 odst. 3 zákona, jedná se o 
případ, kdy veřejný zájem převažuje nad zájem ochrany přírody. K vyloučení potenciálně hrozící 
změny dochovaného stavu Agentura stanovila podmínky, za kterých lze povolenou činnost 
konat.
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Poučení :

       Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Ministerstvu 
životního prostředí ČR, a to podáním učiněným u Agentury v počtu 6ti kusů stejnopisů. Včas 
podané odvolání má odkladný účinek.
       
V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor 
s právními předpisy, nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen 
proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Rozdělovník: 
Obdrží účastníci řízení dle  § 27 odst. 1 zákona č.  500/2004 Sb, správní řád: 
Správa a údržba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, provoz Chomutov, Pražská 6, 
430 01 Chomutov

Obdrží účastníci řízení dle  § 27 odst. 2 zákona č.  500/2004 Sb, správní řád: do DS 
Obec Bělušice 
Obec Korozluky
Obec Kozly u Loun
Obec Lužice
Obec Skršín

(podepsáno elektronicky)

RNDr. Jana Ptáčková, Ph.D., v. r.
vedoucí oddělení SCHKO České středohoří
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