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ROZHODNUTÍ
Městský úřad Ústí nad Orlicí jako místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody
podle ustanovení § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění (dále jen zákon) a místně příslušný správní orgán na základě § 11
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád), v souladu s ustanovením
§ 12 odst. 2 zákona a v souladu s ustanovením Čl. III odst. 3 Nařízení Okresního
úřadu Ústí nad Orlicí, kterým byl zřízen přírodní park Orlice, na základě provedeného
správního řízení žadateli, společnosti ZEMOS Orlické Podhůří a.s. se sídlem ve Velké
Skrovnici 25, 562 01 Velká Skrovnice, IČ 25272021, jako účastníku řízení v souladu
s ustanovením § 27 odst. 1) písm. a) správního řádu vydává
souhlas

s předloženým programem Hnojení statkovými hnojivy a likvidací hnojivých odpadů ve
společnosti ZEMOS Orlické Podhůří a.s. se sídlem ve Velké Skrovnici v letech 2011 2014, zpracovaný společností AGROEKO Žamberk, spol. s r.o., Zemědělská 1004, 564
01 Žamberk. Zájmové území, ve kterém je řešen rozvoz a hnojení stájovými hnojivy
tvoří katastrální území obcí Sopotnice, Libchavy, Orlické Podhůří, Ústí nad Orlicí,
Brandýs nad Orlicí, Sudislav nad Orlicí a Velká Skrovnice.
Souhlas je podmíněn respektováním ochranných podmínek významných krajinných
prvků a obecných podmínek ochrany systému ekologické stability dle § 4 zákona,
obecnou ochranou rostlin a živočichů dle § 5 a § 5a a ochranou dřevin dle § 7 zákona.
Účastníci řízení:
ZEMOS Orlické Podhůří a.s. se sídlem ve Velké Skrovnici 25, 562 01 Velká Skrovnice,
IČ 25272021
Obec Sopotnice, 561 15 Sopotnice, IČ 279536
Obec Libchavy, 561 16 Libchavy, IČ 038113
Obec Orlické Podhůří, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 279293
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Obec Sudislav nad Orlicí, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 279579
Obec Velká Skrovnice, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 279692
Město Brandýs nad Orlicí, 561 12 Brandýs nad Orlicí, IČ 278564

Odůvodnění:
Městský úřad Ústí nad Orlicí jako orgán ochrany přírody obdržel žádost společnosti ZEMOS
Orlické Podhůří a.s. se sídlem ve Velké Skrovnici 25, 562 01 Velká Skrovnice, o souhlas
s činností v přírodním parku Orlice, souhlas s programem hnojení na území tohoto parku.
Tento program zpracovala společnost AGROEKO Žamberk, spol. s r.o., Zemědělská 1004,
564 01 Žamberk. Na základě § 71 odst. 3 zákona jsou ve svém územním obvodu účastníkem
řízení příslušné obce.
Přírodní park Orlice byl zřízen v souladu s ustanovením § 12 zákona k ochraně krajinného
rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami. Dle ustanovení Čl.
III odst.2 a 3 Nařízení Okresního úřadu Ústí nad Orlicí, kterým se zřizuje přírodní park
Orlice, nelze na území přírodního parku provádět rozvoz kejdy a silážních šťáv bez souhlasu
orgánu ochrany přírody. Přitom plán je možno schválit pouze v případech, kdy nehrozí
snížení nebo změna krajinného rázu. Z předloženého plánu je patrné, že při jeho dodržení a
dbaní zásad ochrany životního prostředí nedojde aplikací tekutých stájových hnojiv
k poškození přírodního parku nebo jeho části, ke snížení jeho estetické a přírodní hodnoty, ani
k narušení krajinného rázu.
Po posouzení předložených podkladů došel Městský úřad Ústí nad Orlicí k závěru, že
hnojením dle předloženého programu za předpokladu dodržení podmínek ochrany
významných krajinných prvků, územního systému ekologické stability a obecných podmínek
ochrany rostlin a živočichů a ochrany dřevin nebudou dotčeny zájmy ochrany přírody a
krajiny, a rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

P o u č e n í:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do patnácti dnů od jeho doručení ke
Krajskému úřadu Pardubického kraje prostřednictvím Městského úřadu Ústí nad
Orlicí, odboru životního prostředí. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2
správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

,,otisk úředního razítka“
Ing. David Soukal
vedoucí odboru životního prostředí
Jana Bucháčková
oprávněná úřední osoba
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Obdrží:
ZEMOS Orlické Podhůří a.s. se sídlem ve Velké Skrovnici 25, 562 01 Velká Skrovnice
Obec Sopotnice, 561 15 Sopotnice
Obec Libchavy, 561 16 Libchavy
Obec Orlické Podhůří, 562 01 Ústí nad Orlicí
Obec Sudislav nad Orlicí, 562 01 Ústí nad Orlicí
Obec Velká Skrovnice, 562 01 Ústí nad Orlicí
Město Brandýs nad Orlicí, 561 12 Brandýs nad Orlicí

- 3 Digitálně podepsal David Soukal
Datum: 21.04.2011 09:36:41 +02:00
Místo: odbor životního prostředí

