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Vážený pane.
Česká inspekce životního prostředi (dále jen ,.ČIŽP"; jako orgán ochrany přírody příslušný podle
ust. § 75 odst. 1 písnr. g) zákonač. 1I4l1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny. v platném a ÚČinném
znění (dále jen .,zákon č. 11411992 Sb."), vykonávající státní správu podle § 75 odst, 3 zákona Č.
11411992 Sb.. na zák\adě působnosti stanovené § 80 zákona č. 1 I4l1992 Sb. a dále jako jin_
příslušný správní orgánve smysluustanovení § l0 zákonač. 500/2004 Sb_ správní řád. r'platnérn a
úeinnémznění (dále jen .,správní řád"), vydal dne 5.4,2018 přikaz čj. CIZPl44l2018l2950 podle
ustanovení § 66 odst. 1, zákona č. 11411992 Sb., kterým byly stanoveny podmínky pro výkon
zemědělské činnosti na pozemku p.č. 94013 (druh pozemku: omá půda) v katastrálním Území
Knínice u Libouchce.

ČIŽPtento příkaz lrda]a. abr brl1 elirninor,án1 nložnénegati\ní elekt1 zenědělské činnosti na

biotop zvláště chráněných druhu (nebot' jejich ochrana spočívá prioritně v ochraně jejich biotopŮ) a
příkaz byl vydán z důvodu předběžné opatrnosti. Toto omezení zemědělské činnosti bylo vydáno
vlastníkovi pozemku, nebot' z dostupných zdrojů nebyl zjištěn aktuálně zemědělsky hospodařící
subjekt. Vlastník pozemku pak následně CIZP sdělil informaci o novém subjektu, který uživá
pozemky k zemědělské činnosti. aŽP zaháji|a kontrolu s nově hospodařícím subjektem. na jejímž
základě budou tomuto subjektu stanoveny odpovídajícípodmínky k výkonu zemědělské činnosti na
dotčenélokalitě.

ČIŽp nedisponuje zjištěním.že na daném pozemku je připravován záměr výstavby skladovacích hal
(viz .,vizualizace Průmyslovézóny Knínice" na Vašem podání). O skutečnosti. zda daná lokalita
můžebýt v konečnémdůsledku využita pro nějaké stavby je v kompetenci procesu Územl-rího
plánování, respektive rozhoduje mimo jiné územníplán obce. ČtŽP není dotčeným orgánem státtrí
správy v procesu schvalování územních plánů. V případě potřeby informací ohledně možrré
výstavby na této lokalitě. je třeba se přímo obrátit na obec Libouchec. popřípadě na přísluŠný
stavební úřad.

Vaše podání bylo podle obsahu vyhodnoceno jako podnět k zahájení přezkumného řízenípodle
ustanovení § 94 zákona č. 5OOl2004 Sb.. správního řádu a bude společně s dalšímitotožnými
podáními postoupen na Ministerstvo životníhoprostředí, odbor výkonu statní správy IV..
Bělehradsk á 13O8l1.400 01 Ústí nad Labem.
Děkujeme zaYáš zájem o ochranu přírody a krajiny.
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