KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Číslo jednací: KUJI 38006/2016, OŽP 458/2016

Rozhodnutí
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen OŽPZ KrÚ Kraje
Vysočina), jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 77a odst. 5 písm. h) zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v pozdějších zněních (dále jen „zákon o ochraně
přírody“) na základě žádosti
povoluje Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00
Praha – Chodov, IČO 62933591
výjimku ve smyslu ustanovení § 56 odst. 1 a 2 písm. d) zákona o ochraně přírody ze
základních ochranných podmínek stanovených v § 49 a 50 zákona o ochraně přírody pro
zvláště chráněné druhy ve smyslu vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. vedené v kategorii
ohrožený druh i pro druhy, které jsou zároveň předmětem ochrany podle práva
Evropského společenství, a to na území Kraje Vysočina mimo území chráněných krajinných
oblastí (dále jen „zvláště chráněné druhy“ a „vyhláška“).
U rostlinných zvláště chráněných druhů v kategorii ohrožený se jedná o povolení sběru,
vytrhávání, vykopávaní, poškozování, ničení případně jiné rušení.
U živočišných zvláště chráněných druhů v kategorii ohrožený se jedná o zásah do jejich
přirozeného vývoje spočívajícím v chytání, rušení, přemísťování, zraňování nebo usmrcování.
Výjimka ve smyslu ustanovení § 56 odst. 1 a 2 písm. d) zákona o ochraně přírody se povoluje
v rámci zajišťování odborné, informační, výzkumné a osvětové činnosti, příp. v rámci realizace
záchranných transferů a programů, provádění údržby pozemků a realizaci opatření k zachování
či obnově biotopů zvláště chráněných druhů.
Platnost rozhodnutí je omezena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2030.
Odůvodnění
Na základě žádosti Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1,
Praha – Chodov, regionálního pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, pracoviště Havlíčkův
Brod, Husova 2115, Havlíčkův Brod, IČO 62933591 o povolení výjimky ve smyslu § 56
zákona o ochraně přírody ze základních podmínek ochrany uvedených v § 49 a § 50 zákona o
ochraně přírody v rámci zajišťování odborné, informační výzkumné a osvětové činnosti, příp.
v rámci realizace záchranných transferů a programů, provádění údržby pozemků a realizaci
opatření k zachování či obnově biotopů zvláště chráněných druhů, doručené na OŽPZ KrÚ Kraje
dne 19. února 2016, bylo ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu (dále
jen „správní řád“) zahájeno řízení o povolení výjimky ve smyslu § 56 zákona o ochraně přírody.
Dne 31. března 2016 byl OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina přesvědčen, že shromáždil v řízení o výše
uvedené žádosti dostatečné množství podkladů pro vydání rozhodnutí. Dopisem (KUJI
29047/2016) oznámil zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky podle § 56 zákona o
ochraně přírody všem známým účastníkům. S oznámením o zahájení řízení zároveň OŽPZ KrÚ
Kraje Vysočina upozornil na možnost vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí v souladu s ust.
§ 36 odst. 3 správního řádu.

Kromě účastníka řízení ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu, jsou dalšími účastníky řízení ve
smyslu ustanovení § 27 odst. 3 ve spojení s § 71 odst. 3 zákona obce ve svém územním
obvodu, pokud v téže věci nerozhodují jako orgány ochrany přírody. Na základě těchto
ustanovení mají postavení účastníka předmětného řízení všechny obce v Kraji Vysočina s
výjimkou těch, které se nacházejí na území Správ chráněných krajinných oblastí (dále jen
„SCHKO“).
Základní podmínky ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů jsou uvedeny v § 49 a
50 zákona o ochraně přírody. Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech vývojových
stádiích, chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Je zakázáno škodlivě
zasahovat do jejich přirozeného vývoje, zejména je chytat, rušit, usmrcovat, je zakázáno ničit,
poškozovat nebo přemísťovat jejich užívaná sídla.
Zvláště chráněné rostliny jsou chráněny ve všech svých podzemních a nadzemních částech a
všech vývojových stádiích; chráněn je rovněž jejich biotop. Je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat,
vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji.
Zákonné podmínky pro udělení výjimky jsou uvedeny v § 56 zákona o ochraně přírody.
V odstavci 1 je uvedena základní obecně platná podmínka, musí být prokázán veřejný zájem
převažující nad zájmy ochrany přírody, dále a musí být dán některý z důvodů uvedených v odst.
2 § 56 zákona o ochraně přírody.
Český právní řád definuje různé veřejné zájmy, jejich přesná specifikace však není v konkrétních
případech zřejmá.
V případě povolení výjimky pro Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky, regionálního
pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, pracoviště Havlíčkův Brod, Husova 2115, Havlíčkův Brod,
IČO 62933591, lze jednoznačně konstatovat, že se jedná o veřejný zájem. Agentura ochrany
přírody a krajiny České republiky je organizační složkou státu, jejíž předmětem činnosti je kromě
výkonu státní správy na území chráněných krajinných oblastí především odborná, informační a
osvětová činnost. Z odborné činnosti se jedná zejména o provádění potřebných sledování,
šetření, zpracování odborných stanovisek, metodických materiálů a znaleckých posudků v oboru
ochrany přírody a krajiny. Dále se jedná o zajištění vědeckovýzkumné činnosti, o koordinaci a
realizaci záchranných programů, záchranných transferů, dále zajištění odborné péče o zvláště
chráněná území, péče o biotopy evropsky významných druhů a jednotlivých typů evropských
stanovišť, péče o biotopy zvláště chráněných druhů. Náplní Agentury ochrany přírody a krajiny
České republiky je rovněž koordinování a zajišťování sledování stavu evropsky významných
druhů a typů stanovišť včetně vypracování hodnotících zpráv, dále sledování stavu a
inventarizace druhů, biotopů a sledování stavu zvláště chráněných území a území soustavy
Natura 2000.
Za veřejný zájem výrazně převažující nad zájmy ochrany přírody považuje proto OŽPZ KrÚ
Kraje Vysočina veškerou výše uvedenou činnost Agentury ochrany přírody a krajiny České
republiky, výjimka pro druhy zvláště chráněné byla proto povolena ve smyslu § 56 odst. 1 a 2
písm. d), tedy pro účely výzkumu a vzdělávání.
Vzhledem k tomu, že některé zvláště chráněné druhy v kategorii ohrožený druh jsou zároveň
předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, je povolení výjimky dále podmíněno
skutečností, že neexistuje jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní udržení
příznivého stavu druhu z hlediska ochrany.
Při výkonu celého rozsahu odborné, výzkumné a osvětové činnosti může docházet zejména
k rušení zvláště chráněných druhů, ojediněle i k případům poškození či usmrcení (u živočišných
druhů), k poškození, případně zničení (u rostlinných druhů). Tyto případy souvisí zejména se
zajišťováním transferů, s realizací péče o zvláště chráněná území a území soustavy Natura
2000, o biotopy zvláště chráněných druhů a evropská stanoviště. Výše uvedenou činnost však
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nelze realizovat jinak než v podobě obvyklých opatření a zásahů, neexistuje proto jiné řešení.
Jedná se o odbornou organizaci, jejíž posláním je právě zajištění a posílení druhové
rozmanitosti, realizací činností a opatření proto nedojde k ovlivnění udržení příznivého stavu
ohrožených zvláště chráněných druhů, ani těch, které jsou zároveň předmětem ochrany podle
práva Evropských společenství.
Podklady pro vydání předmětného rozhodnutí jsou žádost, Opatření Ministerstva životního
prostředí č. 10/2012 o vydání úplného znění zřizovací listiny organizační složky státu Agentura
ochrany přírody a krajiny České republiky.
Vzhledem k tomu, že k žádosti byly doloženy všechny doklady a skutečnosti potřebné k vydání
rozhodnutí, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Poučení o odvolání:
Proti výroku tohoto rozhodnutí mohou podle § 81 správního řádu účastníci řízení do 15-ti dnů
ode dne doručení tohoto rozhodnutí (dle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu se lhůta počítá
ode dne následujícího po dni doručení) podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí a to
podáním u OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina.
V Jihlavě dne: 9. května 2016

otisk úředního razítka

Ing. Martina Kratochvílová
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník
Účastníci řízení:
DS:
Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, Brněnská 2279/39, 591 01 Žďár nad Sázavou
Obce na území Kraje Vysočina s výjimkou těch, které se nacházejí v chráněných krajinných
oblastech
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