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ALKA Wildlife, o.p.s. - monitoring vydry říční a tchoře stepního - výjimka ze zákazů
u zvláště chráněných živočichů - oznámení o zahájení řízení
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný
orgán ochrany přírody obdržel dne 2. 6. 2014 žádost společnosti ALKA Wildlife, o.p.s.,
Lidéřovice 62, 380 01 Dačice, IČ: 28064933. V žádosti ze dne 28. 5. 2014, č.j. KUOK
52524/2014, je požadována výjimka podle § 56 zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále "zákona"), v souvislosti s monitoringem vydry
říční v rámci Programu péče o vydru říční a monitoringem tchoře stepního v rámci projektu
.Monitorinq a celoplošné mapování evropsky významných druhů jako podklad k dokončení
návrhu soustavy Natura 2000 v ČR". Důvodem k povolení výjimky je zájem ochrany
přírody a výzkum, podle § 56 odst. 2 písmo al a dl zákona.
Předmětem povolení je sběr mrtvých jedinců vydry říční a tchoře stepního, jejich
přemísťování a dopravování. Společnost uvádí, že realizuje sběr mrtvých jedinců vydry
říční od r. 2008 ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR jako opatření
z Programu péče o vydru říční. Zjištění příčin úhynu nalezených jedinců poskytuje velmi
cenný zdroj informací o faktorech ovlivňujících populaci vyder na území ČR a má tak
dopad na plánování konkrétních opatření pro ochranu vydry říční. Průběžné výsledky byly
publikovány, např. v časopise Ochrana přírody. Od r. 2013 je společnost garantem
celorepublikového
monitoringu tchoře stepního. U tohoto vzácného druhu jsou nálezy
cenným zdrojem informací, které bude možné později využít k ochraně druhu.
Navrhovaná činnost se dotýká ochranných
podmínek zvláště chráněných
živočichů,
zařazených v kategorii silně ohrožených - vydra říční a kriticky ohrožených - tchoř stepní.
Podle § 48 odst. 4 zákona jsou chráněni i mrtví jedinci zvláště chráněných druhů. Podle §
50 odst. 1 a 2 zákona jsou zvláště chránění živočichové
chráněni ve všech svých
vývojových stádiích. Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného
vývoje zvláště
chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat.
Je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem
prodeje nebo výměny. Podle ustanovení § 56 citovaného zákona může orgán ochrany
přírody povolit výjimku ze zákazů v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad
zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody. U zvláště chráněných druhů,
které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, lze výjimku povolit
jen tehdy, pokud je dán některý z důvodů uvedených v § 56 odst. 2 zákona, neexistuje-Ii
jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu
druhu z hlediska ochrany.
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Za území, v němž má činnost probíhat, označil žadatel území, kde Krajský úřad
Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, vykonává státní správu.
Žadatel nepožaduje
souhlas ke vstupu do zvláště chráněných
území, tj. souhlas
k činnostem podle bližších ochranných podmínek zvláště chráněných území (§ 44 odst. 3
zákona), pokud je takový souhlas třeba, ani výjimku ke sběru živočichů v přírodních
rezervacích (§ 34 odst. 1 písmo el zákona).
Povolení k činnosti je požadováno

na dobu 5 let, tj. do roku 2019.

Oznámení o zahájení řízení
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako místně
a věcně příslušný orgán ochrany přírody podle § 77a, odst. 5 písmo hl zákona oznamuje
známým účastníkům řízení v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), že dnem podání žádosti bylo
zahájeno řízení ve věci udělení výjimky podle § 56 odst. 1 zákona ze zákazů u zvláště
chráněných
živočichů
podle § 50 zákona pro zvláště chráněné
druhy živočichů:
tchoře stepního (Mustefa eversmanii), zařazeného v kategorii kriticky ohrožených
(§ 48 odst. 2 písmo ci), a vydry říční (Lutra futra), zařazené v kategorii silně ohrožených
(§ 48 odst. 2 písmo bl zákona), a to ke sběru mrtvých jedinců těchto druhů. Oba druhy jsou
zároveň předmětem ochrany podle práva Evropských společenství (vyhláška č. 166/2005
Sb.). Důvody k povolení výjimky jsou v souladu s § 56 odst. 2 písmo al a dl zákona.
Orgán ochrany přírody má za to, že jsou splněny zákonné podmínky pro povolení výjimky,
a proto je možné výjimku povolit podle návrhu žadatele pro území, kde Krajský úřad
Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
vykonává státní správu
v ochraně přírody a krajiny podle § 77a odst. 4 zákona. Z kontrolních důvodů podle § 56
odst. 6 zákona bude stanovena podmínka zpracování zprávy o lokalitách nálezů a počtech
nalezených jedinců předmětných
živočichů
(průběžné
dílčí zprávy vždy ke konci
kalendářního roku po dobu platnosti povolení výjimky).
Účastníci řízení mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko, jsou oprávněni navrhovat
důkazy a činit jiné návrhy (§ 36 odst. 1 a 2 správního řádu), což lze učinit písemně nebo
ústně do protokolu na Krajském úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc (ústní podání do protokolu v budově
Regionálního
centra Olomouc, 7. patro, kanc. č. 720 - zde se můžete seznámit
s podklady).
V zájmu hospodárnosti řízení správní orgán doporučuje občanským sdružením, které se
rozhodnou přihlásit do řízení, aby zároveň formulovala svá případná stanoviska, návrhy
nebo námitky k záměru a navrženým podmínkám.
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Bc. Ing. Renata Honzáková
vedoucí oddělení ochrany přírody
Krajského úřadu Olomouckého kraje

