AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ
LIBERECKO

Dle rozdělovníku
ODDĚLENÍ
SLEDOVÁNÍ STAVU BIODIVERZITY
U Jezu 10, 46001 Liberec
tel: 482 428 999, 724314426
e-mail: martin.waldhauser@nature.cz
IDDS: zqmdynq

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ SR/0941/LI/2020-4

VYŘIZUJE Waldhauser

LIBEREC 13.5.2020

Výjimka z ustanovení § 50 zákona č. 114/1992 Sb., konkrétně ze základních
podmínek ochrany zvláště chráněných druhů vydry říční (Lutra lutra) a tchoře stepního
Věc:

(Mustela eversmanii), konkrétně o povolení výjimky ze zákazů sbírat (mrtvé jedince), přemisťovat
vývojová stádia (mrtvé jedince), držet a dopravovat mrtvé jedince dle ust. § 54 zákona.

I. U S N E S E N Í
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Liberecko (dále jen „Agentura“) jako
příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákona“), obdržela tři žádosti právnické osoby ALKA
Wildlife, o.p.s., Lidéřovice 62, 38001 Dačice; IČO: 280 64933, o udělení výjimky ze základních podmínek
ochrany zvláště chráněných druhů živočichů vydry říční (Lutra lutra) a tchoře stepního (Mustela
eversmanii), konkrétně o povolení výjimky ze zákazů sbírat (mrtvé jedince), přemisťovat vývojová stádia
(mrtvé jedince), držet a dopravovat mrtvé jedince. V jednotlivých žádostech požaduje žadatel udělení
výjimky pro území CHKO Lužické hory (žádost doručena dne 26.4.2020), CHKO Jizerské hory (žádost
doručena dne 26.4.2020) a CHKO Český ráj (žádost doručena dne 5.5.2020).
Vzhledem k tomu, že všechny tři žádosti podal stejný žadatel a týkají se stejného záměru, bylo
rozhodnuto následovně:
Agentura jako příslušný orgán ochrany přírody, podle ustanovení § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

spojuje řízení
ve věci udělení výjimky dle ustanovení § 56 zákona ze základních ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů živočichů vydry říční (Lutra lutra) a tchoře stepního (Mustela eversmanii).

Odůvodnění:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Liberecko, obdržela dne 26.4.2020 a
5.5.2020 tři žádosti o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů
živočichů ve smyslu ustanovení § 50 odst. 2 zákona, zejména ze zákazu škodlivě zasahovat do jejich
přirozeného vývoje, konkrétně sbírat (mrtvé jedince), přemisťovat vývojová stádia (mrtvé jedince), držet
a dopravovat mrtvé jedince vydry říční (Lutra lutra) a tchoře stepního (Mustela eversmanii), fakticky by
se jednalo o jedince uhynulé na komunikacích. V jednotlivých žádostech požaduje žadatel udělení
výjimky pro území CHKO Lužické hory, CHKO Jizerské hory a CHKO Český ráj.
Protože se všechny tři podané žádosti téhož žadatele týkají jednoho povolovaného záměru v rámci
působnosti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Regionálního pracoviště Liberecko, v zájmu
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hospodárnosti a účelnosti řízení Agentura z moci úřední spojila řízení vedená na základě výše
uvedených žádostí ve společné řízení v souladu s ustanovením § 140 odst. 1 správního řádu.

Poučení:
Proti tomuto usnesení, které se pouze poznamenává do spisu, se dle ustanovení § 76 odst. 5 správního
řádu nelze odvolat.

II. OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Liberecko (dále jen „Agentura“) jako
příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákona“), obdržela tři žádosti právnické osoby ALKA
Wildlife, o.p.s., Lidéřovice 62, 38001 Dačice; IČO: 280 64933, o udělení výjimky ze základních podmínek
ochrany zvláště chráněných druhů živočichů vydry říční (Lutra lutra) a tchoře stepního (Mustela
eversmanii), konkrétně o povolení výjimky ze zákazů sbírat (mrtvé jedince), přemisťovat vývojová stádia
(mrtvé jedince), držet a dopravovat mrtvé jedince. V jednotlivých žádostech požaduje žadatel udělení
výjimky pro území CHKO Lužické hory (žádost doručena dne 26.4.2020), CHKO Jizerské hory (žádost
doručena dne 26.4.2020) a CHKO Český ráj (žádost doručena dne 5.5.2020).
Agentura podle § 47 zák. č.500/2004 Sb., správního řádu,
oznamuje
že dnem doručení žádosti, tj. 26.4.2020 bylo
zahájeno řízení ve věci vydání rozhodnutí
Agentuře jsou dostatečně známy poměry v oblasti a podkladové materiály poskytují dostatek informací
k záměru, z toho důvodu se upouští od místního šetření a ústního jednání. Do podkladů je možno
nahlédnout na Agentuře, v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hod, případně i mimo ně po předchozí
domluvě.

III. U S N E S E N Í
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“) podle § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, rozhodla takto:
Účastníci řízení řízení ve věci udělení výjimky z ustanovení § 50 zákona č. 114/1992 Sb., konkrétně ze
základních podmínek ochrany zvláště chráněného druhu živočicha vydry říční (Lutra lutra) a tchoře
stepního (Mustela eversmanii); č. j. SR/0941/LI/2020 mohou navrhovat důkazy a činit jiné návrhy ve
lhůtě nejpozději do 15 dnů od obdržení tohoto oznámení. V této lhůtě mají zároveň možnost vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí.
Agentura dále podle ust. § 36 odst. 3 ve spojení s § 39 odst. 1 správního řádu určuje, že v této lhůtě
mají účastníci také právo vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Poté bude ve věci rozhodnuto.
V případě, že ve výše uvedené lhůtě budou podklady pro rozhodnutí ve věci doplněny, bude výzva dle
§ 36 odst. 3 zopakována.
Občanské sdružení je oprávněno účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do 8
dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným zahájení řízení oznámeno.

O D Ů V O D N Ě N Í:
Agentura vede od 26.4.2020 řízení o udělení výjimky z ustanovení § 50 odst. 1) a 2) dle ust. § 54
zákona.
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Vzhledem k počtu účastníků a nutnosti posoudit včas všechny návrhy všech účastníků, rozhodl správní
orgán stanovit pro podávání návrhů lhůtu do 15 dnů od obdržení tohoto oznámení. Tato lhůta se jeví
jako dostatečná pro možnost uplatnění práv a oprávněných zájmů účastníků. Zmeškání úkonu v této
lhůtě lze prominout jen ze závažných důvodů a za podmínek stanovených v § 41 odst. 3 správního řádu.
P O U Č E N Í O O D V O L Á N Í:
Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do patnácti dnů ode dne jeho
doručení k ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u Agentury (AOPK ČR, regionální
pracoviště Liberecko). V případě, že písemnost bude uložena u provozovatele poštovních služeb, lhůta
pro podání odvolání se počítá ode dne převzetí rozhodnutí, nejpozději však od desátého dne ode dne
jejího uložení. Podané odvolání nemá odkladný účinek.

(podepsáno elektronicky)

Mgr. Martin Waldhauser
VEDOUCÍ ODDELENÍ

rozdělovník:
1.
účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
ALKA Wildlife, o.p.s., Lidéřovice 62, 38001 Dačice; IČO: 280 64933
2.
účastníci řízení podle § 27 odst. 3 správního řádu
Statutární město Jablonec nad Nisou
Statutární město Liberec
Město Cvikov
Město Česká Kamenice
Město Desná v Jizerských horách
Město Dolní Bousov
Město Frýdlant
Město Hejnice
Město Hrádek nad Nisou
Město Chřibská
Město Jablonné v Podještědí
Město Kamenický Šenov
Město Krásná Lípa
Město Lučany nad Nisou
Město Mnichovo Hradiště
Město Nové Město pod Smrkem
Město Nový Bor
Město Raspenava
Město Smržovka
Město Sobotka
Město Tanvald
Město Turnov
Město Železný Brod
Obec Albrechtice v Jizerských horách
Obec Bedřichov
Obec Bílý Potok
Obec Boseň
Obec Brada-Rybníček
Obec Branžež
Obec Březina
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Obec Dětřichov
Obec Dobšín
Obec Dolní Lochov
Obec Dolní Podluží
Obec Doubice
Obec Frýdštejn
Obec Holín
Obec Horní Podluží
Obec Hrubá Skála
Obec Janov nad Nisou
Obec Jiřetín pod Jedlovou
Obec Jiřetín pod Bukovou
Obec Josefův Důl
Obec Kacanovy
Obec Karlovice
Obec Klokočí
Obec Kněžmost
Obec Kněžnice
Obec Koberovy
Obec Kořenov
Obec Krompach
Obec Ktová
Obec Kunratice u České Kamenice
Obec Kunratice u Cvikova
Obec Kytlice
Obec Lázně Libverda
Obec Libošovice
Obec Libuň
Obec Loučky
Obec Malá Skála
Obec Mařenice
Obec Mírová pod Kozákovem
Obec Mladějov
Obec Mníšek
Obec Modřišice
Obec Okrouhlá
Obec Olešnice
Obec Oldřichov v Hájích
Obec Osek
Obec Polevsko
Obec Prysk
Obec Radostná pod Kozákovem
Obec Rakousy
Obec Rybniště
Obec Rynoltice
Obec Svor
Obec Troskovice
Obec Újezd pod Troskami
Obec Všeň
Obec Vyskeř
Obec Zámostí Blata
Obec Žďár

3.

občanská sdružení

Ústecké šrouby z.s., Velká Hradební 322/853, Ústí nad Labem 40001, IČO: 4316509, DS:x6gbs2j
Česká společnost ornitologická, Na Bělidle, 252/34, Praha 5, 150 00, IČO: 49629549, DS: 3xfm2f9
Myslivecký spolek BOREK - VODĚRADY, Frýdštejn 147, 463 42, IČO: 65082338
Sdružení přírodní rezervace Podtrosecká údolí, o. s. Měšická 36, Měšice u Prahy 250 64, IČO: 70852430
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